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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Да се правиш,  
че истината не съществува

В България нямаме Марина Овсянникова. 
По-смелите отдавна вече не са в национален 
ефир, а с идването на уж промяната тяхно-
то завръщане не се случи. Да не се заблуж-
даваме – никое управление няма нужда от 
силни журналисти. В България в телевизион-
ните студиа нахлуват такива като Волен Си-
деров, а не като Марина. Последният случай 
– от понеделник. Известният с прякора Бяла-
та Златка политик изглежда все така прека-
лил с всичко - както когато преди време гос-
тува в БНТ. И тогава го изведоха от студиото 
с полиция, но поне беше канен. Алкохолът и 
добавките не прощават на никого.

Но за 30 години в България не се появи 
някой/я като Марина Овсянникова. Но пък 
има много като Екатерина Андреева – воде-
щата на Первый канал, която вече няколко 
десетилетия чете вечер след вечер кремъл-
ска пропаганда, опакована като новини. Но 
не са новини.

В понеделник вечер, в путинова русия, ре-
дакторката Марина Овсянникова излезе зад 
гърба на Андреева по време на централна-
та емисия „Время“ (онази, която даваха и в 
България по времето на комунизма) с пла-
кат с надпис: „Спрете войната. Не вярвай-
те на пропагандата. Тук ви лъжат. Руснаците 
са срещу войната“. Тя няколко пъти повтаря 
„Спрете войната, не на войната“.

Андреева не трепна. По-късно 60-годиш-
ната тв говорителка обясни на феновете си в 
инстаграм, че издържливостта й в ефир идва 
от йогата и сърцето. За подлостта да гово-
риш всяка вечер лъжи не каза нищо. Тя про-
дължи да го прави и на следващата вечер.

Затвор до 15 години и глоба от 1,2 млн. 
рубли грозят Овсянникова, според новопри-
етия в путинова русия закон, който има за 
цел да смаже и малкото останали незави-
сими гласове. Понякога е чудно как десети-
летия наред комунизмът е бил възможен и 
най-вече вярата в него на обикновения чо-

век. Ами с хора като Андреева. Но ако през 
миналия век е било много по-трудно човек 
да се снабди с разнообразна информация, 
то сега има интернет и начини да се избегнат 
ограниченията на руските регулатори, срав-
нително свободни канали за комуникация, 
а в Украйна живеят много руски граждани, 
които разказват. Стига да имаш желание. Но 
както и в България, така и в русия, по-лесно 
е да бъдеш като Андреева – да се правиш, че 
това около теб не съществува. Че то е такова, 
каквото го разказваш в уж новините, и че ако 
не се интересуваш, някак си ще те подмине. 
Всичко, което ни се случва и което не харес-
ваме, е възможно благодарение на нашето 
собствено безучастие и бездействие.

Живеем в странни времена. Смелостта на 
Марина Овсянникова е впечатляваща, вдъх-
новяваща. Като тази на украинския народ, 
който не дава и милиметър от родината си 
без бой. И резултатът е виден – уж велика-
та руска армия след три седмици война не 
е завоювала нито един от 10-те най-големи 
украински града. А заради учудващата сме-
лост и обединеност на останалия нормален 
свят русия е върната поне половин век на-
зад в икономически, политически и култу-
рен аспект. Ще страдат обикновените хора, 
ще кажете вие. А не заслужават ли – зара-
ди липсата на смелост толкова време. Не за-
служаваме ли всички ние да платим твърде 
високата цена заради тази колективна лип-
са на смелост 45 години, в които руският бо-
туш мачка народа ни. Украинците са решили 
да платят цената за своята свобода и го пра-
вят смело. И много от тях ще умрат. Но вед-
нъж и героични. А както се казва в клишето 
– страхливците умират всеки ден. То затова е 
клише – защото е вярно. 

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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С
АЩ ще използват Александрупо-
лис като сборен пункт за около 
3000 души персонал и оборудва-
не на НАТО, които ще бъдат раз-
положени в България и Румъния, 

твърди гръцкият всекидневник Kathimеrini.
Двете държави имат черноморско край-

брежие, което ги прави фронтови държави 
на НАТО в конфликта в Украйна, сочи изда-
нието.

Американският министър на отбраната 
Лойд Остин ще пристигне на посещение в 
България тази седмица. В София той ще се 
срещне с военни и цивилни лидери, посочи-
ха от Пентагона.

„Пътуването на Остин се удължава с един 
ден, за да има възможност да се срещне с 
цивилните и военните лидери на България. 
Това е

ключова спирка
от гледна точка на източния фланг на Али-
анса“, заяви говорителят на Пентагона Джон 
Кърби.

Гърция пък ще бъде призована да участва 

със сухопътни сили в силите за реагиране на 
НАТО, а нейните военновъздушни сили вече 
дават своя принос с патрули над българско-
то и румънското крайбрежие, както и над 
Северна Македония.

Подсилването на източния фланг на НАТО, 
случайно или не, започна в момент, когато 
руската армия в Украйна настъпва все по-
близо до границата с Полша.

Многократните ракетни удари на Русия 
срещу военната база на Украйна в Яворов, 
на по-малко от 24 км от границата с Полша, 
беше ясно предназначен да изпрати съоб-
щение, коментира The Guardian.

Преди дни заместник-министърът на 
външните работи на Русия Сергей Рябков 
каза, че техните военни ще третират оръ-
жейните доставки за Украйна от страни от 
НАТО като

„законни цели“
Съоръжението, добре известно като мяс-

то, където силите на НАТО обучаваха укра-
инци години преди началото на войната, е 
близо до най-прекия маршрут между лети-

НАТО подсилва източния фланг 
на фона на нови санкции

XСтрупват войска в Черно море?

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис (в средата) се среща с американските и полските военни на международното 
летище Жешов в Полша. 

Сн.: АП/БТА
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ще Жешов, където се доставят западни оръ-
жия, и град Лвов.

Твърди се, че това е място, където чуждес-
транни доброволци са се събирали, за да за-
почнат обучение с въоръжените сили на Ук-
райна. Но дори и базата да не се използва за 
нито една от двете цели, тя е място, гледано 
дълго време с подозрение от Русия.

И все пак има важни ограничения за ру-
ската атака. Въпреки че близостта на смър-
тоносни ракетни удари до границите на 
НАТО може да изглежда обезпокоителна, 
САЩ и други съюзници предприеха стъпки 
за укрепване и защита на противовъздушна-
та отбрана на Полша.

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис 
обяви в края на миналата седмица, че две 
американски ракетни батареи Patriot 
са били преместени в Полша, разпо-
ложени в Жешов. Британските военни 
източници твърдят, че спътник, систе-
мата Sky Sabre със среден обсег, която 
вече е в страната след неотдавнашни 
учения, може да бъде позиционирана 
до тях скоро.

Служителите на Белия дом пък об-
съждат възможността президентът на 
САЩ Джо Байдън да

пътува до Европа
през следващите седмици, за да обсъ-
ди със съюзниците кризата в Украйна.

Един от обсъжданите планове предвижда 
Байдън да се срещне с други лидери от али-
анса НАТО в Брюксел на 23 март, а след това 
да пътува до Полша.

Всичко това се случва на фона на нови 
санкции. Европейският съюз гласува чет-
въртия пакет, който е насочен към още 
руски олигарси, забранява износа на лук-
созни стоки за Русия и вноса на стомана от 
там и удря няколко отбранителни компании.

Санкциите предвиждат забрана за внос на 
руска стомана и желязо и забрана за участи-
ето на компании от ЕС в нови инвестиции в 
петролни компании и в енергийния сектор.

Те също така ще включват забрана за из-
нос на луксозни стоки на стойност над 300 
евро, включително забрана за износ на лук-
созни автомобили, яхти и самолети на стой-
ност над 50 000 евро, която се прилага за 
модели на няколко европейски марки авто-
мобили, включително „Ауди“ „БМВ“, „Мерце-
дес“, „Ферари“ и „Порше“.

Френското председателство на Съвета на 
ЕС заяви, че търговският статут на Русия на 
„най-облагодетелствана нация“ в Светов-
ната търговска организация (СТО) също ще 
бъде отменен.

Освен символичен ход, това може да от-
вори вратата за допълнителни ограничения 
чрез мита и квоти за внос.

Председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен каза, че ЕС работи за

спиране на правата на Русия
за членство във водещи многостранни ин-
ституции, включително Международния ва-
лутен фонд и Световната банка.

Това ще позволи на блока да забрани или 
наложи наказателни мита върху руски сто-
ки, подобно на това, което се прави по отно-
шение на Северна Корея или Иран.

Пакетът също така ще добави собствени-
ка на футболния клуб „Челси“ Роман Абра-
мович и 14 други към списъка на ЕС на сан-

кционираните руски милиардери, според 
европейски дипломати.

Няколко фигури от контролирани от дър-
жавата руски медии също се очаква да по-
паднат в новия санкционен списък на ЕС.

Освен това трябва да бъдат добавени де-
вет компании, основно активни в отбрани-
телния и военния сектор.

Основната ябълка на раздора е потенци-
ално ембарго върху вноса на петрол или 
газ, за което засега настоява само Полша, 
подкрепена от малка група други държави 
- членки на ЕС.

„С всеки изминал ден става все по-ясно, 
че се формират три групи: Полша и балтий-
ските държави, от една страна, които искат 
повече и по-строги санкции“, каза западно-
европейски дипломат.

Германия, Италия, Унгария, България - по-
консервативният лагер, които дават прио-
ритет на собствените си икономически ин-
тереси - и останалите“, добави дипломатът.

Междувременно президентът на САЩ 
Джо Байдън също обяви, че той и Г-7 пред-
приемат стъпки за отнемане на статута на 
постоянните нормализирани търговски от-
ношения на Русия като част от друг кръг от 
действия за наказване на Русия.

Сн.: АП/БТА

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Сн.: АП/БТА

https://www.krilchev.com/
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П
ърви журналист падна жертва 
на войната в Украйна. Авторът 
на документални филми Брент 
Рено беше убит в неделя, дока-
то предава евакуацията от Ир-

пин, предградие на столицата Киев. Негов 
колега е бил ранен. От дни Ирпин е обект 
на сериозен обстрел от страна на руските 
сили.

Рено има дългогодишна кариера и е ра-
ботил за HBO, NBC и The New York Times. 
Отразявал е войните в Ирак и Афганистан, 
насилието на картелите в Мексико и бежан-
ските вълни от Централна Америка. Пър-
воначално появилата се информация, че 
Рено е отразявал конфликта в Украйна за 
The New York Times, бе опровергана от из-
данието. Говорителят на вестника заяви, че 
екипът на The New York Times е дълбоко на-
тъжен от новината за смъртта на Брент и го 
определи като 

„талантлив автор на филми“
В свое изявление Антон Геращенко, съ-

ветник на министъра на вътрешните работи 
на Украйна, обяви, че Рено е „платил с живо-
та си за опита да разобличи коварството и 
жестокостта на агресора“.

Само ден по-късно автомобилът на екипа 
на Fox News беше обстрелван край Киев.За-
гина операторът Пиер Закржевски, а корес-
пондентът Бенджамин Хол беше ранен. Той 
е настанен за лечение в болница, съобщиха 
от телевизионния канал.

От ръководството на Fox News съобщи-
ха, че разполагат само с оскъдна инфор-
мация за естеството на нараняванията на 
журналистите. 39-годишният Хол е дълго-

годишен военен кореспондент, отразявал 
конфликти в Афганистан, Ирак, Либия, Си-
рия и други страни. Той се присъединява 
към Fox News през 2015 г. и става кореспон-
дент с ресор „Държавния департамент“ ми-
налата година.

„В момента имаме минимално ниво на 
подробности, но Бен е хоспитализиран и 
нашите екипи на място работят за събира-
не на допълнителна информация, тъй като 

ситуацията се разгръща бързо“, пише Суза-
не Скот, главен изпълнителен директор на 
Fox News Media, до служителите на медията.

„Безопасността на целия ни екип от жур-
налисти в Украйна и околните региони е 
наш основен приоритет и от първостепен-
но значение. Това е рязко напомняне за 
всички журналисти, които всеки ден застра-
шават живота си, за да предават новините 
от военна зона.“

Журналисти под прицел
ВАЛЕРИЯ  

ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

XДвама са убити, а друг ранен, докато предават от мястото на събитието

Руска журналистка в ТВ ефир: 
„Спрете войната“

Раненият Бенджамин Хол. Загиналият Брент Рено. 

Сн.: АП/БТА Сн.: Уикипедия

Марина Овсянникова

Журналистката от руския „Первый ка-
нал“ Марина Овсянникова призова 
за спиране на войната в Украйна по 

време на централната новинарска емисия 
„Время“.

Докато водещата Екатерина Андреева го-
вореше за санкциите, наложени на Русия, 
друга журналистка изненадващо влезе в ка-
дър и издигна транспарант с надпис: „Спре-
те войната. Не вярвайте на пропагандата. 
Тук ви лъжат. Руснаците са срещу войната“.

Малко след това Овсянникова качи и ви-
део в YouTube, в което заяви, че случващото 
се в Украйна е престъпление, а Русия - аг-
ресор.

„Отговорността за тази агресия е само на 
един човек - Владимир Путин. Баща ми е ук-
раинец, майка ми е рускиня. Ние никога не 

сме били врагове. Русия трябва веднага да 
прекрати тази братоубийствена война, на-
шите народи могат да се помирят“, каза Ма-
рина Овсянникова. Тя заяви, че не съжаля-
ва за постъпката си, независимо от тежките 
последствия, които вероятно ще има.

Первый канал е започнал проверка за 
„инцидента". А Овсянникова е била в поли-
цейското управление на квартал Останки-
но, предаде БНР.

От отвеждането й в полицейското упра-
вление за нея няма никакви вести.

Прессекретарят на Владимир Путин - 
Дмитрий Песков, нарече постъпката на 
Овсянникова „хулиганство“ и добави, че 
Кремъл няма отношение към случката, с 
която се занимават Первый канал и органи-
те на реда.

Операторът на Fox News Пиер Закржевски.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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З
a пъpви път oт близo 14 гoдини 
процентът на инфлaциятa в Бъл-
гapия e двyцифpeнo число. Едва 
започнала слабо възстановяване 
от пандемията от COVID-19, ико-

номиката беше срината отново от новината 
за руската инвазия в Украйна. 10% е ръстът 
на инфлацията за февруари, в кpaя нa кoй-
тo Pycия cтapтиpa войната. B peзyлтaт peди-
цa cтoки, a и eнepгиятa, пocкъпнaxa pязкo и 
тoвa вepoятнo щe ce oтpaзи още по-cилнo 
върху дaннитe зa мapт.

Дaннитe нa Haциoнaлния cтaтиcтичecки 
инcтитyт (HCИ) пoкaзвaт, чe нa мeceчнa бaзa 
cpeднoтo yвeличeниe нa цeнитe нa дpeбнo 
cъщo e 1.4%.

Инфлaциятa e пoдxpaнвaнa ocнoвнo oт 
eнepгиятa и гopивaтa, кaктo и oт пpoдyкти 
кaтo oлиo, xляб и дpyги.

