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Българските
училища в САЩ
се готвят
за новата
учебна година

Тончо
Токмакчиев:
Нация без
духовност е...
стадо!
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И победителят може да плаче:
Най-тъжният паметник
на загиналите в защита
на Съединението
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iPhone 14 идва
Каравелово:
Когато
бедствието
влезе в дома
и сърцето ти
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Български общ работник
източи $100 млн. от помощи
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Луксозната и незаконна търговия
с трюфели в България

с

ОТ РЕДАКТОРА

Да се откажем
от изборните екзотики
Не ви ли омръзна от избори – четвърти за
година и половина? Всъщност, няма никакво значение. Така, както ви омръзва понякога да ходите на работа, но го правите, защото трябва. Така е и с демокрацията. Тя е
процес, който изисква много работа и участието на всички. Никой няма да дойде да ни
оправи, макар много да обещават.
Първите социологически проучвания в
началото на кампанията показват умора
от изборите и вял интерес. Разбираемо е,
но има много работа за вършене. Големият брой негласуващи е обяснението на проблема с изкривените изборни резултати и
последствията от това – например нереципрочно големият процент и брой депутати
на ДПС през всичките години.
Демокрацията не е права линия, тя е дълъг и омотан процес, доста объркан понякога, messy, както казват американците. Тази
седмица отпразнувахме 137 години от Съединението и нацията изглежда по-разделена от всякога. И не защото има различни
мнения или интереси, а защото ми се струва,
че ни липсва обща цел, национална кауза.
Над 30 години след падането на комунизма
още нямаме и общ прочит на миналото ни
и това е голямата причина за разделението
днес. Мнозина продължават с милите спомени за комунизма и бай Тошо, както галено
наричат диктатора на мракобесния режим.
45 години руски ботуш и комунизъм оставиха повече белези в националното ни ДНК
от пет века турско робство. Когато идва Освобождението, България е китна страна с
хубави пътища, църкви, чешми и училища,
ведри и целеустремени хора, по разказите дори и на руските журналисти, дошли у
нас. Само за няколко десетилетия страната
се превръща в икономическа сила и просперира. Но не може да се отърве от руското влияние и опити за вмешателство – кога
задкулисно, кога със сила. Повече от век е
минало от тогава и това не се е променило.
На предстоящите избори виждаме яростния сблъсък на руското влияние с избрания
ни европейски път. Партии, открито веещи
руски знамена, проповядващи откъсването
на България от Европейския съюз и НАТО,
ще имат добър изборен резултат според социологията. Тези партии и обслужващата ги
пета колона получават директно и скрито
финансиране от Москва.
Президентът Румен Радев, който вече
съвсем не крие руските си зависимости, назначи служебен кабинет, който прилича на
снимка на Политбюрото на БКП от 70-те години на миналия век. И така говори, и така
управлява.
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Слави Трифонов предлага смяна на модела на управление на страната – от парламентарна да стане президентска (с юридически невъзможен референдум и в отчаян
опит да се докопа до заветните 4 процента,
за да влезе отново в Народното събрание).
Ако България беше президентска република, вероятно през последните 10 години
щяхме да сме си избрали Бойко Борисов. А
след него самия Слави Трифонов. Демокрацията ни не е дорасла за президентска република. И да не даваме примери с чужди
държави с такова управление. Там работи
принципът за checks and balances - системите за контрол и проверка на институциите,
начело с действаща съдебна система. Това
е реформата, от която България има нужда.
Когато има работеща прокуратура и съд,
няма да има такова значение дали републиката е парламентарна или президентска.
Защото всички ще бъдат контролирани. Корупцията няма да изчезне, но ще намалее
и ще има повече пари за пътища, училища,
здравеопазване. Ще се намали и бюрократичната тежест за бизнеса, защото сега има
хиляди спънки и изисквания, които държавата създава в опит да предотврати извършването на нарушения от бизнесите,
понеже не вярва в превантивната функция
на собствената си съдебна система.
Няма да е лошо и на тези избори да се
върнем към по-класически модел на политическа система – ляво, дясно, център - и да
позиционираме там няколко системни партии. А останалите експерименти да останат
навън. За първи път от много време сега
виждаме и такъв опит на основните играчи
да се позиционират и разделят вляво или
дясно според принципите за управление на
държавата, които изповядват.
Четири пъти избори за две години, а и опитът от последните 15-20, вече трябва да
ни е научил да се откажем от екзотиките на
гръмогласни нови политици, които предлагат шумни идеи и галят тънко най-тъмните
кътчета на душите ни, експлоатират страховете ни, подклаждат надеждите ни за бързи решения, които няма да изискват нашите
усилия. Е, не научихме ли, че това е невъзможно? Никой няма и не може да ни оправи – ни за 800 дни, ни с президентски модел
на управление. Можем само ние. За начало
– като гласуваме. Датата е 2 октомври.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

7 - 13 септември 2022 г.
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Каравелово: Когато бедствието
влезе в дома и сърцето ти
XИгра на природата или човешка алчност причини трагедията?
„Вълната е била страшна и е станала изведнъж. 15 минути преди нея разговарях с баща
ми, който каза, че водата е била до бордюра
на тротоара“, разказва жената. Въпросът какво ще прави оттук насетне, я озадачава, а отговорът я стяга за гърлото. През насълзените
й очи разбираш, че трудното не е приключило.
„Изхвърлихме всичко. Нищо не става. Сестра, майка и баща са пенсионери. Не ми се
говори.“
Но в семейната трагедия на Мариела има
и лъч надежда, дошъл с армията и доброволците, които се отзовали.
„Много съм благодарна на тези момчета.
Опитаха се да включват помпи. Но всичко е
кал, тиня, нанос, не знам и аз. Момчетата помагат. Да са живи и здрави. Магазин от Карлово ни изпрати храна, за да можем да ги нахраним“, завършва разказа си жената.

ЦВЕТИН
ФИЛИПОВ
cvetin@bg-voice.com

К

аравелово е едно от няколкото малки
села в България, посрещнали Съединението на България в тонове кал и огромни дънери, които водната стихия от поредното наводнение вкара в домовете им.
Неизмазани къщи, останали без покривите
си, лозя, затрупани от боклуци, тонове зърно, удавени в брутална амалгама от счупени
клони и мръсотия.
Рано сутринта на празничния 6 септември
служебният премиер Гълъб Донев дойде да
огледа щетите. Нарече ги „огромни“, както за
домовете, така и за селската инфраструктура,
за която предстои да бъдат дадени милиони.
След политическата оценка на трагедията останаха пейзажите на уморени доброволци,
трудещи се военни и вгледали се в разрушената си покъщнина българи.
Срещаме Мариела пред дома й. Домът на
родителите й е на два етажа, но се вижда
единствено вторият - цялото първо ниво на
постройката е зазидано от огромни пластове, които багерът упорито се опитва да разруши.
„Сестра ми е била на първия етаж, приземния етаж, който използва за прохлада. Вълната идва изведнъж.

Залива втория етаж
до колене с кал. Сестра ми се усеща, вратата е
била отворена, и тя тръгва към единственото
свободно задно прозорче. Успява да преплува през водата и излиза цялата в кал. Родителите и сестра ми мислели, че ще дойде хеликоптер да ги спаси. Страшно е било“, започва
разказът си Мариела, която пътува всеки ден
от Карлово до селската къща на родителите си. Двамата са пенсионери, сестра й има
здравословни проблеми.
Мястото, на което разговаряме с Мариела,
е с два метра по-високо отпреди няколко
дни. Под краката ни миналата седмица е имало лозе, оранжерия, кола и каруца. На метри,
където стоят счупени пералня и хладилник,
са били складирани около тон зърно.

Минути по-късно Мариела се качва на огромен насип от кал. От там тя продължава да
следи работата на доброволците и военните.
Първият етаж едва се показва, тонове свлачище предстои да бъде изринато. Споменавам й думите на българския служебен премиер, че ще им бъде помогнато. Поглежда с
надежда, защото знае, че плещите на семейството й не са достатъчно силни, за да износят последствията от бедствието. Подобно
на нейните съседи, чийто дворове гъмжат от
доброволчески екипи. Остава време за мал-

Три села бяха потопени под
двуметрова приливна вълна в петък
Три карловски села - Каравелово, Богдан и Слатина - са най-засегнати след
проливните дъждове, паднали в петък, на
2 септември. Наводнението е причинено от минаващата през населените места река, приток на Стряма, която достигна
нива по-високи от река Марица.
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Според очевидци приливната вълна е
била около 2 метра. Спасители казват, че
на места водата достига до три метра.
Наводнението заля мостове и остави
селата откъснати от света, което наложи
евакуация на десетки хора. В спасителната акция се включи и хеликоптер.

7 - 13 септември 2022 г.
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С две изкуствени стави съм
но не се предавам“, разказва ни тя, докато
ни завежда до салона на зданието. Под европейския и българския флаг стоят неизчистени седалки, отрупани с наноси, които жената няма представа как ще премахне
сама.

ко почивка и работата продължава. Количките са в стройна редица, чийто ход не спира. Отдалеч се чуват чукове, които се опитват
да върнат към живот покрива на близката
плевня. Докато се приближаваме към къщата, срещаме Дамян. От колата ни обяснява,
че пороят го заварва на стадиона. Питам го
за слуховете, че в горите около селото се извършва голяма сеч, която вероятно е спомогнала за тежкото бедствие.
„На пътя, който слиза от гората, ще видите, че

на ден по
15-20 камиона с трупи
слизат. Правят по два-три курса. Това е истината. И да ни питате нас, няма кой да ни
повярва. Идете догоре и там ще си проличи всичко“, казва ми набързо, преди със съпругата му да тръгнат в неизвестна посока.
Пътят към колата е изпълнен с гняв и въпроси. Вървейки по него, срещаме и последния ни събеседник. Дора е секретар на мест-

7 - 13 септември 2022 г.

ното читалище.
„Никой не идва да ни помогне. Военните изпратиха пет войничета преди два дни.
Всичко изнасям сама със съпруга си.

Казва, че животът й е минал там. Оставила
наводнената си градина, прекарва последните 5 дни в читалището. Изпраща ни с тежка лопата на рамото си. И с усмивка. Вярва,
че нещата ще се променят. Но знае отлично,
че това няма да се случи лесно. И там е голямата й болка, която се чете зад смеещите
й се очи.

Няма наказани за наводненията
в с. Бисер и Цар Калоян
15 години след трагичното наводнение
в разградското градче Цар Калоян и 10 години след смъртоносната приливна вълна
в хасковското село Бисер няма нито един
наказан въпреки множеството жертви.
На 6 август 2007 г. приливна вълна отнесе хора, къщи, животни в Цар Калоян. Скъсани диги на два микроязовира в близкото
село Езерче причиниха двуметровата приливна вълна по река Хлебаровска, която
помита стотици къщи и унищожава над
70% от инфраструктурата. Във водата, заляла града, загинаха 7-годишно момиче,
57-годишен мъж и шест жени. Заради съмнения, че спукването на стените на близките язовири и рибарници е довело до
наводнението, Окръжната прокуратура в
Разград започна разследване на причините за бедствието. 11 месеца по-късно разследващите постановиха, че няма виновни.

В ранните часове на 6 февруари 2012
г. след скъсването на стената на язовир
„Иваново“ огромна водна маса заля село
Бисер. Стихията отне живота на 11 души.
10 от тях се удавиха, а един получава инфаркт при гледката. За секунди са унищожени над 50 къщи. Над 100 са под вода. Хората панически се катерят по покривите.
Вълната удавя стотици животни. Огромна
част от селото се превръща в руини.
Започна голямо разследване. Говореше
се за престъпна небрежност, тъй като две
години по-рано кмет на Харманли е предупреждавал областната управа за опасност
от скъсване на стената. От там пък сигнализирали за това военното министерство,
на което е язовирът, но понеже то смятало,
че не е собственик, не предприело нищо.
За трагедията, причинена от безстопанствеността на язовира, и до днес няма осъдени.
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СОНЯ
ТОДОРОВА
sonya@bg-voice.com

В

горите на България хиляди ловци
на трюфели заедно с техните кучета снабдяват западния пазар с ултралуксозните гъби. Според правителствен
доклад от 2020 г. България е най-големият
производител на диви горски трюфели в
света, а ценните гъби се явяват не само символ на гурме кухнята, но и добър източник
на доходи за повече от 20 000 души.
Българските трюфели са почти непознати
извън страната и дори много местни жители
никога не са чували за нерегламентираната индустрия, която работи в техните гори.
Едва 1% от трюфелите, открити в България,
се продават на вътрешния пазар, като основната част отива в Западна Европа.
Ивайло Пенев разказва пред Свободна
Европа за ловуването си край Силистра с
двете си кучета, братята Диабло и Дино.
Пенев обяснява, че около

50-60% от черните трюфели
на световния пазар произхождат от Балканите, главно от България, Хърватия и Сърбия.

