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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

Каква невероятна футболна драма

Готвят голямо българско 
събитие в Чикаго

След 35 години: 
ДНК на роднина 
издаде „убиеца 
от I-65“ » на 20

Каква част от парите си да инвестирам? » на 16

Брунейски принц  
е най-богатият 
футболист  
на планетата » на 35

» на 12

» на 13

България плаща 
до 200 хиляди лева 
за магистратура 
в топ университети 
в САЩ

» на 6

» на 10

9 урагана и 10 
тропически бури 
удрят Америка 
това лято

Пентагонът 
прави план за 
справяне с 
бъдещи пандемии

» на 14

Илинойс се присъединява към 
забраната на „призрачните оръжия“

» на 24 - 25

Българин пази 
благодарствени 
писма от 
Лейди Даяна

https://axz53.app.goo.gl/radio
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„Оскар“-ски шамари,  
война, пандемия – защо  
не стигаме до консенсус

Прави ли ви впечатление, че напоследък 
въобще не може да постигнем консенсус за 
нищо. Не само по основните разделителни ли-
нии сини-червени, Тръмп-Клинтън, „Левски“-
ЦСКА. Сравнително елементарни житейски 
казуси като шамара на Уил Смит, войната в 
Украйна и българската позиция, носенето на 
маски и ваксините разделят и поляризират до 
предел.

В момента на шамара всички, които гледа-
хме „Оскари“-те, се обединиха в колективен 
шок и объркване. Но с напредването на нощта, 
докато хората гледаха насилието отново и от-
ново, докато неистово писаха статуси и туит-
ваха, първоначалната споделена реакция отс-
тъпи място на спектър от коментари за това 
какво означава инцидентът, кой е наранен и 
кой заслужава съпричастност.

Експерти по расови отношения, насилие и 
травми казват, че тези коментари се ръково-
дят от собствения ни опит с насилието, нашите 
лични истории на травми, както и нашата раса 
и пол. Това обяснява защо всички гледаме 
един и същ инцидент, но стигаме до различни 
морални заключения. А в случая с много бъл-
гари – до различни теории на конспирациите.

Но всъщност не е ли сравнително лесно да 
стигнем до заключението кое е правилно и 
кое не?

Няма оправдание за насилието под никак-
ва форма, още по-малко за шега. Дори и без-
вкусна. Първо, не е ясно дали Крис Рок знае за 
заболяването на съпругата на Уил Смит. Второ, 
не е ясно дали той е писал шегата или сцена-
рист. А доколкото разбирам – на репетицията 
предишния ден Уил Смит не е имал проблем 
със сценария.

Според д-р Дженифър М. Гомес, сътрудник 
в Центъра за напреднали изследвания в пове-
денческите науки към Станфордския универ-
ситет, чиято работа изследва ефектите от меж-
дуличностната травма в различни популации, 
инцидентът се усеща като нормализиране на 

насилието, особено защото Смит се е върнал 
на мястото си и по-късно да приеме наградата 
за най-добър актьор.

Но всичко това е без значение – би трябвало 
да може да се обединим лесно около тезата, че 
не е ОК да биеш хората, още по-малко в нацио-
нален ефир, камо ли заради шега, дори и ужас-
но неуместна. Елементарно е.

Както е елементарно и „съждението“, че 
всичко е постановка за вдигане на рейтинга. 
15 минути преди края няма какъв рейтинг да 
вдигаш (и цифрите го доказват). А и това не е 
някое тъпо риалити по българска телевизия. 
Филмовата академия е доказала, че избягва 
скандалите, дори това да означава, че си оста-
ва скучна и консервативна.

Елементарно е да се обединим около теза-
та, че през 2022 г. не е ОК да нахлуваш с вой-
ски и да пращаш крилати ракети по съседни 
държави, защото не одобряваш суверенни-
те им действия и избори. Би трябвало да сме 
обединени около идеята да помогнем с какво-
то можем – въоръжение, хуманитарна помощ, 
по 40 или 400 лв. на вечер – колкото е нужно 
на хора, загубили абсолютно всичко в един 
миг. И да не мрънкаме, че бензинът поскъпнал 
временно.

Би трябвало да е елементарно, но не мо-
жем. Не знам дали е, защото сме станали по-
лоши. Едва ли. Такива сме, каквито винаги сме 
били. Но с тези социални мрежи и възмож-
ността да напишеш каквото и да е всеки си ми-
сли, че мнението му е важно и има значение. 
Но всъщност – един куп неподготвени хора, 
прочели 2 статуса и видели 3 картинки във 
Facebook, мислят, че са експерти по война, ге-
ополитика, Холивуд, футбол, ваксини, вирусо-
логия или какъвто е скандалът du jour. Елемен-
тарни са, да.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

https://www.facebook.com/milanabash78
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Ще има ли трети кандидат за гу-
верньор на Българската на-
родна банка, или предложе-
нието на „Има такъв народ“ 
Любомир Каримански ще 

бъде подкрепено от опозицията? Това е по-
редната тема, която разделя управляващата 
четворна коалиция, и така вместо един кан-
дидат, изведнъж се появиха двама - един на 
„Продължаваме промяната“ Андрей Гюров 
и един на „Има такъв народ“ Любомир Ка-
римански.

Мандатът на сегашния управител на БНБ 
Димитър Радев изтече още през лятото на 
2021 г., но остана на поста почти година 

след това.
Изборът на шеф на БНБ създаде напреже-

ние в коалицията през последните седмици 
и в крайна сметка се стигна до там, че Гюров 
оттегли кандидатурата си в неделя. В къс-
ния следобед пък премиерът Кирил Петков 
на брифинг каза, че ще информира коали-
ционния съвет за това решение, но бе кате-
горичен, че

ПП няма да подкрепят 
другия кандидат

за поста Каримански заради притеснения, 
свързани с неговата професионална био-
графия, които партията е споделила с ИТН 
„неведнъж“.

Същото намерение изразиха ДБ и БСП. 
Единствената възможност Каримански да 
бъде избран е с гласовете на опозицията от 
ГЕРБ и ДПС.

Гюров призова опонента си Каримански 
да прецени дали иска да остави този „важен 
и отговорен избор“ в ръцете на опозицията.

През март ИТН предложиха процедурата 
по избор на шеф на БНБ да бъде ускорена и 

Гуверньорът на БНБ. Кой решава – 
коалицията или опозицията

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Любомир Каримански. 

Сн. БТА
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получиха подкрепа от трите партии в опо-
зицията - ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“. Трите 
коалиционни партньори на ИТН - ПП, „Де-
мократична България“ и БСП - настояваха 
за още време.

Премиерът дори подчерта, че няма преч-
ка пред това настоящият гуверньор на БНБ 
да остане на поста си до обединяване на ко-
алицията около общ кандидат.

Нова процедура за БНБ 
или избиране на гуверньор 
от ГЕРБ и ДПС

Премиерът Кирил Петков прогнозира, че 
вероятно ще се стигне до нова процедура 
за избор на управител на БНБ.

Преди седмица на коалиционен съ-
вет премиерът е предложил на ИТН и две-
те кандидатури да бъдат оттеглени, но от 
ИТН и тогава са отказали. През последните 
дни напрежението в коалицията се засили 
и така се стигна до публичните призиви на 
БСП и ДБ от последните дни да се върви към 
нова процедура.

Засега единственият вариант да се стигне 
до нова процедура за БНБ е Каримански да 
не бъде избран при гласуването в пленар-
ната зала, а за целта трябва да се разгле-
дат възможните сценарии и да се направят 
прецизни сметки на кворума и наличните 
в деня на гласуването депутати. ИТН офи-
циално отрича да е търсила подкрепа за 
Любомир Каримански от ГЕРБ и ДПС, но 
представители на партията многократно 
са казвали, че не отказват тяхната подкре-
па. ИТН, ДПС и ГЕРБ събират 118 гласа, но 
към момента ГЕРБ и ДПС отказват да кажат 

дали ще гласуват за Каримански, проруска-
та партия „Възраждане“ все още не е обяви-
ла позицията си.

Председателят на Народното събрание 

Никола Минчев пък каза, че Гюров бил кан-
дидат на коалицията, а не Каримански.

Малко след това зам.-председателят на 
ИТН Тошко Йорданов обвини Петков в по-

литически рекет, а депутатът Ива Митева 
заяви пред БНР, че Каримански ще „заве-
де дело и ще си търси правата по съдебен 
ред“ заради изказването на Асен Василев, 
че кандидатът на „Има такъв народ“ за БНБ 
е участвал във финансова измама.

Каримански със заплаха
Каримански в петък в Народното събра-

ние на брифинг съобщи, че е бил заплашен 
с телефонно съобщение. Тошко Йорданов 
тогава намекна, че вероятно тя е от „от-
срещната страна“. Заплахата бе коментира-
на и от премиера, като той каза, че е разго-
варял лично с вътрешния министър Бойко 
Рашков за случая, който е „най-висок прио-
ритет“ за разрешаване.

По-късно бе открита и SIM картата, от коя-
то е била изпратена заплахата, и стана ясно, 
че тя е регистрирана на името на румънски 
гражданин. Той е влязъл в България на 1 ап-
рил и е напуснал страната на 7 април.

2024 г. България влиза 
в еврозоната

На фона на тези разногласия времето до 
влизането в еврозоната тече. Процедурата 
бе задвижена преди точно две години по 
времето на управлението на Бойко Бори-
сов.

В края на април 2020 г. България подаде 
молба за влизане във валутно-обменния 
механизъм ERMII, наричан още „чакалнята 
на еврото“. Година по-късно, когато финан-
сов министър бе Асен Василев, България 
потвърди първоначалната си цел за въвеж-
дане на еврото от началото на 2024 г.

Андрей Гюров. 

Сн. БТА

http://autoboxexpress.com
http://autoboxexpress.com
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До 200 000 лв. на година за магис-
тратура в някое от най-престиж-
ните висши училища в света могат 
да получат български студенти, 
ако след завършването си се вър-

нат да работят в България. Това предвижда 
проектът на Национална програма „Фонд 
„Стефан Стамболов“.

Целта на Фонда е да осигури достъп на 
българи с доказан потенциал до образова-
ние във водещи чуждестранни институции 
за висше образование. Те ще придобият 
умения, свързани с професиите на настоя-
щето и бъдещето, и ще приложат опита си 
в България. Придобитите по време на обу-
чението в чужбина знания, умения и компе-
тентности, както и разширеният им миро-
глед, могат да допринесат за

развитието на българската 
икономика

и на обществото като цяло.
Срокът на новия фонд е тригодишен, като 

всяка година за стипендии ще се отпускат по 
2 млн. лв. Първите магистратури в топ уни-
верситети в чужбина ще бъдат финансирани 
още от академичната 2022/2023 г. Ще бъдат 
проведени три кампании за подбор на кан-
дидати, като във всяка от тях ще бъдат одо-
брени по 10 студенти.

Преди да заминат, те ще подписват дого-
вор с българската държава. Той ще ги задъл-
жава да се върнат в страната

до шест месеца 
след завършването си

и да работят на трудов или граждански до-
говор в продължение на поне три години. 
Ако не го направят, ще трябва да възстано-
вят стипендията със съответната лихва.

Стипендиите ще покриват транспорта до 
чуждестранното висше училище, таксата за 
обучение, разходите за наем, медицинска 
застраховка по време на обучението.

Кандидатите трябва да са български граж-
дани, да имат завършена бакалавърска или 
магистърска степен, придобита до пет годи-
ни преди конкурса за финансиране, в про-
фесионално направление, съответстващо 
на желаната магистърска програма. Необ-
ходимо е също успехът от дипломата им да е 
минимум много добър 5,00, а познанията по 
езика, на който ще се следва, да отговарят 
поне на ниво В2.

Предимство ще бъде, ако бъдещите ма-
гистри

не са учили в чужбина
и имат професионален опит в избраната от 
тях специалност.

Стипендиите за предстоящата академич-
на година ще се отпускат за магистратури 
в университетите от топ 15 на четирите во-
дещи световни класации на висши учили-
ща, актуални към момента на разработва-
не на програмата: CWUR, QS World University 
Rankings, Shanghai Ranking's (The Academic 
Ranking of World Universities – ARWU) и The 
Times Higher Education World University 
Rankings. Списъкът се актуализира всяка го-

дина преди началото на кампанията.
В списъка тази година са Harvard University 

САЩ, Paris-Saclay University във Фран-
ция, University of Tokyo в Япония, University 

of Cambridge, Великобритания, National 
University of Singapore, ETH Zurich - Swiss 
Federal Institute of Technology, Швейцария.

Очаква се подборът да започне през юни 

тази година. Трите етапа ще включват раз-
глеждане на документи, представяне на ви-
деовизитка и провеждане на индивидуално 
интервю.

XУсловието е студентите да се върнат да работят в Родината

България плаща до 200 хиляди лева за 
магистратура в топ университети в САЩ

Google и Amazon инвестират 
в IT университет в България
България ще инвестира 170 млн. лв. 

през следващите 10 години в първия по 
рода си в Източна Европа Институт за 
компютърни науки, изкуствен интелект и 
технологии INSAIT. Той е създаден в парт-
ньорство между Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и два от водещи-
те технологични университети в света - 
швейцарските ETH Zurich и EPFL.

Водещите технологични компании в 
света Google, DeepMind и Amazon Web 
Services разпознават значимостта на 
INSAIT за развитието на научните изслед-
вания и иновации в Източна Европа и за 
първи път подпомагат подобен проект в 

региона с над 12 милиона лева. Google и 
DeepMind ще вложат в INSAIT близо 6 ми-
лиона лева през следващите три години, 
a Amazon Web Services - близо 7 милиона 
лева.

Визията на INSAIT получава пълна под-
крепа от технологичния сектор в Бълга-
рия. Към момента институтът е привляк-
ъл финансиране в размер на 12 милиона 
лева от SiteGround - един от лидерите на 
международния уеб хостинг пазар със 
седалище в България, и 1,3 милиона лева 
от други известни технологични пред-
приемачи и инвеститори.

Архитект на INSAIT е проф. Мартин Ве-
чев от ETH Zürich - водещ световен учен 
в областта на компютърните науки и из-
куствения интелект. „Когато се дипломи-
рах в Кеймбридж през 2003 г., си пожелах 
след 20-30 години да създам в България 
център на световно ниво като в Кейм-
бридж. Чрез този институт България ста-
ва пионер в Източна Европа.

Наша приоритетна цел е да съживим 
и трансформираме България. Подобно 
на други западни институти, INSAIT има 
потенциал да окаже сериозно влияние 
както върху развитието на икономиката, 
социалната политика и образованието 
в България, така и върху ролята и авто-
ритета на страната“, каза проф. Вечев по 
време на откриването.
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У
крайна е завела 5600 дела за по-
тенциални военни престъпления 
от руските войски от началото на 
войната. Във връзка с това са раз-
следвани 500 руски лидери, между 

които и президентът Владимир Путин.
„Владимир Путин е главният военнопрес-

тъпник на XXI век“, подчерта украинският гла-
вен прокурор Ирина Венедиктова, добавяй-
ки, че като президент той може да се ползва 
с имунитет от съдебно преследване съгласно 
международното право, но това няма да про-
дължи вечно.