Подобно на последните месеци от мина-
лата година, високите цени на електроенер-
гията и газа продължават да товарят бизне-
сите. Те от своя страна пpexвъpлиxa част от 
тази тежест върху крайните потребители и

вдигнаха цените
Пeтpoлът пък дocтигнa мнoгoгoдишни 

въpxoвe нa мeждyнapoднитe пaзapи пpeз 

изминaлия мeceц и нaдxвъpли 110 дoлapa 
зa бapeл в нaчaлoтo нa кoнфликтa в Укpaй-
нa. Bъпpeки чe нa тeopия ce изиcквa вpeмe 
цeнитe нa мeждyнapoднитe пaзapи дa 

дocтигнaт дo кoлoнкитe нa бeнзинocтaнци-
итe, гopивaтa cpaвнитeлнo pязкo пocкъп-
нaxa.

Cпopeд нaциoнaлнaтa cтaтиcтикa цените 

на бензина и дизела caмo зa eдин мeceц ca 
нaгope c 3%. Ha гoдишнa бaзa pъcтът нa цe-
нитe нaдxвъpля 35%. Пoддъpжaнeтo нa aв-
тoмoбилa пък cтaвa вce пo-cкъпo нe caмo 
зapaди гopивaтa, a и зapaди пoнякoгa нaлo-
житeлнитe peмoнти пo тяx. Cпopeд cтaтиc-
тикaтa зa гoдинa тeзи ycлyги ca пocкъпнaли 
c близo 13%.

Дaннитe нa HCИ пoкaзвaт oщe pязкo пoc-
къпвaнe в paмкитe нa мeceц нa зeлeнчyци-
тe – c нaд 11%, кaктo и нa кaфeтo и чaя – c 
oкoлo 6%. Цeнитe нa мaтepиaлитe зa peмoнт 
нa жилищaтa пpoдължaвaт дa pacтaт, кaтo зa 
фeвpyapи yвeличeниeтo e c нaд 2%. Уcлyги-
тe в pecтopaнтитe пocкъпвaт cъщo c oкoлo 
2% в paмкитe нa мeceцa.

Ha гoдишнa бaзa cтaтиcтикaтa пoкaз-
вa двyцифpeнa инфлaция пpи вce пoвeчe 
cтoки и ycлyги, cpeд кoитo xлябът (17.2%), 
млякoтo (12.2%), плoдoвeтe (13.2%), зeлeн-
чyцитe (17.5%), oлиoтo (28.2%) и дpyги. 
Maтepиaлитe зa peмoнт ca пo-cкъпи c нaд 
13%, пoчти кoлкoтo и caмият тpyд. Bъпpeки 
лeкия cпaд нa пpиpoдния гaз пpeз фeвpyapи 
cпpямo янyapи, цeнитe вce oщe ca пoвeчe oт 
двoйни cпpямo cъщия пepиoд нa минaлaтa 
гoдинa.

На фона на тези числа, в рамките на две 

Война, COVID, инфлация, спекула
XКакво се случва с българската икономика и защо се стигна до битка за бутилка олио?

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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седмици България стана свидетел на две 
панически презапасявания.

В началото на март дълги опашки се из-
виха пред бензиностанциите. Станахме сви-
детели на комични снимки със зареждане 
на гориво в бидони и найлонови пликове. 
Причината: слухове за шоково поскъпва-
не на дизела и бензина заради ограничени 
доставки.

Разбира се,

това не се случи
„Няма липси на горива в страната, рафи-

нерията работи, от „Лукойл-България“ ни 
увериха, че всичко е под контрол, горива 
има и ще има. И в момента на пристанищен 
терминал „Росенец“ разтоварват суровина“, 
заяви тогава Светослав Бенчев от Българ-
ската петролна и газова асоциация.

Премиерът Кирил Петков също преду-
преди, че „без никаква причина се всява па-
ника за горивата“.

Урокът обаче не беше научен и само дни 
по-късно станахме свидетели на грозни 
сцени на истински битки за бутилка олио на 
промоция във верига хипермаркети.

Властите обвиниха производителите в 
спекула и отново обявиха, че основание за 
паника от страна на гражданите относно 
олиото няма, защото има достатъчни коли-
чества.

„Не се поддавайте на паника, не се по-
давайте на Фейсбук. Няма да свършат тези 
продукти. Да, знаем, че цените се качват, но 
те трябва да се качват спрямо инфлацията, 
която е под 10%, а не в пъти. Избягвайте па-
ника, за да не даваме възможност на спеку-
ланти да ловят риба в мътна вода“, призова 
премиерът Кирил Петков.

Комисията за защита на конкуренцията 
пък започна проверка на пазарите на про-
изводство и търговия с хранителни стоки 
от първа необходимост за евентуално на-
личие на антитръстови нарушения или не-
лоялни търговски практики заради напрег-
ната обстановка при тяхната продажба и 
конкретно на слънчогледово олио, както и 
с оглед повишаването на цените на дреб-
но на тези стоки през последните седмици 
и постъпил сигнал от Комисията за защита 
на потребителите.

Антимонополният орган се е самосези-
рал след публикации в медиите, както и по-
стъпили сигнали за необосновано покачва-
не на цените на горивата на някои обекти, 
които са част от вериги бензиностанции.

Хората, които чакат, за да си купят един, 
два, три или повече стека с бутилки олио, 
са предимно пенсионери, „работещи бе-
дни“ или просто бедни, коментира Deutsche 

Welle.
Но не само бедността е причината за ис-

терията с олиото?
Войната на Путин в Украйна

наруши доставките 
на слънчогледово семе

и зърно и много държави вземат мерки, за 
да осигурят вътрешния си пазар и да гаран-
тират, че няма да има дефицит на храни за 
населението. През последните дни една 
от най-големите групи за производство на 
растително масло FEDIOL предупреди, че 
Европейският съюз е изправен пред недос-
тиг на слънчогледово олио, тъй като война-
та блокира износа от ключовия доставчик 
Украйна. В изявлението бе посочено, че ра-
финериите в ЕС доставят 35-45% от слън-
чогледовото си масло именно от Украйна, а 
наличните запаси в момента се оценяват на 
четири до шест седмици.

България, както неколкократно уверява-
ше през последните дни и министърът на 
икономиката Корнелия Нинова, разпола-
га с 1,5 милиона тона слънчогледово семе, 
което ще стигне за производството на олио 
за 4 години. Въпросът е налични ли са. Сиг-
налите от властта са, че упражнява контрол 
върху износа на зърно и храни, наред с ма-
сирани проверки на производители и тър-
говци на олио.

Правителството вече обяви, че ще изкупи 
жито, царевица и слънчоглед за 1,1 милиар-
да лева. А Корнелия Нинова съобщи, че на 
последната среща на министрите на земе-
делието в ЕС България е предупредила, че 

е готова да задейства чл. 36 от договора за 
членство, който позволява на страните да 
спрат износа при форсмажорни ситуации 
като война и пандемия.

Правителството работи

по няколко сценария
във връзка с очертаващите се икономиче-
ски кризи заради войната в Украйна, каза 
пък министърът на финансите Асен Васи-
лев в рамките на традиционната среща на 
бизнеса с правителството.

Базовият сценарий е свързан с пробле-

мите около очертаващата се липса на стоки 
и логистиката им. Работи се и по по-тежък 
сценарий – например разширяване на кон-
фликта в Молдова, както и ако има малка 
или почти няма реколта в Източна Европа, 
поясни Василев.

С началото на войната в Украйна ситуаци-
ята в Европа и света е изцяло различна – от 
гледна точка на бизнеса, вериги за достав-
ки и търгувани ресурси, имаме фундамен-
тална промяна, посочи той. И уточни, че в 
българския сценарий в отговор на кризите 
залагаме промените в относителните цени 
на големи групи стоки, които досега са ра-
ботели на един пазар, а сега вече ще е съв-
сем различен.

„Украйна очевидно няма да има зърнена 
реколта, Русия не е ясно дали ще бъде от-
рязана от световните пазари, което е огро-
мен шок. Същото се отнася за природен газ, 
петрол, част от металите. Русия като пазар 
изчезва за голяма част от света. Но най-ва-
жното, за което сме отвикнали да мислим, 
е физическото наличие на стоки и логисти-
ката им. Връщаме се към физическите огра-
ничения за стокови наличности в света и 
възможността те да се придвижват“, каза 
Василев.

Правителството ни има готов план, кой-
то веднага може да бъде въведен в случай 
на енергийна криза, при която доставките 
на нефт и газ от Русия спрат, заяви Асен Ва-
силев.

В коментар за отражението на военния 
конфликт върху икономиката, финансовият 
министър каза, че със сигурност към края 
на годината ще има по-висока инфлация.

https://angelovrealtor.com/
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И
нфлацията в САЩ удари нов 
40-годишен връх през февру-
ари и вероятно ще се ускори 
още повече през следващите 
месеци, тъй като войната на Ру-

сия срещу Украйна вдига цените на суровия 
петрол и други суровини.

Индексът на потребителските цени се е 
повишил с 0,8% през февруари на месечна 
база след ръст от 0,6% през януари, съобщи 
министерството на труда в четвъртък.

За 12 месеца до края на февруари потре-
бителските цени са скочили със 7,9%, което 
е най-голямото увеличение на годишна база 
от януари 1982 г. Ръстът следва скок от 7,5% 
през януари и води до пети пореден месец 
на годишно увеличение от над 6%.

Инфлацията се изстреля 

доста над целта от 2% 
на Федералния резерв

Очаква се централната банка да започне 
да вдига основните лихви, за да укроти ин-
флацията, като икономистите смятат, че тази 
година ще има седем повишения.

Данните за потребителските цени за ми-
налия месец не отразяват напълно поскъп-
ването на петрола след нахлуването на Ру-
сия в Украйна на 24 февруари. Цените се 
изстреляха с 30% нагоре, като международ-
ният бенчмарк Брент удари най-високото си 
ниво от 2008 г. - 139 долара за барел, преди 
да поевтинее миналата сряда след новини-
те, че ОАЕ ще призове останалите страни - 
членки на ОПЕК - да засилят производство-
то.

Цените на бензина в САЩ са средно ре-

кордните 4,318 долара за галон спрямо 
3,469 долара за галон преди месец, сочат 
данни на ААА.

Според Дейвид Кели, главен междунаро-
ден стратег в JPMorgan Funds, ако бензинът 
достигне средно 4,20 долара за годината, 

това ще увеличи разходите на средното до-
макинство в страната с над 1000 долара.

Домакинствата с по-ниски доходи носят 
бремето на високата инфлация, тъй като 
харчат по-голяма част от средствата си за 
храна и бензин.

Инфлацията вече бе проблем преди вой-
ната в Украйна заради изместването на раз-
ходите от стоки към услуги през пандемията.

Без храните и енергията инфлацията се е 
ускорила с 0,5% на месечна база през фев-
руари след ръст от 0,6% през януари.

Преди войната в Украйна повечето иконо-
мисти очакваха годишната основна инфла-
ция да достигне своя пик през март от мал-
ко над 6,5% и след това да се забави.

„Все още смятаме, че това е най-вероятно-
то развитие, но има риск ефектите за енер-
гията от последното поскъпване на петрола 
да забавят този процес“, казва Лу Крандъл, 
главен икономист в Wrightson ICAP.

„Как точно Фед ще балансира влиянието 
на по-високите цени на петрола върху да-
нните за инфлацията спрямо удара от „енер-
гийния данък“ за доходите и реалните раз-
ходите, засега остава неясно“, допълва той.

Затягащият се пазар на труда също ще до-
принесе за по-високата инфлация, въпреки 
че месечният ръст на заплатите е изпаднал 
в застой през февруари. Към края на януа-
ри е имало почти рекордните 11,3 млн. нови 
работни места.

Инфлацията достигна 
40-годишен връх

Сн.: Pixabay

XПо-високата цена на петрола повишава 
разходите на домакинствата с $1000
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Да се създаде Министерство за 
българите зад граница. Това лан-
сираха двама от членовете на Ко-
мисия по политиките за бълга-
рите извън страната по време на 

едно от заседанията си миналата седмица.
„Бихме подкрепили подобна инициатива. 

Има необходимост от търсене на подход за 
ново законодателство в областта“, заяви де-
путатът от ГЕРБ-СДС Деница Николова.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Кос-
тадинов припомни, че още в първото пра-
вителство на Бойко Борисов е имало минис-
тър без портфейл, който е бил ангажиран с 
този ресор.

36% от сънародниците ни 
познават Закона за българите 
извън страната

Готови са и резултатите от проучване за 
въздействието на Закона за българите в 
чужбина. В изследването са се включили 
371 български граждани, живеещи извън 
Родината.

36%, или повече от всеки трети, е запоз-
нат с текстовете му, показват данните от На-
ционалния център за парламентарни из-

следвания.
45% пък следят активно всички общест-

вени дискусии във връзка с нормативния 
акт.

Като основен извод е откроена липса на 
цялостен и утвърден финансов механизъм 
на политиките, насочени към сънародници-
те ни зад граница.

База данни за българите 
зад граница

„Няма правилник за прилагането на зако-
на, въпреки че той е приет преди 22 г. Всяка 
една от институциите работи в рамките на 
своите правомощия, но рядко и трудно се 
координират помежду си“, каза Теодора Ан-
гелова от Центъра.

Тя подчерта, че е необходимо да бъде 
създадена база данни на българите, живее-
щи извън страната, защото в момента няма 
подобни данни.

Нов закон за сънародниците 
ни извън страната и мрежа 
от читалища

Основната теза на Националния център 
за парламентарни изследвания е, че съ-

ществуващият закон не работи и е добре да 
бъде създаден нов нормативен акт. „Може 
би ще трябва и Министерски съвет за бълга-
рите извън страната да бъде съставен“, каза 
още Ангелова.

Председателят на Комисията за българи-
те извън страната Антоанета Цонева смя-
та, че трябва да се направи обществено 
обсъждане на доклада по оценката на за-
кона, в което да участват институциите, за-
нимаващи се с българите в чужбина, как-
то и представители на сънародниците ни 
зад граница. След това, според позициите 
на отделните партии, да се реши дали да се 
пише нов закон.

„Към изискванията за оценка на въз-
действието на всеки законопроект да има и 
оценка как той би повлиял на българите из-
вън страната. За целта е необходима промя-
на в правилника за дейността на Народното 
събрание“, предложи още Цонева.

Според нея трябва да се направи и мрежа 
за българските читалища, както има такава 
за неделните училища.

Докладът на Националния център е едно 
от най-мащабните и задълбочени изследва-
ния за българите зад граница за 10 г. назад.

Ще има ли Министерство  
за българите зад граница?ИРИНА  

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Сн.: Facebook/Magura Cultural Center

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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И
нтересът към българските ан-
тични предмети и съкровища 
сред колекционери в САЩ ста-
ва все по-голям. Това отчитат 
от ГДБОП и от Главна дирекция 

„Национална полиция“. Причината е, че ну-
мизматите и колекционерите все повече се 
прехласват по българската история, коя-
то се преплита с тази на почти цяла Европа. 
Докато в Гърция обаче има строги закони и 
тежки наказания за износа на антични пред-

мети от земите им, то в България не е така. 
Иманярите често се разминават с условна 
присъда или дори само с глоба.

Как обаче ценните предмети 
стигат до колекционерите 
в САЩ?

Само преди по-малко от месец посолство-
то на Съединените щати в България опове-

сти връщането на древен шлем

конфискуван от колекционер 
в Манхатън

Той е предаден на родните власти.
„Приветствам връщането на този безце-

нен артефакт в България. Оценявам висо-
ко усилията на правоприлагащите органи 
на Съединените щати и България, които на-
правиха това възможно“, заяви посланикът 
на САЩ в България Херо Мустафа. „Прави-
телството на САЩ е силно ангажирано в ра-
ботата със своите български партньори за 
защита и опазване на богатото минало на 
България в рамките на CPAIG чрез Послани-
ческия фонд за опазване на културното на-
следство и други програми“, допълни тя.