Луксозната и незаконна
търговия с трюфели в България
XБогатата възможност, която държавата не подкрепя
В България ловецът на трюфели получава около

$103 за килограм

Сн.: Unsplash

„Италианците продават нашите трюфели
и казват, че са италиански“, твърди той.
Въпреки че точните цифри - включително тези, публикувани от българското пра-

вителство - не могат да бъдат проверени, е
известно, че в Италия съществува черен пазар на трюфели.
Балканските трюфели понякога се представят лъжливо като произхождащи от северноиталианския регион Пиемонт, където деликатесът достига много високи цени.
През 2021 г. някои сортове италиански трюфели се продаваха за близо 10 300 долара
за килограм.
Това, което прави

трюфелите толкова скъпи
е техният недостиг, кратка сезонност и трудността при събирането им. Гъбите не могат
да бъдат лесно засадени и отгледани, въпреки че отглеждането им
е възможно при подходящи условия.
Ключът към успешния лов са кучета, които могат да доловят
острата миризма на
трюфелите, да ги изровят и да ги донесат на
собственика си. Пенев
предпочита италианската порода Lagotto Romagnolo, описвана като „издръжливи работници с отличен
нос“.
Могат да се използват и прасета, но тези
животни са по-трудни за контролиране и
понякога изяждат трюфелите.
Пенев използва и специално проектиран
инструмент за изкопаване на трюфели и изрязване на корени на дървета, с който нанася минимални щети на ландшафта.
Големите трюфели са най-ценените в ресторантьорството. Веднъж почистени, те се
използват като гарнитура, настъргани върху ястията. По-малки или повредени трюфели се използват за овкусяване на супи и
други ястия.
Качеството на гъбата се проверява, като
се помирише - добрите трюфели имат изящна миризма, която е почти плодова. Един
трюфел може да изпълни с аромата си цяла
стая за няколко минути.
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за смесена селекция от черни трюфели.
През есента ловът се засилва, тъй като започва сезонът на белите трюфели, считани
за „светия граал“ на ядливите гъби. В България ловците за 2021 година са успели да
продадат първокласни бели трюфели за
7300 долара за килограм.
Високите цени са довели до жестоки териториални спорове. В някои райони на България местни ловци са поставили камери в
горите, за да засичат външни хора. Някои са
готови дори да спукат гумите на автомобила или да отровят кучетата на новодошлия.
В съседна Сърбия двама ловци на трюфели бяха застреляни през декември 2020 г.
заради спор за територии.
Липсва държавна подкрепа от правителството за това, което би могло да бъде изключително доходоносна индустрия за съжаление.

България
не предоставя субсидии
за отглеждането на трюфели, за разлика от
Италия, Франция и Испания, където има значителна финансова подкрепа за засаждането на дърветата, необходими за отглеждането на трюфели, покриващи голяма част от
първоначалните разходи за създаване на
плантация. Държавите предоставят допъл-

нителни финансови субсидии в дългосрочен план. Това разказа за Emerging Europe
Димитър Димитров, председател на Българската асоциация по трюфел.
Тази липса на финансова подкрепа обезсърчава много хора, които биха могли да се
интересуват от отглеждането на трюфели.
Но това, което представлява още по-голямо предизвикателство, е липсата на каквото
и да е законодателство, което би позволило
това, което сега се явява като нелегална индустрия, да стане легитимно.
„В България трюфелът не съществува като
култура, производителите на трюфел дори
не могат да се регистрират като фермери“,
казва Димитров.
Липсата на регулация не само пречи на
икономиката на страната като цяло да се
възползва от доходоносния бизнес, но и
прави почти невъзможно брандирането на
български трюфели като такива.
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Непостоянната
Лиз Тръс
XОт антимонархист

до министърпредседател

ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА

П

valeria@bg-voice.com

рез 1994 г., като 19-годишна
студентка в Оксфорд, Елизабет
Тръс, призовава за референдум
за премахване на британската
монархия, заявявайки пред колеги либералдемократи: „Ние не вярваме,
че хората трябва да се раждат, за да управляват“.
Във вторник тя беше помазана от кралица Елизабет II за нов министър-председател
на Великобритания, завършвайки политическата си одисея от републиканец, който
надига размирици, до прикрит с традиции
лидер на Консервативната партия. Така New
York Times коментира избора на новия бри-

тански премиер.
Елизабет Тръс, сега на 47 години, отдавна
се отрече от младежките си разбирания и
прие монархията като добра за британската
демокрация, точно както отдавна изостави
либералдемократите в полза на консерваторите. Съвсем наскоро тя смени курса и по
отношение на Брекзит. Докато се противопоставяше на стремежа Великобритания да
напусне Европейския съюз преди референдума през 2016 г., сега се превърна в един
от най-ревностните му защитници.
Именно нейната

идеологическа
приспособимост
й помогна да се издигне до върха на британската политика, коментират анализаторите. Друг е въпросът доколко е подготвена за тежката работа, като се имат предвид
ужасните икономически тенденции и партията на торите, която изглежда разкъсвана
между желанието за ново начало и съжалението, че е изхвърлила Борис Джонсън.

Сн.: ЕРА/БГНЕС

„Тя е готова да поеме рискове и да каже
неща, които другите хора не желаят да кажат. Понякога това работи за нея, друг път
я боли“, каза Марк Стиърс, политолог в Оксфорд. „Г-жа Тръс ще се нуждае от всичките
си инстинкти и ловкост, за да се справи с работата, която наследява от г-н Джонсън. Изгонен от поста от законодателите на своята партия след поредица от скандали, той
остави след себе си плашеща купчина проблеми, не по-различни от тези, с които се
сблъска Маргарет Тачър, когато стана първата жена министър-председател на Великобритания през 1979 г. по време на предишен период на икономически затруднения.“
Всъщност Тръс изглежда се опитва да

подражава на Тачър
носейки, подобно на нея, копринени блузи с панделка, но нейната политика прили-

ча повече на тази Роналд Рейгън: ясен призив за по-ниски данъци и по-малка намеса
на правителството, съчетани с отбелязване
на Великобритания след Брекзит като „нация на стремежа“.
Това послание се хареса на около 160 000
предимно бели и предимно застаряващи
членове на Консервативната партия, които
я избраха пред тежките истини, изказани от
нейния опонент за поста Риши Сунак, бивш
министър на финансите.
Родена през 1975 г., четири години преди Тачър да поеме властта, Тръс израства
в ляво семейство, с баща, който е математик, и майка, която е учителка и медицинска сестра. Тя често говори за обучението в държавната гимназия в Лийдс, която
според нея е „разочаровала“ своите ученици с ниски очаквания, малко възможности и местен съвет, хванат в хватката на по-

Сн.: ЕРА/БГНЕС
Лиз Тръс и съпругът й.
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литическата коректност. Някои от нейните
съвременници обаче оспорват разказа й.
Те отбелязват, че тя е израснала в удобен
квартал на града, който отдавна гласува за
консерваторите. Те също така я обвиняват,
че е пренебрегнала учителите си, които са й
помогнали да получи прием - след една година, прекарана в Канада със семейството
си - в Merton College, един от най-строгите в
академично отношение колежи в Оксфорд.
Там Тръс учи философия, политика и икономика, елитна дипломна програма, която
създава клуб от видни политици, включително бившия министър-председател Дейвид Камерън.

Политиката я привлича
рано и Тръс става президент на Либералните демократи към Оксфордския университет, където води кампания за легализиране
на марихуаната. Скоро след дипломирането си през 1996 г. обаче тя се прехвърля към
консерваторите. Работила е в частния сектор, за енергийния гигант Shell и за Cable &
Wireless, квалифицирана като експерт-счетоводител.
През 2000 г. Лиз Тръс се омъжва за Хю
О’Лиъри, счетоводител, когото срещна на
партийна конференция и от когото има две
дъщери. Личният й живот за кратко застрашава кариерата й през 2005 г., след като става публично известна

извънбрачната й връзка
с женен член на парламента Марк Фийлд,
когото партията е назначила за свой политически ментор.
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Избрана в парламента през 2010 г. като
член на Югозападен Норфолк, Тръс продължи да заема шест министерски длъжности
при трима министър-председатели консерватори.
След вота през 2016 г. г-жа Тръс обърна
курса си относно Брекзит. „Грешах и съм
готова да призная, че грешах“, каза тя наскоро, твърдейки, че предупрежденията за
пагубните ефекти от Брекзит са били преувеличени и че той всъщност е отприщил
ползи.
Обратният завой не попречи на кариерата й. Тя премина през работни места в Министерството на правосъдието и Министерството на финансите, преди Борис Джонсън
да я назначи за министър на международната търговия през 2019 г.
Подобно на Тачър, тя също се представя като яростен защитник на западната демокрация. Повишена до външен министър
през 2021 г., Тръс изпревари дори Джонсън
в твърдата линия срещу Русия. „Путин трябва да загуби в Украйна“, заяви тя миналия
март по време на посещение в Литва.
Тя проведе прочута ледена среща в навечерието на войната с руския външен министър Сергей Лавров. Анализатори твърдят,
че Тръс ще се зарадва на перспективата да
се изправи срещу Путин. Но някои прогнозират, че нейният по-голям враг ще бъде
Джонсън.
Амбициозен и все още популярен сред
корените на торите, той вероятно ще остане водеща фигура в партията - човек, който
би могъл да се подиграва на Тръс от задните банки на парламента.

Гафовете на Лиз Тръс

Сн.: ЕРА/БГНЕС

К

ато външен министър в началото на
годината Лиз Тръс беше посочена от
Русия като пример за това колко зле
са информирани западните лидери относно противопоставянето на Изтока и Запада заради Украйна. По информация на
руския вестник „Комерсант“ два дипломатически източника са разказали, че на срещата при закрити врата руският външен
министър Сергей Лавров попитал Тръс
дали Великобритания признава руския суверенитет върху Ростовска и Воронежка
област - два региона в Южна Русия, където
Кремъл трупа свои войски.
В отговор Тръс отсякла, че Великобри-

тания никога не би ги признала за руски. В
резултат на това се наложило да бъде поправена от британския посланик в Москва.
Но това не е първият гаф на Лиз Тръс.
Докато е министър на околната среда
през 2014 г., тя е широко осмивана за реч,
в която лекомислено отбелязва, че Великобритания внася две трети от своето сирене, след което се намръщва и добавя:
„Това е позор!“.
Докато последната й бележка беше посрещната с аплодисменти от публиката, тя
я превърна в обект на дълги подигравки
сред обществеността.
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ЦВЕТИН
ФИЛИПОВ
cvetin@bg-voice.com

Д

ържавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на военно
оборудване за 1,16 милиарда долара
на Тайван, а Белият дом наблюдава с тревога напрежението между частично признатата държава и Китай в Източна Азия.
Новината дойде месец след като председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси посети Тайван. Визитата й
значително изостри напрежението с Пекин,
който твърди, че самоуправляващият се остров е негова собствена територия.
„В момент, когато Китай подлага Тайван
на все по-голям натиск, ние осигуряваме на
Тайпе това, от което има нужда, за да поддържа отбранителните си способности“,
каза Лора Роузънбъргър, старши директор
в Белия дом по въпросите на Китай и Тайван.
Сделката, одобрена от САЩ в петък,
включва пакет на стойност 655 милиона долара за логистична поддръжка на радарна
система за противовъздушна отбрана, 60
противокорабни ракети „Харпун“ и 100 ракети въздух-въздух „Сайдуиндър“, съобщи
в събота тайванската Централна информационна агенция.
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Американско оръжие
в помощ на Тайван
XБелият дом следи с тревога напрежението в Източна Азия
Очаква се новото военно оборудване

да повиши отбранителните
способности
на Тайван по въздух и вода по отношение на
Китай и способностите на армията за ранно
предупреждение.
Китай от своя страна съобщи, че ще отговори с контрамерки, ако САЩ не отменят
одобрената от тях продажба. По думите на
представителя на дипломатическата мисия
евентуалната продажба „застрашава сериозно“ американско-китайските отношения.
„Китай ще предприеме необходимите
енергични и легитимни контрамерки с оглед на развоя на ситуацията“, каза той.
От години Китай не изключва военно решение на спора с Тайван, когото дефинира
като органична част от държавната си територия, а Белият дом остава последователен в политиката си на подкрепа към Тайван, чиято стабилност е готов да подкрепи
с продажбата на американско оръжие сега.
Говорителят на представителството Лю
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ма част от които ще бъдат разпределени за
противокорабни оръжия.

Помощта не е само бизнес
Запазването на целостта на Тайван отговаря на геополитическите интереси на САЩ
в Източна Азия. По тази причина помощта,
която Вашингтон е готова да окаже, не съществува единствено на принципа „плати,
за да получиш". През октомври 2021 година се появиха първите индикации, че американски военни инструктори са заминали
за острова, където обучават местните въоръжени сили. Пентагонът отказа да коментира присъствие на американски военни в
Тайван и задачите, които изпълняват. Тайпе също не повдигна завесата, заявявайки

Пънюй посочи, че американският ход ще ескалира напрежението в Тайванския проток
и ще насърчи подкрепящите независимостта на Тайван. Той посочи още, че продажбата ще наруши принципа на „Единен Китай“
и комюникетата, издадени от Вашингтон и
Пекин през 1972, 1979 и 1982 г.
САЩ обаче вече са бетонирали името си
като основен военен поддръжник на Тайван. В продължение на десетилетия Вашингтон продава оръжие на острова съгласно Закона за отношенията с Тайван,
който позволява доставката на отбранителни оръжия. През 2019 г. Тайван е поръчал
американско военно оборудване на стой-
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единствено, че всички съвместни дейности са част от предварително начертан план,
който се следва на годишна база. Данните,
съобщени от неназовани високопоставени източници обаче, са красноречиви, че
малки групи от военни експерти (специални части и редовна армия) са пътували до
Тайван и на ротационен принцип са били
сменявани с техни колеги. Подобни действия съвпадат с категоричността на Белия
дом Тайван да бъде защитен на всяка цена,
включително с военна сила.
„Това е ангажиментът, който сме поели.
Идеята, че Тайван може да бъде взет със
сила, е просто неприемлива“, заяви в изказване от пролетта държавният глава на САЩ
Джо Байдън.