Преди седмица украинският президент Во-
лодимир Зеленски съобщи, че е създал

„специален механизъм“ 
за разследване

на руските военни престъпления в Украйна, 
като обеща да открие и накаже всички отго-
ворни.

Механизмът включва национални и между-
народни експерти, следователи, прокурори и 
съдии.

Великобритания предоставя техническа 
експертиза, докато Международният нака-
зателен съд в Хага провежда собствено раз-
следване за инвазията в Украйна.

Френски екип вече е пристигнал в украин-
ския град Лвов, за да подпомогне разследва-
нето на предполагаемите военни престъпле-
ния, извършени от руска страна.

В началото на март Съветът на ООН по пра-
вата на човека гласува с огромно мнозинство 

за провеждане 
на разследване 

на най-високо ниво на престъпленията, из-
вършени след нахлуването на Русия в Украй-
на и търсене на отговорност от виновните за 
нарушаване на човешките права.

Още на 17 март президентът Джо Байдън 
обяви, че вярва, че руският президент Влади-
мир Путин е „военнопрестъпник“.

Кремъл нарече коментара на Байдън „не-
приемлива и непростима реторика". Москва 
твърди, че провежда „специална военна опе-
рация“ за разоръжаване и „денацификация“ 
на съседа си и отхвърли твърденията, че е на-
сочена към цивилни.

Така на практика руският президент Влади-
мир Путин може да бъде осъден за убийство, 
без да е изстрелял нито един патрон.

Как стои въпросът 
юридически?

За да бъде заведено дело за военни прес-
тъпления, трябва на първо място да е налице 
широкомащабен военен конфликт.

В случая с Украйна наличието на широко-
мащабен военен конфликт беше признато от 
ООН, Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ) и десетки държави.

Международните конвенции, започнали по 
ирония на съдбата като инициатива на руския 
император Николай Втори, забраняват умиш-
лените убийства и изтезанията на цивилни, 
военнопленници и свалили оръжието войни-
ци. Те забраняват неоправданото унищожава-
не на граждански обекти, депортирането или 
преместването на групи от населението, взе-
мането на заложници, използването на цивил-

ни като жив щит, нападението срещу цивилни, 
служенето с отровни оръжия и много други.

Във вторник зам. генералният секретар 
на ООН Розмари ДиКарло обаче съобщи, че 
именно цивилните в украинския град Буча са 
били цел на нападението. Това означава, че 
според нея цивилните са загинали не от слу-
чайно уцелил ги снаряд, а от действия, изна-
чално насочени именно срещу тях.

Засега обаче западните лидери избягват 
другото определение, което един бъдещ съд 
би могъл да даде на събитията в Украйна

престъпления 
срещу човечеството

Понятието покрива почти същите престъ-
пления, към които се добавят и някои други, 
например етническото прочистване. Прес-
тъплението срещу човечеството съдържа 
три големи разлики спрямо военните прес-
тъпления.

Първата е в това, че престъплението сре-
щу човечеството може да бъде извършено и 
в мирно време. Втората важна разлика е, че 
зад такова престъпление трябва да стои дър-
жава, подобно на нея образувание или хора, 
действащи в тяхно име. На трето място всич-
ки изброени престъпления трябва да са из-
вършени не просто срещу цивилни, а на по-
литическа, расова, религиозна или етническа 
основа.

В случая с Украйна съществените думи в 
това условие са „политическа“ и „етническа“ 
основа на престъпленията.

Руският президент Владимир Путин неед-
нократно посочи, че негова цел е да свали 
„режима“ в Киев, да „денацифицира“ Украй-
на и подкрепящите „режима“ й „нацисти“. Той 
също така оспори съществуването на украин-
ска държавност, а украинците определи като 
част от руската общност.

Понятието геноцид
пък показва най-тежката злоупотреба, от-
както е започнала войната в Украйна. Първо, 
Путин каза, че геноцид е извършен от украи-
нците „срещу Донбас“. После Зеленски обви-
ни руснаците, че извършват геноцид „срещу 
Украйна“. В понеделник Байдън беше попи-
тан дали смята, че в Украйна се извършва ге-
ноцид.

„Мисля, че са военни 
престъпления“, 

отвърна президентът.
Геноцидът изключва убийствата на полити-

ческа основа. Това означава, че ако Украйна 
настоява, че в Буча е било извършено масо-
во убийство именно на политическа основа, 
което е представлявало престъпление срещу 
човечеството, няма да е уместно тя да поис-
ка същият инцидент да се признае и за акт на 
геноцид.

Броят на убитите при геноцид е по-мало-
важното условие. Съдът търси дали извърши-
телят е преследвал геноцидната цел да уни-
щожи една група хора като такава. Групата 
може да е само национална, етническа, расо-
ва или религиозна. Тя не може да е „Донбас“ 
или „Украйна“.

Извършва ли Русия военни 
престъпления в Украйна?
XВладимир Путин може да бъде 

разследван за случващото се в страната

Сн.: АП/БТА

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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В случая с Украйна обаче затруднението 
идва дори не от думата цел, а от понятието за 
група, набелязана за унищожение. Във втор-
ник, след Буча, президентът Зеленски за пър-
ви път посочи коя, според него, е групата – 
„над 100 националности в Украйна“.

При доказването на тези три големи прес-
тъпления се прилага един израз, който в укра-
инския случай води директно до руския пре-
зидент. 

Изразът е „командна 
отговорност“ 

или „отговорност на висшестоящия". Той чес-
то се схваща така: който е издал престъпна 
заповед, трябва да отговаря за нея.

Понятието се прилага и в случая, в който за-
повед няма, а военното престъпление е из-
вършено. И въпреки това признатият за вино-
вен ще бъде включително командирът.

Междувременно в Мариупол: 10 хиляди 
жертви и съмнения за химическа атака
Повече от 10 000 цивилни са загинали 

при руската обсада на украинския прис-
танищен град Мариупол. Това заяви в 
понеделник кметът на града Вадим Бой-
ченко. По думите му броят на загиналите 
може да надхвърли 20 000, тъй като сед-
мици на атаки и лишения оставят телата 
на мариуполците „покрити с килими“ по 
улиците.“

Бойченко обвини руските сили за осу-
етени хуманитарни конвои в града в 
опит да прикрият касапницата там от 
външния свят. Руските сили са откарали 

много тела в огромен търговски център, 
където има складове и хладилници, каза 
той.

„Мобилните крематориуми пристиг-
наха под формата на камиони: отваряте 
го и вътре има тръба и телата са изгаря-
ни“, заяви кметът.

Междувременно украинските власти 
съобщиха, че разследват твърдението 
на своите войски в обсадения град Ма-
риупол, че са били подложени на руска 
атака с химическо оръжие в понеделник.

Украинското подразделение полк 

„Азов“ заяви, че руските сили са пуснали 
неизвестно химическо вещество от без-
пилотен самолет, което е предизвика-
ло симптоми на дихателната и нервната 
система сред защитниците и цивилните 
граждани.

Командирът на полка Андрий Билецки 
заяви във видеозапис, че химическото 
вещество е засегнало трима души в ин-
дустриалната зона „Азовстал“ в Мариу-
пол, крепостта на неговото подразделе-
ние, но не е причинило „катастрофални 
последици“.

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА

https://www.dpparks.org
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В
оенни медици се включиха ак-
тивно в борбата срещу послед-
ните вълни на COVID-19.

Сега Пентагонът разчита на 
това да използва опита им, за 

да изготви план при евентуална следваща 
криза, заплашваща голям брой население, 
независимо от естеството на заплахата. Тех-
ният опит, обясни генерал Глен ВанХерк, ще 
помогне за планирането на броя на персо-
нала за медицинската реакция на военните 
така, че Пентагонът да може да осигури не-
обходимите сили при друга пандемия, гло-
бална криза или конфликт.

Един от ключовите изводи беше, че мал-
ките военни екипи бяха много по-ценни от 
масовите движения на персонал и съоръ-
жения в криза като тази, предизвикана от 
COVID-19.

В първите дни на пандемията Пентаго-
нът изпрати болнични кораби до Ню Йорк 
и Лос Анджелис и създаде масивни бол-
нични съоръжения в конгресни центрове 
и паркинги в отговор на молбите на щат-
ските власти. Идеята беше те да се използ-
ват за лечение на пациенти, които не са с 
COVID-19, което позволи на болниците да 
се съсредоточат върху по-тежките случаи 

на пандемията.
Но се оказа, че твърде често

много легла останаха 
неизползвани

По-малко пациенти се нуждаеха от грижи 
извън коронавируса, отколкото се очаква-
ше, а болниците все още бяха затрупани от 
болни с COVID-19.

Тогава се появи по-гъвкав подход: воен-
номедицински персонал да се намесва в 
помощ на изтощения болничен персонал 
като работи заедно с тях или в допълнител-
ни зони за лечение в неизползвани прос-
транства.

„Това се промени с течение на времето“, 
обясни ВанХерк, който оглавява Северното 
командване на САЩ и отговаря за отбрана-
та на страната.

Като цяло около 24 000 американски 
войници бяха включени в отговора на 
пандемията, включително близо 6000 ме-
дицински персонал в болниците и 5000 в 
пунктовете за ваксинация на населението 
по-късно.

Миналата седмица последният военно-

Пентагонът прави план за 
справяне с бъдещи пандемии
XЧерпи опит от борбата с COVID-19

Болница на военния кораб USNS Comfort в Ню Йорк в разгара на пандемията през март 2020 г. 
Сн.: АП/БТА
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медицински екип, който беше разположен 
за борба с пандемията, завърши престоя си 
в болницата на Университета в Юта и се от-
прави към дома си.

ВанХерк заяви, че командването му пре-
написва плановете за пандемии и инфек-
циозни болести и планира военни учения, 
за да определи дали САЩ разполагат с пра-
вилния баланс на военномедицински пер-
сонал в активната служба и сред резервите.

Около 10 екипа от лекари, медицински 
сестри и друг персонал

или около 200 военни
са поставени под готовност за разгръщане 
до края на май, в случай че броят на заразе-
ните започне да се увеличава отново. Раз-
мерът на екипите варира от малък до сре-
ден.

Д-р Кенси Грейвс, главен лекар в болни-
цата към Университета на Юта, каза, че ле-
чебното заведение най-накрая е решило да 
потърси помощ тази година, след като се 
наложило да бъдат отлагани медицински 
интервенции и затваряни отделения пора-
ди недостиг на персонал.

Операциите на някои пациенти са отла-
гани повече от веднъж заради голям брой 
критично болни.

„Така че преди да дойдат военните, ние 
бяхме изправени пред изоставане в хирур-
гията със стотици случаи и нямахме доста-
тъчно персонал. Имахме уморен персонал“, 
каза Грейвс.

След това пристига 25-членен медицин-
ски екип на Военноморските сили. „Много 
служители бяха претоварени“, спомня си и 
капитан Ариел Атиенца, главен медицин-
ски офицер на екипа на ВМС. „Те бяха из-
тощени. Не можеха да обслужват болните. 
Ние бяхме в състояние да запълним някои 
пропуски и необходими смени, които ина-
че биха останали без екипи, а натоварване-
то от пациентите би било прекалено голя-
мо за съществуващия персонал.“ Атиенца, 
семеен лекар, който е в армията от 21 годи-
ни, прекарва коледните празници в болни-
ца в Ню Мексико, след което отива в Солт 
Лейк Сити през март.

„С течение на времето - казва той - воен-
ните се научиха как да се интегрират без-
проблемно в местните здравни заведения 
само за няколко дни“. Тази интеграция по-
могна на болничния персонал да се възста-
нови и навакса.

„Преодоляхме около една четвърт от хи-
рургичното ни изоставане“, каза Грейвс. 

„Този месец не извикахме резервен лекар 
за болничния екип... това се случи за първи 
път от няколко месеца. И от тогава не сме 
се обаждали на пациент с молба да отложи 
операцията си.“

ВанХерк каза, че пандемията също така е 
показала необходимостта от преразглеж-
дане на веригата за доставки, за да се га-
рантира, че необходимото медицинско 
оборудване и

лекарства са налични
и да се провери дали някои от тях не идват 
от чуждестранни дистрибутори.

„Ако разчитаме да ги получим от чужд 
производител и доставчик, тогава това 
може да е нещо, което е уязвимост в на-
ционалната сигурност, с която трябва да 
се справим“, каза той. ВанХерк заяви също, 
че САЩ работят за по-добър анализ на тен-
денциите, за да предскажат нуждите от 
персонал, медицинска техника и предпаз-
ни средства. Военни и други правителстве-
ни експерти наблюдаваха нарастването на 
броя заразени с COVID-19, които се движат 
в цялата страна, и използваха тези данни, 
за да предскажат къде може да бъде след-
ващото огнище, за да може персоналът да 
бъде подготвен да отиде там.

Очевидна беше и необходимостта от 
психично-здравни грижи за военнослу-
жещите. Членовете на екипа, работещи на 
тежки смени, често имаха нужда от някой, с 
когото да говорят. Лекари обясниха, че во-
енномедицинският персонал не е свикнал 
да се грижи за толкова много хора с

множество здравословни 
проблеми

каквито са по-склонни да бъдат открити 
сред цивилното население, отколкото сред 
военните.

„Нивото на заболеваемост и смърт в ци-
вилния сектор беше с десетки повече от 
това, което някой е преживял в армията“, 
заяви лейтенант Сюзан Коблей, ръково-
дител на един от армейските екипи, който 
сега е разположен във Форт Райли, Канзас, 
но скоро ще се премести в полигона Абър-
дийн в Мериленд.

За цивилните болници урокът беше да 
знаят кога да извикат помощ. „Това беше 
мостът, който ни помогна да излезем от 
Омикрон и да сме в позиция, в която мо-
жем да се грижим добре за пациентите си“, 
каза Грейвс. „Не съм сигурен как щяхме да 
направим това без тях.“

11

Ген. Глен ВанХерк ръководи изготвянето на новия план за справяне с пандемии.

https://www.krilchev.com/
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Т
ака наречените „призрачни оръ-
жия“ скоро ще бъдат забранени в 
Илинойс. Те се сглобяват от ком-
плекти, често използващи 3-D 
принтери, и нямат серийни номе-

ра, което ги прави почти непроследими.
През уикенда законодателите на Илинойс 

одобриха закон, който ще направи незакон-
на продажбата или прехвърлянето на час-
ти или комплекти за оръжие, които нямат 
серийни номера. Също така ще се изисква 
всеки, който в момента притежава пистолет 
без серийни номера,

да го гравира и регистрира
Миналата седмица законодателите в Чикаго 
призоваха Общото събрание на Илинойс да 

приеме законопроекта. Целта е призрачни-
те оръжия да станат незаконни в щата, тъй 
като всяка година все повече и повече от 
тях се появяват в Чикаго.

От 2016 г. насам с оръжия от подобен тип 
се счита, че са извършени 325 убийства или 
опити за убийства.

Десет щата – Калифорния, Кънектикът, 
Делауеър, Хавай, Невада, Ню Джърси, Ню 
Йорк, Роуд Айлънд, Вирджиния и щат Ва-
шингтон, както и окръг Колумбия – вече 
имат закони срещу призрачните оръжия.

След като законопроектът бъде одобрен, 
той ще бъде изпратен в офиса на губернато-
ра Джей Би Прицкър.