Смята се, че върнатият шлем е бил на Фи-
лип Македонски и датира от 400-300 пр.н.е. 
Оценен е на

приблизително 
200 000 долара

От посолството съобщават, че колекцио-
нерът го е купил нелегално. Как обаче е 
стигнал до САЩ?

„Иманярите в България нямат интерес на 
продават на територията на страната. Те из-
насят артефактите основно за САЩ, където 
има голям интерес, особено в последно вре-
ме. Това обаче не е лесна работа“, обясниха 
от ГДНП пред BG VOICE.

Схемата била следната – иманярите про-
дават намерените или откраднати антики на 
български дилъри на артефакти. Те от своя 
страна имат стройно изградени канали, в 
които участва шофьори на автобуси и ками-
они, които пътуват основно за Германия.

Те изнасят в малки количества антики-
те, след което друг дилър ги поема и ги ре-
гистрира на името основно на

подставени лица от Италия 
и Швейцария

Вече регистрираният артефакт се пред-
лага в аукционни къщи, където спокойно се 
купува от американски колекционери, кои-
то съвсем легално се сдобиват с него.

Смята се, че за последните 20 години по 
тази схема са продадени артефакти за сто-
тици милиони долари.

Немалка част от тях е и върната обратно 
в България, особено след като през 2014 го-
дина беше подписано споразумение меж-
ду страната ни и САЩ подобни предмети да 
бъдат връщани. Така хиляди антични моне-
ти се озоваха обратно в България, след като 
службите в Америка ги откриха в частни ко-
лекции.

Как стигат откраднати 
български съкровища в САЩ?
XВижте схемата, в която са включени шофьори на камиони и автобуси

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Американското посолство отпуска $80 000 за 
опазване на българското културно наследство

Посолството на САЩ обяви преди дни 
отпускането на субсидия за изпълнение 
на Споразумението за културно наслед-
ство (CPAIG) на стойност 80 000 долара. 
Целта на финансовата помощ е създава-
нето на пилотен дигитален регистър, чрез 
който да се предотврати нелегалният тра-
фик на български антики. Според условия-
та на това финансиране Българската коми-
сия „Фулбрайт“, в партньорство с Фондация 
„Балканско наследство“, Главна дирекция 
„Национална полиция“, Националния ар-
хеологически музей към Българската ака-
демия на науките (БАН) и Регионалния ис-
торически музей – Пазарджик, ще работят 
за предотвратяване на увеличаващия се 
риск от кражби на антики от българските 
музейни колекции. Проектът носи името 
„Български музейни колекции в риск: диги-
тализация и опазване“. Чрез него ще бъде 
създаден инструментариум за превенция 
на кражби, включващ: средства за оценка 
на риска за идентифициране на застраше-
ни артефакти; система за споделяне на дан-

ни между музеите; и регистър на артефакти, 
които са били обект на трафик и са върнати 
в българските музеи. Върху създаването на 
тези инструменти ще работят различни екс-
пертни групи, които след това ще обучат му-
зейните и полицейските служители в начи-
ните на прилагането им.

България и Съединените щати от дълго 
време работят заедно за опазването на бъл-
гарското културно наследство чрез профе-
сионален обмен, обучения, партньорство 
между правоприлагащите органи и про-
екти за реставрация. Сътрудничеството в 
тази сфера бе засилено чрез подписването 
на Двустранен меморандум за разбирател-
ство за защита на българското културно на-
следство през 2014 г., който беше подновен 
през 2019 г. Посредством различни програ-
ми, например Посланическия фонд за опаз-
ване на културното наследство, Посолство-
то на САЩ в България е подпомогнало с над 
1.8 милиона лева запазването и защитата на 
някои от най-древните и застрашени кул-
турни забележителности в България.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Здравей, Ангел! Виждам, че често гово-
риш за сегашното положение в пенсионна-
та система в Америка. Какви са твоите 
прогнози за бъдещето на пенсионирането? 
В момента съм на 42 години, имам доста 

време до пенсия, но с динамиката на иконо-
миката и технологиите в днешно време, се 
питам как ли ще изглеждам като пенсионер 
след 20-25 години и дали би било различно 
от сега. Какви са твоите прогнози за пенси-
онирането в годините напред?

Здравейте и от мен, благодаря ви за ин-
тересния въпрос!

Това е една от темите, по които ми-
сля доста често (като 35-годишен човек, на 
който му предстоят доста години до пенси-
ониране, в този си вид) и върху която пра-
вя дълбоки проучвания, свързани с психо-
логията на поколенията и техните житейски 
навици.

Според моите наблюдения в следващи-
те 20 години ще има драстична промяна 
на определението на концепцията „пенси-
ониране“ и то ще изглежда все по-далечно 
от това, което особено ние, българите, сме 
свикнали да очакваме.

По-интересният въпрос дори би бил 

как да се адаптираме 
към промените 

и как трябва да започнем да се подготвяме 
за тях още днес, а не след 10 или 15 години. 
Това би било твърде късно, защото адапта-
цията ще се състои основно в промяната на 
навиците и очакванията ни за пенсионира-
нето, а тази психологическа промяна е мно-
го трудно постижима и дори невъзможна за 
много, което ще бъде жалко.

Това, което ще се промени, ще 
бъде ролята на хората в пре-
клонна възраст в обще-
ството. Много от тях ще 
продължат да работят, 
най-вече защото би 
било трудно да сп-
рат от финансови 
съображения. Те 
най-вероятно ще 
намалят темпото 
на работа, но оп-
ределено няма да 
спрат да бъдат ак-
тивни в дейността 
си. Това е една от най-
големите промени, кои-
то ще наблюдаваме в обще-
ството в бъдеще.

За да се адаптираме към такава масивна 
социална промяна, моят съвет към всеки 
един е да намери професия, която да му ха-
ресва и която да може да упражнява с годи-
ни напред. Разбира се, не е толкова лесно 
категорично да се каже отсега кои профе-
сии биха съществували с годините напред 
поради технологичните изменения и на-
предък, но е хубаво да се насочим поне към 
определена индустрия, която ни интригува 
и в която бихме искали да се развиваме.

Знам, че много от вас четат тези редове и 

се мръщят насреща в неодобрение и дори 
изпитвайки определена доза гняв, особе-
но хората, които не обичат работата си и не 
биха искали да я вършат още дълги годи-
ни напред, а броят дните до пенсиониране. 
Това е разбираемо, но тук говорим за това 
как концепцията на „пенсиониране“ ще се 
промени според постоянно променящата 
се социална среда, плод на много различни 
фактори.

Едно от нещата, които можете да напра-
вите още сега (колкото по-млади, толкова 
по-добре), за да избегнете работата в къс-
ните години от живота си, е да започнете да 
инвестирате поне 10% от доходите си всеки 
месец чрез 401К или Traditional / Roth IRA, в 
зависимост от това, до което имате достъп.

Това е едно от най-добрите места, които 
можете да използвате, ако искате да 

сте в контрол върху своето фи-
нансово бъдеще. И не, това 

не важи само за хората 
над 40, а за абсолют-

но всеки един от нас, 
който извършва ня-
каква дейност, коя-
то му се заплаща. 
Както казах, колко-
то по-млади, тол-
кова по-добре, за-

щото парите, които 
са инвестирани, ще 

имат повече време да 
растат и да се умножа-

ват през годините преди 
и след пенсиониране.

(Следва продължение)

Ако и вие имате въпроси или се инте-
ресувате от различните аспекти на фи-
нансовата част от живота, можете да 
си запазите час за консултация на ди-
ректния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 
в моя офис.

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Ангел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев Гергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана ТодороваГергана Тодорова

Какво е бъдещето  
на пенсионирането?

XВъпроси и отговори 
от изминалата 
седмица

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Л
огично е, че когато продавате ня-
какъв артикул, обикновено искате 
да го продадете за възможно най-
голяма печалба. Това се случва, 
когато има силно търсене и огра-

ничено предлагане на точно този артикул в 
момента. На пазара на недвижими имоти това 
време е точно сега. Ако мислите да продадете 
къщата си тази година, ето две причини, по-
ради които сега е моментът да го направите:

1. Търсенето е много силно тази зима. 
Скорошна статия в Inman News обяснява: 
„Пролетта, която е статистически най-ин-
тензивното време на годината за купувачи 
и продавачи на жилища, започна много по-

рано тази година, точно след първите дни от 
настъпването на 2022-а. Сезонът на пазару-
ването на имоти изглежда вече е в разгара 
си!“

Икономистите не са единствените, които 
казват, че купувачите с пълна сила са заво-
ювали имотния пазар. Това твърдение е под-
крепено с данни, публикувани миналата сед-
мица от ShowingTime. „ShowingTime Showing 
Index“ проследява средния брой месечни 
показвания на купувачи на активни жилищ-
ни имоти, което е много надежден водещ 
индикатор за настоящите и бъдещите тен-
денции за търсенето на купувачи. Последни-
ят индекс разкрива, че този декември е бил 
най-активният декември от пет години (ви-
жте графика №1).

Декември на 2021-а е имало дори повече 
показвания на жилища от декември на 2020 
г., който държеше класацията на най-силна 
от обичайната зима до момента. И запомне-
те – искате да продадете нещо, когато има 
голямо търсене на този артикул, а това вре-
ме е точно сега.

2. Предлагането на жилища е изключител-
но ниско.

Всеки месец realtor.com публикува дан-
ни за броя на активните обяви за жилищни 
имоти (списъци в момента за продажба). По-

следният им доклад разкрива, че последни-
ят месечен брой е най-ниският, който сме 
виждали през всеки януари от 2017 г. (вижте 
графика №2).

(Следва продължение)

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

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

Акo искате най-добрата цена за вашия 
имот, сега е моментът да го продадете

Графика №1: Индекс за месец декември през 
последните пет години

Графика №2: Брой на активните обяви  
за жилищни имоти през януари през последните 
пет години

2017 г.

2017 г.

94.7

1.22M 1.13M 1.2M
1M

571K
409K

88.2 94.3

156.1
174

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г. 2022 г.
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Je suis Украйна

За щастие, войната в Украйна за нас е 
само медиен образ. И дано така да си ос-
тане. Но този образ е толкова обсебващ, че 
едва ли не се чувстваме участници в нея. 
Сутрин първата ни работа вече е да погле-
днем в медиите, на които се доверяваме.

Доколко медиите са в състояние да се 
справят с тази ситуация на силно завише-
ни човешки залози, личи от отговорите на 
три въпроса от сферата на професионални-
те стандарти.

Първият въпрос е дали войната трябва 
да се отразява с такава интензивност, че да 
измести другите теми от медийния дневен 
ред, включително и пандемията, та и без 
да си украинец, да се почувстваш нападнат. 
Отговорът е „да". Не само защото войната е 
твърде близо до границите ни.

И не само защото Русия никога не се отка-
за да гледа на България като на своя култур-
на и политическа собственост и да приема 
членството й в НАТО и ЕС за предателство. 
А преди всичко защото ние, като членове на 
тези алианси, наистина сме във война, коя-
то режимът на Путин отдавна води с либе-
ралната демокрация.

Години наред тази война беше хибридна, 
а от 24 февруари е „гореща". И според мно-
го наблюдатели Украйна е само подстъп в 
нея - крайната й цел е да смени световния 
ред и Русия със съдействието на Китай да 
заеме водещата геополитическа роля на 
САЩ, а либералната демокрация, наложила 
се през 20-и век като предпочитан начин на 
живот, да отиде в историята.

Западът, да не говорим за нашето русо-
филско общество, обаче предпочиташе да 
се прави, че няма такова нещо.

Така че сега медиите, които ни карат да 
усетим върху себе си заплахата на война-
та, изпълняват най-после функцията си на 
„стражево куче“ - предпазват ни от надви-
сналата опасност. След като не видяхме 
пушката, когато беше изнесена на сцената, 
поне да я чуем, когато гръмна. Онези ме-
дии, които продължават да се разсейват, 
дори без непременно да възпроизвеждат 
„опорките“ на режима в Москва, работят за 
него. Те са главно от кръга на лоялните към 
бившите управляващи, което издава към 
кого всъщност са лоялни.

Вторият професионален въпрос е за плу-
рализма на гледните точки в медиите и по-
конкретно - трябва ли Путиновата пропа-
ганда да бъде спряна. До 24 февруари със 
сигурност не трябваше, можеше да бъде 
разобличавана и опровергавана, но не и за-
бранявана. И в това е разликата между ли-
бералната демокрация и авторитарните ре-
жими. След като обаче започнат да бъдат 
убивани хора, особено от цивилното насе-
ление, нещата са променят коренно.

В такава ситуация има една-единстве-
на човешка гледна точка - тази на жертви-
те. Дълг на медиите е да ги разпознаят и без 
уговорки да застанат на тяхната страна. И 
българските медии общо взето го извърши-
ха, постепенно и някак от само себе си за-
почнаха да заглъхват в тях гласовете, които 
се опитваха да оправдаят военната агресия 
в Украйна. Разбира се, за да зазвучат още 
по-ожесточено в социалните мрежи.

В либералната демокрация всяко мне-
ние може да бъде публично изразено, ако 
не е престъпление. А кое е престъпление, 
ако не да убиваш невинни хора по къщи-
те им, които с нищо не те заплашват? За да 
може едно убийство да се приеме, че не е 
престъпление, би трябвало то да е пропор-
ционална реакция на самозащита, за което 
обаче дори руската пропаганда слабо пре-
тендира. Затова мненията, които оправда-
ват военните престъпления в Украйна, ста-
ват съучастници в тях и това е достатъчно 
законово основание да им се отнеме пуб-
личният достъп.

Давам си сметка, че въпросът все пак е 
деликатен - не от политическа, а още по-
малко от морална гледна точка, а от жур-
налистическа. Необходимо е да се разделя 
пропагандата от информацията, която идва 
от Кремъл, защото тя в момента е жизнено 
важна и би било твърде щраусово поведе-
ние просто да запушиш всичките й канали.

Третият професионален въпрос е за вто-
ричната виктимизация - дали медиите с не-
престанните разкази и интервюта за лич-
ните драми на пострадалите от войната не 
увеличават страданието им? За разлика от 
много други случаи на хора в бедствие, този 
път - не.

Украинците искат да разкажат на света 
какво им се случва, те искат да не ги оста-
вя сами в страданието им. Да осъзнае, че те 
пишат с кръв един съвременен героически 
епос на съпротива срещу злото, което, как-
то и доброто, не се интересува от национал-
ни граници. Разпадането на голямата исто-
рия на човешки истории ни помага по пътя 
на състраданието да се поставим на място-
то на украинците - на чието място можехме 
да бъдем и ние, и продължава да може.

Така че всеки, като види очите и чуе гла-
са на хора, които до вчера са живеели жи-
вот като неговия, да си каже днес „Je suis Ук-
райна“.