ност $17 млрд. 8 млрд. от тази сума е била
за доставката на 66 изтребителя F-16 - една
от най-големите единични поръчки за бойна авиация, правена някога. През юли 2022
г. Държавният департамент одобри нова
сделка на стойност от $108 млн. В официално изявление Пентагонът съобщи, че от Тайпе са поискали части за ремонт на танкове
и друга бронирана техника, леко оръжие,
оръжейни системи и компоненти за логистична поддръжка. През януари, на фона на
увеличените китайски полети в зоната за
идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван, островът прие допълнителни $8,6 млрд. разходи за отбрана, голя-
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БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Б

ългарски общ работник източи близо
100 млн. долара от помощи. Престъплението е извършено във Великобритания, а 32-годишният Гюнеш Али е издирван с европейска заповед за арест.
Али е бил задържан, а от Острова са искали незабавно да им бъде изпратен, за да го
разследват и съдят. Българските магистрати
от Окръжния съд в Пловдив обаче са отказали.
На заседание през август те са отказали
екстрадицията му в Лондон с мотива, че в английската заповед за арест са липсвали конкретни факти и тя не показва ясно, че българинът е

Български общ работник
източи $100 млн. от помощи
XСъдът отказа да го изпрати в Лондон, разследващите там били „немарливи“

извършил крупната измама
Мярката му за неотклонение също е била
променена от домашен арест на подписка и
Али вече може отново да излиза свободно.
„Аз не съм избягал от страната. Освен това
преди 3 месеца имах дело там и на моя адвокат не му беше казано, че ме издирват, а
заповедта е издадена миналата година“, каза
пловдивчанинът в съдебната зала. Той добави, че има постоянен адрес в Обединеното кралство, а имейлът и телефонът му са

Сн.: 24 часа.
Али по време на делото му за екстрадиция.

известни на властите и те биха могли да се
свържат с него по всяко време.
По думите на прокурора Галин Гавраилов
в заповедта за арест трябва да присъст-

ва подробна информация за извършените
престъпления, а такива данни липсват.
Обвинителят каза, че дори да няма точни дати за евентуалното престъпление, би
трябвало да е посочен поне период от време. „Тук имаме само 3-4 изречения, които
казват, че е извършена документна измама
за 38,5 милиона“, обясни пред „24 часа“ Гавраилов.
Липсващата конкретика в заповедта за
арест е коментирана и на 24 юни, когато бе
определен домашният арест на Али. След
делото от българска страна е изпратено писмо с молба за допълнителна информация,
както и за предоставянето на гаранция, че
след излежаване на присъда подсъдимият
ще бъде върнат в държавата, като разноските поеме Великобритания. На 29 юли от Острова са потвърдили, че са получили исканията на Окръжния съд,

но отговор не е даден
„Ние не следва да имаме доверие на британския съд, особено след неговото немар-

ливо отношение“, заяви в залата прокурорът.
Той припомни за ситуация от преди няколко
години, когато българска заповед за задържане не е уважена от съда в Обединеното
кралство.
Гюнеш Али е разследван във Великобритания за 4 различни престъпления - заговор
за претендиране на фалшиво представителство с цел извличане на полза, притежаване на предмети, които да бъдат използвани
за извършване на измама, вещи, придобити чрез престъпна дейност, и пране на пари.
Ако бъде признат за виновен, го очакват
между 5 и 14 г. лишаване от свобода.
Пловдивчанинът живее от 12 години на
Острова. В началото работил в строителството, а после отворил офис в центъра на
Лондон, където помагал на българи с изготвянето на документи за социалните служби.
Той отрича да е правил измами. След завръщането си в България регистрирал фирма и
наел заведение. Останал в България, за да
помага на болния си брат. Това беше и причината да бъде оставен под домашен арест.

Георги отива в затвор, откраднал стотици хиляди в Масачузетс
33-годишният Георги Кънев е осъден на
две години и половина затвор заради измама с банкови карти през 2013 г. в Масачузетс.
Българинът е източил стотици хиляди долари от банкомати на Martha’s Vineyard Bank.
Присъдата е издадена от съдия Лео Сорокин. Кънев ще трябва да заплати и обезщетение, което ще бъде определено по-късно.
Българинът се е признал за виновен на 16
март за съучастие в измама с кражба на лични данни.
Общата сума на кражбата е в размер на
$199 624, те са източени от над 160 сметки.
От полицията съобщиха, че заедно с Кънев е работил и Анатоли Митрев. Двамата
са екстрадирани от Европа към САЩ и са из-

Георги ще лежи 2 години и половина в затвора.

дирвани с червена бюлетина на Интерпол,
като Кънев е хванат в Австрия, а Митев - в
София.
От полицията съобщиха, че всички потърпевши са били с направени застраховки.
Георги Кънев е изпратил писмо на 2 май
до съдия Сорокин, в което изразява угризения. Българинът посочва, че тази присъда
му е отворила очите, че е взел лоши решения, които му костват свободата.
„Нараних хората, които обичам и за които ме е грижа. Искрено съжалявам за действията си, не само защото съм в затвора, а за
всички нанесени щети на измамените“, написа Кънев.
Сред документите на защитата има и осем

писма от приятели на Кънев, в които се посочва, че българинът е лоялен, но е попаднал в лоша компания на Мартас Лозе.
Според обвинителния акт, внесен през
юли 2018 г., престъплението е извършено
в продължение на четири седмици за периода юли и август 2013 г., когато Кънев и Митрев са инсталирали скенери на клавишите
на банкоматите и камери.
Вградените устройства са позволили на
измамниците да получат информация за
магнитната лента и ПИН кода на банковите
карти. След това откраднатата информация
се е използвала за фалшифициране на дебитни карти и изтеглянето на суми от банкомати в Ню Йорк и Чикаго.

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ
Special:

$49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99
5x8 Synthetic Rug Cleaning

Synthetic Rugs $1.25 per square foot (Regular $1.99)
Hand Made / Natural Fiber Rugs $2.95 psf (Regular $3.95)
High pile shaggies $1.75 psf (Regular $2.75)
12

We can arrange pick up and
delivery upon request
Our shop is in Elk Grove Village

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,
Elk Grove Village, IL 60007
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Б

ългарин, който източил пари от
фондации за набиране на средства
за болни деца и откраднал данните
на 41 000 фирми в САЩ, беше осъден от съда в Питсбърг, Пенсилвания. Общата щета е за над $100 млн. 49-годишният Красимир Николов обаче няма да лежи
в затвора, въпреки че според обвинението му
се полагали 100 години затвор и глоба от милиони долари. Вместо това той ще бъде изпратен обратно в България.
Издадената присъда била от 39 месеца затвор, които българинът излежал по време на
предварителния си арест, докато чака да започне процесът срещу него по същество.
Така той е бил изпратен на имиграционните
служби, които са го задържали също в арест,
докато се уредят документите по изпращането му в България.
Николов беше задържан през 2016 г. при
мащабна акция срещу киберпрестъпниците,
продължила в продължение на години. Оказало се, че лидерът е грузинец. Николов обаче също бил

в ръководните редици
на бандата
Всеки от задържаните е имал специална
роля, като допринасял с уникалните си способности за тази схема. 10-те обвиняеми са
работили зад своите компютри в Русия, Грузия, Молдова, България, Украйна, обясни Скот
У. Брейди, щатски прокурор.
Те успели да създадат зловреден софтуер,
който нарекли „Гозним“. Той източвал данните
от електронното банкиране на жертвите. Чрез
него се изпращали съобщения на пощите на
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САЩ ни върна крадец, задигнал
милиони долари от болни деца
XКрасимир само ще плати глоба и няма да лежи в затвора
набелязаните компании. Когато някой служител отворел мейла, тогава софтуерът започвал
да копира всички данни от компютъра, сред
които електронни подписи и пароли.

Източените пари
били изпирани
като това се случвало и през български сметки и фирми
Сред ужилените има семейни фирми, юридически кантори, международни корпорации, дори и неправителствени организации,
които работят с болни деца. Българската следа в разследването се появява още през 2016та.
За залавянето на Николов помагат няколко американски компании, които са сред засегнатите. Пари от техните сметки се озовават в български банки. Преводите са в размер
на $400 000. За щастие трансферите бързо са
блокирани, а парите са върнати на собствениците им.
Съдът в Питсбърг не съобщава кога Николов ще бъде върнат в България.
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iPhone 14 идва
XОчакват ли се изненади?

ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Н

а отдавна чакано събитие в централата
си в Калифорния, рекламирано с надписа „далече“, в сряда Apple ще представи най-новата си гама iPhone 14.
Компанията вече публикува на поканата си
за премиерата нощно небе със съзвездие от
звезди, оформящи логото на Apple, което накара потребителите да спекулират, че ще има
големи подобрения на камерата на iPhone, за
да се позволи по-добра нощна фотография
или фотография на дълги разстояния.
Но в типичния си стил технологичният гигант остана пестелив на подробности преди
големия ден.

Какво се знае?
Очаква се новият iPhone 14 да е голям в бук-

14

Сн.: Apple

валния смисъл, с 6,7-инчов дисплей за основния си модел. Според слуховете Apple може
да се откаже от своя по-евтин вариант с мини
размери в гамата 14, така че да не се конкурират с продажбите на iPhone SE.

Прогнозите сочат, че най-новият модел Pro
ще е малко по-тънък, а така нехаресваният
прорез около системата на предната камера
ще липсва в новите модели на iPhone.
Наблюдателите на Apple също се вълнуват

от потенциално голямо надграждане на качеството на камерата с iPhone 14 – вероятно такъв, който може да снима 8K видео. Ако
това се случи, това може да е сред най-големите промени до момента.
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Ще бъде ли по-скъп?
Няколко анализатори вече прогнозираха
леки скокове на цените за най-новия и найдобър модел iPhone.
„Моите очаквания са, че Apple вероятно
ще трябва да повиши цените“, каза Бен Ууд,
главен анализатор в компанията за пазарни
проучвания CCS Insight, пред CNN Business
преди събитието.
В момента цените на стандартния iPhone
13 започват от $799, iPhone 13 Pro струва от
$999, а iPhone 13 Pro Max започва от $1099.
Някои анализатори прогнозират увеличение на цените от $100 поне на моделите Pro и
Pro Max от по-висок клас. Но предвид напрежението, пред което са изправени потребителите, той смята, че Apple също ще направи
„всичко възможно, за да направи поскъпването възможно най-малко“. Това може да означава

предлагане
на атрактивни бонуси
за размяна, планове за плащане на вноски и
други оферти.
Въпреки нарастващата инфлация и други икономически затруднения според Кук
все още няма „очевидни доказателства“ за
макроикономическо въздействие върху
продажбите на iPhone. Това не означава, че
технологичният гигант е имунизиран срещу влошаващия се икономически климат.
Той отчете почти 11% спад на печалбите през трите месеца, приключващи през
юни, в сравнение със същия период пре-
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ди година.
Това събитие идва и на фона на проблеми
във веригата за доставки, свързани с политиката на Китай за нулев Covid.
Заради това се предполагаше, че Apple
може да премахне Lightning порта на iPhone
в новите модели и да избере дизайн със зареждане чрез безжично MagSafe. Има също
така слухове, че някои модели в САЩ може
да бъдат пуснати без физически SIM слот, тъй
като Apple преминава към дизайн само за
eSIM.

Новите модели на

Apple Watch
също се очаква да бъдат представени в
сряда, включително предложение от повисок клас. Очаква се също да бъде обявена официална дата на пускане на iOS 16,
силно рекламираната най-нова актуализация, която ще позволи на потребителите
да персонализират заключените си екрани на iPhone, като включва и преработен
iMessage.