Междувременно Белият дом и Министер-
ството на правосъдието обявиха нови стъп-
ки в понеделник, насочени към производ-

ството и продажбата на така наречените 
„призрачни оръжия". Ново федерално пра-
вило ще изисква те да бъдат третирани

като други 
огнестрелни оръжия

произведени и продавани в САЩ.
Търговските производители на компле-

кти за сглобяване на пистолети вече ще 
трябва да поставят върху тях серийни но-
мера. Търговците пък ще трябва да при-
тежават федерален лиценз, да извършват 
проверки, преди да продадат домашно 
приготвен комплект за оръжие, и да съхра-
няват записи за покупките, докато работят.

Настоящото правило позволява на про-
давачите да почистват записи след 20 годи-
ни. Вицепрезидентът Камала Харис, бивш 
прокурор, отбеляза, че тези оръжия пред-
ставляват „особено сериозна заплаха за 
безопасността на нашите общности“ пора-
ди това колко лесен е достъпът до тях и кол-
ко е трудно да се проследят.

Стъпките идват в момент на голямо на-
прежение, създадено от растящото наси-
лие с огнестрелни оръжия в САЩ. Само 
през миналия уикенд в Илинойс бяха прос-
треляни 6 души, а във Вашингтон – още че-
тирима. Полицията разследва и стрелба на 
парти в Индианаполис, където 6 души бяха 
ранени, а един почина.

До момента комплектите за призрачни 
оръжия можеха да се закупят дори онлайн, 
а самото оръжие може да се сглоби без чуж-
да помощ за 30 минути. Тъй като тези пис-
толети са непроследими, те стават все по-
привлекателни за престъпниците и хората 
с престъпни досиета.

Илинойс се присъединява към 
забраната на „призрачните оръжия“

XМерките срещу тях бяха затегнати на федерално ниво

Щатът ще плаща погребенията  
на деца, убити при насилие с оръжие
Офисът на губернатора на Илинойс 

Джей Би Прицкър вече ще плаща по-
гребенията на деца, убити при наси-

лие с оръжие.
Законопроектът е на името на Мичъл 

Моултри - младши, малко момче, застре-
ляно миналата година.

Майката на детето Анджела Грег заяви, 
че Законът за подпомагане на погребе-
нията е прогресивна стъпка. 

Откакто почина четиригодишният й 
син, тя се опитва да изведе насилието с 
оръжие срещу деца на преден план.

„Хубаво е за семействата, които тряб-
ва да преминат през всичко това, когато 
детето им е убито, да чувстват, че щатът 

споделя част от бремето им“, каза тя.
Мичъл беше застрелян, докато беше 

на посещение при баща си през уикенда 
за Деня на труда през 2021 г.

Благодарение на решението, щатът 
вече е една крачка по-близо до това да 
помогне на семейства с по-ниски дохо-
ди да погребат децата си, убити при на-
силие с оръжие.

„Много е жалко, че това всъщност 
трябва да стане закон. Че всъщност тряб-
ва да помолим властите да ни помогнат 
да погребем децата си“, каза Грег.

Семейството на убитото дете е трябва-
ло да плати 13 000 долара за погребални 
разходи. Затова то се е задоволило с кре-

мация. „Това, което трябваше да напра-
вим, беше да използваме Закона за ком-
пенсация на жертвите на престъпление, 
който по същество е за възстановяване 
на разходите. 

Въпреки това, ето ни седем месеца по-
късно, след като синът ми беше убит, и 
тези разходи не са ни възстановени“, 
каза Грег.

Сега Илинойс ще може да осигурява 
до 10 000 долара за погребения на деца, 
убити с оръжие. Четиридесет и пет деца 
са станали жертва на убийство с огне-
стрелно оръжие само в Чикаго през 2021 
г., а 14 бяха убити от началото на тази го-
дина.

Сн.: АП/БТА

Сн.: GOFUNDME
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Б
ългария подготвя голямо съби-
тие в едно от предградията на Чи-
каго, където живеят много наши 
сънародници. Това стана ясно от 
срещата на генералния ни консул 

в Чикаго Светослав Станков с кмета на Елк 
гроув вилидж Крейг Джонсън. „Беше обсъ-
дена възможността за провеждането на го-
лямо събитие на българската общност, кое-
то да бъде с подкрепата с кметството на Елк 
гроув. Това вероятно ще бъде български па-
рад“, заяви за BG VOICE Станков.

Елг Гроув е едно от предградията, в кои-
то има много наши бизнеси, училища и ор-
ганизации с традиции. През ноември 2018 
година Елк Гроув се побратими с Перник 
с решение на общинските съвети на два-
та града. За случая в предградието дойде 
и кметът на Перник Вяра Церовска. „Това е 
продължение на отличната комуникация, 
която генералното консулство има с упра-
вата на Елк Гроув вилидж“, добави Станков.

През изминалата седмица той се срещна 
и с мениджъра на друго предградие, къде-
то живеят много българи – Дес Плейнс. С 
Майкъл Бартоломю са обсъдени възмож-
ностите за по-добрата интеграция на наша-
та общност в живота и управлението на Дес 
Плейнс. В това предградие има най-много 

български бизнеси, 2 ресторанта, църкви и 
училища, едното с голяма собствена сграда.

„С Майкъл Бартоломю договорихме учас-
тието на представители на българската 
общност в публичния живот на Дес Плейнс 
и наши сънародници да

представят страната ни 
на традиционния парад 
за 4 юли

там“, обясни Станков.
Друга възможност България да се пред-

стави пред останалите жители и гости на 
градчето е Taste of Des Plaines – традицион-
ното изложение на ресторанти. Всяка го-
дина то се посещава от хиляди хора, които 
имат възможност да опитат различни хра-
ни.

В началото на февруари Станков дого-
вори с директора на библиотеката в Дес 
Плейнс Джо Бонейл отварянето на българ-
ска секция с наши книги. Екипът на „Малко 
Българско Училище“, което има собствена 
сграда в предградието, координира проек-
та и събира книга за секцията, която трябва 
да заработи съвсем скоро.

През уикенда Станков гостува и на бъл-
гарската общност в съседния щат Индиана, 
който също се пада в консулския район на 
ГК-Чикаго. „Посетих музея на Македонска-
та патриотична организация, църквата „Св. 
Николай“ във Форт Уейн, както и църквата 
„Св. Стефан“ в Индианаполис, където се по-
мещава българското училище“, каза Стан-
ков.

Срещите са част от поредица такива на 
Станков с кметове и представители на мест-
ните управи в Чикаго, в градчетата и пред-
градията около него, където живеят много 
българи. Целта е България, нуждите и инте-
ресите на нашата общност да бъдат по-ви-
дими за управниците на тези места и да се 
разширят политическите, икономическите 
и културните връзки.

Готвят голямо българско 
събитие в Чикаго
XГенералният консул се срещна с управата на Елк Гроув и Дес Плейнс

Генералният консул в Чикаго Светослав Станков с кмета 
на Елк гроув вилидж Крейг Джонсън

Светослав Станков с мениджъра на Дес Плейнс  
Майкъл Бартоломю

https://angelovrealtor.com/
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С
лед два от най-активните сезона 
на ураганите през 2020 г. и 2021 
г. експертите прогнозират, че се 
очаква още един наднормален 
сезон тази година.

За сезона, който започва на 1 юни, мете-
орологът Фил Клоцбах и други експерти от 
Университета в Колорадо прогнозират, че 
през 2022 г. ще се образуват 19 тропически 
бури, от които девет ще се превърнат в ура-
гани.

Средният сезон има 14 тропически бури, 
седем от които се превръщат в урагани. Ако 
прогнозата се сбъдне, това ще бъде седми 
пореден сезон над нормалното.

Тропическата буря се превръща в ураган, 
когато скоростта на вятъра достигне 120 
км/час.

От деветте прогнозирани урагани,

четири се очаква да се 
превърнат в големи урагани

категория 3, 4 или 5 - с постоянна скорост 
на вятъра над 180 км/ч. Според учените има 
71% шанс поне един голям ураган да дос-
тигне сушата в САЩ.

Сезонът на ураганите в Атлантическия 
океан продължава от 1 юни до 30 ноември, 
въпреки че понякога тропически бури се 

образуват извън тези дати. През последни-
те седем години силни стихии са регистри-
рани още през месец май.

Според Клоцбах причините за прогноза 
над средната включват липсата на Ел Ни-
ньо тази година и по-топла от нормалното 
морска вода в субтропичния Атлантически 
океан.

Ел Ниньо е естествено затопляне на тро-
пическите води на Тихия океан, което има 
тенденция да потиска развитието на атлан-
тическите урагани. Неговата противопо-
ложност, Ла Ниня, белязана от по-хладна 
океанска вода,

има тенденция 
да увеличава ураганите

в Атлантическия океан.
Ел Ниньо като цяло увеличава вертикал-

ното срязване на вятъра в Атлантическия 
океан, което може да разкъса развиващите 
се урагани.

Застрахователни компании, мениджъри 
по спешни случаи и новинарски издания 
използват тези сезонни прогнози, за да под-
готвят жителите на застрашените райони за 
очакваните урагани през годината. Годиш-

ните прогнози на екипа предоставят най-
добрата оценка за активността през пред-
стоящия сезон, а не точна мярка, според 
щата Колорадо.

Университетът, под ръководството на ме-
теоролога Уилям Грей, беше първата гру-
па, която прогнозира сезонна активност на 
ураганите в средата на 80-те години. Грей 

почина през 2016 г.
Това е 39-та прогноза на екипа. Той обхва-

ща Атлантическия басейн, който включва 
Карибско море и Мексиканския залив.

Федералните синоптици от Национална-
та администрация за океански и атмосфер-
ни изследвания ще публикуват прогнозите 
си за сезона през май.

9 урагана и 10 тропически бури 
удрят Америка това лято

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

XЕкспертите прогнозират 
отново активен сезон  
в Атлантическия океан

Сн.: Pixabay
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Здравей, Ангел! Благодаря ти за инте-
ресните статии и особено тези, които 
имат отговори на различни въпроси и си-
туации, с които се сблъскваш в практика-
та си всекидневно. Днес е моят ред да за-
дам въпрос, който ме интересува.

От известно време обмислям възмож-
ността да започна да инвестирам, но до 
момента никога не съм го правила. С моя 
съпруг, който също не е запознат в тази 
сфера на живота, имаме събрани опреде-
лен брой средства (малко над $50 000) в 
банка, които от няколко години не генери-
рат печалба и по пътя на логиката, пред-
полагам, че инфлацията ги изяжда малко 

по малко с тези нищожни лихви в момен-
та.

Въпросът е - да инвестирам ли цялата 
сума или част от нея и къде би било най-
доброто място за нас да направим това? 
Аз съм на 42, а съпругът ми е на 44 г. и се за-
нимаваме със собствен бизнес, имаме ком-
пания в сферата на транспортните услу-
ги. Всеки съвет би бил полезен и дълбоко 
оценен!

Здравейте, благодаря за въпроса и под-
робностите, които сте добавила за ситуа-
цията ви - това ми помага да анализирам 
потенциалните опции по възможно най-
добрия начин на база предоставената ин-
формация.

Започвам директно по въпроса - дали да 
инвестирате цялата сума или не и къде, е 
трудно уравнение и трудно ще бъде отго-
ворено на него еднозначно с няколко думи 
поради многото елементи, които се пре-
плитат в изграждането на една финансова 

стратегия от гледна точка на данъчна отго-
ворност и потенциални данъчни облекче-
ния; от гледна точка на толерантност към 
риск и времето, което имаме да инвестира-
ме, или просто искаме бърза печалба чрез 
спекулация с купуване и препродаване в 
кратък период от време.

Преди обаче да бъде изготвена всякаква 
стратегия, е добре да се направи един

подробен финансов 
анализ на целите

които вие имате като семейство, и да се 
види какви са важните неща във вашия жи-
вот. Този финансов анализ ще ни помогне 
да разберем много по-ясно колко и какви 
суми пари можем да инвестираме и кога да 
го направим.

На първо четене, може да се заключи 
едно нещо с абсолютна сигурност - никога 
не е добра идея да инвестираме всичките 
си пари в какъвто и да е било актив (дори 
наш собствен бизнес), заради риска, който 
се крие зад такава стъпка. Винаги е добра 
идея, особено в случая, че имате собствен 
бизнес, да имате от 3 до 6 месеца от дохода 
си заделен настрана (при вас клони повече 
към 6 месеца до една година), в случай на 
неочакван спад в индустрията или непред-
виден ремонт на камион или техника, ди-
ректно свързана с бизнеса, която може да 
спре работния процес и следователно до-
ходите, които крепят финансовата къща в 
ред.

След като се определи сумата, която ни 
трябва да бъде ликвидна и в наличност по 
всяко време, както казахме поне 6 месеца 

от дохода във вашата ситуация, тогава вече 
можем да говорим за инвестиране. И кога-
то говорим за инвестиране, нека да е ясно, 
че говорим за един

дългосрочен период 
от поне 5-10 години

напред, което ще ни даде правилните оч-
аквания за евентуалните възходи и спадо-
ве на пазара.

Противно на очакванията на много хора, 
инвестирането е един процес, който започ-
ва с правилна стратегия от всички гледни 
точки, а не просто защото някой приятел 
ни е казал, че прави пари чрез някакъв фи-
нансов инструмент и ние се втурваме, под-
тикнати от алчност и ние да „облажим“ от 
ситуацията. Това не е стратегия, това е игра 
на тото и спекулация, която е базирана на 
нищо конкретно освен нерационални по-
зитивни очаквания и молби към Господ за 
евентуален успех, без често да знаем сил-
ните и слабите страни на дадената инвес-
тиция и как тя се вписва в нашия живот.

(Продължава в следващия брой)

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
по малко с тези нищожни лихви в момен-

Ангел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел СапунджиевАнгел Сапунджиев

Каква част от парите 
си да инвестирам?

XВъпроси  
и отговори от 
изминалата 
седмица…

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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(Продължение от предишния брой)

Друга тема е това колко трябва да 
бъде първоначалната вноска при 
теглене на жилищен кредит, за да 
спестите повече средства. Много 
хора не знаят, че могат да закупят 

свой дом само с 3.5% първоначално, но при 
това със сигурност трябва да участва и бан-
ков експерт, без който ние като специалисти 
в нашата област няма как да не работим тяс-
но.

При положение обаче, че сте се решили на 
подобна стъпка, трябва да имате предвид, 
че вие ще сте отговорни за ремонтите и под-
дръжката на имота си.

Положителното, когато сте собственик 
обаче, е (и това е само малка част), че 

няма да се съобразявате 
с хазяи, които всеки момент могат да ви по-
чукат на вратата или да трябва да им звъните 
по няколко пъти, когато има нещо нередно с 
имота, който сте наели. Да не говорим пък, 
ако имате планове да живеете няколко годи-
ни в този район, а хазяинът ви каже, че няма 
да ви поднови договора за наем. Вие реално 
зависите от него.