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

„Никой няма да приема телефонните му 
обаждания в дългосрочен план. Той изтощи 
армията си, той е отговорен за убитите 
хиляди руски войници, отговорен за убитите 
невинни хора... Той съсипва икономиката си.“

Британският министър на отбраната Бен 
Уолъс излага тезата си защо това е краят на 

Владимир Путин

„Дори за нашите колеги от БСП тази война 
с Украйна ускорява по-скоро тяхната 
интеграция към съвременния европейски 
живот - и това е чудесно. Поради това 
коалицията върви успешно напред.“

Министърът на иновациите и растежа 
Даниел Лорер коментира коалиционния си 

партньор

„Няма да сме част от субсидирането  
на войната на Путин.“

Президентът Джо Байдън коментира 
забраната на руски петрол в САЩ

„Има наличности на 
слънчогледово семе. 
Преработвателите 
работят нормално. Има 
олио да залеем цялата 
страна. Няма нужда от 
презапасяване.“

Министърът на 
икономиката Корнелия 

Нинова коментира 
масовото изкупуване на 

олио

„Често Министерството на културата 
е оприличавано със социалното 
министерство и това трябва да спре.“

Министърът на културата Атанас 
Атанасов коментира разговорите си с 

гилдиите в сектора, търсещи държавна 
помощ

https://www.mbglogistics.com/
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С
луховете за заровено съкрови-
ще в недрата на остров Оук до-
веждат на него стотици търсачи 
на злато и десетки експедиции. 
Но никоя от тях така и не успява 

да открие съкровището. Върху него тегне 
мрачно проклятие, но въпреки това търсе-
нето му не спира чак до наши дни.

Оук е частен остров на южния бряг на 
Нова Скотия, Канада. Площта му е 57 хекта-
ра (140 акра). Богатият на дървесни видове 
къс земя е един от 360-те малки островче-
та в залива Махоун, а максималната му ви-
сочина е 11 метра над морското равнище, 
пише Списание 8. Първите заселници на 

острова са микмаките, живели на терито-
рията на Нова Скотия и Нюфаундленд

преди няколко 
хиляди години

Кога е открит островът за първи път от 
европейците, не е съвсем ясно, но към 
средата на XVIII век френски рибари се за-
селват там, построяват къщи и създават 
близкото селце Честър. Скоро след тях на 
територията на Нова Скотия дом намират 
британските колонизатори. Оук е официал-
но проучен и картографиран. Не след дъл-
го получава и името, с което го познаваме 
днес.

С времето започват да се разказват ле-
генди за заровено там златно съкровище. 
Много иманяри, златотърсачи, приключе-
нци и любители на мистериите посещават 
мястото, надявайки се да открият мистери-
озното богатство. През 1965 г. дори е по-
строена пътека от западния край на остро-
ва до Крандълс Пойнт на сушата, за да може 

от там да минава тежка техника.
Според най-популярните слухове на ос-

тров Оук е заровено златното съкровище 

на капитан Кид – пословичен шотландски 
разбойник, жесток убиец и свиреп пират. 
Но легендите не спират дотук. Говори се 

Канадският Клондайк: Иманяри търсят 
заровеното съкровище на „Черната брада“

XНа остров Оук смятат, че е скрит дори Светият Граал и Кивотът

Сн.: Pixabay

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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още, че в недрата на Оук айланд са скрити 
множество древни религиозни артефакти, 
както и

бижутата на Мария Антоанета
и тайнствени Шекспирови ръкописи. Носят 
се слухове дори, че там са скрити Светият 
Граал или Ковчега на завета – Кивота, погре-
бани на острова от рицарите тамплиери.

Най-популярното място, на което копаят 
търсачите на злато, е известно като „Money 
Pit“ („Ямата с парите“). Намира се на източ-
ната страна на острова и представлява яма 
с дълбочина над 30 метра.

Историята разказва, че първият, който от-
крива ямата (през 1795 г.), е местен младеж 
на име Даниел Макгинес, който забелязал 
вдлъбнатината, докато ловял риба наблизо. 
Той се върнал на следващия ден с двама свои 
приятели и започнали да копаят. Но спрели, 
когато стигнали до 9 м дълбочина. Както се 
казва в преданието – „от суеверен страх“. Пък 
и не открили нищо интересно и се отказали.

След няколко години Макгинес и неговите 
приятели се завръщат заедно с екип копачи 
и този път разкопават ямата с парите до 30 м 
дълбочина. Натъкват се на изкуствена шахта 
и дървени трупи (белязки) на всеки 3 метра. 
Също и на слоеве от дървени късове, кокосо-
ви влакна. неразбираеми надписи по стени-
те на кратера, блато с формата на триъгълник 
на дъното и голям камък, изписан с неразби-
раеми символи. Докато търсачите копаят, из-
веднъж ямата се изпълва с вода – до 18 м ви-
сочина. Работниците под водата прокопават 
тунел към втора яма, която също бива навод-
нена, и в крайна сметка разкопките са преус-

тановени.
Годината е 1849-а. Третата група търсачи 

от времето, за което не съществуват писме-
ни доказателства, решава отново да изкопае 
ямата и достига до 26 м дълбочина. Богат-
ствата, които успява да открие, се равняват 
на редуващи се пластове смърч, дъб, гли-
на, нехарактерните за този регион кокосови 
влакна и нещо, което определят като „метал 
на парчета“.

През 1865 г. професорът по лингвистика 
Джеймс Лихти твърди, че е превел мистери-
озния надпис на камъка, открит на дъното на 
ямата. По думите му той гласи: „Четиридесет 
фута по-надолу два милиона паунда са заро-
вени.“ Това подклажда още повече надежди-
те и ентусиазма на търсачите на съкровища.

Другото известно място, където често копа-
ят те, е така нареченият „Smith`s Cove“ („Зали-
вът на Смит“). Там са открити различни предме-
ти, както и кокосови влакна като тези в ямата. 
По-скорошни археологически разкопки в ра-
йона на залива предполагат наличието на оло-
вен кръст отпреди XV век и откриват различни 
земеделски пособия от дърво. При други раз-
копки са открити монети, свирки, парчета пор-
целан, ножици, керамика. Но тези исторически 
ценности са далеч от представата на търсещи-
те заровеното съкровище на капитан Кид или 
което и да е друго такова.

Всички следващи опити да бъде откри-
то през годините също остават безуспешни. 
При една от експедициите са открити ста-
ринни артефакти, брадва, котва и кирка. Но 
не и злато. Притежателите на частния остров 
често се сменят, но нито един от тях не откри-
ва заровеното съкровище.

Колкото до търсачите му - трябва да им 
се признае, те са истински смелчаци. Осо-
бено като се има предвид фактът, че освен 
сложността при копаенето и прииждаща-
та буйна вода, търсенето 
на златното съкровище е 
придружено и със смърт-
на заплаха. Става дума за 
тегнещото над Оук ай-
ланд проклятие. То гла-
си, че седем мъже ще 
умрат в търсене на съ-
кровището, преди то да 
бъде открито. До момен-
та смъртта си са намери-
ли шестима. Това засилва 
още повече интереса и 
надеждите на златотър-
сачите, че скоро (след 
като умре и седмият) те ще бъдат съответ-
но осмият – този, който ще открие златото 
на капитана. Любопитно е, че търсенето на 
заровеното имане продължава и до ден-
днешен – над 220 години по-късно.

Има редица теории за това как се е об-
разувала „ямата с парите“. Според учените 
тя е естествен природен феномен - дупка, 
свързана с варовикови проходи и пеще-
ри. Най-популярна обаче е теорията за из-
копана от човешка ръка шахта от капитан 

Кид, а според друга разпространена те-
ория – от Едуард Тийч („Черната брада“), 
който казва, че е заровил съкровището си 
там, „където никой освен Сатаната и аз не 
може да го намери“.

Според други вярвания - тамплиери, ма-
сони или инки, които се опитват да измък-
нат съкровището си от ръцете на испан-
ските конкистадори, може да са създали 
Паричната яма. Слухове твърдят и точно 
обратното - че дупката е изкопана именно 

от британските колонизатори, дошли по 
тези земи. Друго обяснение на феномена 
е, че той е дело на испански моряци, запла-
шени от британските нашественици.

Джон Годуин пише, че предвид размера 
и сложността на ямата, тя вероятно е била 
изкопана от инженери на френската ар-
мия, криещи съкровищницата на крепост-
та Луисбург, след като британските сили я 
превземат по време на Седемгодишната 
война.

Смъртната 
заплаха

Сн.: Pixabay

https://www.mbglogistics.com/
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 в цифри

години по-късно 
беше разгада-
на мистерията 
с кораба „Ен-
дюрънс“ край 
бреговете на 

Антарктида. Плавателният съд по-
тъва през 1915 година вследствие на 
тежките условия и леда, който тогава 
е бил покрил голяма част от морето 
Уедел. Останките му бяха открити на 
морското дъно, а кадри показват, че 
„Ендюрънс“ се е запазил и е в неве-
роятно състояние, въпреки че е на 3 
километра дълбочина и е престоял на 
дъното над един век.

107

милиона е броят на бе-
жанците, избягали от 

Украйна след нахлува-
нето на Русия, показват 

данните на ООН. Това 
се превърна в най-бързо 
растящата бежанска кри-
за в Европа след Втората 
световна война. Според 
ЕС те могат да достигнат 

до 5 млн. - 10% от насе-
лението на Украйна, и 

дори да надхвърлят тази 
цифра.

2.8

-годишният зоопарк 
в Бристол затваря 
врати завинаги на 3 
септември. Той е от-
ворен за посетители 
през 1836 г. За цялото 

си съществуване до момента зоо-
логическата градина е регистрира-
ла около 90 милиона посетители и 
е помогнала за спасяването на 175 
вида от изчезване чрез своите про-
грами за опазване. Решението за 
продажба на обекта беше обявено 
след втория национален локдаун 
в Англия, след като животинската 
обител отчете много малки прихо-
ди от пиковите обикновено про-
летни и летни месеци.

186

милионният 
южен китай-
ски мегапо-

лис Шенжен 
беше поставен 

под каранти-
на в неделя, съобщи местно-

то правителство. Това става, 
след като беше съобщено за 
66 нови случая на коронави-

рус. На жителите е разпореде-
но да останат вкъщи, за да се 

ограничи разпространението 
на Омикрон. Преди това бяха 
затворени ресторантите и ре-

дица обществени обекти.

17
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на имиграцията

С
амо допреди 33 години българи-
те не можеха свободно да пъту-
ват извън страната си. Беше ко-
мунизъм, а тогава пътуваха само 
онези, на които им беше разре-

шено от партията. Дори посещаването на 
граничен район у нас беше със специално 
разрешение – „открит лист“, иначе не мо-
жеше. Тогава много българи се превръща-
ха в емигранти, бягаха, напускаха Родината 
си и бяха наричани от властите в София „из-
менници“, „невъзвращенци“ и какво ли още 
не. Днес същите тези българи, които няко-
га бяха ограничавани, са в друга позиция, 
днес ние сме принудени да посрещаме дру-
ги емигранти, бежанци от войната в Украй-
на, и не само. Но сякаш забравихме, че само 
допреди малко над 30 години и ние сме 
били емигранти, поне някои от нас, които 
днес живеят на Запад, имат своя нов живот, 
семейства, бизнес, но са платили висока 
цена за това, така, както сега плащат същата 
тази цена несретниците, идващи от Украйна 
и от други държави, където има война.

Тези дни бившият началник на отбрана-
та, генерал от резерва Константин Попов, 
за първи път произнесе словосъчетанието

„желязна завеса“
„Спуска се нова желязна завеса. Ще тряб-

ва да преструктурираме икономиката си, 
политиката си, отношенията си с Европа…, 
колкото по-дълго продължава тази война, 
толкова повече Русия става уязвима“, смята 
генерал Попов.

Всъщност терминът е въведен за първи 
път в публичното пространство от министъ-
ра на пропагандата на Хитлер - Йозеф Гьо-
белс - и е популяризиран от легендарния 
британски премиер Уинстън Чърчил, който 
описва границата, която символично, идео-
логически и физически разделя Европа на 
две отделни зони от края на Втората светов-
на война до края на Студената война, при-
близително в периода от 1945 до 1990 г.

България тогава се оказа отвъд тази за-
веса, отказала помощ по плана „Маршал“, 
страната ни постепенно попада под пълна-
та власт на СССР и се превръща в един от 
най-верните му сателити под стоманения 
похлупак на идеологията. Тогава именно 
българите

губят своя суверенитет
България е полувасална държава, в ка-

квато се опитват сега да превърнат и Ук-
райна. Българите пътуват извън страната си 
рядко, предимно в социалистически дър-
жави, а за капиталистическите разрешения-
та са особено трудни и само в краен случай!

Днес сякаш историята е малко по-бла-
госклонна към нас. Ако приемем, че наис-
тина се спуска нова желязна завеса в Ев-
ропа, точно 77 години след спускането на 
предишната такава, то тогава явно въобще 
не сме си научили уроците от историята. И 
като стана дума за годишнини, точно през 
тази година се навършват 100 г. от началото 
на СССР – „империята на злото“, както я на-
рече американският президент Роналд Рей-
гън преди години. И ако тогава той не успя 
съвсем да накара руснаците „да ядат бом-
би“, както се зарече, то днес съвременният 
цивилизован свят е на път да успее да ги на-
кара да „ядат газ и нефт“ със санкциите, кои-
то им налага заради зверствата в Украйна.

Едно обаче е твърде смущаващо и това 
е, че днес има българи, които завиждат на 
украинските бежанци, защото хотелиерите, 
които ги приютявали, получавали по 40 лв. 
на ден за бежанец…! В социалните мрежи 
се появиха и „по-умерени“, но също толко-
ва несъстоятелни коментари, че проблемът 

не бил във вземането на тези пари, а в дава-
нето им от държавата…! Това по същество 
е откровен цинизъм, граничещ с психопа-
тология!

Нима забравихме нашите сънародници, 
които бягаха от Родината си заради извра-
щенията на комунистите…!? Тези клети „не-
възвращенци“, някога в лагери за бежанци в 
Италия, Гърция, Турция. Те получаваха хра-
на и подслон, за което онези държави също 
са плащали. Вероятно цената не е била съ-
щата тогава, но това няма абсолютно ни-
какво значение сега! Нима тогава ние не 
сме били в същите условия – сами, изоста-
вени и изоставили…!? Тогава може, сега не 
може.., но защо..!? Какво се промени и как 
ние се променихме? Толкова ли лесно заб-
равихме…!?

Нелепо е днес да завиждаме за тези 40 
лева, някакви си никакви 20 евро, които 
се полагат за обезщетения на юридически 
лица, които дават подслон и храна на бя-
гащите от войната! Толкова ли евтини сме 
станали, за да продаваме душите си за ня-
колко кутии цигари…? Това ли са българи-
те днес, онези българи, които се хвалеха, че 
са гостоприемни, състрадателни и милости-
ви?! Не, ние не сме такъв народ, защото ние 
помним, че и ние сме били емигранти, не 
всички, но една немалка част от нас. Мили-
они българи днес са „бежанци“, волно или 
неволно, заради политиката преди 33 годи-
ни, заради икономиката, милиони българи 
днес са „украинци“, защото историята е ко-
лело, върти се и както днес ние приемаме 
бежанци, дано един ден отново не се ока-
же да сме в ситуация нас да ни приемат като 
такива…!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Бежанците, които ще преминат новата желязна завеса, ще са много повече от онези, които някога, след Втората 
световна война, напуснаха Източната зона.