Какво да не очакваме?
Тъй като се очаква новият iPhone да заеме
централно място, много анализатори не очакват Apple да пусне нови iPad или Mac компютри до октомври. Разбира се, слуховете винаги могат да са неверни. Също така е малко
вероятно Apple да покаже много очакваните
AR слушалки още в сряда. Въпреки „любовната афера“ на конкурента Samsung със сгъваемите устройства Apple все още не се очаква
да представи и такъв тип iPhone тази есен.
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Вашите
пари
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Щ

aтcкaтa вaлyтa ce paдвa нa
изключитeлнa cилa пpeз
пocлeднитe мeceци зapaди oчaквaниятa Фeд дa пpoдължи c пoлитикaтa cи нa
yвeличaвaнe нa лиxвитe, кaктo и пopaди
гeoпoлитичecкoтo нaпpeжeниe и пpoдължaвaщaтa вoйнa в Укpaйнa, коментира анализаторът Теодор Минчев за money.bg.
Шиpoк кpъг aмepикaнcки кoмпaнии c
гoлямa кaпитaлизaция нaмaлявaт пpoгнoзитe cи пopaди cпaд в пeчaлбите, кoйтo
e peзyлтaт oт cилaтa нa дoлapa. И вce пaк
кpaткocpoчнитe тeндeнции в пpoдaжбитe
и пeчaлбaтa ca caмo „въpxът нa aйcбepгa“,
кoгaтo cтaвa дyмa зa въздeйcтвиeтo нa
yкpeпвaщия дoлap. Oт дaлeч пo-гoлямo
знaчeниe ca пoтeнциaлнo вpeднитe глoбaлни икoнoмичecки eфeкти, кoитo вaлyтнoтo
нaпpeжeниe пpeдизвиквa.
Mнoгo cтpaтeзи нa Уoлcтpийт нe ca били в
бизнeca дocтaтъчнo дългo, зa дa cи cпoмнят
кaк вaлyтнa кpизa пpeдизвикa cpив нa фoндoвитe пaзapи пpeз 1987 г., кoeтo нaкapa
миниcтъpa нa финaнcитe Джeймc Бeйкъp
дa пpoвeдe cпeшни тъpгoвcки и вaлyтни
cpeщи cъc cвoитe кoлeги в Eвpoпa. Дeceтилeтиe пo-къcнo cpивът нa тaйлaндcкия бaт
дoвeдe дo oщe eдин кpax нa cвeтoвния
пaзap. Пpoмeнитe нa вaлyтнитe пaзapи oтнoвo

зaплaшвaт
дa пpeдизвикaт xaoc
Индeкcът нa щaтcкия дoлap ce пoвиши oт 92
нa 109 пpeз пocлeднитe 12 мeceцa. Eвpoтo,
йeнaтa и дpyги ocнoвни вaлyти ceгa ca нa
пoвeчe oт 20-гoдишнo дънo cпpямo дoлapa.
Kитaйcкият юaн изглeждa ocoбeнo oпaceн
нaпocлeдък. Oткaктo пpeдceдaтeлят нa
Фeдepaлния peзepв Джepoм Пayъл зae пoяpocтнa пoзиция в Джaкcън Xoyл минaлия
пeтък, китaйcкaтa вaлyтa пaднa дo двeгoдишнo дънo cпpямo дoлapa.
Дъpжaви кaтo Гepмaния oчeвиднo ce
нacoчвaт към кpизa, кaтo нacкopo oбявиxa мeceчeн тъpгoвcки дeфицит зa пъpви
път oт пoвeчe oт 30 гoдини блaгoдapeниe
нa cкoкa нa цeнитe нa внoca, изocтpeни oт
cлaбoтo eвpo. Tъpгoвcкитe дeфицити нe ca
нeпpeмeннo cигнaл зa кpизиcни ycлoвия,
нo тaзи пpeдcтoящa зимa Гepмaния вepoятнo щe нaпpaви cъкpaщeния в пoлзвaнaтa
в икoнoмикaтa eлeктpoeнepгия, тъй кaтo
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Ще доведе ли силният долар
до глобална рецесия
XНовите пазари могат да се окажат най-губещи

ce oткaзвa oт pycкитe eнepгийни дocтaвки,
дoбaвяйки към вaлyтнитe пpoблeми.
Moжe би никoй нямa дa зaгyби пoвeчe oт
cилния дoлap, oткoлкoтo нoвoвъзниквaщитe пaзapи в Aзия, Близкия изтoк и Aфpикa.
Нaции кaтo Hигepия, Гaнa, Eгипeт и Typция
нaмaлявaт peзepвитe cи в дoлapи в oпит дa
ce зaщитят cpeщy oщe пo-дълбoк кpax нa
cвoитe вaлyти. Пpoблeмни тoчки кaтo Шpи
Лaнкa и Пaкиcтaн вeчe ca пoд cepиoзeн
нaтиcк в Aзия и дpyги нaции в тoзи peгиoн
мoжe дa пocлeдвaт пpимepa им.
Te изpaзxoдвaт вaлyтни peзepви, зa дa
плaщaт зa внoc нa пo-виcoки цeни. Шиpoкa
гaмa oт cтoки ce oцeнявaт в дoлapи, a paзxoдитe зa eнepгия, xpaнa и cypoвини пpитъпявaт икoнoмичecкaтa aктивнocт пo цeлия
cвят.
Гoлямa чacт oт пpoблeмa нa вaлyтнитe
пaзapи мoжe дa ce oтдaдe и нa „paзликитe“
в лиxвeнитe пpoцeнти, тъй кaтo

CAЩ пoвишaвaт
лиxвeнитe пpoцeнти
пo-бъpзo oт дpyгитe цeнтpaлни бaнки.
Baлyтитe ca cклoнни дa ce движaт към
пaзapи, къдeтo дoxoднocттa нa фикcиpaния
дoxoд e нaй-виcoкa. И cъдeйки пo зaбeлeжкитe, нaпpaвeни oт Пayъл в пeтък, peфepeнтнитe лиxвeни пpoцeнти в CAЩ мoжe дa пpoдължaт във възxoдящa тeндeнция пo-дългo,
oткoлкoтo ce oчaквaшe нacкopo.
Пpeди чeтиpи дeceтилeтия бившият
пpeдceдaтeл нa Фeдepaлния peзepв yвeличи лиxвeнитe пpoцeнти тoлкoвa виcoкo, чe
пocлeдвa дълбoкa peцecия. Toвa в кpaйнa
cмeткa бeшe нeoбxoдимo, тъй кaтo твъpдe
плaxият Фeд бeшe ocтaвил инфлaциятa дa
ce зaдъpжи нa виcoки нивa твъpдe дългo.
Kaктo cтpaтeгът нa ВlасkRосk зa фикcиpaни дoxoди Pик Pидъp пoвтopи в бeлeжкa дo
клиeнтитe в пeтък, „въпpeки чe e aбcoлют-

нo нaлoжитeлнo Фeдepaлният peзepв дa
oвлaдee тeкyщия виcoк пpoцeнт нa инфлaция, ниe cмe зaгpижeни зa пoтeнциaлa цeнтpaлнaтa бaнкa дa пpeкaли cъc зaтягaнeтo.“
Пo-нaтaтъшнитe yвeличeния нa лиxвeнитe пpoцeнти в CAЩ кapaт цeнтpaлнитe
бaнки нa дpyги мecтa дa oбмиcлят cъpaзмepни нивa нa пoвишeния нa лиxвeнитe
пpoцeнти, зa дa пpeдoтвpaтят пo-нaтaтъшнo paзшиpявaнe нa лиxвeнитe дифepeнциaли.
Пo-мaлкитe фиpми ca cклoнни дa извличaт пo-гoлямa чacт oт пpoдaжбитe в
CAЩ в cpaвнeниe c пo-гoлeмитe фиpми.
Teзи пo-гoлeми фиpми, кoитo paзчитaт нa
изнoca, мoжe дa ce cблъcкaт c вce пo-тeжки
пpoблeми пpeз cлeдвaщитe тpимeceчия.
Tъй кaтo Фeд пpoдължaвa дa пoвишaвa
вътpeшнитe лиxвeни пpoцeнти, икoнoмичecкитe ycлoвия в чyжбинa вepoятнo щe
ce влoшaт, пpeди дa ce пoдoбpят.
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ГЕРГАНА
ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

П

окачващите се лихви по ипотечните кредити без съмнение са един от
най-големите фактори, влияещи върху жилищния пазар в момента. Но е важно да
ви напомня, че ниските ставки от последните няколко години са аномалия.
С нарастването на инфлацията и покачването на лихвите по ипотечните кредити,
мнозина може да видят как покупателната
им способност намалява и мечтата им за собствено жилище избледнява.
Важно е обаче да запомните една голяма
икономическа мъдрост: няма по-добър хедж
срещу инфлацията от собствеността върху
жилище.

Какво се случва с ипотечните
лихви сега и в бъдеще?
XПокупката на жилище е най-добрата защита срещу инфлацията
Собственост на жилище: защита срещу инфлацията

Ипотечните лихви паднаха с 0,5%

Поскъпването на цените на жилищата спрямо
увеличенията на потребителските цени през десетилетията

Среден 30-годишен фиксиран процент
през последните 3 седмици

увеличенията на потребителските цени
поскъпването на цените на жилищата

Домът е материален актив
който обикновено притежава или расте в
стойност. През повечето десетилетия цените на жилищата са надминавали инфлацията.
Ако мислите да си купите дом днес, знайте, че
историята показва, че собствеността върху
жилище е добра защита срещу инфлацията.
През последните няколко седмици средната 30-годишна фиксирана ипотечна лихва от Freddie Mac падна с половин процент.
Спадът се случи поради опасения за потенциална рецесия. И тъй като лихвите по ипотечните кредити се повишиха драстично
тази година, купувачите на жилища в цялата страна трябва да видят в този спад добра
новина.
Freddie Mac съобщава, че средният 30-годишен процент е спаднал до 5,30% от 5,81%
преди две седмици (вижте сн. 3).
Но защо този скорошен спад е толкова добра новина за купувачите на жилища? Както
Надя Евангелу, старши икономист и директор по прогнозиране в Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти
(NAR), обяснява:
„Според Freddie Mac 30-годишната фиксирана ипотечна лихва е

спаднала рязко
с 40 базисни пункта
до 5,3 процента… В резултат покупката на
жилище е с около 5 процента по-достъпна,
отколкото преди седмица. Това означава

(Снимка 3)

около 100 долара по-малко всеки месец при
плащане на ипотека.“
Това е така, защото когато лихвените проценти се покачват (както през по-голямата част от тази година), те оказват влияние
върху това колко ще плащате в месечната си
вноска по ипотека, което пряко влияе върху
това колко спокойно можете да си позволите. Обратното също е вярно. Намаляването
на лихвените проценти по ипотечните кредити означава увеличаване на вашата покупателна способност.
Графиката по-долу показва как промяна
с половин пункт или дори четвърт пункт в
лихвите по ипотечните кредити може да повлияе на месечното ви плащане (сн.: 4).
В заключение, ако вашият дом не отговаря на вашите нужди, това може да е възможността, която сте чакали. Нека се свържем, за
да видим как можете да се възползвате от текущия спад на ипотечните лихви.

всъщност за повечето хора е най-важната
и най-голямата, която те са направили или
ще направят някога в живота си. Ако имате въпроси, свързани с тази или други мои
статии досега, или въобще с всичко свързано с пазара на недвижимите имоти, ще

се радвам да ме потърсите, а за мен ще е
удоволствие да мога да помогна. Моят директен номер е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също уебсайт, за повече информация:
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консултацията е винаги безплатна и не ви ангажира
по никакъв начин.

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

Покупателната способност на купувача
Месечна вноска по ипотека (главница и лихва)

Ипотечен лихвен процент

Сума на жилищния кредит

(Снимка 4)
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Ще има ли изненади
на изборите?

ДАНИЕЛ
СМИЛОВ

Кампанията за изборите тече. За първото
място ще спорят „Продължаваме промяната“ (ПП) и ГЕРБ, като последните изследвания дават преднина на Борисовата партия.
След тези две сравнително по-големи формации се разполагат четири партии. От тях
най-стабилна е ДПС с около 9-11% в зависимост от избирателната активност.
Кампанията ще е решаваща, за да определи надмощието между две потенциални
коалиции за съставяне на редовно правителство. Единият център е ПП и ДБ. Другият алтернативен властови център е тандем
ГЕРБ-ДПС.
Въпросът за първото място между ПП
и ГЕРБ остава отворен. Два фактора могат
да спънат ГЕРБ. От личностна гледна точка
ГЕРБ се явява на изборите като партията на
един уж „реабилитиран“ от корупционните
скандали Бойко Борисов. Това е рискована стратегия, защото реална реабилитация
няма - просто става дума за разследващи и
обвинителни органи, които или си влачат
краката, или направо адвокатстват на Борисов. Нещо повече - фигурата на Борисов
може да мобилизира едно ядро от избиратели на ГЕРБ, но тя няма как да привлече
периферия. Второ, ГЕРБ има съдържателен
проблем с кампанията си - залага твърде
много на формулата с „разрухата“, която кабинетът „Петков“ уж заварил. Тази „разруха“
ежечасно се самоопровергава и накрая служебният кабинет почва да прави това, което
и правителството „Петков“ правеше.
ПП също има какво да объркат в кампанията си - включването на отцепници от ИТН
начело на листи беше грешка. Особено съчетано с оттеглянето на Лена Бориславова.
Лошо е, когато млада партия се поддава на
неоправдан и нечистоплътен натиск и заради него затваря пътя на жени с качества
в политиката. Все пак обаче ПП имат едно
сериозно преимущество спрямо ГЕРБ от съдържателна гледна точка - ПП имат ясни позиции за газа, за бюджетната политика, за
войната в Украйна и т.н.
„Възраждане“ изглежда измества БСП и
навлиза мощно в „тяхна“ територия. Но усещането за криза определено помага на „Въз-
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раждане". В резултат БСП е изправена пред
труден избор - най-лесното, но и най-непродуктивно решение ще е да започне самата
тя да се радикализира по Украйна, газ, ЕС,
права на малцинства и т.н. Отсега може да
се каже, че това само ще засили настоящите тенденции и с нищо няма да помогне на
„столетницата". Реалният шанс на БСП да
бъде включена в едно управление е тя да се
приближи максимално до това, което е известно като „европейска левица“.
ДПС изглежда като константа, която си
взема това, „което й се полага“ на избори.
При по-висока обща активност обаче делът
й може да спадне и тя да е на по-задни места
в класацията. Но поне засега значително повисока активност на предстоящите избори
няма защо да се очаква.
Друг интересен въпрос е, че превръщайки се в партия - адвокат на Делян Пеевски,
ДПС става невъзможна за коалиране - дори
ГЕРБ отказва (безспорно лицемерно) да влезе в коалиция с нея. Оставайки за по-дълго
извън властта, ДПС няма да може да гарантира патронажни привилегии на избирателите си, което в някакъв момент може да доведе и до наказателен вот.
ДБ влизат добре в кампанията с малък позитивен тренд. Посланията за разум и сигурност изглежда връщат при тях част от електората, който се беше пренасочил към ПП.
Освен традиционния си фокус върху правовата държава, ДБ обаче би трябвало да развият като равностойна част от програмата
си и икономическата си визия за справяне
с кризата.
Извеждането напред на популярни лица
от гражданската квота, както и успешни министри също са добри ходове.
ГЕРБ заявиха, че няма да влизат в коалиция с ДПС, което означава, че за да се сформира управление около ГЕРБ и ДПС, ще са
необходими патерици. В този смисъл вероятно е да видим оркестриран опит да се бутат партии като ИТН и „Български възход“,
които в момента са по-скоро под чертата.
Сами по себе тези две партии нямат голям
персонален или идеен ресурс извън собствените си лидери - а и там нещата не са на
особена висота. ИТН решиха да експериментират с поредната си идея за радикална
конституционна реформа - този път за преход към президентска република. Огромната част от хората вече разбират обаче, че
става дума за зле скроен опит да се получат
малко повече гласове.
Това е разположението на силите в началото на надпреварата. Не бива да забравяме обаче, че българската политика обича да
ни изненадва. Резултатите от предходните
парламентарни избори се различаваха драматично от прогнозите на агенциите - дори
победителят не беше „познат". Така че кампанията изобщо не трябва да се подценява
- тези, които заложат на инерцията, може да
се окажат най-неприятно изненадани.
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казана дума