Математиката в този случай е ясна. Ако 
имате намерение да живеете в жилището в 
следващите няколко години, няма ни най-
малко съмнение, че може само да спечелите 
от това да го притежавате. Не бих препоръ-
чала обаче да закупувате имот, ако сте реши-
ли да живеете в него по-малко от 4-5 години, 
тъй като всяка покупко-продажба е свърза-
на с разходи. Със сигурност обаче цените ще 
продължават да растат и това е исторически 
факт.

Ако пък имате нужда от по-голям имот, 
townhome или пък къща, запомнете тази 
проста формула:
l  Ако добавите $1000 към покупната цена 

на имота, ще плащате около $4,5 пове-
че на месец.

l  Покупна цена + 10 000 = $45 повече на 
месец, или

l  Покупна цена + 100 000= $ 450 повече 

на месец.
Това е най-лесният начин, по който можете 

да си направите сметка в зависимост от ва-
шия бюджет.

Има толкова още други неща, които със си-
гурност трябва да знаете, преди, по време и 
след закупуване на вашето собствено жили-
ще, както и ако сте готови да продадете на-
стоящето си, било то за да закупите по-малко 
(down sizing) или по-голямо (upgrading), ако 
настоящият стандарт или нужди го изискват.

Ако не сте сигурни от къде и как точно да 
направите първата стъпка, обадете ми се, за 
да ми дадете възможността да ви предоста-

вя цялата информация, която трябва да зна-
ете, за да вземете най- доброто решение. Аз 
съм и на разположение на всеки, който же-
лае да получи каквато и да е информация, 
свързана не само с покупко-продажба на 
имоти, но и на такива, които търсят или от-
дават под наем.  

"Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 

всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или дру-
ги мои статии досега, или въобще с всичко, 
свързано с пазара на недвижимите имоти, 
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще 
е удоволствие да мога да помогна. Моят ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консулта-
цията е винаги безплатна и не ви ангажира 
по никакъв начин.

Кога да купим имот  
и кога да вземем под наем?

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

XЕто каква е простата математика

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Какво иска  
да бъде Русия?

Всички се опитваме да осмислим причините, които дове-
доха до сегашната война в Украйна. В момента емоциите все 
още взимат връх, позициите са черно-бели и от всеки от нас 
се изисква да вземе страна. И въпреки доминацията на „Как-
во?“ и „Как?“ - въпросите, които всекидневно вълнуват всич-
ки и са диктувани от постоянно случващите се събития, има 
един друг въпрос, който лично за мен е водещ - „Защо?“.

Можем да намерим един от възможните отговори, ако 
погледнем от птичи поглед. От там няма как да пропуснем 
дългогодишното желание на Русия да бъде някакъв контра-
пункт на „Запада". Амбициите даже стигат по-далеч - ако си 
представим земното кълбо през 21-ви век, на него да има 
не само американско, китайско и европейско влияние, но 
и руско. Такава роля, според руската власт и официалната 
руска интелигенция и стратегическа мисъл, определено би 
подхождала на територия, която е заемала „1/6 часть суши“ 
(нещо, с което се е хвалил Съветският съюз, но не е съвсем 
вярно - по-скоро е бил около 1/7, а съвременна Русия е око-
ло 1/9).

Звучи амбициозно. Но какво предлага Русия като алтер-
натива на сегашния „световен ред"? Донякъде знаем срещу 
какво се бори тя - на пръв поглед срещу вече споменатия 
Запад с неговите военни атлантически съюзи и твърде ли-
берални ценности. Русия видимо не иска да бъде държава 
от „Западен“ тип (или поне така твърди), защото това би при-
низило нейната роля на световната сцена. Не иска да бъде и 
от „Източен“ тип по същата причина - там вече имаме първа 
цигулка.

И все пак - какво, тогава, иска да бъде Русия? Отговорът, 
според мен, е ясен - не знае. Цялата руска доктрина е осно-
вана на това „да не бъдем като останалите". Но Русия упорито 
не дава отговор на най-важните въпроси на 21-ви век, кои-
то засягат нея самата, а и света като цяло: как да продължим 
да се развиваме като общества и да повишаваме благосъс-
тоянието си, как да преодоляваме предвидими и непредви-
дими кризи, как да живеем в баланс с планетата и нейните 
екосистеми, как да използваме все по-добре човешкия по-
тенциал.

Русия може и да разработи една от ваксините срещу ко-
ронавирус, но след това започна най-сериозната война в Ев-
ропа от десетилетия насам. Русия може и да домакинства 
зимна олимпиада, но след това превзе част от територия на 
чужда държава. Русия може и да възхищава със своя балет, 
но заедно с това отвращава с мизерните условия, при които 
все още живеят милиони руснаци (особено в контраст със 
своя елит в Лондонград).

Това не е поведение на гражданин на света, които иска 
смело да го поведе към неизвестните предизвикателства на 
второто хилядолетие. Това е желание за някакво славно за-
връщане към отдавна западнало величие, което да напомни 
на света, че там, сред обширната руска степ и необятната ру-
ска душа, се крие някакъв невероятен потенциал и притега-
телен център, без който не можем.

Ако наистина всичко, на което сме свидетели, е породено 
от някаква грандиозна и амбициозна стратегия за величие, 
то тя е напълно обезсмислена още в своя зародиш. Защото 
нито Русия, нито светът имат каквато и да е необходимост от 
нова Руска империя - особено когато тя постоянно държи да 
ни тласка към най-мрачните периоди от миналото ни.

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

„Бих предложил от неговия кабинет 
да има лайвстрийм и парите, 
които се събират, да бъдат давани 
за неуспешни спектакли. Бих му 
предложил да направи и друг клип – 
за негов имен ден или друг повод, и на 
финала да скочи през прозореца.“

Актьорът Камен Донев коментира 
селфи видеото на министъра на 

културата Атанас Атанасов

„Мислех си, че общо взето, че истината 
няма значение. Последните един-два 
месеца промених това свое виждане и 
осъзнавам, че тя има огромно значение за 
върховенството на закона.“

Главният прокурор във встъпителните 
си думи за Отчета на работата на 

прокуратурата

„Европейците притежават особен „ген“, който им пречи 
да съществуват съвместно с Русия за обща изгода, но 
и при това положение двете страни могат да свикнат 
една с друга.“
Говорителят на Путин Дмитрий Песков коментира защо 

през последните години в отношенията между Русия и 
ЕС не е преобладавало конструктивното начало

„Добре дошъл, г-н министър-председател. 
Как сте, наспахте ли се? Ние сме загрижени за 
вашето психическо състояние.“

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ в 
обръщение към премиера Кирил Петков по 

време на блиц контрола в Народното събрание

„Усещате ли как ви грабят? Как 
не виждате? Една година не 
управляваме, а все ние сме виновни. 
А баща им Румен Радев не е 
виновен.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
коментира управлението през 

последната една година пред 
симпатизанти

https://www.mbglogistics.com/
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ДНК от роднина издаде „убиеца от 
I-65“ – сериен изнасилвач, кой-
то застрелвал жертвите си, след 
като се изгаври с тях. Първите 
случаи датират от края на 80-те 

и са по трасето на път I-65 между Северо-
западна Индиана и Кентъки. Убитите – ос-
новно самотни жени, работещи в крайпът-
ни мотели.

Полицията е категорична, че преди да 
убие жените, той ги е изнасилвал брутално. 
Дълги години обаче нито едно разследване 
не довеждало до резултат. Уликите на мес-
топрестъпленията били прекалено малко, а 
технологиите от миналия век не позволява-

ли да се извлече какъвто и да полезен ма-
териал.

През 2019 година в разследването се 
включва и ФБР, но отново до резултат не се 
стига.

Това се променя в края на март тази годи-
на, когато властите обявиха пробив.

„Имаме заподозрян. Неговото има е Хари 
Едуард Гринуел. Той обаче е покойник от 
2013 година“, казаха от полицията в Инди-
анаполис.

Разследващите разясниха и как стигат до 
Гринуел, дори да не е вече между живите.

Една от жертвите му – Вики Хийт – 41-го-
дишна майка на две деца, е намерена мърт-
ва в мотел Super 8 в Елизабеттаун, Кентъки. 
Тя е изнасилена и убита. Улики почти липс-
ват, с изключение на един косъм от

интимните части на 
предполагаемия извършител

Полицията не стига до никого. Две годи-
ни по-късно Джийн Гилбърт, която е била на 

След 35 години: ДНК на роднина 
издаде „убиеца от I-65“

XРак покосил Хари, преди да бъде заловен от полицията

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Фотороботът, който полицията е изготвила преди 30 
години по описание на единствената оцеляла. Мъжът умира през 2013 година от рак.

Сн.: АП/БТА
Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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почасова работа, е намерена мъртва в Days 
Inn в Реминтън, Индиана. Тя е застреляна на 
3 март 1989 година.

Първоначално полицията не прави връз-
ка между двата случая. Няколко часа по-
късно обаче по радиостанцията се чува съ-
общение за друг труп на жена. Почеркът е 
идентичен.

Убита е 24-годишната Маргарет „Пеги“ 
Гил. Екзекуцията отново е станала в мотел 
в Мерилвил.

Криминалистите тогава откриват множе-
ство ДНК следи, дрехи, косми, влакна. То-
гава започват да ги сравняват с намерени-
те по-рано от местопрестъпленията. Става 
ясно, че се касае за един човек, но кой е 
той?

Полицията отново удря 
на камък

На 2 януари 1990 година обаче „убиецът 
I-65“ допуска грешка. Той не носи пистолета 
си. Изнасилва жена, след което я намушква 
с нож. Тя оцелява.

По-късно жената дава подробно описа-
ние на това как е изглеждал нападателят. 
Той обаче се покрива и отново не е заловен. 
Полицията няма име, няма адрес, а само 
единствено описанието на една изплаше-
на жена.

Първият пробив идва през 2010 година. 
Разследващите свързват убийствата на Гил-
бърт и на Джийл с по-подробни анализи 
на намерените гилзи. Веднага е направена 
подробна ДНК експертиза, която отново по 
категоричност доказва, че убиецът е един и 
на трите жени.

След анализ на множество данни и дока-
зателства, свидетелки разкази на хора, кои-
то едва си спомнят нещо, което се е случило 
преди повече от 30 години, разследващите 
вече

имат реален заподозрян, 
но не и име

Едва през 2019 година те вече знаят и как 
се казва той - Хари Едуард Гринуел.

Оказва се обаче, че шест години по-ра-
но той е починал след тежко боледуване от 
рак.

Полицията успява да издири негов бли-
зък роднина, от когото да вземе ДНК проба 
и да я сравни с материал, открит преди 35 
години. Така става ясно, че Гринуел е бил и 
на трите местопрестъпления и най-вероят-
но той е убил жените.

Разследващите вече проверяват и дру-
ги „студени досиета“, с които да сравняват 
неговото ДНК, тъй като се предполага, че 
жертвите му са много повече от три. 

Гринуел е бил с дълго досие, 
но никой не го е заподозрял

Хари Едуард Гринуел е имал дълго 
досие, датиращо поне от 1963 го-
дина. Той е лежал в арестите и за-

творите в редица щати в продължение 
на 35 години. 

Обвиненията са били в содомия, грабе-
жи, кражби с взлом, нарушения на ограни-
чителна заповед.

През 1982 година той е бил два пъти от 
затвора.

40-години по-късно от полицията каз-

ват, че цели поколения са разследва-
ли тези убийства, но никой не е успял да 
свърже Гринуел с тях.

Криминалистът Дъглъс Картър заяви, 
че с напредването на технологиите ще 
могат да разкрият още множество „студе-
ни досиета“ – убийства, престъпления, из-
насилвания, за които с десетилетия не са 
били обвинени извършителите.

„Дължим това на жертвите и на техните 
близки“, каза Картър.

Жените, които се подозира, че са изнасилени и убити от Гринуел.

Снимка на Гринуел при едно от множеството му задържания.

Близки на жертвите се събраха, за да чуят изявлението на полицията, в което обвиняват за смъртта на жените именно 
Гринуел.

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://www.facebook.com/milanabash78
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милиона улични дърве-
та в САЩ ще бъдат уни-
щожени от насекоми в 
следващите три десети-
летия, сочат данни от ка-

надско-американско проучване. Според 
изчисленията им замяната на унищожени-
те дървета ще струва над 900 милиона щат-
ски долара. Около 90 процента от дървета-

та ще бъдат унищожени от бръмбара Ясенов 
агрилус.

 в цифри

та ще бъдат унищожени от бръмбара Ясенов 
агрилус.

пъти по-тесен 
от височината 
си е новият не-
бостъргач в Ню 
Йорк - Steinway 
Tower. Това пра-
ви сградата 
"най-тънката" в 
света. Небостър-
гачът има цели 

84-и етажа, разположени на 
435 метра височина, но е широк 
едва 17.5 метра. Така Steinway 
Tower попада в топ 3 на най-ви-
соките сгради на западното по-
лукълбо, нареждайки се след 
Световния търговски център и 
Central Tower Park.

долара годишно става стар-
товата заплата на шофьор 
на далечни разстояния на 

Walmart. Компанията е един 
от малкото продавачи на 

дребно, които все още под-
държат собствен транспор-

тен автопарк. Тя обяви, че 
увеличава началната запла-
та за първата година на шо-
фьорите, която досега беше 
$88 000. Walmart се нуждае 
от шофьори за доставка на 

стоки до магазините и до 
складовете за електронна 

търговия, както и за да по-
срещне нарастващите он-

лайн поръчки.

95 000

спечели случайно Лакедра Едуардс 
от лотарийна машина на Scratchers 
в квартал Тарзана в Лос Анджелис, 
Калифорния. През ноември Лакедра 
слага $40 в машината, но докато из-
бере лотарийна игра, мъж я бута и тя 
натиска грешния бутон. Лакедра отива 
в колата си и започва да търка билета 
за $30, след което осъзнава, че е спе-
челила голямата награда на играта – 
страхотните $10 млн.

$10 млн.

1,424

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

В 
годините на комунистическия ре-
жим в България емигрантите ни 
са наричани по различни начи-
ни. Те са определяни като вра-
жески елементи, които едва ли 

не вредят на Родината си умишлено. „През 
всичките 45 години комунистическа власт 
управляващите в България възприемат 
емиграцията като заплаха за създаването 
на реална опозиция вън от страната. Зато-
ва в документите на Политбюро и на служ-
ба „Държавна сигурност“ (ДС) емиграцията 
е назовавана „вражеска". Понятието „вра-
жеска емиграция“ се формира в средата 
50-те години, като обединява „контраре-
волюционните елементи“, „изменниците“ и 
„невъзвращенците". Техният брой е твърде 
нисък в сравнение с някои други страни от 
Източния блок като Полша, Чехословакия 
или ГДР.

От Източна Германия през 1953 г. напус-
кат 120 000 души, а от края на Втората све-
товна война до построяването на Берлин-
ската стена през август 1961 г. - 2,7 млн. 
души.

Броят на

враговете на 
комунистическа София

сред емигрантите е много по-скромен. В 
докладна записка до Политбюро от 1966 г. 
председателят на ДС Ангел Солаков посоч-
ва, че като изменници на родината са реги-
стрирани 5933 лица и 372 невъзвращенци, 
пише изследователят Христо Христов в сай-
та Decommunization.org.