И ние някога сме били 
бежанци и емигранти…!
XИсторията е колело, което се върти, и може да се окажем отново в болезнени ситуации

Конфронтацията между Изтока и Запада е все по-видима в конфликта между Русия и Украйна.
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„Моделството никога не е 
било най-любимото ми 
нещо“. Изненада! Казва 
го един от най-успелите 
български модели, рядко 

съчетание на красота, интелект и харизма. 
След избирането й за „Супер модел на Бъл-
гария“ през 2005 г. следва шеметна карие-
ра. Кристина Верославова се снима в най-
престижните модни списания - „VОGUЕ“ за 
Итaлия и Гърция, „Соsmоpоlitаn“ за Итaлия, 
„GLАMОUR“ за Иcпaния, „MАDАMЕ“ за Гeр-
мaния, „АvеnuеL“ и „Nоbеlеss“ за Кoрeя. 
Красивото й лице шества и в български-
те издания на „ЕLLЕ“, „АMIСА“, „ЕVА“, „DIVА“, 
„Glаmоur“, „MОDА“, „Grаziа“, „Соsmоpоlitаn“...

По време на Седмицата на модата в Рим 
прeз 2018-та e избрaнa зa лицe нa трибютa 
в чecт нa лeгeндaрния итaлиaнcки дизaй-
нeр Ренато Балестра. Дeфилирa зa брандо-
вете „Аrmаni“, „Сhаnеl“, „Thiеrry Muglеr“, „Rос-
со Bаrоссо“ и в Бългaрия за „Hugо Bоss“, „Mаx 
Mаrа“, „Еsсаdа“... Някъде дълбоко в нея оба-
че подиумът се трансформира в сцена и 
снимачна площадка... Но звездата от сери-
ала „Татковци“ извървява дълъг път, преди 
на 27 години да разбере, че актьорството е 
това, с което иска да се занимава.

Родената във Варна Кристина от 6-годиш-
на ходи на спортни танци и участва по със-
тезания. Част е от артистичния свят от мъ-
ничка, със сцените, подиумите, роклите и 
изкуството. „Като дете се обличах в различ-
ни костюми, гримирах се, правех си поста-
новки, като си говорех сама, измислях си 
разни неща... Тогава не съм осъзнавала, че 

това са били знаци от света на актьорското 
изкуство“, споделя Кристина пред „Труд“.

Когато е на 15 години и се разхожда с 
майка си във Варна, на улицата я спират 
букери и й казват, че има потенциал за мо-
дел. Същата година тя печели приза „Супер 
модел на България“ и кариерата й тръгва 
стремглаво нагоре. Изпращат я в Ню Йорк, 
но много бързо тя се премества в Милано. 

„Бях още дете и Ню Йорк тогава ми се стори 
много далече от дома“, казва тя.

В Италия до нея неотлъчно е майка й, Ге-
новева Георгиева, която зарязва всичко в 
България, за да не я оставя сама в джунгла-
та моден бизнес. „Много съм й благодарна, 
тя е невероятно силна жена и направи мно-
го жертви заради мен. И до днес е най-до-
брата ми приятелка и най-близкият ми чо-
век“, споделя Криси.

Геновева придружава дъщеря си, дока-
то тя навършва 18 години, при всичките й 
пътувания на фотосесии и участия в Испа-
ния, Китай, Корея, Бразилия, където оста-
ва по няколко месеца да работи. Кристина 
завършва гимназия като частна ученичка, 
в непрекъснато пътуване - месец на рабо-
та, два месеца във Варна за учене. „Беше ми 
трудно, но много държах да съм отличнич-
ка“, казва тя.

През това време е все по-търсен модел. 
„В един момент си казах: „Не, стига толко-
ва, искам да си ходя във Варна да си уча“. Не 
осъзнавах много-много каква възможност 
е за мен. Тези списания нищо не означава-
ха за мен, не ме вълнуваше да се виждам по 
кориците. Това беше по-скоро чудесна въз-
можност да пътувам и да печеля собствени 
пари“, споделя Кристина.

Тя завършва „Международен бизнес“ в 
университета в Бирмингам, Англия, и ре-
шава да остане в Лондон. Там работи една 
година в много престижна компания, коя-
то менажира едни от най-елитните частни 
клубове в Лондон, в Мейфеър, с барове и 
ресторанти, където се влиза само с членска 
карта. Работата като ивент мениджър много 
й харесва. Там за пръв път среща холивуд-
ски звезди като Брадли Купър, Амаури Но-
аско. В Лондон отново я забелязват от една 
модна агенция и тя решава да продължи с 
модата. Градът обаче я потиска много и тя 
решава да се върне в България, като се сни-
ма отново в реклами и модни списания.

Тя завършва курс по актьорско майстор-

Кристина: Дългият път от модния 
подиум до сцената и екрана

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XТопмоделът и звезда от сериала „Татковци“ организира за пръв 
път в България курс по метода на легендарния Лий Страсбърг

Кристина (в средата) при завършването на университета 
в Бирмингам.

С Дейвид Страсбърг (вляво).

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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ство в „Ню Бояна филм студиос“ при Вели-
зар Бинев и още на втората седмица е из-
брана в ролята на момичето, в което се 
влюбва главният герой в италианската те-
леновела „La Vita Promessa“ („Обещаният 
живот“), която се снима в киноцентъра. Там 
си партнира с известния млад италиански 
актьор Кристиано Какамо. „В тези няколко 
снимачни дни наистина осъзнах колко ми 
харесва това, което съм започнала да пра-
вя, и че е моето нещо“, споделя Криси.

Тя решава да продължи образованието 
по актьорско майсторство не къде да е, а в 
легендарната школа на Лий Страсбърг в Лос 
Анджелис. В института „Лий Страсбърг“ са 
учили величия като Джеймс Дийн, Ал Пачи-
но, Джак Никълсън, Дъстин Хофман, Мери-
лин Монро, Катрин Хепбърн, Джейн Фонда, 
Мерил Стрийп, Барбара Стрейзънд, Робърт 
Редфорд, Робърт де Ниро...

В школата Кристина е в мастър класа 
на Дейвид Страсбърг, синът на Лий Страс-
бърг. Избрана е и в мастър класа на Вин-
сент Д’Онофрио от „Мъже в черно“. „Там за 
пръв път усетих, че съм на мястото си - каз-
ва Кристина. - Беше невероятно вълнуващо 
да стъпя на сцената, на която са били Мери-
лин Монро и Робърт де Ниро.“

Когато приключва с образованието си, 
вече е изхарчила спестените си пари и си 
купува самолетен билет да се връща. „Тога-
ва Дейвид Страсбърг ми каза да остана, че 
имам потенциал да работя и да се разви-
вам в Америка - споделя Криси. - А аз как да 
остана, като нямам никакви пари, нито по-
знати и приятели... Дейвид ми каза: „Когато 
много искаш нещо, винаги можеш да наме-
риш начин.“

Първите три месеца в Лос Анджелис й е 

много трудно, работи какво ли не - гледа 
бебета, разхожда кучета. После „нещата за-
почват да се случват“. Участва в театрални 
постановки като „Полша“, „Майката на Икар“ 
и „Хълмове като бели слонове“. Спечелва си 
главната роля на Бланш в „Трамвай жела-
ние“ на Тенеси Уилямс и на Мария в „Три се-
стри“ на Чехов. Като най-голям свой успех 
тя определя кастинга за ролята в светов-
ната премиера на пиесата на Джон Патрик 
Шенли, носител на „Оскар“ и „Пулицър“, ра-
ботил с Мерил Стрийп и Шер. В пиесата е 
полякиня, живееща в Ню Йорк.

В Лос Анджелис едно от най-вълнуващи-
те събития е запознанството й с Ал Пачи-
но, с когото тя се среща на Деня на благо-
дарността в дома на Леонардо ди Каприо. 
„Ал Пачино изнася лекции в академия „Лий 
Страсбърг, той е кръстник на Дейвид“, доба-
вя Кристина.

През 2020 г. тя се връща в България за Ко-
леда, с планове да остане месец, но люби-
мият й дядо, когото чувства много близък, 
като баща, се разболява тежко. Кристина 
остава и приема поканата за кастинга на се-
риала „Татковци“. След 3 месеца дядо й си 
отива, а в деня на погребението му й връч-
ват монолога на нейната героиня, детската 
учителка Яна.

„Приех го като знамение, а щом прочетох 
монолога на Яна, имах чувството, че я по-
знавам. Част от мен със сигурност много си 
прилича с нея - тази Яна, която вярва в при-
казки, брои улични лампи. Но и сме много 
различни. Аз съм много по-категорична и 
решителна от нея. Но никога не трябва да 
съдиш героя си. Харесвам я, макар поняко-
га да ми е трудно да я разбера“, казва Криси.

„Защо реших да остана? Пандемията 

ме накара да преосмисля кое ми е важно 
всъщност - казва Криси. - Да, в Америка със 
сигурност мащабите са други, контактите са 
други, там наистина може да правиш мно-
го по-големи неща. Но за мен в момента по-
важно е да съм с хората, които обичам. Ня-
колко месеца след дядо ми изгубих и баба 
ми, майката на баща ми... Мъж до мен? Да, 
сърцето ми е някъде при някого“, казва за-
гадъчно тя.

Наскоро се е върнала от Дубровник, къ-
дето се е снимала за пръв път в мащабен, 
високобюджетен сериал с известни актьо-
ри, който ще се излъчва по „Amazon Prime“. 
„На този етап нямам право да спомена по-
вече подробности“, казва тя.

Това лято Кристина Верославова се надя-
ва най-после да реализира курс по актьор-
ско майсторство по метода на Лий Страс-
бърг - за пръв път в България. Идеята е 
нейна, още от 2019 г., а Дейвид Страсбърг я 
посреща с въодушевление, но е отложена 
заради пандемията. Това лято е планирана 
от 13 юни до 17 юли. Първите 4 седмици ще 
бъде на живо с Пол Ръш, преподавател от 
академията в Лос Анджелис, член на прес-
тижното „The Actors Studio“ и директор на 
култовата актьорска трупа „Театър 66". Заня-
тията ще са по две седмично: „Метод клас“ 
и „Клас за работа върху сцени". Последната 
седмица ще се включи лично Дейвид Страс-
бърг онлайн, за да представи ценните мето-
ди на баща си. „Благодарна съм на Столич-
на община, че прие да финансира проекта“, 
казва тя.

Засега Кристина не мисли трайно да се 

върне в Лос Анджелис. Предстоят й сним-
ки за късометражен филм през май, когато 
няма да се снима сериалът „Татковци“. Отво-
рена е към всякакви ангажименти.

„Много ми е смесен пътят, няколко пъти 
съм го променяла - от мода в бизнес, работа 
в Лондон, после пак моделство, актьорство 
- казва замислено Кристина. - Този хаос ви-
наги ми се е струвал правилен, искала съм 
да следвам вътрешното си чувство, че тряб-
ва да намеря най-правилното нещо за мен.“

Кристина: Дългият път от модния 
подиум до сцената и екрана

На страниците на сп. „Glamour“.

На занятия в академията на Лий Страсбърг.

С Кристиано Какамо по време на снимките на 
италианската теленовела „Обещаният живот“.

Като детската учителка Яна в сериала „Татковци“.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
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Е
дин от най-колоритните шоуме-
ни в България - DJ Дамян - ще за-
радва българската публика в САЩ 
с турне през март. Диджеят идва 
с купонджийска програма, свежи 

идеи и настроение, с което да забавлява 
публиката.

„Турнето ще стартира в Чикаго на 26-ти 
март. После на 27-ми март, в неделя, ще бъ-
дем в Нейпълс. А на 29-ти март отново ще 
бъдем в Лас Вегас, в Баланика. На първи ап-
рил, в петък, ще бъдем във Вашингтон, на 
втори април, в събота, пак ще бъдем в Чика-
го. Между тези дати на места ще си напра-
вим и частни партита“, казва DJ Дамян пред 
BG VOICE.

В шоу програмата си колоритният ди-
джей е сглобил разнообразен стил песни 
след дълги години практика в заведения. 
На участията на DJ Дамян българите в САЩ 
ще чуят любими

родни и чуждестранни песни
включително и хитови дуети на изпълните-
ля.

Това ще е първото пътуване на изпълни-

теля до Америка, където той се надява на 
ново вдъхновение и среща с братята си, 
които не е виждал от години.

На турнето си в Щатите с Дамян ще бъде 

и неговият верен партньор – DJ Яворчо. 
Двамата са готови да се срещнат с много 
хора от различни поколения, каквато е и 
публиката им.

За шоу програмата и песните, които ще 
представи изпълнителят, дава заявка да 
разчувства публиката, като не изключва 
възможността някои песни да разчувстват 
и самия него.

„Като видиш емоцията на хората, които 
са в чужбина. Става ми много мило. Опре-
делено съм

имал случаи 
да се просълзявам“

допълва той.
Кариерата на Дамян започна с летящ 

старт с песента „Да бъда с теб“, а през 2001 
г. излиза дуетът му с Мария „Един за друг“, 

който бързо успява да покори попфолк кла-
сациите. Малко след това прекъсва заради 
предложената му работа като телевизионен 
водещ на предаването „По-добре късно, от-
колкото никога“.

През 2005 г. продължава да пее, като за-
почва да прави дуети с Динамит: „Ръца-
пръца“, „Пача“, „Къчак“, „Баунс“, „Да прося“ и 
„Ти си нещо друго“ с Азис. През 2008-а и 2009 
г. продължава с дуетите като прави „Сама“ с 
Галена и „С теб ще продължа“ с Димана.

Половинката на Дамян – Ваня - дебютира 
през 2010 г. в дуета с него „Те не спят“. Два-
мата продължават с общите песни - като 
„Котето“. Следват дуети с Ваня като „Знаем 
си номерата“, „Къде си“, „Пак ще те желая“ и 
„Нецензурно“. Следващите песни на Дамян 
са самостоятелни „Пие ми се“, „Дявол в ан-
гелско тяло“, „Ти змия ли си“ и „Недей“. От 
тогава той се е отдал на работата си на ди-
джей.

DJ Дамян е първият в България с

онлайн дискотека
по време на пандемията от COVID-19 като 
партитата му успяха да спасят редица аби-
туриентски балове, сватби и други частни 
партита.

Именно с тази ситуация шоуменът ясно 
показа, че нищо не е в състояние да го от-
каже от работата му. Колоритният изпълни-
тел пусна и първото по рода си „Лукс корона 
парти“, където със своя колега Яворчо заба-
вляваха всички онлайн зрители. 

Макар и онлайн поздрави за всички ва-
ляха, като поръчки се оставяха в коментари 
под видеото. А вместо салфетки Дамян раз-
мяташе тоалетна хартия, която по време на 
пандемията се оказа голям дефицит в бъл-
гарските супермаркети.

DJ Дамян с първо турне 
в САЩ през март

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Носенето на маски и задължителна вак-
синация няма да бъдат необходими в 
Copernicus Center в Чикаго. Там на 10 април 
зрителите ще могат да се насладят на спек-
такъла „НИЕ БЪЛГАРИТЕ“. 
Едно от най-обичаните лица 
на българското кино, театър 
и телевизия Васил Василев 
– Зуека заедно с култовия 
шоумен, певец и сценарист 
Влади Априлов ще дойдат 
в Чикаго с един откровен и 
личен спектакъл.

Представлението на два-
мата приятели е едновре-
менно супер смешно и су-
пер тъжно. Зуека и Влади 
играят пред световната кар-
та, на която трикольорът 
обозначава локациите, къ-
дето има струпване на нашенци. А скечо-
вете им са посветени най-вече на абсурди-
те в нрава на българската нация, за които 
наистина няма рационално обяснение. Те 

влизат в кожата на характерни герои, кои-
то щяха да са супер комични, ако не бяха 
толкова трагични в своята безпомощност 
във и пред българския модел.

Copernicus Center попада в някои от пуб-
личните места в града, където изискването 
за маски и ваксини отпадна още на 28 фев-
руари.