„Страната ни отива по дяволите…
Милиони и милиони нелегални външни
лица пресичат нашата граница.“

Бившият президент Доналд Тръмп
в отговор на Байдън, че е заплаха за
демокрацията на САЩ

„Газпром“ не е търговски партньор.
Това е лявата ръка на Путин.“

С тези думи съпредседателят на
„Демократична България“ Христо
Иванов обяви, че обединението е
твърдо против страната да започва
преговори с руската компания за
доставки на природен газ

7 - 13 септември 2022 г.
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„Исках да вляза, за да мога да усетя
наказанието и да мога да се променя, и мисля,
че бях доста подготвен психически и исках
максимално да извлека позитивното, а не
негативното от престоя ми в затвора, и затова
бях със съвсем друга нагласа.“

„Има инфлация на страхове, която лъха от
това служебно правителство, и е много важно
българските граждани да разберат, че всъщност
няма причина да се страхуват.“

Бившият министър на иновациите и растежа
Даниел Лорер по повод предупрежденията за
лошото състояние на бюджета

Шеф Андре Токев коментира престоя си в
затвора заради шофиране в нетрезво състояние

„Картинката в БДЖ не е розова,
даже е близо до трагичната.“

Служебният министър на
транспорта Красимир Папукчийски се
извини на ползващите превозвача за
лошите условия във влаковете
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ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

А

лбена Колева, Валентин Танев и Тончо
Токмакчиев гостуват тази есен в САЩ с
комедията „Женитба по обяви“. Автор
е хърватският драматург Миро Гавран, но
както постановчикът, така и актьорите са импровизирали, дописвали и творили заедно с
него. Представлението в Чикаго ще е на 1 октомври в обновения исторически Des Plaines
Theater.
Два часа любов и смях до сълзи... Едно
приключение, в което се впускат самотни,
обичащи, емоционални и артистични хора.
Те може да са смешни, тъжни, объркани, но
никога неискрени. Ситуациите, в които попадат, а и те самите създават, са нелепи, абсурдни и крайни. В тези хора можеш да познаеш приятеля си, непознатия от улицата,
дори и самия себе си.
„Една наистина забавна пиеса, думите,
които казвам, не са напразни –

Тончо Токмакчиев:
Нация без духовност
е... стадо!
XЛюбимият комик посрещна 2022 г. в Чикаго, а сега се връща с „Женитба по обяви“

наистина е бляскава комедия
Почти два часа спектакъл, който не се усеща как бързо преминава, на един дъх. Забавен е, но в същото време има и един втори
план, който е важен. В театъра нещата трябва да са винаги заради него, заради нещо,
което се прави, а не само заради самата смешка. В тази пиеса се говори за самотата на
хората. Това всъщност е и един от проблемите на съвременния свят“, обяснява ролята си
в комедията Тончо Токмакчиев.
Тончо Токмакчиев няма нужда от специално представяне. Той е сред най-обичаните български актьори, познат от телевизията,
киното и театъра. За него режисьорът Теди
Москов казва, че е „човечен, чувствителен и
е обсебен от изкуството“. Пълен с енергия и
винаги готов да е източник

на добро настроение
и веселие
Запален планинар, скиор и ловджия, актьорът Тончо Токмакчиев е роден в Бургас през 1963 г. Син е на известния художник Ненко Токмакчиев. Завършва актьорско
майсторство в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на Николина Георгиева. Работил е в Бургаския куклен театър. От 1992 г. е член на трупата на първи частен театър „Ла страда“ и
шоу спектакъла „Улицата“. От 1990 г. участва
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в студентското предаване „Ку-ку“, по-късно
„Каналето“. От 2007 г. е в основния актьорски
състав на „Шоуто на Канала“ по БНТ.
Известният актьор прекарал детството
си на брега край Бургас, най-обичал да гледа огромните вълни с баща си. Любимото
му място е пристанището още от детството.

Влизал там, въпреки че е забранено, за да

се наслаждава на корабите
разтоварването, постоянното движение на
хора. Другото хубаво място е символът на
града - мостът.
И сега актьорът обича да се разхожда из
Морската градина, да наблюдава морето
през зимата и да се радва на красивите стари
къщи. Той не е скъсал връзката с родния си
град, защото майка му живее там, има приятели, а и често играе в бургаския театър.
„Детството ми е минало на брега, не мога
да кажа, че другите места са същите, но носят такова усещане. Морето е огромна емоция - едно е да отидеш за 15 дни през лятото,
друго е да бъдеш цялата година там. Морето
е най-красиво през зимата, има драматизъм,
има друго преживяване. И хората са различни. Те носят артистизъм и всеки, който е дошъл тук, се е заразил с атмосферата му“, казва Тончо.
„При предишното ми представление българите в САЩ ни посрещнаха много добре.
Има много хубави хора, много публика - българи, които искат български театър

искат българско изкуство
искат българска музика. Живеят в САЩ, лоялни са към тази държава, в същото време обичат много България“, каза Тончо Токмакчиев.
„Българската публика цени театъра. Дали е
драма, или комедия, няма никакво значение,
стига да е поставена добре и да грабне зрителя. А бай ти Ганя много-много не си пада
по театъра. Той обича да гледа повече засукани представления и търси повече келепира. Не се е променил и до днес. Сменил си е
само костюма. Може би сега обича да слуша
повече чалга, знам ли...“, споделя любимият
актьор.
„Театърът още от времето на Възраждането е бил важен за българите. Както операта
за италианците. Той е в кръвта ни, закодиран
в гените. Но в годините около и след демократичните промени се почувства известен
отлив. Театралният дух беше сринат, унищожен и публиката се отдръпна. Слава Богу,
сега това е минало. Публиката се завърна, а
това ни дава стимул за работа, зарежда ни с
положителна енергия“, гордее се с професията си Тончо.

7 - 13 септември 2022 г.
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325

-годишен императорски едикт беше
открит в китайската
провинция Хъбей.
Коприненият
императорски
указ, датиращ от династията
Цин (1644-1911), е намерен в
провинциално домакинство в
град Синтай. Реликвата е дълга 1,6 метра и широка 0,3 м. Тя
съдържа надписи както на китайски, така и на манджурски
език, казаха местни служители
по опазване на културни реликви. Shi Qingjun от окръжното бюро за култура, радио, телевизия, спорт и туризъм каза, че добре запазеният императорски указ е бил връчен на служител на име Jia Ruji за неговото изключително представяне в кариерата и честна и уважавана семейна традиция.

80%

от работещите българи не
са доволни от
заплатите на
работното си място и смятат, че са подложени на силен стрес. Данните са от
проучване за удовлетвореността на
служителите, проведено в различни
сектори от водеща платформа за кариерно и личностно развитие. Българите
масово изпитват неудовлетвореност от
условията на труд, от ниските доходи и високия стрес на работното място. Искат
20% увеличение на заплатите и по-малко напрежение в работата. Дори и в найвисокоплатения сектор на IT специалистите се наблюдават 65%, които смятат заплащането си за несправедливо и ниско.
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29,9
млн. долара е цената на имението в Лос
Анджелис, за което Бен Афлек намери
купувач за рекордните три седмици.
Домът на звездата се намира в престижния жилищен район Пасифик Палисейдс. Афлек обяви имота за продажба в началото на август. Името
на купувача не се съобщава. Според
New York Post Афлек е купил имението през 2018 г. за $19 млн. Къщата зае
заема най-малко 1,2 хиляди квадратни ме
метра. Вътре има седем спални и девет бани,
винар
както и плувен басейн, спа център, винарска изба, театър и фитнес зала.
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-годишно дъно удари еврото, след
като се срина под $0.99. Отслабването на единната европейска валута
идва заради опасенията на инвеститорите, свързани с газовата осигуреност на страните. Всичко
това се случва на фона на рекордната инфлация
в еврозоната. В началото на лятото ЕЦБ анонсира, че ще увеличи своите основни лихви, които
отново да направят валутата по-привлекателна. В петък Русия обяви спирането на газопровода „Северен поток“ за неопределен период от
време.

7 - 13 септември 2022 г.
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ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ
venci@bg-voice.com

Л

атина“ е най-големият център на приемане и разпределяне на бежанци в
Италия между 1957 г. и 1991 г., по време на така наречената „студена война“. Лагерът е разположен в Viale Maggio в Латина, Лацио, по средата между столицата Рим и Гаета,
където по-късно, до 2004 г., се е намирал Шести флот на САЩ.
През годините на съществуване на лагера повече от 80 000 бежанци са били в него
в очакване на окончателното им прехвърляне в други страни от западния свят, най-вече
в САЩ, Канада, Австралия, Швеция.
Сградите днес са превърнати в клон на факултета по икономика на Университета Ла Сапиенца. Първоначално обаче центърът е създаден от италианското правителство като
лагер за бежанци

„

Лагерът „Латина“ –
между живота и смъртта
XПовече от 80 000 бежанци са преминали от тук

в очакване на окончателното им прехвърляне

забележителен скок
в молбите
за убежище от граждани на Полша, като се
стига до кулминацията на повече от 8000 бежанци през лятото на 1987 г.
Поради законодателните разпоредби (които по-късно се вливат в така наречения Law
Martelli, насочени към противодействие на
масовия приток на чужденци), броят на мигрантите намалява, така че през март 1989 г. в
лагера има само 448 бежанци.

На опашка за храна в лагера, но някои работят и зад
гишето за получаване на храната.

7 - 13 септември 2022 г.

съветският режисьор
Андрей Тарковски
който иска политическо убежище в САЩ през
1984 г., предизвиквайки голям шум по целия
свят. Тарковски пристига в лагера на 28 август
1985 г. и му е даден сериен номер 13225/379.
Остава там до издаването на разрешение, получено благодарение на усилията на Ингмар
Бергман, да пътува до Швеция.
Не са малко и българите, които преминават
от тук на път най-вече към САЩ и други свободни държави. Колко точно са те обаче, не
е напълно ясно, защото архивите все още не
са проучени, а това е една неразорана нива
за българската съвременна историография и
историческата ни наука. Надяваме се някой
изследовател да приеме това за кауза и да извърши този труд, от който се нуждае и миналото ни, а и бъдещето ни.

след унгарската революция
от 1956 г. и той отваря вратите си на 1 октомври 1957 г. благодарение на икономическата
помощ на САЩ, Върховния комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН) и ICEM.
Ръководството на лагера първоначално е
възложено на Администрацията за чуждестранна помощ (AAI), която през 1963 г. е включена в Министерството на вътрешните работи и е закрита през 1977 г. От тогава лагерът
се води към префектура Latina - до падането
на Берлинската стена през 1989 г.
Между 1957 г. и 1978 г. в лагера се приемат хора, търсещи убежище, като мотивациите им са предимно икономически, а след това
се уважава и желанието им да емигрират към
държави с по-висок стандарт на живот. След
избора на папа Йоан-Павел II през 1978 г. се
наблюдава

до работниците, включително много интелектуалци и художници.
Сред посетителите тук е и

Лагерът за бежанци „Латина“ в Италия.