Българите напускат страната още с влиза-
нето на съветските войски през септември 
1944 г. Има дори и куриозни случаи, като 
например този с Михаил Неболиев. Той е 
известен още като Милчо – доктор, дълго-
годишен шеф на отдел „Новини“ в радио 

„Свободна Европа“ в Мюнхен, Германия, 
и активен деец преди това на Българския 
младежки съюз „Отец Паисий“. На 9 септем-
ври той тръгва за България, но разбира но-
вината, че страната е окупирана от СССР и 
се връща от Белград назад, като по този на-
чин и се спасява от комунистическия терор, 
разразил се след това в Родината.

„В друг доклад до Политбюро МВР обоб-
щава, че от 9. ІХ. 1944 г. до 1974 г.

от България са избягали 
около 10 500 
български граждани

без в тази цифра да са включени невъзвра-

щенците от турски произход.
Репресиите срещу семействата на поли-

тическите имигранти се изразяват с лиша-
ване от основни човешки права. На близ-
ките се забранява да напускат страната, 
нарушена е неприкосновеността на коре-
спонденцията. МВР проверява кореспон-
денцията и колетните пратки, разменяни 
между избягали в капиталистически стра-
ни „изменници на родината“ и граждани в 

страната, осъществява се системен тормоз, 
а на децата на бегълците е лепнат етикетът 
на неблагонадеждни и им се ограничават 
възможностите за образование и работа.

Важно е да се отбележи, че през януари 
1990 г. Политбюро начело с Петър Младе-
нов, Андрей Луканов и Александър Лилов 
взима решение, с което реабилитира бъл-
гарските емигранти, но само тези, които са 
пострадали по време на Сталинския терор в 
СССР, пише още Христо Христов.

„Политическите убийства и

отвличанията зад граница
са част от методите, които комунистически-
ят режим използва, за да затвори устата на 
критиците зад граница, след като се раз-
правя с вътрешната опозиция. В архива на 
ДС в края на 60-те години съществуват до-
кументи, потвърждаващи, че ДС включва в 
арсенала си ликвидирането на противници 
чрез физическо убийство. Така например 
в Шесто управление е образувано дело за 
оперативна разработка под кодовото име 
„Гестаповец“ срещу лидера на Българския 
национален фронт и бивш водач на легио-
нерите Иван Дочев.

През 1974 г. МВР, ръководено от Димитър 
Стоянов, успява да отвлече от Дания 59-го-
дишния Борис Арсов, лидер на емигрант-
ската организация Съюз на българските ре-
волюционни комитети. На рождения ден на 
Живков, в Лондон, в крака на писателя Ге-
орги Марков, е изстреляна специална са-
чма с отрова, която довежда до неговата 
смърт. Най-изявеният критик на комунисти-
ческата система и тоталитарния строй в ко-
мунистическа България умира, а покушени-
ето срещу него се превръща в нарицателно 
при споменаването на България в Западния 
свят като

страна, извършваща 
терористични акции

срещу инакомислещите си поданици. Сед-
мица преди убийството на Марков е извър-
шено неуспешно покушение срещу жур-
налиста Владимир Костов в Париж, който 
година по-рано „изменя“ като офицер от 
българското разузнаване и е осъден на 
смърт от военния съд в София“, пише Хрис-
то Христов.

Интерес представлява как днес бившите 
комунистически функционери обясняват, 
че действията на емиграцията били про-
тив държавата, без да се замислят за това, 
че държавата всъщност беше комунистиче-
ската партия! Емигрантите не са се борели 
срещу родината си България, а срещу кому-
нистическата власт и партия, която напълно 
незаконно и чрез държавен преврат, под-
помаган от СССР, беше окупирала властта за 
почти половин век.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Колко са избягали от 
„Комунистическия рай“?
XИ как комунистическият режим се бореше срещу тях

Владимир Костов

Георги Марков

Иван Дочев
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Б
ългаринът Ганчо Тасков, който 
от 40 години живее в Австралия, 
два пъти е бил личен дизайнер на 
принцеса Даяна и още пази в ар-
хива си нейните писма в знак на 

признателност към работата му. Това раз-
казва самият той пред екипа на BG VOICE, 
като допълва още, че освен модата благот-
ворителните каузи свързват неговата лич-
ност и тази на Лейди Ди.

Дизайнерът пази все още изрезки от 
вестници, както и интервюта на принцеса 
Даяна. Той споделя, че тя многократно му е 
благодарила за стилните костюми от ленен 
плат, които българинът е създавал специал-
но за нея. Благодарствените писма, които е 

получил от нея, обещава да продаде на търг 
и да дари спечелената сума за благотвори-
телност.

„Принцеса Даяна беше много естествена. 
Няма нищо общо с филмовите звезди, с кои-
то съм работил. Даяна беше семпла, излезе 
ли от кралския протокол, тя беше съвсем 
обикновена, та дори и свенлива“, разказва 
пред BG VOICE той, като с усмивка споделя, 
че са имали среща в кафене, в което тя до-
шла с джинси и спортна шапка, за да не пра-
ви впечатление на околните.

„И няма да забравя, че тя ми казваше така

„Ганчо, животът 
не е в парите“

и аз й отвърнах „Да, зная това, важно е да 
се помага на хората“. Тя също като мен раз-
виваше благотворителна дейност, това ме 
впечатли най-много“, казва той.

Моделиерът споделя, че за изкуството 
почивка няма и именно затова и на днеш-
на дата той не спира да твори. А докато го 
прави, обича да слуша класическа музика. 
Вече 25 години участва в един от най-по-
пулярните в света модни форуми, а именно 

XТалантливият български дизайнер създавал 
вечерни тоалети за принцесата

АИДА 
БУРНУЧЯН

aida@bg-voice.com

Българин пази благодарствени 
писма от Лейди Даяна

https://www.mbglogistics.com/
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„International Flower & Garden Show“.
„Аз водя много рационален живот и здра-

вословен начин на живот. Цялото ми се-
мейство сме вегетарианци, всичко си про-
извеждаме в нашия двор. Избягваме да 
гледаме неща, които ни влияят отрицател-
но. Не гледаме и новини“, казва той, като до-
пълва, че през пандемията е рисувал цветя, 
които дарил на болни.

На 20-ти май му предстои изложба във 
Ванкувър, където темата ще бъде „Да се до-
коснем до Австралия“. Там той ще предста-
ви 15 пейзажа от природата на Австралия.

„Всеки щат в Австралия е много различен. 
През февруари бяхме на 3500 км от Мел-
бърн. Там създадох

интересни творби 
с тропически растения

които не съществуват в щата Виктория“, 
разказва българинът.

Ганчо Тасков е роден в Кюстендил, в род 
на дърворезбари. Още на тригодишна въз-
раст роднините му забелязват неговия та-

лант и любовта му към визуалните изкуства. 
Като дете има художествени изяви в излож-
би в Индия, Италия и Русия. В младежките 
си години започва да се увлича по изящни 
изкуства. Практикува живопис, графика, 
иконопис, модна илюстрация.

На 30 години заедно със съпругата си той 
заминава за Австралия и започва да се за-
нимава с дизайн на скулптури от цветя, на-
ричан още фитодизайн. „В този вид изкуство 
няма декадентство, превзетост или грозота. 
Цветята са красиви, те са Божие творение и 
могат да докоснат човешката душа“, споде-
ля Ганчо.

Ганчо Тасков е участвал много пъти в би-
еналета и е част от Международното цвет-
но изложение във Флорида. Тази година на 
Международното цветно шоу в Мелбърн 
българинът представи композиция, вдъ-

хновена от съзвездието „Орион“. „То е много 
красиво и съвременните астрономи пред-
полагат, че там е раят“, коментира Ганчо 
Тасков.

За 3-ти март българинът откри излож-

ба в престижна галерия в Сидни: Rhythmic 
gymnastics - harmony with two line“. Тя е пос-
ветена на българската художествена гим-
настика.

Талантливият Ганчо разказва, че за по-
следно е

бил в България 
преди 2 години

преди COVID мерките. Тогава е имал излож-
ба в родния Кюстендил и след това в София. 
Изложбата в Кюстендил е била с благотво-
рителен характер и на нея е успял да съ-
бере 2000 долара, които после е дарил за 
децата във великотърновското село Леде-
ника. Ганчо разказва пред екипа ни, че вече 
е успял да помогне на около десет деца.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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З
а първи път българка е включена 
в борда на Европейската филмова 
академия (ЕФА).

Избирането на изпълнителния 
директор на „София филм фест“ 

Мира Сталева е поредното международ-
но признание за значимостта и престижа 
на родния фестивал, както и на „София мий-
тингс“ от европейските филмови структури, 
коментират от „Арт фест“.

„София филм фест“ е 
единственият български 
кинофестивал 

с акредитация от FIAPF, а директорът на 
фестивала Стефан Китанов над 10 години е 
сред експертите, консултиращи ЕФА за но-
минациите за Европейските филмови на-
гради.

Създаването на ЕФА е инициатива на гру-
па от 40 от най-авторитетните европейски 
кинотворци, събрани през ноември 1988 го-
дина по случай първата церемония на Ев-
ропейските филмови награди. Академията 
е основана през 1989 година, а неин първи 
президент e Ингмар Бергман. След него дъл-

гогодишен президент на ЕФА е Вим Вендерс, 
като постът се поема от Агнешка Холанд 
през 2021 г. Настоящ председател на борда 

е продуцентът Майк Дауни. През 2021 годи-
на за директор и CEO е назначен Матаяс Ву-
тер Кнол.

Европейската филмова академия е общ-
ност от над 4200 членове, активни във фил-
мовата индустрия, и една от нейните зада-
чи е да популяризира европейското кино, 
да споделя знания и да образова публика от 
всички възрасти. Позиционирайки се като 
водеща организация на всички заети в съз-
даването на кино на територията на Европа, 
ЕФА е медиатор във важни дебати в рамките 
на индустрията. Академията се стреми 

да обедини всички, които 
обичат европейското кино 

а ежегодната кулминация се изразява в ор-
ганизирането и промотирането на Евро-
пейските филмови награди.

Сред най-важните приоритети на ЕФА са 
популяризирането и защитата на европей-
ското кино и необходимостта от единство в 
рамките на европейската индустрия. Също 
така важен въпрос е как европейската индус-
трия отговаря на продължаващото разширя-
ване и нарастващото влияние на стрийминг 
гигантите.

Българка е включена в борда на 
Европейската филмова академия

XМира Сталева е изпълнителен директор на „София филм фест“

Сн.: БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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А
ко искате да започнете диета и 
все още не сте решили коя да 
изберете, може би е добре да 
помислите за средиземномор-
ската диета. Именно тази диета 

е класирана като най-добрата в тазгодиш-
ния списък на най-добрите храни на компа-
нията „News News and World Report“ за 2022 
г., който беше класиран от експертна група.

Вместо структурирана диета, средизем-
номорската е по-скоро диетичен модел, ба-
зиран на начина на живот на хората, живее-
щи в средиземноморските страни, се казва 
в доклада.

Средиземноморската диета постоянно се 
подкрепя от проучвания, показващи коре-
лация с намален риск от заболяване. Също 
така е класирана на първо място за най-до-
бра здравословна диета, най-лесна диета за 
следване, най-добра диета за диабет, най-
добра диета на растителна основа и

най-здравословна диета 
за сърцето

Изследването показва, че диетата нама-
лява риска от сърдечно-съдови пробле-
ми, включително инсулт, инфаркт и смърт, с 
около 30% в сравнение с контролна група.

Необходими са обаче повече проучвания, 
за да се определи дали факторите на начи-
на на живот, като повече физическа актив-

ност и разширени системи за социал-
на подкрепа, са отчасти отговорни за 
по-ниската честота на сърдечните 
заболявания в средиземноморски-
те страни.

В проучване от 2018 г. учени из-
следват как средиземноморската 
диета влияе върху съня. Техните из-
следвания показват, че придържане-
то към тази диета може да подобри ка-
чеството на съня при възрастните хора. 
Изглежда, според тях, че диетата не вли-
яе върху качеството на съня при по-млади-
те хора.

Целта на средиземноморската диета е 
да въведе здравословни за сърцето храни, 
които обикновено се ядат в Средиземномо-
рието. Това кара хората да ядат много

растения и храни 
за нисък холестерол

като бобови растения, ядки, пшеница, 
плодове и зеленчуци.

Например в тази диета замествате масло-
то със здравословни мазнини като зехтин, 
сол с билки и подправки и червеното месо 
с риба и птиче месо. Въпреки че повече от 
половината от калориите от мазнините ид-
ват от мононенаситени мазнини, като на-
пример зехтин, диетата може да не е под-
ходяща за хора, които трябва да ограничат 
приема на мазнини.

Едно от най-големите и продължител-
ни проучвания за въздействието на диета-
та върху чревните бактерии, публикувано 
през февруари 2021 г. от британското меди-
цинско списание Gut, показа, че средизем-
номорската диета може да има положите-
лен ефект върху възрастните хора само за 
една година, намалявайки лошите и увели-
чавайки

количеството 
на добрите бактерии

Много лекари и диетолози препоръчват 
именно средиземноморската диета за пре-

дотвратяване на болести и поддържане на 
здравето на хората за по-дълго време.

Средиземноморската диета акцентира 
върху плодовете, зеленчуците и пълнозър-
нестите храни и включва по-малко млечни 
продукти и месо от типичната западна ди-
ета.

Водата и газираната вода са често среща-
ни избори за напитки, както и умерени ко-
личества червено вино.

Следването на средиземноморска диета 
включва извършване на дългосрочни,

устойчиви промени 
в храненето

Най-общо казано, човек трябва да се 
стреми към диета, която е богата на естест-
вени храни, включително много зеленчуци, 
пълнозърнести храни и здравословни маз-
нини.

Всеки обаче, който установи, че от дие-
тата не се чувства удовлетворяващо, тряб-
ва да говори с диетолог или лекуващ лекар. 
Те могат да препоръчат допълнителни или 
алтернативни храни, които да увеличат си-
тостта.

Експерти: Средиземноморската 
диета е най-добрата за 2022 г.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Храните в нея намаляват риска от сърдечно-съдови 
проблеми, включително инсулт и инфаркт

Закуска: Пресни плодове, мaл-
кo пpeceн пълнoзъpнecт xляб, 
плoдoв coк или минepaлнa 
вoдa.

Обяд: Caлaтa c pибa и мacли-
ни, зexтин, някoлкo чaши 
минepaлнa вoда.

Вечеря: Чyшкa, пълнeнa c 
opиз, мeco, дoмaти и пoдпpaвки, 

пoлятa cъc зexтин и зaпeчeнa нa 
фypнa; caлaтa и пpeceн xляб, чaшa 
чepвeнo винo.

Примерно 
дневно меню

Хората трябва да избягват  
следните храни:

•  рафинирани зърнени храни, 
като бял хляб, бяла паста и тес-
то за пица, съдържащо бяло 
брашно

•  рафинирани масла, които 
включват рапично масло и со-
ево масло

•  храни с добавена захар, като 
сладкиши, газирани напитки и 
бонбони

•  деликатесни меса, хот-дог и 
други преработени меса

•  преработени или пакетирани 
храни

Внимание

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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П
ролетта шества и все повече ни 
се приисква да се порадваме на 
свеж нов цвят, с който да разно-
образим прическите си. Неза-
висимо дали сте готови да по-

сетите салона или да опитате друга боя за 
коса у дома, няма спор, че една нова про-
мяна ще ви накара да се чувствате свежи и 
обновени.