Без маски и ваксини в Copernicus Center в Чикаго

https://connectmortgagecorp.com/
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М
агданозът е удивителен зе-
ленчук, известен още от вре-
мето на Адам. Използвали са 
го в Антична Гърция, но съв-
сем не с кулинарни цели. Тра-

диционното днес растение гърците са го 
смятали за култово. То се е използвало за ук-
расяване на могилите на предците им и за 
правенето на венци за победителите в Не-
мейските игри.

За това, че дъхавото растение може да се 
използва в кухнята, са се сетили древните 
римляни. Магданозът украсявал различни 
блюда, които се сервирали на знаменитите 
патриции.

Днес той е обичаен продукт в кухнята на 
всяка домакиня. Много хора отглеждат маг-
даноз в градината си или на балкона. Зеле-

нолистното растение расте до настъпването 
на есенните студове. Вкъщи може да се от-
глежда целогодишно.

Както и всеки друг продукт, магданозът 
също притежава предимства. Какви са по-
лезните качества и противопоказанията на 
магданоза? Вижте:

По количество на витамин С магданозът не 
отстъпва дори и на признатия за рекордьор 
черен касис и с

4 пъти превъзхожда лимона
Само 50 г магданоз попълват дневна-

та доза аскорбинова киселина – вещество, 
което ефективно защитава организма от 
разрушителното влияние на т.нар. свобод-
ни радикали, които, както твърдят учените, 
са основната причина за стареенето. Освен 

това витамин С способства повишаване за-
щитните сили и предпазва от простудни бо-
лести.

Магданозът е богат на бетакаротин – ве-
щество, което под въздействието на ензи-
мите се трансформира във витамин А. Този 
мощен природен антиоксидант способства 
значителното укрепване на имунитета. По 
количество на провитамин А това растение 
се конкурира даже с моркова. Отварата от 
магданоз се препоръчва при имунодефицит-
ни състояния.

В сока на магданоза се съдържа много 
калий. Този микроелемент е необходим за 
нормалната работа на сърдечния мускул, 
тъй като участва в процесите на обмен, кои-
то протичат в клетките на миокарда, и спо-
собства

насищането им с енергия
Освен това калият подпомага оптималното 
усвояване на калция, благодарение на кое-
то костната структура се поддържа в здраво 
състояние.

Магданозът е богат на витамини, цинк, 
магнезий. Много е полезен при желязоде-
фицитни състояния. За мъжете магданозът е 
добър заради това, че е афродизиак, и дори 
помага за предпазването от онкологични за-
болявания благодарение на съдържание-
то си на апигенин – вещество, способно да 
спре рака.

Много хора обаче могат да получат греш-
на информация за магданоза в интернет. На-
пример, има поверие, че сокът от магданоз 
ви кара да отслабнете. Много програми за 
детоксикация

включват дори сок 
от магданоз

Важно е обаче да не прекалявате с консу-
мацията на магданоз.

Ако се консумира голямо количество маг-
даноз, от тялото се отделя голямо количе-
ство течност. Пиенето на прекомерни ко-
личества сок от магданоз може да причини 
дехидратация. Така че няма сигурни 
доказателства, че спомага да сваля-
не на килограми. Всъщност се знае, 
че докато мазнините не бъдат пре-
махнати, няма да има загуба на те-
гло.

Детоксът с магданоз обаче помага 
да се отървете от отока в тялото. Ако 
е необходимо, може да се направи 
и магданоз-лимонов кюр. Въпреки 
това не трябва да се консумира в го-
леми количества. Необходимостта 
от лечение с магданоз се решава от 
диетолог след извършване на необ-
ходимите анализи.

Магданозът има много предим-

ства. Половин чаша магданоз отговаря на 
108% дневно витамин А, 53% витамин С, 547% 
витамин К, 11% фолиева киселина, 4% калий.

Също така е богат на витамин К, който е 
от съществено значение за съсирването на 
кръвта и

здравето на костите
Има и антиоксидантни свойства, поддър-

жа здравето на костите, съдържа растител-
ни съединения, които имат противоракови 
ефекти.

Зелената билка може да подобри здравето 
на сърцето. Той е добър източник на фоли-
ева киселина, като 1/2 чаша (30 г) осигурява 
11% от дневната нужда. Високият прием на 
фолиева киселина може да намали риска от 
сърдечни заболявания.

Магданозът съдържа и витамин К, който е 
от съществено значение за здравето на кос-
тите. Има антибактериални ползи, укрепва 
имунната система. Според проучвания маг-
данозът може да понижи нивата на кръвната 
захар при хора с диабет. Има и диуретични 
свойства. Може да бъде полезен при про-
блеми с камъни в бъбреците.

Дъхавият зеленчук предпазва зъбите и 
венците, премахва лошия дъх, освежава, 
подмладява и разкрасява кожата.

Този мощен природен антиоксидант значително укрепва имунитета

10-15 клонки пресни листа магда-
ноз и кората на един лимон се сла-
гат в 2 чаши вода. След като за-
ври 2 мин., се оставя да се запари. 
След като се запари за 5 мин., се 
прецежда и се изпива. Тези, кои-
то пият сок от магданоз, често 
твърдят, че отслабват. Не бива 
обаче да се забравя, че загубата 
на тегло ще се случи не само с 
подобни лечения, но и със здраво-
словна диета и режим на упраж-
нения.

Рецепта

Магданозът: Удивителният 
зеленчук е афродизиак за мъжете, 
спира развитието на рака

http://www.trifonovalaw.com/
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М
арт е, пролетта упорито чука 
на вратата ни. Малкото зеле-
но стръкче упорито си про-
бива път през снега, за да се 
разлисти и превърне в бла-

гоуханно цвете. По същия начин телата ни 
се подготвят да излязат от тежката и заземя-
ваща енергетика на зимата, за да навлязат 
в леката и жизнеутвърждаваща енергия на 
пролетта и лятото.

След два сезона, в които дизайнерите се 
грижеха почти изцяло за домашния ни ком-
форт заради пандемията от коронавирус, 
топ тенденциите в обувките за пролетта на 
2022 г. са готови за голямото си завръщане 
във външния свят. Върховете са много зао-
стрени или квадратни, равните подметки са 
съвсем равни, а

платформите са много високи

Докато балеринките и пухкавите чехли, 
хит на локдаун периодите, са все така ак-
туални, Hermès, MaxMara, Fendi и Loewe 
добавят страхотни парти модели на ток с 
ефектни декорации. Интересните токчета 
и платформи също се насочват към модния 
връх.

От известно време бавно се завръщат 
обувките тип „балетни пантофки“. The Row 

показаха уникални модели в 
пролетната си колекция, кое-
то винаги е знак, че трендът 

ще привлече още много по-
следователи. Тази пролет 

балеринките са още по-
интересни – пухкави, в 

сатен и с женствени 
детайли като дан-

телени връзки. 
Вечни и еле-

гантни, ба-
летните 

панто-
фки

са подходящи 
за всичко

от дънки до поли. Те могат да бъдат класи-
чески от черна кожа, кафяви от мек велур, 
жълти, розови, с петна или без, на райе, 
каре и точки.

Платформите са водещ избор за модните 
почитателки през тази пролет – от обувки с 
масивен ток през боти до Mary Janes. Сти-
лът от ерата на 70-те се завръща и марки 
като Acne, Saint Laurent и Coperni съвмест-

но подписват неговото възраждане. Колко-
то по-висока е платформата, толкова по-ак-
туален е моделът.

Loewe показа сандали с шишенце лак за 
нокти като ток. Извитата верига на Оливие 
Рустин за Balmain определено e секси. Из-
кусно украсените токчета на Tom Ford са

перфектно допълнение 
към парти визия

Приятелите ви няма да могат да откъс-
нат очи от тези великолепни токове и има 

основателна причина. Изключително жен-
ствените детайли като блестящи камъни, 
инкрустирани с кристали панделки, ефект-
ни токове и подсилени заострени върхове 
са контрапункт на пролетните тенденции 
2022 г.

Mary Jane е може би един от най-ембле-
матичните обувки в модата. Ретро силуетът 
на модела оставя своите следи тази пролет 
в типичната лачена кожа с височина на тока 
за всеки вкус. Това са изключително стилни 
обувки, които могат да се носят включител-
но по официални поводи.

Изглеждат превъзходно
а най-хубавото е че могат да се комбинират 
с офис облекло, с елегантен аутфит и с еже-
дневни панталон и риза.

Плетената обувка също се връща на мода. 
Тя ще предостави интересна ежедневна ви-
зия на всички дами, които харесват този тип 
обувки. Изглежда отлично и красиво. С ни-
ска подметка е, което я прави подходяща и 
за дами, които не обичат високите токче-
та. Леко по-голямата височина на плата от 
страната на петата прилепва плътно по кра-
ка и ще ви предостави удобно преживява-
не.

Пролет 2022: 
„Балеринките“ 

отново  
са на мода

Mary Jane представя типичната лачена  
кожа с височина на тока за всеки вкус

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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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-до-
брото за своите камиони, не си губете времето  Neo Log Systems 
LLC е компания, която извършва диспечерски,сейфти и акаун-
тинг услуги на най-ниски цени %4 от гроса. Нужно е само да 
имате MC#, всичко друго 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
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
BABYSITTER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим жена да гледа малко 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 интегра-
тор търси Field/Network engineer за района на Чикаго,САЩ. 
Служителят има ключова роля в дейностите по внедряване и 
поддръжка, отговаря за предоставянето на професионални 
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech 359877980442 
№19092
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver for 
Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every Week. Sighn 
Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 
- $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече информация, моля поз-
вънете 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. Заплащането е 
0,75cpm. 5082809522 №18969

Chicago + suburbs
CDL LOCAL DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60103, Local driver needs - CDL class 
A-work days only,every night home..Bene� ts...$$$$ Call 224 265 
4823 №19228
TARSQ SHOFIOR, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Kompania v Bloomingdale tarsi 
da naznachi sho� or sas CDL.Sedmichno zaplashtane ot $3000. Za 
informacia pozvanete na tel:773 510 0855 №19229
RABOTA V SKLAD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Kompania tarsi da naznachi hora za 
rabota v sklad.Zaplashtane mejdu $15-$18 na chas Za informacia 
pozvanete na tel:773 510 0855 №19230
CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, AMERIKANSKA TRANSPORTNA 
KOMPANIA TARSI CDL DRIVERS CLASS A, LOCAL WORK-HOME 
EVERY NIGHT. OPIT S KONTEYNERI E JELATELEN. PREDLAGAME 
POCHASOVO ZAPLASHANE SREDNO 50-60H/WEEK, MIN $26/H, 
HEALTH INSURANCE. ZA KONTAKTI: BDK EXPRESS - 630-422-1216 
№19232
DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  , Зипкод 18, Шофьор снабдител и доставчик на части 
7737420404 №19236
NONNA SILVIA\'S , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Nonna Silvia\'s Restaurant is 
seeking for Phone people, Host, Bartender or Servers! Positions 
require weekend availability and good customer service skills 
Stop by the restaurant at 1400 Can� eld, Park Ridge to � ll out an 
application or email amy@nonnasilvias.com to set up an interview 
8472929970 №19239
CAREGIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Търся caregiver гледане на въз-
растна дама в Lombard (part-time live-in - Четвъртък до Неделя). 
Английски. 7738073058 №19222

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
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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

TARSYA CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s opit. Plasham 
$1.00 na milya. Moje i $400 na den. Za poveche info call 224-659-
1690 Evgeni. 2246591690 №19226
DRIVERS/OWNERS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Neo Log Systems LLC предлага работа 
на шофьори и оунър оператори на най- добрите условия на 
пазара* За повече информация ни се обадете на телефон# 
2242316080 или пишете на имейл: sales@neologsystems.com * 
www.neologsystems.com 2242316080 №19227
CONSTRUCTION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Строителна фирма търси боя-
джия по възможност с опит тел: 773-964-5573 №19206
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 почасова 
работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен пре-
воз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания на-
бира Owner Operators. За повече информация, моля позвънете 
на 608-254-9977 №19194
$$$ OWNERS $$$, 
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; Постоянни курсове;Direct 
Deposit всеки петък! -Tel. (847) 483-8787 №19183
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$  , Зипкод 60056, Строителна фирма търси да назначи 
майстори за полагане на плочки. Опит в областта задължите-
лен. Много добро заплащане. Повече информация и въпроси 
773-656-1757 7736561757 №19186
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира кон-
трактори със собствени камиони и драй ван ремаркета . Диспач 
24/7. За повече информация се обадете на телефон 224-659-
2356. №19178
LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for local 
dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. Home 
every night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-$4000 clear 
per week after fuel and deductions. 8476370772 №19170

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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NONNA SILVIA\'S , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Nonna Silvia\'s Restaurant is 
seeking for Phone people, Host, Bartender or Servers! Positions 
require weekend availability and good customer service skills 
Stop by the restaurant at 1400 Can� eld, Park Ridge to � ll out an 
application or email amy@nonnasilvias.com to set up an interview 
8472929970 №19238

PART-TIME CAREGIVER, 
Цена US$  250.00, Зипкод 60193, We are looking for a caregiver to 
assist with having meals, shopping, transportation, and play time 
activities of a 68-year-old lady - 3 hours/day, 4 days/week. Hours 
are � exible and we can work around your schedule. If interested, 
please call 773-948-7737 №19225

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

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 №19198CDL STEADY TEAM 0,90, 

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

ДОМАКИНСКА РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Търсим жена 
за домакинска работа по 1 ден в седмицата 
за 3 часа в Park Ridge. Телефон 415-680-8588 
№19219

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

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 договаряне. Може и 
без опит. Monday-Friday 6306342892 №18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шофьор за 
dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. 
Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 
№18844
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 работник за 
поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 №18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за локал-
на/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия паркинг. 
$800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ре-
мъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компания на-
бира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече инфор-
мация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи момиче за работа като офис асистент и касиер. Опит 
не се изисква. За повече информация, моля позвънете на 224-
428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR LOAD 
from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines more info tel 
847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания 
предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day or 30% load 
rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За повече информация 
се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго до 
Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за сингъл драй-
вър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-
877-4745 №18359

COAST TO COAST

АМАЗОН ***, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси CDL class A 
шофьори OTR , възможни договори на Амазон 
, цена на миля по договаряне според опита 
2248014469 №19215

SEMI BOX TRUCKS, 
Цена US$  , Зипкод 1, Фирма търси “owner 
operators” за Semi and Box trucks , възмож-
но партньорство и договори на Амазон 
2248014469 №19216

RECRUITER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60067, Trucking company is seeking to hire 
a recruiter for our Plovdiv, BG o�  ce. Experience is a must! Great pay 
plus commission. Call Vesso - 224.814.2615 №19201
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна компания на-
бира 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 парт-
ньорство 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 договаряне 
2244366448 №19139
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 
20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 3039748716 
№18968
DRIVERS/OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, SRD FREIGHT INC търси шофьори с 
опит за Interstate Driving – Long Distance! Предлагаме: редовни 
товари за West Coast , платен Restart на пътя, Pre-Loaded Trailers 
в Чикаго! Свободен нов камион Freightliner Cascadia 2022 с 
всички екстри и нови ремаркета 2022. Първокласен диспеч с 
15 години опит зад волана! За Owner Operators предлагаме обо-
рот между $8000 - $10000 на седмица. Hazmat и Специализира-
ни Рифери 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