Лагерът е официално затворен на 8 януари
1991 г., няколко месеца преди окончателното
разпадане на Съветския съюз. Архивът му се
състои от над 300 000 документа и се разделя
на три групи.
Лагерът е създаден на основата на бивши
казарми. Тук е имало пехотен полк, създаден
от фашисткия режим през 1930 г. Разпростира се на площ от 8 хектара и е побирал около
800 души, въпреки че в някои случаи е имало
периоди на значителна пренаселеност. Като
бивш военен обект, лагерът е ограден от

висока стена с бодлива тел
има порта на входа и е поставено видеонаблюдение.
За цялото си съществуване той приема
общо 80 000 души, най-вече от Албания, България, Чехословакия, Югославия, Полша, Румъния и Унгария, които бягат от съветската
политика в Източна Европа.
Тук има и кубински и виетнамски граждани, които пристигат през 1979 г. след мисията
на италианските военноморски сили да спасят така наречените лодки от виетнамската
диаспора.
Бежанците тук получавали още при пристигането си в лагера еквивалента на около 10
американски долара, но след това трябвало
да си намерят някаква работа в самия лагер.
През 1982 г. дневното заплащане в лагера е
било 3000 лири, което е еквивалентно на 5,30
евро през 2017 г.
Бежанският лагер, който се намира в центъра на Латина, допуска интеграция с местното население, въпреки че често е имало недоверие към тези непознати със „старомоден
вид". Чужденците имат възможност да излязат, докато италианските граждани не могат
да посетят лагера.
Сред бежанците в „Латина“ има хора от различни социални категории - от буржоазията
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БОРЯНА
АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

А

фрика я носиш в сърцето си, тя си
остава в теб - казва Елена. - Тя е любовна история. Там се влюбваш в
места, хора, деца...“ Току-що е приключила
изложбата й „Out of Africa“ в Пловдив, съвместно с фотографа Атанас Кънев. Кадрите
отразяват работата на режисьора и педагог
Елена Панайотова по програмата й за приложен театър „Артисти за деца“, която провежда в Широка лъка, Кения и Танзания.
„Фокусът е да представим уникалния модел, който сме реализирали 15 години в
България и 6 в Кения“, казва Елена. Кадрите са

„

Eлена Панайотова:
Приказка с хепиенд
за сираци от Кения
XС филантропската си програма „Артисти за деца“ дамата

променя живота на 5000 българчета и африканчета

Тя разработва метод, при който две ателиета се обединяват в една приказка, и с децата

разказват приказки

извън обичайните
туристически маршрути
Заснети са през обектива на Елена и Атанас Кънев не като туристи, а като хора, станали част от тази среда: тя 6 години и той
една, докато работи по проекта й. Предстои
и голямо национално турне на изложбата
през 2023 г.
„Една жена на изложбата каза: „Защо тези
деца в Африка са щастливи?“ Защото, казах
й, те са щастливи. Целта ни с Атанас беше
да обърнем перспективата и представата
за децата на Африка. Те може да са гладни,
но това не ги прави нещастни. Те са бедни,
но това е просто част от живота им. Има у
тях една широта на сърцето, една радост,
едно приемане, което ние сякаш в България
не познаваме. И тази лъчезарност, красота
и щастие, които споделяме, са много изненадващи за хората...“
Елена Панайотова е театрален режисьор, продуцент и педагог, изиграла ключова роля в появата на нови тенденции в
театралната практика в страната. Повече
от 25 години практикува като режисьор на
драматични, куклени и оперни спектакли в

България и чужбина.
Родена е в Пловдив в семейството на известния фотограф Панайот Панайотов. В
ерата на аналоговата фотография, тя попива цялата магия на това изкуство в атмосферата на снимки и висящи съхнещи филми в
лабораторията. Средното училище завършва в Пловдив, където влиза в самодейна
театрална трупа театър „Апарт“, на който е
съосновател. Когато в Нов български университет Възкресия Вихърова създава програма за артисти, съвсем различна от тази в
НАТФИЗ, тя веднага се озовава там със силния мотив да стане режисьор.
После заминава за Холандия, специализира в университета в Амстердам. Там среща голямата си любов, омъжва се и започва
да пътува между България и Холандия, където преподава в Академията за изкуства
в Утрехт в програмата „Театър и образование“. Там за пръв път се запознава с метода
на френския педагог Жак Льокок и неговия
„Театър на маската“. Прилага го в България,
когато започва да работи с деца от домове.
Програмата й

безкраен празник, като кани артисти от 3
континента. „Макар и без сграда, осъществих копнежа си за международен културен
център за срещи“, казва Елена.
В Широка лъка тя се насочва към личната
кауза и мисия да приближи театъра и другите изкуства до децата в риск, които са много ограничени в достъпа си до културата и
възможностите за изява. Започват да правят големи фестивали на поляната точно
пред самия дом за деца. „Това не беше просто лятна театрална академия. Разпределяхме децата в 4 творчески ателиета и в още 2
тренингови за йога и бойни изкуства, подготвяхме декори, костюми. Работехме професионално с тези деца, не ги третирахме
като деца с травми, а като равни, като артисти“, разказва Елена.

от различни култури, всяка година различни - от Япония, Индия, общо 15. Установила
е, че така много се отваря въображението
на децата и е много подходящо през танц,
песен, приказка да научат нещо за друга
култура.
През 2010 г. Елена Панайотова среща
спонсор в Холандия, който й предлага да
приложи програмата си „Артисти за деца“ в
Кения. Започва през 2011 г. Там покрай фондацията на спонсора, в която работят с тежки случаи на изоставени деца, Елена е шокирана от историите, които чува. След като
обикаля над 30 дома за сираци, тя започва
работа в Кисуму - третият по големина град
в Кения, на брега на езерото Виктория. В
Кисуму през 2010 г. има 90 хиляди сираци
и много деца, болни от СПИН. „Не знаех какво да правя, как да ги обхванем. Реших да
обучаваме артисти, които да работят специално с тях“, споделя дамата. Тя разработва
програма и заедно с екипа си обучава артисти. Организира по 3 фестивала годишно в
Кисуму.
„Африканчетата са много артистични по
рождение, почти се влюбваш в тях, иска ти
се да вземеш поне десетина от тях в куфарче, но няма как да стане - смее се Елена. В началото беше много забавно, защото те
имат една поговорка - „Да излъжеш мазунгу („бял“) дори не е забавно“. Смятат „мазунгу“ за толкова наивен, че дори не е интересно да го излъжат. Те нямат дума за бъдеще,
не могат да проектират. Опитваха се в началото да ни излъжат, но не им мина номерът.
Първите 5 години крадяха телефони, пари,
но се справихме с тях, с много твърда ръка.

„Артисти за деца“

Сн. Петър Минчев, Mountain Qween Pictures
В Найроби, Кения.
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започва в Широка лъка през 2002 г. с деца
от дома за сираци. Регистрира фондацията „Ден Гри“ и мечтае да създаде в Широка лъка международен мултикултурен център, където да идват артисти от цял свят. Не
успява да получи една сграда за културен
център, в който да „събере света“. Цели 15
години обаче въвлича в програмата си „Театър за деца“ сираци от дома в Широка лъка
и от други домове в цяла България в един

Аруша, Танзания, проект „Артисти с деца“.
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до изкуство. Работи и със сираци от Танзания.
През това време продължава да преподава в Утрехт, общо 14 години, като привлича свои студенти в проекта „Театър за деца“.
Открива и музикална академия в Стоун Таун
в Занзибар, привлича вече обучени по 15
танзанийски и кенийски артисти, плюс още
10 европейски. Вдъхновени от нея и по
неин модел кенийците, които „са като попивателна, всичко копират“, започват да провеждат фестивали.
През 2017 г. тя

мата „Артисти за деца“. В нея описва работата си с деца в неравностойно положение.
Чака я за издаване и книга за Индия, където пътува 10 години като гост преподавател
в театрална академия. Преподава и в Коста
Рика. „Дълго време живях между 4 държави,
не знам как съм го правила - България, Индия, Кения и Холандия“, смее се тя и допълва: „Мечтая да доведа света в България, ако
може“.
Филмът „Майка“ на Зорница София, който тази година ще открие „Киномания“, е по

се връща
в България

Кусуму, Кения, проект „Артисти с деца“.

Постепенно ни приеха като равни в племенната си общност, вече не бяхме „мазунгу“.
В цялата програма на Елена Панайотова
в България и в Кения са минали над 5000
деца, но най-впечатляващи са резултатите в
Африка. Там травмираните деца се затварят
в себе си, но след като минават през „Театър
на маската“ на Жак Льокок, коренно се променят. „Директорите на домове ми казаха:
„Иди в училищата да видиш какво става. Те
откриват клубове по танци, по поезия, музика, подобряват си речеви умения, започват да изнасят речи, стават лидери“, вълнува се Елена.
„Целта на програмата беше всяко дете с

вание, но имат таланти“, споделя Елена. В
резултат на програмата й в Кения започва
да се разпространява петиция за откриване
на училища специално за изкуства и спорт
за деца в риск.
„Много неща се промениха - споделя тя.
- При работата с маски, за която е установено, че действа терапевтично, проговаряха
99% от децата, болни от СПИН и с нарушени социални умения. Правеха си сами маски от папие-маше, слагаха ги и това беше
страхотно освобождение от травмите за
тях. Най-ценното в тази работа беше да помогнем на всяко дете да открие таланта си и
да се почувства равно с другите деца. Когато осъзнах това, работата ми се превърна в
страст.“
Тя променя изцяло и края на местните кенийски приказки,
завършващи с убийства, насилие и кръв.
Написва нови приказки с хепиенд, в които включва и по едно
дете сирак, което побеждава.
Преправя
местни мрачни легенди, прави ги силно ко-

Води свои класове по
актьорско майсторство
в Нов български университет от 2017-та до
тази година. Това, което
е правила с децата, „започва да интегрира на
друго ниво“ - на професионална сцена. Режисира спектакли на сцените Елена с баща си Панайот Панайотов.
на няколко софийски театъра. По време на ковид прави „Шахнаме“ живота на филантропа Елена Панайотова и
- персийски сюжет в театър „Азарян“, който изключителните й проекти в Широка лъка,
получи много номинации, „Аскери“, „Икари“. Кения и Танзания. „Зорница София вероятСега репетира постановка по древна пер- но е избрала това заглавие, защото знае, че
нямам биологични деца, но съм се посветисийска приказка - „Калаф и Турандот“.
Наскоро тя е защитила докторантура с ла на даване на творчество и игра на децата
тема нейната работа в Африка и България. в неравностойно положение - казва Елена. Предстои да издаде и книга за практиката Има и други форми на родителството, мноси, наречена „Приложен театър“, по програ- го важен е въпросът за даването...“.

естествен
стремеж
към изкуството да открие

уникалния си
талант
А социалните работници,
наблюдавайки как работим,
разбраха, че някои
деца може да изглеждат „глупави“ в академичното образомедийни или им сменя финала. Обучава
общо 300 артиста от
Кения, Европа и целия свят за специфичната работа по програмата си. През 2016
г. тя и екипът й са оценени от ЮНЕСКО като
един от избраните 8
проекта от 1800 - за
културно разнообразие в света и даване
достъп на младежи
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Българските училища в САЩ се
готвят за новата учебна година
XБългарски ученици спечелиха и престижната награда Kaya Tuncer „Right Stuff“

ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

О

коло 40 български училища в САЩ се
готвят за началото на новата учебна
година. В част от тях първият звънец
ще бие още този уикенд, а други ще спазят
традицията и ще започнат през почивните
дни, следващи 15 септември.
За старта на новата учебна година българското неделно училище „Аз съм българче“ в Орландо, Флорида, покани родители,
учители и приятели на учебното заведение
да се включат в

подготовката
на класните стаи
за новата учебна година. Инициативата е
наречена „Да изчистим класната стая“ и ще
се проведе на 11 септември от 9:30 ч. местно време.
„Очакваме ви в работно облекло и заредени с много енергия, както и с желание за работа в екип. Ще почистим, подредим и подготвим класните стаи за учебната 2022/23 г.
Всяка помощ е безценна!“, пишат от БНУ в
Орландо в страницата си във Facebook.
В най-голямото родно школо зад граница, „Малко българско училище“, също кипи
трескава подготовка преди старта на учебната година. Ръководството пък предложи
специална дарителска кампания за първия
учебен ден -

Сн. МБУ/Facebook

„Роза за българското“
За целта учителите се отказват от големите букети, а родителите са приканени да закупят роза за тях на територията на център
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Сн. МБУ/Facebook

„Малката България“ по $3 всяка.
„Всички приходи ще отидат за училището
и за бъдещи проекти, насочени към разнообразяване и разширяване на заниманията
на децата. Така вместо да подкрепим местните цветарски магазини, ще дадем подкрепата си за училището. Стремежът ни е да
съчетаем традицията, удобството и дарителството“, обясняват кампанията си от ръководството на училището.
Учебната година там ще стартира в 8:45
сутринта на 10-ти септември.

7 - 13 септември 2022 г.

7 - 13 септември 2022 г.

27

BG VOICE

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

Да подготвим
кожата за есента
Задължителни стъпки за адаптация към по-студеното време

В

ремето, през което един сезон се сменя с друг, винаги изисква известни
промени в грижата за кожата. Това
е така, защото трябва да й помогнем да се
адаптира успешно към новите условия, без
да губи перфектния си вид.
Есента е преходен период, през който кожата, привикнала към летните жеги, започва да се възстановява, приспособявайки се
към други условия – вятър, липса на слънце, по-сериозни температурни разлики и
други, за да може на по-късен етап успешно да се справи и с предстоящия студ през
зимата.
Кои са

типичните кожни
есенни проблеми?
Най-вече сухота, причинена от дехидратация
и нарушени защитни
функции. Забелязва се удебеляване
на роговия слой,
особено ако старателно сте се излагали на слънце
през летните месеци и сте пренебрегвали системно ексфолирането,
за да не отмиете тена.
Още една видима последица от „комуникацията“ със слънцето е и хиперпигментацията.
Възможно е също така кожата ви придобие свръхчувствителност – съвсем нормална реакция, свързана с по-ниските температури и сухия есенен въздух.
Как правилно да се грижим за кожата си
след лятото?
Ето кои са най-важните условия за правилна грижа за лицето след лятото.
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Почистване
Изберете най-нежния тип почистване за
вашия тип кожа – пяна, крем-гел, крем, почистващо масло или балсам.