В пролетните тенденции срещаме фан-
тастични нюанси като захарен памук и тен-
денции, подхранвани от носталгия - като 
ярко русо с акценти.

Нюансите на червеното продължават да 
бъдат основна тенденция заедно с интерес-
ни класически нюанси като топло русо и на-
ситено кестеняво.

Пролетта е най-подходящото време да 
станем по-цветни. Ако сте искали да из-
пробвате по-забавен, ярък нюанс, като ро-
зово-червено, сега е идеалният момент. Из-
ползването на тониращ гланц за коса ще 
запази яркочервения цвят и

ще поддържа косата лъскава
мека и хидратирана между боядисванията.

Знаменитости като Джесика Частейн и 
Зендая напоследък се придържат към мед-
ночервеното и доказват за пореден път, 
че естествените цветове винаги придават 

страхотен вид. За да се поддържа интензи-
тета на цвета, се препоръчва употребата на 
овлажняващ шампоан и балсам, обогатя-
ващ цвета и подсилващ блясъка.

Боядисването на косата на контрастни 
участъци от два различни цвята - шахматно 
- е хит от известно време и придава уника-
лен вид. Ако сте достатъчно смели, за да оп-
итате да я направите вкъщи, специалистите 
препоръчват да

разделите косата 
на 4 участъка

и да я боядисате внимателно в желаните от 

вас цветове. С цел да се поддържа оттенъ-
кът, е препоръчително да се използва маска 
за коса. Така ще си подсигурите заздравява-
не на косъма, подсилване на цвета и подо-
бряване на блясъка.

„Бебешките кичури“ са идеални за онези, 
които искат да придадат по-лек и светъл ак-
цент на косата, като в същото време запазят 
по-тъмната основа. Препоръчва се да по-
искате да ви направят преливащи кичури, 
близки до неутралния пепелен тон. Добра 
идея е да използвате олио за коса, което ще

предпази цвета 
от избледняване

Ако коренната промяна на прическата 
не е в стила ви, можете да пробвате попу-
лярния сред брюнетките богат кафяв цвят, 
който е деликатен и стилен. Той е актуален, 

защото е много естествен и едва доловим. 
Вариантът на Хейли Бийбър за тази приче-
ска е леко вълнообразен. Този стил изисква 
съвсем леко изсветлени кичури, които под-
чертават богатия кафяв нюанс и придават 
свеж вид за пролетта.

Неутралният луксозен рус нюанс е злат-

ната среда – не е нито твърде студен, нито 
твърде топъл. Това русо ще бъде изключи-
телно популярно през пролетта на 2022 г. 
заради дълбочината на тона и

неутралността на цвета
отива на всичко и на всеки.

Техниката с ярки кичури ще бъде супер 
популярна през пролетта на 2022 г. Тази 
прическа е вариация на цветните кичури, 
скрити под горния слой коса, които бяха хит 
в началото на века.

Последните няколко години ни научиха, 
че прекомерно поддържаният външен вид 
не е на мода. Кафявият цвят е идеален за 
естествени брюнетки, които искат да при-
дадат жизненост на косата си с помощта на 
обем и леки кичури.

Ако сте искали да изпробвате розово-
червен нюанс, сега е идеалният момент

Свежи нюанси: Пролетни 
цветни кичури, скрити под 
горния слой коса
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ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers предлага по-
часова работа за почистване на домове и офиси. Опит и 
собствен превоз. 312-593-1392 №19204
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 53940, Малка транспортна ком-
пания набира Owner Operators. За повече информация, 
моля позвънете на 608-254-9977 №19194
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Неголяма компания набира 
контрактори със собствени камиони и драй ван ремар-
кета . Диспач 24/7. За повече информация се обадете на 
телефон 224-659-2356. №19178
LOCAL OWNERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60056, Owner operators wanted for 
local dry van work within 200 Mile radius of your parking lot. 
Home every night. 2018 or newer trailer, free plates. $3000-
$4000 clear per week after fuel and deductions. 8476370772 
№19170
FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания, системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставяне-
то на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.
zareva@tbs.tech 359877980442 №19092
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 тър-
си да назначи механици на камиони и трейлъри. Опит не 
е задължителен, но е препоръчителен. За повече инфор-
мация, моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For additional 
info please call 630-948-4547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за dry 
van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплаща-
нето е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in business 
need experienced dispatcher and safety to work in o�  ce / 
not from distance/ 2245202269 №18971
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки 
уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, Highland 
Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 
na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224-
500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работ-
ник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 
№18694

Chicago + suburbs

HIRING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Plumbing company 
specialized in service/remodels is looking to hire a plumber/
technician. We are very � exible and easy to work for. 
Candidate should have some experience in plumbing and to 
be very self motivated. Relaxed work environment/� exible 
schedule, percentage pay. Call 224-707-0214. №19277

HIRING , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Plumbing company 
specialized in service/remodels is looking to hire a plumber/
technician. We are very � exible and easy to work for. 
Candidate should have some experience in plumbing and to 
be very self motivated. Relaxed work environment/� exible 
schedule, percentage pay. Call 224-707-0214. №19278

ТЪРСЯ HANDYMAN., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся handyman на пълно работ-
но време. Трябва да имате кола. Възможност за безплатна 
квартира. Тел: 847-854-8094. Е-майл: dimitrova07@yahoo.
com №19287

CLEANING SERVICE , 
Цена US$ , Зипкод 60018, Kris Magical Cleaning Inc пред-
лага почасова работа за почистване на офиси и домове. 
Опит и собствен превоз са задължителни. 8472621454 
№19269

OWNER OPS HOME DAILY, 
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60056, We have local/regional 
dry van work and available dry van trailers. Our driving 
partners average $800-$1300 per day gross and take home 
$2500-$3500 per week with 250-350 miles per day. Pay every 
Friday no week on hold. 8476370772 №19270

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

РАБОТА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся БОЯДЖИЙ. Тел 773-
865-0406. №19240
CDL CLASS A 75CPM, 
Цена US$  75.00, Зипкод 60007, Семейна компания търси 
сериозен човек за работа, минимум 2 години опит. Пред-
лагаме избор за заплащането на миля или на седмица. 
Покриваме застраховката за злополука, без отдръжки от 
чека. Бонуси при добри седмици.За повече информация 
позвънете на 847-749-9161 №19241
СНАБДИТЕЛ, ДОСТАВЧИК, 
Цена US$  , Зипкод 60445, Снабдител, доставчик на час-
ти. Фирмена кола , пълен работен ден , добро заплащане. 
2246669961 №19243
ТЪРСЯ CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, ТЪРСЯ CDL DRIVER С ОПИТ И 
БЕЗ ОПИТ.ЗАПЛАЩАНЕ $350-$400 НА ДЕН.ЗА ПОВЕЧЕ ИН-
ФОРМАЦИЯ 2245651680 №19245
CDL LOCAL, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60191, CDL Local driver needed. 
Every day home. 30$ per hour + paid vacation + bonuses. 2 
years exp. needed. Call 1-844-349-4349. №19247
DISPATCH, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Компаниня търси да назна-
чи диспечер с опит. Компанията се намира в Schaumburg. 
За повече информация се обадете на 720-579-6116 Геор-
ги №19248
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
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 ра-
бота на шофьори и оунър оператори на най- добрите 
условия на пазара* За повече информация ни се обаде-
те на телефон# 2242316080 или пишете на имейл: sales@
neologsystems.com * www.neologsystems.com 2242316080 
№19227
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

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 $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945
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FREE TRAILER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60103, Owner-operator needed. Free 
trailer. Cargo 250$ per week,ELD-300$ per year,Prepass 300 
per year.Call 1-844-349-4349 №19272
ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз в Аrlington Hts Търси 
да назначи механици, с опит или без. Заповече информа-
ция 630-873-5507 №19252
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Семейство с две малки деца 
(на 3 месеца и на 5 години) търси да наеме детегледач-
ка от понеделник до петък вклчително от 08:00 до 17:00 
часа Заплащане по договаряне. Wood Dale, IL 7082524868 
№19255
OWNERS ЗА HOME DAILY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагаме работа за соб-
ственици на камиони, които искат да са вкъщи всяка ве-
чер. Работим в радиус от 200 мили от вашия паркинг и 
имаме налични, нови ремъркета. Оборот от $800 до $1300 
на ден с 250-350 мили дневно. Заплащаето е между $2500 
и $3500 чисто на седмица. 8476370772 №19271

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

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

LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za CDL 
sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v kashti. 
Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за ло-
кална/регионална работа в радиус от 200 мили от вашия 
паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. 
Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компа-
ния набира котрактори с CDL за съвместна работа. За по-
вече информация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin тър-
си да назначи момиче за работа като офис асистент и ка-
сиер. Опит не се изисква. За повече информация, моля 
позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day 
or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За 
повече информация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго 
до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, за син-
гъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро запла-
щане. Тел: 847-877-4745 №18359

НЮ ЙОРК

AMAZON, 
Цена US$ , Зипкод 1, Фирма търси “owner 
operators” за semi and box trucks , възможно е 
партньорство с Амазон 2247955588 №19285

ФЛОРИДА

BOX AND SEMI TRUCKS, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Owner operators 
2247955588 №19283

COMPANIES, DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 3, Neo Log Systems LLC, предлага ди-
спечерски услуги на малки компаниии %3 от гроса, 
оунър оператори и шофьори на най-добрите условия 
на пазара*За повече информация ни се обадете: тел# 
2242316080 или пишете на имейл: sales@neologsystems.
com*www.neologsystems.com №19254

АТЛАНТА

SEMI AND BOX TRUCKS, 
Цена US$ , Зипкод 1, Owner operators 
2247955588 №19284

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 ком-
пания набира Owner Operators. За повече информация, 
моля позвънете на 608-254-9977 №19193
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

COAST TO COAST
BOBTAIL ONLY NEEDED, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 11111, Търси собственици на ка-
миони, предлага работа на миля на pickup&delivery. Пла-
ща 1.75$ на миля без удръжки. Телефон 18476306652. 
№19273

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ, 
Цена US$ , Зипкод , Предлагам строително монтажни ус-
луги при вътрешни ремонти: Изграждане на бани Пола-
гане на плочки Шпакловка и боядисване Монтиране на 
ламинат Монтиране на кухни Облицоване с естествен ка-
мък на камини и декоративни стени Монтиране на гип-
скартон Монтиране на Ел.уреди Декоративни шпакловки 
3122008163 №19281
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Dispatcher Remote- с опит 
53V/R/F- HZ От България 5618770865-call/text/email Viber 
087 7981874 №19266
REMOTE DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, 10 year exp. with dry van 
reefer � at bed step deck hazmat free tms free ifta 7278355206 
№19251

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 5, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19262

СТАЯ ПОД НАЕМ., 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДО-
ГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец. 
Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №19275
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60018, Търся съквартирантка за 
наемане на стая от къща. $650.00 monthly rent plus split 
utilities. Shared bathroom, kitchen and living room. Room is 
unfurnished. Females ONLY. NO PETS. При интерес - please 
text 224-280-0226 2242800226 №19276
ROOM FOR RENT , 
Цена US$ 0, Зипкод 60625, Стая под наем за жена непушач. 
Апартаментът е близо до Жълтия магазин. Наем $ 370. За 
повече информация 6303603667 №19280
СТАЯ ПОД НАЕМ С БАНЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Дава се самостоятелна го-
ляма стая с баня и тоалетна от апартамент , намира се 
на Busse и Algonquin RD , Mount Prospect 8478096144 
№19282
ROOM 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 №19286

БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 700.00, Зипкод 60176, Давам самостоятелен бей-
смънт под наем в Шилър Парк. Подходящ за един човек. 
3129277551 №19253
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
СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$  , Зипкод , Търся съквартирант /ка За двустаен 
апартамент в Desplaines 7733542569 №19235
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 $30/месец на човек)
Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
СТАЯ ЗА НЕПУШАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в Des Plaines, 
за непушач. 7739344547 №19196
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60630, Стая под наем, Северната 
част на Чикаго - $450 6308500701 №19197
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450.00, Зипкод 60630, Стая под наем от апарта-
мент в North Chicago.Наем $450. Звънете сутрин за повече 
информация. 6308500701 №19177
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month 
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a 
detailed message 18476307078 №19053
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая под 
наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & Foster 
близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня 
$600, вода и газ са включени в цената. За контакт Мирко 
(773) 510-4442 №18976
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всич-
ко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/Narragansett 
7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж в 
Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има въ-
трешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по вся-
ко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече инфо: 
2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, пар-
кинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са гаран-
тирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За по-
вече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great 
location and schools! For information: 847 630 8884 Stancho 
№18755

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ/А, 
Цена US$ 8, Зипкод 60074, Tърся съквартирант/
ка за NW SUBURBS. ИМАМ 2BDR Condoс балкон 
и 2 бани и паркомясто в Palatine,IL 60074. Апа-
ръанемта е на много добра локация с централ-
но парно и до 53HWY магистрала. Има басейн , 
тенис на корт и фитнес . За подробности : 224-
324-0642 Кирил №19263

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 10, Зипкод 60074, Търся съквар-
тирант/ка , в момента имам свободна стая в 
Palatine в 2BDR 2bath condo , но и с опция за 
преместване 2243240642 №19260

ТЪРСЯ КВАРТИРА, 
Цена US$ , Зипкод 650, Търся просторна стая от къща със 
самостоятелен вход или двуспален апартамент, който да 
споделя със съквартирант от 1 Юни! Предпочитам Запад-
ните предградия на Чикаго, като:Schaumburg, Ho� man 
Estates, Hanover Park, Russell, Bartlett, Steam Wood или 
Elgin. 7326724407 №19279
ТЪРСЯ 2 BEDROOM APT, 
Цена US$ , Зипкод 60613, Търся под наем Two bedroom 
apartment в района на Schaumburg, Rolling Meadows 
or Arlington Heights from May/June 2022 3127315026 
№19256
ТЪРСЯ СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търся стая под наем или сту-
дио? 6304898500 №19265
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся стая под наем в района 
на Schaumburg , Ho� man Estates , Elk Grove Village. Теле-
фон за връзка 312.881.0970 , ако не вдигна пишете SMS. 
3128810970 №19205

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
PRO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам къща във Fox River 
Grove. 3 спални, 2 бани, пълно мазе, гараж за 2 коли. 
Тих спокоен квартал, красива гледка към Fox river. Цена 
$279990. Tel: 847-854-8094, e-mail: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №19288
VOLVO VNL670 D12, 
Цена US$  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
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 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ ХАМАЛИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Трябват ми 2 момчета за око-
ло 1 час работа, за преместване на малко мебели.. Не са 
тежки нещата и не са много. Плащам по $100 на човек / 
200 за двама 6304898500 №19264

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ADVOKAT- DES PLAINES, 
Цена US$ 0, Зипкод 60018, Nie specializirame v 
predstavlqvaneto na seriozno postradali shofori na trokove I 
hora sas seriozni naranqvaniq postradali po vreme na rabota 
3122831840 №19268
USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Boiajiyski uslugi 3127227479 
№19249
USLUGI PREDLAGAM, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Painting for You home 3127227479 
№19250
KRISMAGICAL CLEANING, 
Цена US$  , Зипкод 60018, Home & Commercial cleaning 
8472621454 №19234
ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ , 
Цена US$  65, Зипкод 60714, Здравейте, казвам се Нико-
ла 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 Нико-
ла и имам 7 годишен опит като масажист. Специализи-
ран съм в deep tissue, swedish, sport accupressure, trigger 
point. Имам студио 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
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin straightening 
treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 
№18609

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

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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И
стории, които и да не са истина, 
то поне са толкова красиви, че 
заслужават да останат в съкро-
вищницата на българското на-
родно наследство. На изток от 

Петрохан, в Западна Стара планина, се изди-
гат красиви каменни чуки, наречени Тодори-
ни кукли. За тях от години се разказват раз-
лични кървави и смъртоносни легенди. От 
върховете се разкриват чудни гледки към 
Ком, Врачанския Балкан, Монтана и Берков-
ското поле. В северното подножие на Тодо-
рини кукли е разположен Клисурският мана-
стир „Св.св. Кирил и Методий“.