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

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 33480, Диспечер с опит 53R/V/F/HZ от 
България 5618770865 Text/SMS/Email +359 877981874 Viber 
5618770865 №19223
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Remote dispatcher looking for work 
10 years experience in dispatching viber 359876511784, direct 708 
988 3851 №19165
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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
OFFICE SPACE AVAILAB, 
Цена US$  825,00, Зипкод 60004, Beautiful o�  ce space available 
for rent in Arlington Heights. Great area near restaurants, shopping 
centers and o�  ce supplies stores.Sunny o�  ce, windows, back 
of building, very quiet and parking available on the back of the 
building. It's perfect for a trucking company, consulting business, 
3104009553 №19231
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Furnished ROOM for Rent IN 
Townhouse, Schaumburg Close to Hwy 90, 290, 355, 390 IKEA, 
Wood� eld Mall $ 670/month. All inclusive! Tel: 847-630-7078 
Please, leave detailed message 8476307078 №19233

СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , Зипкод , Търся съквартирант /ка За двустаен апар-
тамент в Desplaines 7733542569 №19235
ПОД НАЕМ , 
Цена US$  285, Зипкод 60630, 4037 W Argyle St 7732258468 
№19237
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 напълно об-
заведен етаж 4 Palatine, Twin LAKES.Комлексът има басейн,клуб 
за гости с фитнес и голям паркинг.Рентата включва вода и пар-
но. 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 апартамент в 
North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече информа-
ция. 6308500701 №19177
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  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 сушилня 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 $475 на месец и включва вода – топла и 
студена,парно,паркинг,газ.Ток и Интернет се заплащат.Депозит 
договор-задължителни,дават и се сключват с хазяина!Свободна 
03-01-22г .Тел 7737042622.Оглед : Събота,Неделя! №19100
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  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 вътре-
шен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по всяко вре-
ме. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 2246560753 
№1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b къща в Elk 
Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаведени 
общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но 
не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съобщение 
на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment available 
for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient location near 
Costco, 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. Телефон за 
връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 3128810970 
№19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19217
VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  32.00, Зипкод 60656, Im selling 2006 VOLVO Vnl670 
D12 Automatic in Very Good Condition! 1366000 miles. Alot of 
New Parts on it! Ready for Road! No Any Problems with Truck. 
7739837254 №19218
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
KRISMAGICAL CLEANING, 
Цена US$  , Зипкод 60018, Home & Commercial cleaning 
8472621454 №19234
ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ , 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола и съм 
масажист със 7 годишен опит. Специализиран съм в deep tissue, 
swedish, sports. Имам студио в домът ми(Niles,IL).Бих могъл 
също да путувам в близост до мен райони. 60мин- 65$ , 90мин-
90$. Телефон- 7735108654 №19220
ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ, 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Никола и 
имам 7 годишен опит като масажист. Специализиран съм в 
deep tissue, swedish, sport accupressure, trigger point. Имам сту-
дио в домът ми в Niles,IL. Бих могъл и да пътувам в близки до 
мен райони. 60мин- 65$, 90мин- 90$. 7735108654 №19221
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме психотерапевтични услуги 
от сънародници терапевти. За повече информация посетете 
сайта ни: ptpool.net 889291674 №19184
GPS TRACKERS,DASHCAM, 
Цена US$  , Зипкод 15, GPS trackers,dashcams,remote starts,starter 
kills sales and installs 6084660182 №19176
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma si v Ho� man 
estate Predlagam domashno prigotvena hrana ,igri i zabavleniq Tel 
224 659 1156 №19161
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Предлагам всякакви електротех-
нически услуги! Смяна на панели , инсталация на лампи , клю-
чове,, контакти, зарядни за електрически автомобили, басей-
ни , джакузита. Диагностика на консумираното 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
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 спе-
циалисти, които предлагат психотерапевтична подкрепа на 
Българи живеещи в чужбина. Повече информация можете да 
получите от сайта ни. 359889291674 №18960

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

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

КУПУВАМ

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

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: Алмати. Тасос. Авга. Бивак. Авизо. Гени. Беров (Любен). Апахи. Банат. Ной. Длето. Монета. Кал.Табла. Болеро. Юзи-
на. Реене. АВО. Баба Тонка. НДСВ. Ав. Либ (Т.). Ное (Гаспар). Етел. Лаерт. Поило. Геза. Арабеска. Вава. Малдини (Паоло). Лавра. 
Спа. Мекотело. Каракас. „Натали”. Лами. Иск. Апатия. Баф. Над (Лайош). Оке. Озонатор. Въдица. Трек. Декор. Едам. ГЛОК. Айвс 
(Чарлз). Арамис. Ева. Кейк. Капоне (Ал). Акциз. Абу Даби. Або. Яре. Илири. „Амадеус”. Айова. „Ако”. Италия. Индус. Еталон. КОРН.
ОТВЕСНО: Албена. Алабама. Ние. Екран. Миролюбие. Летва. Кай. Ейд. Завой. Забрадка. Двойка. Оу. Тав. Тит (Флавий Веспасиан). 
Триола. „Ърв”. Бивс. Лик. ДАНОН. Антипод. Скула. Ал Бано. Бие. Акин. Ади (Ендре). Стапел. Кепе. Летец. Апарат. Аватара. Осло. 
Аеробика. „Психо”. Пика. Ляо. Дани. Ол. Ози. Бен. Лавка. Знаме. Асо. МОНДЕО. „Рамбо”. Ми. Амин. Болест. Вариант. Сабат. Пагане 
(„Предречено от Пагане”). Вега. Фарг (Леон Пол).КОДАК. Венера. „Левски”. Телец. ЕЛО. Игнатова (Лили). Запас. Окови. Уир. АИТА. 
Овца. Аскер. Казасян (Вили).

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:
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Отива блондинка на бензиностанцията. Служите-

лят я пита:
- 95 или 98 желаете?
Тя:
- Що, тазгодишен нямате ли?

  
Отец Минчо отива в сервиз да му прегледат мос-

квича.
- Маслото да ми смените, чеда Божии! Всички фил-

три и нови свещи също!
- А свещите какви да са, дядо попе? За здраве или 

като за помен?

  
- Учих кучето си да лае, когато поиска да яде. Про-

ведох някъде около стотина тренировки с него!
- И сега лае ли?
- Не, сега не яде, докато не започна да лая.

  
- Господин професоре, пред кабинета ви стои един 

просяк и моли да му дадете нещо.
- Добре, дайте му две задачи по геометрия.

  
Затрупан с работа математик седи зад писалището, 

когато до него се доближава малкото му дете и пита:
- Тати, как се пише цифрата осем?
- Много лесно - също като знака за безкрайност, но 

завъртян на ъгъл пи върху две!

  
Зряла дама на пропуска на затвор:
- Идвам на съпружеска визита.
- Име на затворника?
- Който и да е! Аз съм доброволка!

  
- Радиокулата вика пилота на самолета! Непрекъс-

нато ви викаме, но нямаме отговор! Ако ме чувате, 
разклатете крилете!

- Пилотът на самолета вика радиокулата! Приземих 
се преди два часа. Ако ме чувате, разклатете кулата!

  
- Знаеш ли кои са най-използваните уреди в един 

фитнес?
- Не.
- Кантар и огледало...

  
- Не е добре на стари години да четеш „Книга за 

джунглата”. Изречението „Маугли лежеше в храсти-
те и кротко галеше питона” звучи съвсем различно...

Полицай спира автомобил:

- Господине, защо не сте 

изчистили снега от покрива 

на колата? Ще спрете рязко, 

ще падне на предното стъкло 

и ще загубите видимост!

- То, аз с тези гуми няма 

как да спра рязко!

  
Кола удря човек на улицата. Около него се събира 

тълпа. Някаква жена се навежда над пострадалия. В 
това време отзад един мъж я хваща и я дръпва с ду-
мите:

- Дръпнете се всички! На шофьорските курсове ни 
учиха как се оказва първа помощ!

С тези думи той почва да мери пулса на пострада-
лия, след това да му гледа зениците, след това се на-
вел, да му чуе дишането...

Жената:
- Когато стигнете до точката „извикайте лекар“, да 

знаете, че съм тук...

  
- Дами и господа - съобщава стюардесата - летим на 

височина 10 000 метра. Температурата навън е минус 
20 градуса. Намираме се над океана, на 300 киломе-
тра от най-близката суша. Капитанът на самолета ви 
пожелава приятен полет и пита дали на някой от вас 
случайно не му се намират 25 тона керосин?

  
- Вчера се опитах да обясня на баба, че работя като 

програмист.
- Успя ли?
- Миии... накрая се разбрахме, че поправям телеви-

зори и развъждам мишки...

  
- Аз шофирам 30 години и нямам нито една ката-

строфа!
- Каква кола имаш?
- Ааа, шофьор на валяк съм...

  
Клиент се настанява в хотел. Рецепционистката лю-

безно казва:
- Господине, ще направя всичко възможно да се по-

чувствате като у дома си.
- За бога, госпожо, недейте! Аз дойдох тук да си по-

чина!

  
На „Капитан Андреево“ митничар спира ТИР за 

проверка:
- Какво карате?
- Храна за пилета.
Митничарят оглежда старателно товара и възкли-

ква:
- Ама това е кокаин, бе!?!
- Дреме ми! Ако щат да го ядат!

  
Ако България някога е домакин на олимпиада, огъ-

нят ще бъде запален под казан за ракия.

  
Гълтач на саби в цирка е на преглед при лекар. Ле-

карят след щателен преглед му казва:
- От тук нататък трябва да спазвате строга диета. 

Забравете за всякакви шпаги, саби, ятагани и мечо-
ве. В най-добрия случай можете да си позволите само 
ножчета за чистене на плодове.

  
Алкохолик рови из кухнята посред нощ. Жена му 

става от леглото, идва при него и го пита:
- Какво търсиш?
- Абе имаше една бутилка ракия тука в тоя шкаф...
- Не помниш ли, че я изпи на погребението на баща 

ти?
- Ей, вярно бе, а аз се чудя къде се загуби старият 

напоследък.

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
Ще имате възможност да прео-
бразите живота си в позитивна 
посока, като повишите социална-
та си активност, създадете и укре-
пите връзки, които ще се превръ-

щат в проводник на множество възможности. Част от 
шансовете сами ще застават на пътя ви и могат да ви 
направят голям подарък. Информационният поток ви 
носи изненади, в повечето случаи - приятни. Ще чуе-
те и важна новина, ще ви помогне да разберете какво 
от миналото може да задържите и с какво да се раз-
делите.

РАК
Имате възможност да спечели-
те нещо важно за вас, може да 
получите своеобразен подарък 
от съдбата или пък получавате 
шанс да материализирате ваши 

желания. Намирате се в отличен период да повиши-
те доходите си, да извършите позитивни промени 
във вашия дом и семейство. Може да се справите с 
битови или имотни казуси, да подобрите атмосфе-
рата у дома и др. Ако настоящото материално със-
тояние не ви удовлетворява, е добре да направите 
стъпки в избрано от вас направление.

ВЕЗНИ
Във финансовото ви състояние 
текат процеси на промени. Вие 
може да преосмислите теми, 
които се отнасят до приходи и 
разходи, може да финализирате 

проект, който е стартиран от доста време и сега ви 
се отплаща. Това е подходящо време да ликвидира-
те дългове или да извършите вид реформи, които 
да стабилизират материалното ви положение. Все 
ще се намира някой, който да порадва сърцето ви. 
Ако имате партньор до себе си, ще можете да подо-
брите вашите поразклатени отношения.

КОЗИРОГ
Ако стартирате нов работен 
проект, това ще се окаже едно 
голямо ново начало и за години 
напред. Ще имате възможност 
да намерите своето най-подхо-

дящо място, така че да докажете себе си, да разгър-
нете потенциала си и др. Ще бъдете под влияние на 
силни емоционални преживявания, които могат да 
преобразят вашата ценностна система, душевност, 
но и най-близката среда на съществуване - дома и 
семейството ви. Във все по-силни се превръщат ва-
жни за вас партньорски връзки.

ТЕЛЕЦ
Ако има нещо, което действа де-
структивно, което действа зад 
гърба ви и трябва да си изра-
ботите стратегия, за да се спра-
вите, това ще бъде по-видно от 

обикновено, но знанието винаги е сила. Изтичат 
приоритети, които ще определят какви общест-
вени позиции можете да вземете. Имате още вре-
ме, за да се докажете в колектив, да привлечете на 
ваша страна влиятелни личности, след това случва-
щото се ще е по инерция, но ще има широко отра-
жение върху контактите ви в колектива.

ЛЪВ
Част от случващото се ще е из-
вън контрола ви, но ще ви под-
тикне да промените нещо в себе 
си, в поведението ви, в онова, 
което отчитате за ценно за вас. 

За да се справите с предизвикателствата, действия-
та ви ще бъдат съпътствани от доза късмет. Ще про-
ведете конструктивни разговори, които ще имат 
стабилизиращ ефект на различни нива. Имате шанс 
да създадете или да укрепите важни за вас връзки, 
които за дълго ще останат в живота ви или може из-
цяло да го преобразят.

СКОРПИОН
Повечето от вас ще намират 
време за развлечения, хоби, 
така че да си доставите някакво 
удоволствие. В чисто професио-
нален аспект ще се справят най-

добре онези от вас, които имат собствен бизнес. Ра-
ботата ви ще бъде много успешна, ако включва доза 
творчество, дава ви повече свобода на действие и 
др. Иначе рутината силно ще ви дразни и все ще на-
мирате начин да избягате от нея. Ще проведете дос-
та емоционални разговори, които ще са полезни за 
вас и близките ви хора.

ВОДОЛЕЙ
Получавате уникален шанс да 
оздравите взаимоотношения-
та си, които могат да преминат 
на по-високо ниво, което да ви 
носи чувство на удовлетворе-

ние. Повечето от вас ще се радват на обич и подкре-
па от страна на околните. Ако сте сами, все още сте 
в прекрасен период, през който можете да срещ-
нете любовта. Ако това се случи, тогава тази любов 
обещава да бъде дълготрайна и перспективна. На-
раства вашата популярност и обществени позиции, 
възползвайте се по оптимален начин.

БЛИЗНАЦИ
Може да бъдете силно концен-
трирани върху водещ за вас въ-
прос и съответно да вземете ва-
жни, определящи бъдещето ви 
развитие решения. Нещо, което 

измъчва душата ви от доста време, е на път да изле-
зе на повърхността и със съответните развръзки. То 
може да касае любими хора, парични потоци и др. За 
някои от вас това може да означава утвърждаване 
на авторитет, за други промяна на средата, но край-
ният резултат ще ви действа пречистващо или ще се 
окаже за ваше добро.

ДЕВА
Може да чуете новини, да склю-
чите договори, да проведете 
преговори по важни за вас въ-
проси, които ще допринесат за 
чувството ви на щастие. През 

тази седмица може да ескалират събития, които да 
имат благотворен ефект върху дома и семейство-
то ви. Някои от вас ще могат да се справят доста ус-
пешно с благоустройство на дома, с битови или им-
отни казуси. Финално уреждане на наследствени 
въпроси с покупко-продажба на недвижимо иму-
щество, което отдавна очаквате да се случи.

СТРЕЛЕЦ
В дома и семейството ви текат 
разяснителни разговори, те ще 
имат широко отражение, в по-
вечето случаи ще бъдат кон-
структивни и стабилизиращи. 