Пилинг
Това действие следва да се извършва 1-2
пъти седмично, но като използвате само
мека скраб. Притежателките на мазна и
комбинирана кожа, както и дамите с хиперпигментация, е добре да проведат и един
пилинг курс (до края на октомври).

Хидратация и подхранване
През есента леките овлажнители
трябва вече да бъдат замене
заменени с други, които имат побогата (но не и тежка)
текстура. В допълне
допълнение към задължи
задължителните хидран
хидранти (хиалуронова
киселина, гли
глицерин),
потърсете и тази
компоненти
в състава им,
които укрепват
хидролипидна
хидролипидната мантия и съз
създават
защитна
бариера на повърх
повърхността на кожата.

Слънцезащита
Защитата от слънце е от значение целогодишно, дори и при облачно време. Това важи с особена сила за началото
на есента. По това време на годината обаче слънчевата активност намалява, затова
продукт със SPF 20-30 е достатъчен. Може
да използвате и фон дьо тен със слънцезащитна функция.

Сн.: Pixabay

Изключение прави само кожата с хиперпигментация, която трябва да бъде защитена по всяко време на годината, като се използват продукти с най-малко SPF 50.
Характеристики за грижата за кожата
през есента, според нейния тип

Есенна грижа
за чувствителна кожа
Изберете продукти с успокояващи съставки като ниацинамид. Подходящи за чувствителната кожа през есента са и кремовете
с пре- и пробиотици и пептиди, които редуцират появата на бръчки и стимулират кожната регенерация.

Есенна грижа
за проблемна кожа
През есента проблеми като омазняването на кожата, появата на акне и други подобни, свързани с дехидратацията и удебеляването на роговия слой (последици
от излагането на слънце през лятото), могат да се влошат. Често срещана грешка е

да се справите с тези явления с абразивни почистващи или продукти, съдържащи
в състава си алкохол. По-добре заложете
на ексфолиращи гелове през деня, а вечер
използвайте нощен пилинг. През деня не
забравяйте да нанасяте и слънцезащитни
продукти.

Есенна грижа за суха кожа
Фокусирайте се върху допълнителна
хидратация със серум или друг козметичен
продукт, съдържащ хиалуронова киселина.
И не забравяйте да правите редовно маски.

Есенна грижа
за комбинирана кожа
Не претоварвайте кожата си с богато
текстурирани продукти, които предизвикват мазен блясък. Подходящ вариант е например хиалуронов серум + вашият любим лек крем. Можете да направите крема
си още по-подхранващ, ако го обогатите с
капка козметично масло непосредствено
преди употреба.

7 - 13 септември 2022 г.

BG VOICE

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

Грим за есента: Заложете
на червено червило

К

акво първо ви идва наум, когато
казвате есенен грим? Веднага
ще си представим земните, опушени нюанси и тъмните устни,
които просто принадлежат към
есенния грим. Как измисляте есенен грим,
който за секунда може да се превърне във
вечерна визия? Вдъхновете се:
Заложете на червено червило! Този нюанс
отлично улавя есенното настроение и цветът е подходящ за всеки тип кожа. Но внимавайте да не прекалите. Ако това е ежедневен грим, акцентирайте само на една част от
лицето. Така че ако изберете тъмни устни,
не прекалявайте с грима на очите, нанесете
малко повече спирала.

Ако нанесете тъмен грим на очите, добавете неутрално червило в телесни нюанси бордо е чудесен избор. Не се страхувайте да
посегнете към златисти и кафяви тонове

в комбинация
с прасковени нюанси
които изглеждат много женствени и секси.
Не е нужно да се отказвате от любимите си
неутрални нюанси. Посегнете към бежовите и кафявите цветове, които можете да комбинирате например с пудрово розово, за да
създадете идеалната нежна есенна визия.
Тичате ли направо от работа на вечеря или
фирмено парти? Така че е време да добавите есенна визия. Сменете цвета на червилото с червено или друг тъмен цвят и добавете
драматизъм към цялостния грим. За една на-
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Този нюанс улавя есенното настроение
и е подходящ за всеки тип кожа

За да направите това, имате нужда от добра
основа, която може да се нанася с четка или
върховете на пръстите.

Предварително
почистете кожата
с гел за измиване или мляко, за да премахнете грима, и ако е необходимо, нанесете основа, която затваря порите и фините
бръчки. След това нанесете равномерно
основата и разнесете добре по линията на
косата и брадичката.
Не трябва да имате резки преходи, затова
избирайте продукта ясно според тена на кожата ви. Нанесете тънък слой насипна матираща пудра отгоре, за да премахнете мазния
блясък и да подготвите кожата за нанасяне
на другите козметични продукти.

истина дълга издръжливост изберете матови
червила, дори може

да се справят
с храна и напитки
и отново да са на устните. Не забравяйте и
да фиксирате грима.
През тази година видяхме много скъпоценни камъни и перли по лицето на модели
и известни личности, като гримьорите проя-

виха невероятно творчество и въображение.
Те препоръчват първо да направите шаблон
и да очертаете дизайна си с течна очна линия. По този начин поставянето на бижутата
е по-лесно и по-бързо. Препоръчваме ви да
използвате водоустойчива течна очна линия.
Първо, трябва да постигнете еднакъв тон
на кожата, защото това е единственият начин
гримът ви да изглежда красив, независимо
от броя на нюансите на сенките и червилото.

Много момичета и жени забравят колко е
важно

да се грижим за веждите
и да създаваме спретнати линии от космите. Първо, премахнете всички израснали косми с пинсета и едва след това запълнете празнините с молив или сенки.
Не забравяйте, че оцветителят трябва да е
с един тон по-светъл от косата ви, защото
в противен случай лицето ще бъде доста
грубо. Освен това използвайте гел за оформяне, защото той ви позволява да придадете на веждите си добре поддържан
вид. Уверете се, че косата ви е добре оформена и сресана. Можете да изберете
цветен гел, който освен обем, придава на
косата желания нюанс.
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Работа
Предлагам

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

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

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
ШОФЬОР НА КАМИОН,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търси шофьор на камион, Който да ходи навсякъде и да има Хазмат и
Танкер. Седмична заплата 7739461796 №19482
RECOVERY DRIVER,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60118, Търсим шофьор
на камион с 2 годишен опит който да пътува до
определен щат за връщане на камион, транспортиране на части и евентуален транспорт от и до
летище О\'Хеър. Работно време от 7-5 или 8-6.
84722080898 №19483
RECOVERY DRIVER,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60118, Търсим шофьор
на камион с 2 годишен опит който да пътува до
определен щат за връщане на камион, транспортиране на части и евентуален транспорт от и до
летище О\\\'Хеър. Работно време от 7-5 или 8-6.
8472208098 №19484
CDL-TEAM 0,85CPM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking for Team
driver for steady line IL-LAS VEGAS,NV -YORK,PA back
to Chicago,IL -SAT SUN home 5000 miles 0,85cpm
more info 8472542504 №19491

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

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT,
Цена US$ , Зипкод 60015, Deerfield Dental Office
търси да назначи на пълно работно време
Dental Receptionist. Заплащане : $16 -$18 на час
за старт в зависимост от опита. Обадете се на
тел: 847-312-5549 Говорим български. №18931
ТЪРСИ МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони в Arlington Hts търси механици, със или без
опит. За повече инфо тел. 6308735507 №19471

СТРОИТЕЛНА ФИРМА ,
Цена US$ , Зипкод 60056, Строителна фирма търси
да назначи майстори на лепене на плочки. Опит в
областта задължителен. Добро заплащане и гъвкаво работно време. За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на 773-656-1757
№19475
ДИСПЕЧЪР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Транспортна компания търси да назначи диспечър на пълно работно време П-П 7-4 или 8-5. Компанията се намира
в East Dundee, IL. Заплащането е по договаряне,
спрямо опита! 8472208098 №19476
TARSQ DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsq detegledachka
za bebe part ili full time v Des Plaines.Cenq po
dogovarqne.ZA kontakt 773-996-0940 №19467
ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ ,
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена за чистене
на офиси и къщи c кола. 2247666445 №19470
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с
обикновена книжка тел.2248176515 №19456
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с
обикновена книжка тел.2248176515 №19457
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с
обикновена книжка тел.2248176515 №19458
ТЪРСИМ ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 6091, Търсим детегледачка за момчe на 6 месеца от понеделник до петък
07:30-16:30 / Wood Dale 7082524868 №19462

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме
тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената е $11 на брой. А ако
искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
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PRODUCTION ASSISTANT
Tърсим Production Assistant. Full Time.W-2.Да
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847630-4050 за повече детайли и назначаване на
интервю. №18489
CDL REGIONAL,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна
компания търси шофьор Class A за регионална
работа. Заплащането е за заработена седмица,
с възмойност да се заработят до $2000.00 за
седмица. За повече подробности - тел 847-3507070. №18945

CDL-A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, DM Express Inc -OTR/
Midwest/Southeast райони -Седмично заплащане,
базирано на опита -Заплащане на допълнителен
стоп и Detention/Layover -Вкъщи всяка седмица
или всеки две седмици, според желанието на шофьора -Работа с опитни и професионални диспечери -Камиони Freightliners -Dry vans 8472626855
№19460
МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони
търси да назначи механици. Предишен опит е
препоръчителен, но не е задължително условие.
За повече информация, моля обадете се на посочения телефон. 6303509989 №19453
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с
обикновена книжка тел.2248176515 №19454
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим шофьори с
обикновена книжка тел.2248176515 №19455
БОЯДЖИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с
опит. Целогодишна заетост и добро заплащане.
За повече информация:224-388-2390 2243882390
№19439
ТЪРСЯ CDL DRIVERS ,
Цена US$ , Зипкод , търся CDL шофиори тим за
нов камион 2023г работа за Amazon 5-дни в седмицата се работи 2500$ на човек за singal 2000$
6304400902 №19421
ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания
търси шофьор за драй ван. За информация се обадете на 224-595-9093. №19391
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am .
7748105573 №19392
ГОТВАЧ В ПИЦАРИЯ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60202, Sarpino`s Evansaton
предлага работа за готвач. 10am-7pm и 6pm-3am .
7748105573 №19393
OWNER OPERATORS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Транспортна компания
предлага работа за Owner Operators! Only 8 %
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отношение!
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 - Andy
6302907566 №19338
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 предоставянето на професионални
мрежови услуги. Контакт: simona.zareva@tbs.tech
359877980442 №19092

CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транспортна компания търси да назначи шофьори с
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm!
7736036413 №18426
ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за работа в офис. За повече информация - тел.: 847-571-0945. №18486
CLEANING SERVICE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers
Предлага почасова работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224334-1818 312-593-1392 №18586
ACCOUNTANT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC
located in Burr Ridge is looking for accountant
Candidate must have: Good planning, attention
to detail, organizational and prioritization
skills, ability to multitask and work under time
constraints. Job Functions include but are not
limited to: • Accounts Receivable • Customer
invoice preparation and sending invoices to
customers. • Collections • General ledger • Data
entry, filing and scanning reports and payments •
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a
Driver for Regional Trips. $400 every Day! Direct
Deposit Every Week. Sighn Up Bonus! Volvo
Automatic. For more info Call 7739837254 $2000 $2400 Weekly №18963
MЕХАНИК НА KАМИОНИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair
в Elgin търси да назначи механици на камиони и
трейлъри. Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За повече информация, моля позвънете
на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned
business is looking for a self-motivated truck and
trailer mechanic. Experience is a plus own set of tools
is required. For additional info please call 630-9484547 or text 773-946-7497 №18965
DRY VAN DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за
OTR за dry van. Freightliner Cascadia automatic,
fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522
№18969
DISPATCHER & SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y
in business need experienced dispatcher and safety
to work in office / not from distance/ 2245202269
№18971
DRIVER/ШОФЬОР,
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас
C за Straight truck local. Заплащане процент от рейта с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday
6306342892 №18872
DEDICATED RUN!,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси
шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH
вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483
7087708483 №18838
FEDEX GROUND ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива.
FedEx Ground, doubles endorsement and 1 year
experience. 6302903092 №18819
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НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили платени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри *
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL
NOW: 224-724-1694- Любо №18508
ШОФЬОРИ, O. OP.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания набира шофьори Class A на дълги дистанции. Заплащането е за заработена седмица
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започване , в зависимост от опита. Търсим собственици на камиони. За повече подробности - тел
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако
не отговорим. №18485
МЕХАНИЦИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532
ИЛИ 773-968-8245 №18518
DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED,
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire
is a fast-expanding company and we are looking
to hire responsible, hardworking, reliable, selfmotivated drivers. You will drive brand new Isuzu
trucks. Year: 2021 Requirements: - MUST have
clean valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks Year:
2021 - Regular driver’s license/ CDL is not required
Business hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm Saturday: 8am – 2pm Our warehouse is located
in Wood Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!!