Куклите са кръстени на красивата мома То-
дора. По стар български обичай тя не оцеля-

ва до края на легендата.
Берковският чорбаджия Тано имал чуд-

но хубава дъщеря - Тодора. Чорбаджията 
бил известен с лошия си нрав, бил пияница, 
тормозел бедния народ, и най-лошото - бил 
приятел с турците. Тъмните си сделки пре-
вел с тиранина на Берковско Пашаджика и 
неговата орда черкези. За разлика от баща 

си, Тодора била добра и обичлива девойка. 
Общувала и помагала на бедните.

Красотата й била 
трудно описуема

Тя била сърцето и душата на хорото и мла-
дежките сбирки.

Много младежи от Берковския край се бо-
рили кой ще спечели сърцето и любовта й. Тя 
обаче си имала любим, когото обичала и на 
когото се била врекла във вечна обич - Гено. 
Той бил от Гушанци, село близо до Беркови-
ца. Това село било известно, че от там бил 
хайдутинът Стефан, в чиято чета Гено бил 
знаменосец.

Тодора знаела, че баща й никога няма да 
разреши такъв брак, затова двата влюбени 
се срещали тайно и подготвяли бягство в 
Сърбия. Бягството било уговорено, но първо

решили да се венчаят
според християнските обичаи. За целта тръг-
нали към Клисурския манастир, където да се 
венчаят, а войводата Сте-
фан щял да им бъде кум.

През това време в къща-
та на Тано се вихрела голя-
ма веселба – гости му били 
Пашаджика и Ахмед ага. 
Той отдавна заглеждал То-
дора.

Като се понапили, той 
накарал Тано да извика То-
дора да сервира кафето. 
Когато я потърсили, виде-
ли, че я няма, но и чейза й 
го нямало! Тано побеснял, 
разбрал, че е избягала с Гено. Тогава казал на 
агата, хванат ли е – дава му я за жена.

Ордата ги подгонила с конете, предатели 
казали накъде са тръгнали бегълците и

черкезите оградили 
манастира

Като чули конския тропот и пиянската глъч-
ка, хайдутите разбрали какво ги чака. Мона-
сите им помогнали да се измъкнат от клопка-
та и поели към Балкана.

Турците разбрали, че са тръгнали към го-
рата, и ги подгонили. В подножието се зах-
ванала страшна битка. Войводата казал на 
Тодора да бяга към върха и там да ги чака. 

В неравния бой паднали няколко от хайду-
тите. Гено хукнал след Тодора, но от заса-
да го простреляли и за доказателство, че е 
убит, отрязали главата му. Всичко това Тодо-
ра видяла от мястото, дето се криела, пише и 
berkovica.com.

Тя разбрала какво я чака и като стигнала 
върха, развързала бохчата с чеиза си и запо-
чнала да

„дарява“ храстите 
и дърветата на върха

Те заприличали на коледни подаръци, наки-
чени и разкрасени – сякаш са приказни кук-
ли...

Като свършила с ритуала, тя свалила за-
брадката си, прекръстила се и се хвърлила в 
дълбоката бездна. Така тя намерила смъртта 
и спасила честта си. Спасил се и войводата – 
хайдут Стефан, който след това е разказвал 
историята. Украсените дървета, като в иди-
лия или приказка с чеиза на красивата де-
войка, приличали на магически кукли… От 
тогава остава и името на трите върха – Тодо-
рини кукли.

Според друга легенда Тодора била най-ху-
бавата и най-смелата мома в село. На една 
седянка тя казала на момците, че ще се оже-
ни за онзи, който се изкачи през нощта

при чуките и остави белег
Никой не посмял да направи това. Тогава 

тя казала, че сама ще отиде и ще остави хур-
ката си. Тръгнала в тъмната нощ и стигнала 
на върха. Напипала малко земя между двете 
чуки, навела се и забила хурката, без да за-
бележи, че е пробила и фустата си. Когато се 
изправила, хурката я дръпнала и тя тутакси 
умряла от уплаха. Така я и намерили момци-

те на сутринта.
Трета легенда разказва, че Тодора и Нико-

ла отишли в Клисурския манастир да се вен-
чаят скришом. Бащата на Тодора ги подгонил 
и те побягнали нагоре. Преди да стигнат вър-
ха, чул се изстрел. Никола казал на Тодора да 
бяга и да го чака горе и останал, за да отбие 
преследвачите.

Тодора грабнала бохчата с даровете и по-
бягнала по склона. Когато стигнала на вър-
ха и погледнала надолу, видяла как преслед-
вачите хванали Никола и баща й го убил. Тя 
развързала бохчата, украсила скалите (кук-
лите) с чеиза си, горчиво заплакала и се 
хвърлила в бездната.

Тодорини кукли: Зловеща история  
за красива девойка и нейната хурка

XПодгонена от черкезите, тя се хвърлила в дълбоката бездна, за да спаси честа си

Тодорини кукли през зимата.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Крайната цел за спасение на Тодора откъм Клисурския манастир.

Сн. berkovica.com

http://www.trifonovalaw.com/
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Полунощ е. Медицинската 

сестра буди болен пациент.

- Какво има? - пита  

сънен той.

- Много се извинявам, 

забравила съм да ви дам 

приспивателното.

  
Селски лекар кара с превишена скорост. Жена му 

казва:
- Намали малко, ще ни глоби катаджията!
- Няма, дал съм му 3 дни болнични!

  
Лекарят казва на медицинската сестра в кабине-

та си:
- Сестра, имам огромна молба към вас. Моля ви, 

престанете да пишете своите рецепти за сладкиши 
по моите рецептурни бланки. Ето, миналата седми-
ца, например, в една аптека са направили торта на 
един мой пациент.

  
- Помощ, помощ! - чува се сърцераздирателен 

вик в един от вагоните на влак. - Има ли на този 
влак лекар?

От едно купе изскача човек по чорапи и тича по 
посока на виковете.

- Аз съм лекар! На кого е необходима помощ?
- На мен! - радостно отговаря един от седящите 

в купето пътници. - Докторе, я ми кажи болест на 
гърлото със седем букви...

  
Прокурорът към обвиняемата:
- Госпожо, като сложихте миша отрова в яденето 

и го дадохте на мъжа си, изпитахте ли угризения на 
съвестта?

- Да.
- И кога стана това?
- Когато поиска допълнително.

  
Пациент се оплаква на доктора от безсъние. Док-

торът му препоръчва:
- Опитайте старото изпитано средство за приспи-

ване - бройте наум овце.
- Не става, докторе. Аз съм търговец - като ги из-

броя, после ги натоварвам на влакове, продавам 
ги, и после цяла нощ се въртя в леглото и смятам 
колко данъци трябва да платя...

  
- Вашият мъж от естествена смърт ли си отиде?
- Какво говорите! Имаше си личен лекар.

  
- Докторе, след тая операция от апандисит ще 

мога ли да пея?
- Ама, разбира се.
- Егати... преди хич не можех!

  
- Нещо не си в настроение!
- Мани, тръгнахме с жената да се развеждаме... и 

не стигнахме до адвоката!
- И що така?
- Ми, скарахме се!

  
Докторът ми вика:
- Висок си 180 см. При този ръст трябва да си 80-

85 кг, а ти си 100 кг, следователно трябва да свалиш 
15-20 кг.

А аз го питам:
- А не е ли по-лесно да порасна с едни 20 см?

  
В „Бърза помощ“.
- Безплатно ще ме лекувате, нали?
- Ти да не си паднал от небето?
- Не, от стълбата...

  
Приятели звънят на наскоро оженил се лекар, за 

да го поканят на партия бридж.
- Спешно повикване! - казва той на жена си и за-

почва бързо да се облича.
- Нещо сериозно ли е? - пита младоженката.
- Да, извънредно! Трима лекари са вече там.

  
Лекар към пациент:

- Мисля, че все пак ще се съгласите на операция!?
- Никога! По-добре да умра!
- Хм, то едното не пречи на другото...

  
В аптеката влиза красавица в палто от норка. 

Фармацевтът:
- Какво ще желаете?
В отговор красавицата отваря палтото, под което 

няма нищо, и казва:
- Разбирате ли, от месец не съм виждала мъж...
- Разбирам... Ето, вземете тези капки за очи...

  
В кабинета на лекаря влиза мъж.
- Съблечете се..
- Ама защо...?
- Съблечете се, казах...
Мъжът се съблича.
- Кажете сега какво ви безпокои?
- Докарах въглищата.... Къде да ги разтоваря?

  
- Подсъдими! Осъждам ви да платите парична 

глоба в размер на 500 долара за обида на държа-
вен служител. Искате ли да кажете нещо по повод 
присъдата?

- Иска ми се, господин съдия. Но при тези цени...

  
- Докторе, всичко ме боли.
- Съсредоточете се, за всичко няма да ви стигнат 

парите!

  
Медицинска сестра към пациент в болницата:
- Стига телевизия, време е за лягане!
- Ама да не ни хванат...?

  
- Ядете ли зеленчуци?
- Да, разбира се!
- Какви зеленчуци ядете?
- Лук!
- И как го ядете този лук, чист, без нищо ли?
- Не, в кюфтетата...

  
Жена се занимава с едногодиш- ното си дете в 

стаята му и му говори: 
-Щастливец си ми ти, наспа се, събуди се, похап-

на, поигра, сега акаш, след това пак ще заспиш... 
При това от тоалетната се чува гласът на мъжа и: 
- Ми к’во искаш ма неделя е... 

  
- Тате, вече имаме пари за бензин.
- Откъде бе Иванчо ?
- Ами продадох колата.

  
- Пешо, съседи сме с теб, откакто се помним... Ми-

слиш ли, че ще ти крада wi¡?!?
- Не!
- Ами... тогава защо непрекъснато сменяш парола-

та?!

  
- Докторе, как е съпругът ми?
- Съжалявам, почина. Ще дарите ли някой орган?
- Какъв орган, докторе? Той свиреше на цигулка...

Тодорини кукли: Зловеща история  
за красива девойка и нейната хурка

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 разполагате с достатъчно 
свободно време. Използвайте 
го лично за себе си. Не пропус-
кайте възможността да обмис-
лите случилите се наскоро про-

мени, както и отражението им върху динамичния ви 
стереотип. Помислете за недоразуменията, които сте 
имали наскоро с роднините или приятелите си. Пре-
ценете обективно собственото си участие в тях и ако 
установите, че има такова, направете първата стъпка 
към възстановяване на разбирателството. Ще го по-
стигнете лесно.

РАК
За сложни казуси може да се 
възползвате от споделения от 
приятели или колеги опит, но 
решенията си обмисляйте са-
мостоятелно. Стремете се към 

дългосрочен ефект, а не към краткотраен. Обичай-
ните занимания няма да ви затруднят. Способността 
ви за концентрация е особено силна. Ориентирай-
те вниманието си към дейности, изискващи анализ, 
за да стигнете до правилните заключения. Крайните 
резултати и ефективността ви зависят от нивото на 
лична организация и навреме взети решения.

ВЕЗНИ
Малко по-нервен ще е този пе-
риод за вас. Доста неща са ви 
се струпали на главата и напра-
во ще се чудите откъде да ги 
подхванете. Не се тормозете, не 

сте многоръкият Шива, карайте по-спокойно, което 
трябва, ще се уреди. Може да научите истини за себе 
си, които досега сте се опитвали да не забелязвате. 
Приемете се такива, каквито сте с всички качества 
и недостатъци и заживейте в мир със собственото 
си аз. Може да сте малко замаяни какво трябва да 
свършите.

КОЗИРОГ
Ще сте по-напрегнати от обик-
новено и околните трудно ще 
разбират настроенията ви. На 
това отгоре може да сте безпри-
чинно подозрителни. Не се под-

давайте на подобни нагнетяващи обстановката на-
строения, не помагате никому и вие сами го знаете. 
Ще сте склонни да си създавате илюзии за много 
неща, въпреки цялата ви критичност и мнителност. 
Лесно ще се сприятелявате с хората и на моменти 
сигурно ще ви се струва, че всички са ви приятели, 
но бъдете внимателни.

ТЕЛЕЦ
Не се намесвайте в дискусии, в 
които не са ви канили. Въздър-
жайте се от прояви на високо-
мерие, остри критики и дъл-
бокомислени съвети, ако не 

искате неусетно да си създадете потенциални вра-
гове. Енергетиката ви е устойчива, но през първа-
та част на периода ще сте по-ефективни, така че е 
подходящо в този момент да се ориентирате към 
сложните занимания. В следобедните часове се 
посветете на рутинните дейности, с които дори да 
изостанете няма да е фатално.

ЛЪВ
Достатъчно е да подредите при-
оритетите по правилен начин, 
да сте последователни в дейст-
вията си и със сигурност ще сте 
доволни от постигнатото. Про-

верявайте внимателно данните, с които предстои 
да работите, особено ако са ви предоставени от ня-
кой друг. Без никакво съмнение можете да разчита-
те на себе си. Ще откриете всяка грешка, колкото и 
да е минимална. Звучи изненадващо, но отговорите 
на всички въпроси, които ви вълнуват, са в из доку-
ментите в архивите ви.

СКОРПИОН
Използвайте добрия стар начин 
с бележките за напомняне. Не се 
разсейвайте, когато се движите 
по пътищата, не всички знаят за 
странното ви състояние и едва 

ли ще се съобразят с вас. Периодът ще протече по-
приятно и спокойно от предишните. Ще се чувства-
те съпричастни към това, което се случва около вас, 
и това ще ви достави удоволствие. Не се хващайте 
на примамливи приказки за бързи печалби, раз-
съждавайте логично. Оптимизмът ви е втора при-
рода, но сте и добър приятел.

ВОДОЛЕЙ
Конкретен и ползотворен пе-
риод за вас. Естествено, ще сте 
напълно убедени и сигурни в 
крайния резултат и всеки, който 
ви противоречи, просто нищо 

не разбира и можете да му го обясните. Внимавай-
те, защото всичко е възможно, особено в любовта. 
А любовта замайва всички през пролетта. Добре да 
се занимаете с неща, изискващи внимание към де-
тайлите и усърдна работа. Ще действате много по-
практично, но пък ще сте и доста придирчиви и кри-
тични, не се вманиачвайте.