Ежедневието ви става все по-натоварено от ангажи-
менти, намирате се във важен период за професио-
налната ви реализация. Това може да допринесе за 
повишаване на доходите ви, както и за утвърждава-
не на авторитета ви на работното място. Ако е не-
възможно, мнозина ще потърсят и съответно ще на-
мерят нова професионална реализация.

РИБИ
Някои от вас ще проявят качест-
ва, които могат да ви превърнат 
в лидери, ще помогнат да утвър-
дите авторитета си на работно-
то място. Не е изключено обаче 

да се налага да се съобразявате с външни фактори, 
да отговаряте на повишени изисквания от страна на 
влиятелни личности. Нека това да се превърне в по-
вод да демонстрирате най-доброто от себе си и да 
постигнете стабилни успехи. Ако статуквото не ви 
удовлетворява, добре ще е да потърсите по-добри 
перспективи на развитие.

https://www.brookhavenmarket.com/
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В 
историята на България има мно-
жество имена, чиито постижения 
не са били оценявани дълго вре-
ме. Има просветни дейци, за чия-
то дългогодишна дейност знаем 

твърде малко. Роденият в родолюбиво и па-
триотично българско семейство на 22 ноем-
ври 1833 г. - 10 ноември по стар стил - Добри 
Войников е един от тях.

Първоначално момчето учи в родния си 
град, където негови учители са видните бъл-
гарски просветители и книжовници Сава 
Филаретов, Сава Доброплодни и Иван Бого-
ров. Особено силно влияние му оказва Сава 
Доброплодни, събуждайки у 23-годишния 

младеж интерес към театъра с представяне-
то на пиесата „Михал Мишкоед“ през 1856 г. 
По това време Войников установява контак-
ти с унгарските и полските емигранти, под-
визаващи се в Шумен, като свири в оркестъ-
ра на унгареца Шафран.

Част от Първия български оркестър, ос-
нован през 1851 г., Добри Войников е ци-
гулар и флейтист, а диригент е унгарският 
емигрант Михай Шафран. След заминаване-
то на Шафран за Одрин той оглавява оркес-
търа и става първият българин, диригент на 
първия български оркестър.

Когато е учител в родния си град Шумен

пръв въвежда музиката
българската история и граматика като част 
от училищната програма.

През 1864 г. е принуден да напусне Бъл-
гария заради силното си опълчване против 
гърцизацията. Емигрира в Румъния, където 
учителства – първо в Браила, а след това в 

Гюргево.
През 1865 г. Войников организира в Бра-

ила българска любителска театрална група 

с оркестър. Той става директор на Първото 
класно училище в Браила. Член е и на Тай-
ния централен български комитет в Буку-
рещ.

Създава историческите пиеси „Стоян вой-
вода“ (1866), „Райна княгиня“ (1866), „По-
кръщение на Преславский двор“ (1868), 
„Велислава, българска княгиня“ (1870), „Въз-
царяването на Крума Страшний“ (1871), кои-
то помагат, укрепват и засилват българско-
то емигрантство в Молдова, Галац и Браила.

Добри Войников пише учебници по исто-
рия, изявява се като литературен критик, ав-
тор е на сказки, стихотворенията и диалози. 
Освен това е привърженик на движението

за независима 
българска църква

остър противник на гъркоманството в бъл-
гарското образование и култура.

Войников е основоположник на театрал-
ното изкуство в България. На представле-
нието на драмата „Покръщение на Пре-
славский двор“ за първи път участват жени 
актриси - Матилда Попович, Александрина 
Радионова. Третата жена е бъдещата съпру-
га на дееца – Кириакица Павлова.

По време на Руско-турската освободител-
на война е управител на сиропиталище в 
Петропавловския манастир до Търново, къ-
дето много жени и деца бягат от опустоше-
на Тракия.

Там се заразява с тиф
и умира по-малко от месец след Освобож-
дението на България, на 27 март 1878 г., на 
45-годишна възраст, в разцвета на творче-
ските си сили.

Гробът му се намира до този на Кольо Фи-
чето във Велико Търново.

Името на Добри Войников се свързва най-
вече с комедията „Криворазбраната цивили-
зация“, завършена в Букурещ през май 1871 
г. и насочена срещу пагубното външно под-
ражание на европейските нрави и чуждите 
моди.

В „Криворазбраната цивилизация“ се ос-
мива склонността на българите да подража-
ват на чуждата мода и начин на живот, което 
е представено по един изключително коми-
чен начин. Същевременно в нея се изразява 
съжаление от изоставянето на традициите и 
подмяната на езика за сметка на едни

погрешно разбрани 
културни модели

„Криворазбраната цивилизация“ се радва 
на невероятен успех и нейното представяне 
се запазва и в наши дни.

Най-ярка следа обаче оставя неговият 
принос за развитието на българския театър. 
Като учител в Браила той създава прочута 
театрална трупа, която изнася постановки 
от Бесарабия до Македония. Нейната пър-
ва изява е представянето на драмата „Стоян 
войвода“. Сред другите негови прочути пи-
еси не може да не отличим „Райна Княгиня“ 
(по името на тази пиеса учителката Райна 
Попгеоргиева получава своя прякор по вре-
ме на Априлското въстание).

Добри Войников: Първият българин, 
диригент на първия български оркестър
X150-годишната му пиеса „Криворазбраната цивилизация“ и днес звучи стряскащо актуално

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

„Криворазбраната цивилизация“ на сцената на шуменския театър през 60-те години на миналия век.

Добри Войников за пръв път в историята на българския 
театър привлича жени актриси.

Къщата музей „Добри Войников“ в Шумен.

Първият български оркестър е основан в Шумен, четвъртият отляво надясно е Добри Войников.

Сн. Музей „Добри Войников“
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Виктория Бекъм 
беше подигра-
на, след като ку-

пувачите оприличиха 
рокля от новата x ко-
лекция на нощница, 
по която сякаш е раз-
лята доматена супа. 
Въпросната нова ди-
зайнерска рокля на 
съпругата на Дейвид 
Бекъм е с дължина до 
пода и струва 1390 
британски паунда.

Клиентите обаче не са осо-
бено впечатлени от бяла-
та дреха, която има масивна 
щампа в прасковен цвят от-
пред, която много прилича 
на петно от храна. Друг чо-
век сравни щампата с разля-
то кафе или консерва с боб, 
а трети заяви, че самата рок-

ля от колекцията пролет/лято 
2022 на Виктория прилича 
по-скоро на нощница и не си 
струва парите.

Иначе лятното творение на 
47-годишната Пош Спайс е 
изработено от 100% дантела 
върху копринен сатен, който 
има силен, лъскав блясък.

Оплюха нова рокля от 
колекцията на Виктория Бекъм

Аманда Байнс реши да премахне та-
туировката на лицето си. Актриса-
та си направи татус сърце на буза-

та преди малко повече от 2 години. Но на 
9-и март тя постна видео в новия си про-
фил в Instagram и написа към него: „Про-
цес по премахване на татуировката“.

Звездата носи големи квадратни очи-
ла, които покриват татуса, но когато ги 
маха, се забелязва дизайнът на сърцето, 
макар че татуировката вече е избледня-
ла. Явно Аманда току-що се е била под-
ложила на премахване на татуировка с 
лазер.

Скоро стана ясно, че актрисата е пода-
ла молба да бъде прекратено попечител-
ството над нея. От 9 г. тя е под попечи-
телство на майка си Лин Байнс. Звездата 
официално е подала иск в съда в Кали-
форния за прекратяване на попечител-
ството.

Лий-Ан Пинок ще пише книга  
за преживяванията си

Аманда Байнс си маха татуса 
на лицето

Метеорит е издълбал 
огромен кратер в се-
верозападната част 

на Гренландия преди 58 млн. 
г. Скрит под дебел пласт от 
лед, той е забелязан за първи 
път през 2015 г.

Проучване показа, че кра-
терът е по-стар, отколкото се 
смяташе досега - образуван е 

от метеорит преди 
58 млн. г., а не пре-
ди 13 000 г.

Учените са из-
ползвали два раз-
лични метода за 
установяване на 
възрастта на пясъ-
ка и скалите, оста-
нали от удара, за да 
се определи кога се 
е образувал крате-

рът. Широчината му е около 
31 км.

Събраните данни сочат, че 
метеоритът, чийто диаметър 
е бил 1,5 км - 2 км, е ударил 
Гренландия около 8 млн. г., 
след като по-голям астероид, 
блъснал се в мексиканския 
полуостров Юкатан, унищо-
жил динозаврите.

Метеорит е издълбал огромен кратер 
в Гренландия преди 58 млн. години 

Лий-Ан Пинок ще пише книга. 30-го-
дишната певица вече има много пла-
нове. Тя ще бъде на турне с групата си 

Little Mix през пролетта, но след това бан-
дата ще се разпадне, както момичетата обя-
виха, и всяко от тях ще се захване със свои 
собствени проекти.

Лий-Ан много се вълнува за плана си да 
пише книга, която ще бъде фокусирана 
върху нейната идентичност и преживява-
нията ¢.

Звездата сега преговаря с няколко изда-
телства за правата върху книгата.

Книгата няма да е разобличаване на жи-
вота в поп бандата, по-скоро вникване в 
нейните чувства, каква е станала тя през 
това време, какво отстоява и в какво вярва.

Изпълнителката стана майка за първи 
път през август миналата година. Тя роди 
близнаци от футболиста Андре Грей.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Разводът между Кели 
Кларксън и Брандън 
Блексток приключи. 

39-годишната певица оба-
че претърпя огромна загуба, 
тъй като съдът отсъди, че тя 
ще трябва да плати повече от 
$1,3 млн. на бившия си съпруг, 
като допълнително ще му из-
плаща всеки месец по над $45 
000 издръжка за 
двете им деца..

Двойката се е 
съгласила да си 
поделя отглеж-
дането на деца-
та, въпреки че 
Ривър и Реминг-
тън ще живеят 
заедно с Кларк-
сън в имението 
й в Лос Андже-

лис. Другото им споразуме-
ние е, че те задължително ще 
бъдат ваксинирани срещу ко-
ронавирус, тъй като пътуват 
извън щата Калифорния, за да 
посещават баща си в Монтана.

Блексток ще остане в едно 
от именията до юни, като 
ще плаща по $2000 на месец 
наем.

Кели Кларксън ще плаща солидна 
сума на бившия си съпруг

Рене Зелуегър разкри, че 
е учила международно 
право в Калифорний-

ския университет UCLA по 
време на актьорската си пау-
за. Звездата сподели, че не е 
сигурна дали това, което е на-
учила, е било крайна цел или 
просто нещо, което е иска-
ла да направи междувремен-
но, но заявява: „Това е едно от 
най-любимите ми неща.“.

Рене се отдели за известно 
време от актьорството през 
2010 г., за да си почине и да се 
презареди след изтощителна 
кариера в Холивуд. Шестго-
дишната й пауза приключи с 
ролята в „Бебето на Бриджит 
Джоунс“ и нейната награда 
„Оскар“ за ролята й в „Джуди“.

Докато не се занимаваше 
с актьорство, Рене живееше 

дискретно във фермата си в 
Кънектикът, както и в къщата 
си в Санта Барбара.

Бившата годеница на Арън Картър иска 
да си издейства ограничителна запо-
вед срещу него. Мелани Мартин твър-

ди, че певецът й е счупил три ребра. Двама-
та се разделиха през февруари, след като 
през ноември миналата година те станаха 
родители на момче за първи път.

Моделката казва, че Арън е бил груб и 
й е посегнал, след като двамата се скара-
ли. Имало и медицински досиета, които по-
твърждават, че Мартин е със счупени ребра.

Тя споделя, че певецът я е изхвърлил от 
къщата заедно с бебето. Звездата смята, че 
Арън трябва да посещава курсове за кон-
тролиране на гнева. Тя казва, че той е мно-
го ревнив и трябва да стане по-разумен, за-
щото, според нея, той дори не помни какво 
е направил.

Роби Уилямс каза, че внезапната 
смърт на неговия приятел Шейн 
Уорн го е хвърлила в истински 

ужас от възможността и него да го зас-
тигне подобна съдба.

48-годишният британски певец беше 
много близък с 52-годишния австрали-
ец, който е легенда в спорта крикет. Ми-
налата седмица Уорн почина внезапно 
от масивен инфаркт и остави трите си 
деца сираци.

Колкото до Роби, който има четири 
деца, той говори откровено за неотдав-
нашната трагедия преди предстоящо-
то си пътуване до Мелбърн, където ще 
се снима в биографичния филм Better 
Man.

„Смъртта на Шейн ме накара да ми-
сля за живота по различен начин – и 
крехкостта на живота е ужасяваща“, 
сподели Уилямс.

Роби се подготвя за шоуто си в Rod 
Laver Arena в края на април.

Роби Уилямс се страхува да не 
го застигне внезапна смърт

Арън Картър счупил три ребра 
на бившата си годеница?

Рене Зелуегър учила посред 
актьорството си международно право

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Е
зерото Хилиър е разположено 
на австралийския остров Мидъл, 
най-големият от архипелага Ре-
шерш. Макар и да не е известно 
колкото други езера по света, езе-

рото Хилиър е сред най-уникалните при-
родни образувания. Цветът на водата му 
е неговата отличителната и неповторима 
особеност, защото то е… розово!

Гледана от въздуха, водата в Хилиър из-
глежда сякаш е заместена от разто-
пила се дъвка или ягодов шейк.

Езерото е с дължина от 
около 600 метра и е зао-
биколено от пясък и гъ-
ста гора от чаено дър-
во и евкалипт. Тясна 
ивица от пясъчни 
дюни, покрити с рас-
тителност, разделя 
Хилиър на север от 
Южния океан.

За разлика от други 
подобни розови езера в 
света, като тази в Ретба и 
солените езера в залива Сан 
Франциско, розовият цвят на езе-
рото Хилиър все още

не е категорично обяснен
от учените, въпреки че се предпола-
га, че цветът най-вероятно възниква от 

боя, създавана от орга-
низмите Dunaliella salina и 

Halobacteria. Друга хипотеза е, 
че розовият цвят се дължи на черве-

ни халофилни бактерии в солените кори на 
езерото. Доказано е, че цветът на водата не 
е обикновено зрителна измама или трик на 
светлината, тъй като когато водата от езе-
рото се излива в кофа или друг съд, розо-

вият цвят е все още осезаемо различим, в 
сравнение с обикновена вода.

Едно от първите регистрирани доказа-
телства за съществуването на розовото езе-
ро на остров Мидъл датират от дневници-
те на Матю Флиндър, британски навигатор 
и хидрограф, който посещава района през 
1802 г. Флиндърс се качил на най-високия 
връх на остров Мидъл, за да проучи окол-

ните води. Тогава открива и забележително-
то розово езеро Хилиър.

С изключение на няколко години, когато 
местните власти извършват добив на сол, 
островът и розовото му езеро са почти не-
докоснати от човешкото влияние. Оттога-
ва насам езерото Хилиър предлага на посе-
тителите едни от най-невероятните гледки 
към едно истинско природно чудо.

Бонбоненорозовото езеро Хилиър
XКаква е причината за необичайния цвят на природния феномен?
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пила се дъвка или ягодов шейк.
Езерото е с дължина от 

около 600 метра и е зао-
биколено от пясък и гъ-

За разлика от други 
подобни розови езера в 
света, като тази в Ретба и 
солените езера в залива Сан 
Франциско, розовият цвят на езе

боя, създавана от орга
низмите Dunaliella salina и 

Halobacteria. Друга хипотеза е, 
че розовият цвят се дължи на черве

Сн.: Уикипедия
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