БЛИЗНАЦИ
Обстоятелствата ще ви принудят 
да действате активно и да взима-
те отношение по всички обсъж-
дани или разработвани въпро-
си. Не се колебайте да вземете 

решение. Не само ще покажете най-силните си стра-
ни, но може да ви предложат и подобряване на про-
фесионалните условия. Ще разполагате с невероят-
но добрия шанс покрай текущите да довършите и 
някои изостанали задачи. При това ще ви се получат 
с необичайна лекота. В края на периода ще има от 
какво да сте доволни.

ДЕВА
Не пропускайте минимална въз-
можност да представите себе 
си и своите идеи пред публика. 
Привлекателни сте и не само ще 
спечелите вниманието, но и при-

върженици, готови да ви сътрудничат. Съхранявайте 
вещите, документите и достъпа до електронните си 
устройства. Не е изключено да станете жертва на ха-
керска атака или пък някой да злоупотреби с паро-
ла, която случайно сте оставили видима. Хубаво е да 
се погледнете през погледа на хората около вас и да 
се замислите къде бъркате.

СТРЕЛЕЦ
Последният работен ден от пе-
риода може да ви се стори без-
краен, при това ангажименти-
те ви сякаш няма да свършват. 
Опитайте се да се владеете по-

добре и не се сърдете заради неразбориите дру-
гиму, сами трябва да поемете отговорност за оно-
ва, което се случва. Може да се чувствате странно 
безгрижни и да ви се иска да си помечтаете на воля. 
Хубавото е, че ще имате възможност да го направи-
те без притеснения. Все пак не споделяйте с всички 
какво ви е на сърцето.

РИБИ
Не бъдете излишно скромни, не 
протакайте и направете какво-
то сте решили. Ще се срещнете 
с важни хора, може самите вие 
да станете важни за други. Не за-

къснявайте, не се отказвайте, не отстъпвайте в нищо. 
Ако го направите, ще трябва да се свивате. Имате 
шанса да приключите повече от задачите на работ-
ното си място, но само ако сте ги премислили добре. 
Не започвайте нови неща и не поемайте чужда от-
говорност. Каквото ще успеете да свършите, ще е в 
първите няколко дни.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Ф
аия Болкая е един от най-ин-
тересните футболисти на све-
та, но не заради таланта и при-
носа си на терена. Той играе в 
първодивизионния тайланд-

ски Чонбури и е национал на Бруней.
Атакуващият играч нашумя в света на 

спорта благодарение на потеклото си, тъй 
като е племенник на Хасанал Болкая, който 
е султан на Бруней и харчи по 20 хиляди за 
прическа и има на сметката си 40 милиарда 
щатски долара, както и петстотин автомоби-
ла „Ролс-Ройс“.

Заради своя чичо и баща си Джефри, кой-
то е принц на азиатската страна, състояние-
то на Фаия се равнява на

15 милиарда евро
Притежава и американски паспорт, защо-

то е роден в Лос Анджелис. Получава обра-
зованието си в Англия, където завършва ко-
лежа в Брадфийлд.

Болкая често е описван като „най-бога-
тия футболист в света“, с богатство, оценя-
вано на стойност от $20 млрд. Макар да има 
средства, с които да се издържа до края на 
живота си, Болкая мечтае да стане професи-
онален футболист. Той започва кариерата 
си в английския Нюбъри през 2008-а, мина-
ва през академията на Саутхемптън (2009-

2011) и Челси (2014-2015), както и проби в 
Арсенал.

Лестър е клубът
който го приютява по-продължително през 
2016-та, когато „лисиците“ печелят сенза-
ционно титлата във Висшата лига. Незави-
симо че се задържа 4 години на „Кинг Пауър 
Стейдиъм“, крилото не успява да пробие в 
първия състав и преминава със свободен 
трансфер в португалския Маритимо през 
2020 година. Там обаче се добира до ре-
зервната скамейка само веднъж с първия 
състав. Така след едногодишен престой той 
подписва със сегашния си тим през декем-
ври 2021-ва.

В родината си младият милиардер полу-
чава похвали от медиите, след като в пър-
вите си 10 двубоя за Чонбури се отличава с 
три асистенции и два пъти печели награда-
та за играч на мача.

„Аз съм бърз играч. Обичам да карам не-
щата да се случват. Играя на крилото и като 
номер 10. Харесвам директния футбол и от-
белязването на голове“, споделя за себе си 
престолонаследникът.

За крехката си възраст от 23 години Фаия 
се е срещал с кралица Елизабет Втора, за 
седмия си рожден ден получава от баща си 
за подарък частен концерт от Майкъл Дже-
ксън и има за домашен любимец тигър, с 
който понякога играе футбол.

Брунейски принц с американски паспорт  
е най-богатият футболист на планетата

АЛЕКСАНДЪР  
АНТОНОВ

alexander@bg-voice.com

XБогатството му се оценява на $20 млрд., но той иска да печели пари като футболист

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Кание Уест е казал на 
Ким, че ще потърси 
помощ след всички 

драми, свързани с разво-
да им. Двамата бяха же-
нени близо 7 години и 
имат 4 деца.

Риалити звездата по-
даде документи за раз-
вод с рапъра през фев-
руари 2021 г., но той 
постоянно повтаряше, че 
иска двамата отново да 
се съберат.

Ким дори има ново га-
дже от октомври миналата го-
дина - Пийт Дейвидсън. А Ка-
ние постоянно се заяждаше с 
Пийт публично в последните 
месеци.

„Кание каза на Ким, че оти-
ва да получи помощ, че няма 
да се появява повече публич-

но или да прави подстрекава-
щи изявления в социалните 
мрежи“, твърди източник.

Не се уточнява дали певе-
цът ще отиде в лечебно заве-
дение или просто ще си стои 
вкъщи. Кание Уест страда от 
биполярно разстройство.

Кание Уест ще потърси 
психопомощ

Камила Кабело призна, че е тряб-
вало да ходи на терапия след раз-
дялата с Шон Мендес. Двамата 

започнаха връзката си през лятото на 
2019 г., а през ноември 2021 г. обявиха, 
че се разделят.

Певицата сподели, че не е била спо-
собна да работи след раздялата зара-
ди тревожността, която чувствала. Тя 
трябвало да се научи как да е честна 
със себе си, докато записва новия си 
албум.

„Имаше период, в който моята тре-
вожност беше голяма, не мисля, че мо-
жех да отида в студиото, че мога да ра-
ботя. Единственият начин беше да бъда 
честна и да бъда себе си“, каза тя.

Камила признава, че животът й е бил 
толкова лош и болезнен след раздяла-
та, че тя би направила всичко, за да се 
почувства по-добре.

Кортни Кардашян  
и Травис Баркър сключиха брак

Камила Кабело ходила  
на терапия след раздялата

Жител на индийския 
щат Тамил Наду се за-
върна вкъщи ден след 

погребението му. 55-годиш-
ният ратай Мърти отишъл в 
град Тируппур да прибира за-
харна тръстика. Няколко дни 
по-късно той не се свързал с 
близките си и не се върнал.

Малко след това един от 
близките му уведомява се-

мейството, че 
мъжът е наме-
рен мъртъв бли-
зо до автобусна 
спирка. Синът на 
Мурти го разпоз-
нава. Полицията 
регистрирала ин-
цидента и преда-
ла тялото на се-
мейството.

Ден след погре-
бението Мурти неочаквано се 
прибра жив.

„Не можехме да повярваме 
на очите си, когато той влезе 
в къщата. Всички бяхме втре-
щени“, разказват близките на 
мъжа. Полицията пък започ-
на разследване за истинска-
та самоличност на погреба-
ния мъж.

Индиец се прибра вкъщи ден 
след погребението си

Кортни Кардашян и Травис са склю-
чили брак в Лас Вегас. Докато ри-
алити звездата и барабанистът на 

Blink-182 са били в Лас Вегас през уикен-
да заради наградите „Грами“, те са реши-
ли и да се оженят.

Кортни и Травис отишли в параклис 
в Син Сити в 01:30 през нощта, само ня-
колко часа след изпълнението на Бар-
кър с H.E.R, Лени Кравиц, Джими Джам 
и Тери Луис на наградите. От изданието 
съобщават, че двойката е получила ли-
ценз за брак и го е показала на собстве-
ника на параклиса.

Церемонията е била водена от двой-
ник на Елвис Пресли. Смята се, че влю-
бените ще направят още няколко търже-
ства. Марти Фрайърсън, който работи в 
параклиса, разкрива, че сватбата била 
малка и нямало много свидетели.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Никол Шерцингер отно-
во омая почитатели-
те си с провокативни 

снимки в Instagram. Певица-
та се е насладила на релакс 
на плажа и постна снимки от 
брега на морето. Тя позира 
по бански от 2 части с праш-
ка и последователите веднага 
я поздравиха за перфектната 
фигура.

„Страхотно тяло, Никол. 
Всеки ден все по-добро и по-
добро“, пише фен.

Никол е била на ваканция с 
приятеля си Том Еванс, а по-
водът може да е рожденият 
му ден. Звездата качи снимка, 
на която двамата позират за-
едно на плажа. Шерцингер е с 
дълга бяла рокля и капела, а 
Том е с бял костюм.

„Честит рожден ден, Том. 
Благодаря ти, че правиш мен 
и този свят толкова щастливи 
с твоята прекрасна светлина, 
любов, талант и бицепсите ти“, 
написала е Никол към сним-
ката.

Никол Шерцингер  
пак се показа по бански

Сара Джесика Паркър се 
раздели с един от ди-
зайнерските си тоалети, 

за да помогне на добра кау-
за. Актрисата, чийто гардероб 
понякога се конкурира с този 
на екранната й героиня Кари 
Брадшоу, обединява сили с 
дизайнера Оскар де ла Рен-
та, за да даде на търг бляска-
вата сива рокля, която носеше 
на премиерата на сериала „И 
просто така“ миналата година.

Специално направеният 
дизайн включва пелерина, 
бродерия с пайети и розова 
пола от тюл.

Търгът се проведе в плат-
формата за повторна продаж-
ба на тоалети на Оскар де ла 
Рента. Всички печалби от съ-
битието са дарени на УНИ-
ЦЕФ.

Говорейки за ослепител-
ната рокля, Паркър казва, 
че за нея е било привилегия 
да носи точно този тоалет 
на премиерата на „И просто 
така“.

Казват, че пролетта е идеалният сезон, в 
който може да видите египетските пи-
рамиди. Тогава температурите не са 

толкова високи. В това се убеди Любо Ки-
ров, който избяга за малко от лошото време 
в България.

„Горещ поздрав от Египет! Зареждам малко 
слънце, пипам история и се връщам за пред-
ставянето на албума!“, написа изпълнителят.

Любо е споделил галерия от снимки от 
местата, които е успял да посети. Разбира се, 
сред тях има най-много на известните пира-
миди.

„Като Индиана Джоунс сте“, пише фен на 
певеца по повод един от кадрите му. На него 
той е с почти същата шапка като тази на из-
вестния кино герой. 

Изпълнителят е решил да си направи екс-
курзия до Египет месец преди да представи 
албума си „Целуни ме“.

Известната готвачка Марта Стю-
арт загубила любимата си котка. 
Тя сподели в социалните мрежи 

за инцидента, който станал с пухкавия 
й любимец и четири от нейните кучета. 
И посочи, че е съкрушена.

„Много ще ми липсва“, написа тв во-
дещата, споделяйки снимка на принце-
са Божур.

Стюарт качи нестандартна публика-
ция Instagram. С нея показа как мъже от 
екипа й подготвят гроба на котето, кое-
то станало жертва на кучетата.

Признанието на Марта разчувства 
много от нейните последователи, кои-
то също отглеждат котета и кучета. До-
като едни изпратиха съболезнования-
та си до звездата, други отбелязаха, че 
днес тя трябва да работи върху възпи-
танието на кучетата, за да не се повта-
рят подобни случки в нейния двор.

Марта Стюарт тъгува  
за убитата си котка

Любо Киров избяга  
на топло в Египет

Пускат на търг рокля  
на Сара Джесика Паркър

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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К
аналът, който пресича Панамския 
провлак в най-ниската му част на 
територията на Панама, е изкуст-
вено прокопан през 1914 г., за да 
се елиминира необходимостта от 

изминаване на дългия и опасен път на ко-
рабите през Магелановия проток или нос 
Хорн.

Той свързва Тихия океан с Атлантическия 
океан и разделя Северна от Южна Америка. 
Обявен е за едно от Седемте чудеса на мо-
дерния свят.

Преминавайки през него, кораб, отпра-
вил се от Ню Йорк за Сан Франциско, изми-
нава 9500 км, по-малко от половината на 
курса от 22 500 км, обикаляйки около нос 

Хорн.
Строежът му е започнат отначало от 

френска компания, но известно време след 
нейния фалит с проекта се заемат САЩ и 
го завършват. Изграждането на 
сегашното съоръжение трае 
от 1904 до 1914 г. По време на 
строителството му са загинали 
най-малко 20 000 души, главно 
от малария и жълта треска.

На 15 август 1914 г. през Па-
намския канал

минава първият 
плавателен съд

американският параход „Анкон“.
През 1939 г. САЩ започват 

разширяване на канала, за да 
минават военни кораби ново 
поколение, но работата е спря-
на заради Втората световна вой-
на. След войната сред панамци-
те се засилва недоволството от 
това, че експлоатацията на ка-
нала се извършва от САЩ. Те за-
почват стачки и протести с нас-
тояване каналът да мине под 
панамска юрисдикция.

През 1977 г. панамският лидер 
Омар Торихос и американският 
президент Джими Картър под-
писват Договор за Панамския 
канал и Договор за постоянен 
неутралитет и управление на ка-
нала, според които от 31 декем-
ври 1999 г. каналът преминава под юрис-
дикцията на Панама.

В началото на 21 век стана необходимо да 
се модернизират всички системи на канала, 
тъй като пропускателната му способност

достигна 
максималното си равнище

Освен това той е разчетен за съдове с опре-

делени размери тип Panamax. Други плава-
телни съдове, които са с по-големи размери 
от западния стандарт, не можеха да минават 
през съоръжението.

Панамският канал е с дължина 81,6 км, 
дълбочина 12,5 м, широчина 150 м. Съоръ-
жен е с три системи от шлюзове. За едно 
денонощие се прекосява от 48 кораба. Го-
дишният му трафик расте от около 1000 ко-
раба в началото на експлоатацията до 14 
702 морски съда през 2008 г. За разлика от 
Суецкия канал, който по цялата си дължина 
е на морското равнище, плавателните съдо-
ве, които преминават през Панамския ка-
нал, се

вдигат и спускат с помощта 
на шлюзове

на входа и изхода и минават по фарватер с 
прясна вода, разположен на височина 25,9 
метра над морското равнище.

За преминаването през канала се запла-
ща такса в зависимост от тонажа и размера 
на плавателния съд.

На канала работят близо 10 000 души, 
като над 7000 са на постоянен трудов дого-
вор.

Панамският канал, който промени 
корабоплаването през 20 век

XНаречен е едно от Седемте чудеса на съвременния свят

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Wikipedia

https://connectmortgagecorp.com/
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