№18520

CAREGIVERI TARSIM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time
Caregiveri/Companions.
Locations:
Suburbs
(Hoffman Estates, Highland Park,Schaumburg),
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas.
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 224500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим
работник за поддръжка и почистване в сервиз.
6303509989 №18694
ЛОКАЛНИ OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner
operators за локална/регионална работа в радиус
от 200 мили от вашия паркинг. $800-$1400 оборот
на ден, вкъщи всяка вечер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
LOCAL CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local
rabota za CDL shofior. Elk Grove Village do Rockford.
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq tel
7739412232 №18798
OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa
компания набира котрактори с CDL за съвместна
работа. За повече информация търсете Зори 224659-2356. №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 872-3031060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair
в Elgin търси да назначи момиче за работа като
офис асистент и касиер. Опит не се изисква. За
повече информация, моля позвънете на 224-4287780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS
FOR LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this
steady lines more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна
компания предлага работа за CDL class A шофьор
$275 per day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки
уикенд в къщи. За повече информация се обадете
на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс
от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили
на седмица, за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. Тел: 847-877-4745
№18359
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ФЛОРИДА
HIRE OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, We hire owner
operators to join our team. The best possible rates at
the request of the driver. 15 years of experience 10%
Dispatch Fuel discounts Ifta 9415869386 №19344
SOMEWHERE ELSE
SHUTTLE VAN DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL.
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

PROPERTY ASSISTANT,
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по
договорка 3039748716 №18968
COAST TO COAST
ОТR DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна фирма с 10 години опит наема OTR drivers and owner
operators,разполагаме с камиони за работа кам
фирмата с 0 % down ,0 % interest.Честност и коректност. 7738187459 №19477
Работа
Търся
Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, от България с опит
53V/R/F/Hz 0889901909 №19488
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Трябва ти Диспечер -опит, професионализъм и добро отношение.
Правилния човек -на правилното място. Защо да
плащаш $$$ за офис и работници? Мога да помогна:5618770865 №19424
REMOTE DISPATCHER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, Търся оунери работя от вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ
7278355206 №19431
АТЛАНТА
REMOTE DISPATCHER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206
№19432
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , диспечер от България с
опит +359877981874/viber 53V/H/F/Hz №19489
ФЛОРИДА
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206
№19433
DISPATCH REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, dispatcher with
experience от България 53V/R/F/Hz call/text/
email-5618770865 №19487
НЮ ЙОРК
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся оунери работя от
вкъщи имам 17гд стаж V.VZ.R.RZ.F.FZ 7278355206
№19434
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , dispatcher with exp 53V/R/F/
Hz call/text 5618770865 №19490
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
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем
в къща в Arlington Heights IL60004 500$ всички
консумативи включени . 7739839296-Ани №19481

ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 1250, Дава се едностаен апартамент под наем в Arlington Heights,IL ( Goebbert Rd и
Golf Rd) Свободен от 1 Октомври. В цената са вкючени вода и отопление. За контакти:224-762-5962
№19485
ONE BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ , Зипкод 1250, Дава се едностаен апартамент под наем в Arlington Heights ,IL (Goebbert
Rd и Golf rd. )Свободен от 1 Октомври.В цената са вкючени вода и отопление За контакт :
2247625962 №19486
1BDR APARTAMENT FOR RENT,
Цена US$ 780, Зипкод 60630, 1 Bedroom
apartment for rent. 5221 N Elston Ave, Chicago.
FREE Parking, laundry, free cooking gas, and free
heat. monthly rent: $780. Available now. Pls, call
847-967-6731 or 224-565-3526. №19492

2 BEDS/2 BATHS,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60126, Elmhurst. York
Rd & Grand Ave. 3rd Floor. Close to ORD and I-290.
Master bedroom, balcony, SS appliances, Central AC/
HVAC, furnished, underground garage and storage
cage. No smoking and pets. Quiet neighbours. Rent
period: 2+ years. Please contact me for more pictures
and showing. 7089452999 №19472
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING ALL UTILITIS
6305394849 6305394849 №19473
СТАИ ПОД НАЕМ $350,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМЕ СТАИ ПОД
НАЕМ $350 И $395 НА МЕСЕЦ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО ЗИП КОД 60659 КЛИМАТИК КУХНЯ СОБСТВЕН
ВХОД ПЕРАЛНИ ИНТЕРНЕТ И ДР ЕКСТРИ ХРИСТО 7738170102 franwalk@gmail.com 7738170102
№19397
СЪКВАРТИРАНТ/КА,
Цена US$ 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/Weathersfield Way.
Бърз достъп до I90,I290,I390,I355.Наемът е $600/
месец+ток(обикновенно е около $30/месец на
човек)Свободен от 1ви март. 3129532101 №19207
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse
in SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390
$670/month , Furnished, All inclusive 1-847-6307078 Please, leave a detailed message 18476307078
№19053
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 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 $600, вода и газ са
включени в цената. За контакт Мирко (773) 5104442 №18976
ROOM FOR RENT,
Цена
US$
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 всичко - 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 вътрешен
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi
и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не
pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете
съобщение на 305-916-0160. 3059160160 №18848
FOR RENT ,
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount
prospect, great location, great schools, brand new
kitchen remodeled, freshly painted, call 708 415
7911 №18761
FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth
apartment available for RENT in Schaumburg as of
July 1st. Convenient location near Costco, Woodfield
Mall, I-90. Second floor with balcony. Central A/C.
Pool in the complex. For more information call 847
312 0278 or 773 996 8900 №18764

FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005.
Newly renovated, great location and schools! For
information: 847 630 8884 Stancho №18755
SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1flr,
1garage,2 beds, 2 full baths living dining granite
kitchen many closets laundry in condo with new
washer&dryer.closet&bath in master.laminate/
tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr, close
Mall. Association swimming pool&party room.
2246596601 Neviana 2246596601 №18849
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ SAAB 900S,
Цена US$ $700, Зипкод 60047, ПРОДАВАМ SAAB
900S 1995. Aбсолютно безотказен.$700. Тел 630542-4695 Пламен №19479
PRODAVAM KOLELO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, PRODAVAM KOLELO v
mnogo dobro systoqnie i na izgodna cena . Tel. 630
386 5280 №19396
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
Chicago + suburbs
ALFRED’S THERAPY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60532, Облекчаване на болката, възстановителна терапия и медицински масаж. www.alfredstherapy.com 6308088147 №19474
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толвачка.
Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563 1200 №19480
ГЛЕДАМ НА КАФЕ/КАРТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам на кафе и
карти, намирам се в Маунт Проспект, за повече
информация обадете се на 847-471-1832, Силвиа
№19461
РЕМОНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на домашни
уреди, перални , Хладилници сушилни , миялни
,ТВ, лаптопи, Николай 6302200138 №19425
MALKI OBIAVI,
Цена US$ , Зипкод 60016, BOIADISVANE I
SHPAKLOVKI 3127227479 №19412
DAMSKO PODSTRIGVANE,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in
Arlington heights, haircut, color, highlights, perm,
keratin straightening treatment, 708 415 7911
№18763
GLEDAM DECA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v
doma si v Hoffman estate.Predlagam domashno
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq
Tel: 224 659 1156 №18609
ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме
екип от специалисти, които предлагат психотерапевтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. Повече информация можете да получите от
сайта ни. 359889291674 №18960
COAST TO COAST
ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни разговори
до България и целия свят. Най-ниски цени. Регистрация в същия ден. Говорим български.Тел: (847)
854 – 8094. №19468
ШОФЬОРСКА КНИЖКА ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книжка, ID
card. Международна шофьорска книжка, ID card.
Без Социален номер, без изпит. Валидна 10 г. За
студенти, туристи, временно пребиваващи. Тел:
224-713-5534, е-майл: dimitrova07@yahoo.com
2247135534 №19469
SOMEWHERE ELSE
ВОДОПРОВОДЧИК ВАРНА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 9000, Ако имате нужда от
висококачествен водопроводчик във Варна, не
се притеснявайте, а позвънете на 0700 33 700!
Посетете нашия уебсайт за повече информация.
https://fantasticservices.bg/vik-i-otoplenie/
vodoprovodchik/varna/ 70033700 №19466
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- Какво ще се получи, ако се кръстоса блондинка с хъски?
- Или много тъпо куче, или студоустойчива шматка.
В църквата влиза младеж, шамаросва свещеника и ехидно казва:
- Отче, нали е казано, че ако те ударят по едната
буза, трябва да обърнеш и другата!
Свещеникът, бивш покаял се шампион по бокс,
само с един тупаник изстрелва простака в отсрещния ъгъл и отговаря:
- Казано е също, че с каквато мярка мерите, с такава ще ви отмерят!
Изплашените богомолци се питат:
- Ама какво става?
Клисарят обяснява:
- А, Евангелието тълкуват.







Седя си в кръчмата и пия. Някакъв ме пита:
- Защо пиеш?
- За да съм красив.
- Нима пиенето те прави красив?
- Разбира се! Всеки път като се прибера късно
от кръчмата, жена ми вика „Охо! Ето го! Красавецът
се прибра!“







В Шао Лин:
- Защо не напредвам, учителю?
- Виждал ли си чайката да прелита над пламтящия залез?
- Да, учителю...
- А как водопадът се опитва да разбие скалите,
но без да успява?
- Да, учителю...
- А отражението на Луната в тихи води?
- Да, учителю...
- Еми, затова не напредваш... Защото само се
заплесваш, вместо да тренираш.

























- Защо козелът ви е без рога?
- Козата ни е порядъчна!

- Повече със Сашо карти няма да играя!
- Защо?
- Защото е голям мошеник! Заложих жена си и
той спечели, а сега не ще да я вземе!
Мъртвопиян пада и заспива на улицата. Минава
полицай и го сритва:
- Какво правиш, бе?
- Не виждаш ли, паркирал съм!
- Ти да не си кола?
- А ти да не си паяк?
Професор в университета:
- Недовършената курсова задача не е беда. Главното е, когато правите деца, да ги довършите! Иначе после идват недовършени деца и носят недовършени курсови задачи. И този затворен кръг
няма прекъсване!







Цвеклото е отлично средство за отслабване.
Вземи си 4-5 декара и си копай, и си поливай.







Не трябва да оставате дълго сами със себе си,
защото с какъвто се събереш, такъв ставаш...
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Дочуто между колежки:
- Ама е погрозняла тая, да ти е кеф да я гледаш!
- Скъпи, аз съм гола и в ръката си държа шише
ракия. Какво ще пожелаеш?
- Овчарска салата...
Вчера си изтеглих програма за изчисляване на
изядените калории! Веднага след първото изчисляване минах към двойно счетоводство...
- Добър ден. Искам да поръчам торта със загорели блатове и да е леко наклонена...
- Аха. Разбирам. Може ли да попитам...
- Съпругът ми има рожден ден. Нека мисли, че
аз съм я правила!
Моята приятелка обича чай, а аз кафе, когато
сме заедно, за да няма разногласие, пием водка!
На митницата:
- Оръжие, наркотици, фалшива валута?
- Благодаря, имам си.
На работа го наричаха 007: нула мотивация за
работа; нула желание за работа; седем почивки за
кафе.
На пазара:
- Имате ли документи за тази риба?
- Какво ви трябва, смъртен акт ли?
Човек се изгубил в пустинята. След една седмица, вече примрял от жажда, видял един оазис. Затичал се към него и какво да види - отпред лежи
един змей и спи. С последни сили човекът вдигнал
едно дърво и започнал да налага змея. След половин час змеят отворил лявото си око и попитал:
- Абе, ти какво искаш сега?
- Как какво, бе, умирам от жажда и искам да пия
вода.
- Е, като искаш да пиеш вода, що се биеш...
- През цялото време търся смисъла на живота,
но все не го намирам.
- Провери ли в хладилника?
- Няма го.
- Значи вчера сме го изпили...
- Носиш ли очила?
- Не, защо?
- Имаш белег на носа.
- А, той е от халбите...

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:
ВОДОРАВНО: “Когато розите танцуват”. Витамин. Волан. Екипи. Панел. Тематика. Тога. Зет. Корал. Нари. Рата. Бас. Кан. Лила. АВО. Тил. Нан.
Цена. “Ата”. Кета. Локомотив. Маса. Кол. Равинат. Вино. Ара. АМ. Марал. Марина. Окалина. “Аканат”. Дакота. Ане. Лев. Рет. Китароне. Ота
(Йоко). “Ленор”. Сак. Ран. Масон. Велев (Димо). Балони. Икона. Вов. Лак. Нома. Аноним. Навес. Ром. Магелан (Фернанд). Ноти. АТЕ. Ори (
“Граф Ори”). Атос. Ток. Кетон. Ранина. “Ино”. Рококо. Екар (Жан). Канарин. Нил. “Лина”. Атака. Арама. Осил. Синори. Амон. Каре. Арикара.
“Климати”. Тини. Арат. Тирета. Материк. Рат. Рани. Ари. Какаду. Анета. Амок. Кака. Арес. Коне. Аламо (Франк). Урок. Сет. Реса. Малер (Густав). Ваталин. “Нанина”. Канап. Рил. “Сатирикон”. Канонир. Пирит. Канава.
ОТВЕСНО: Нова Загора. Елеватори. “Атала”. Ака. ГИНЕС. Каравелов (Любен). Колорит. Калан. Катет. Новак. Невен. Сенека (Луций). Ено. Тал
(Михаил). Камиларов (Емил). Соколи. Ира. Уран. Сом. Канон. Нер. Текила. Икар. Пи. “Ритон”. ТАМАТ. Баритон. Ракаров (Кирил). Тонер. Цитат. Сако. Асир. Декар. МАЛЕВ. Кал. Мане (Едуар). ИКАРУС. Тип. Нивалин. Видикон. Каната. Сали. Тот. Ламинат. Номератор. Такел. Белина.
Ана Карима. “Арарат”. Нотиси. Така. Асо. Ора (Антонио). “Агон”. Ки. “Ирен”. Нат. Канарата. Отони. ЕРИКА. Кратер. Ива. Акан. Калина. “Алена”.
Еник. Оцет. Кра. Емона. Анамити. Асара. Укор. Коала. Анона. “Арома”. Аланин. Двигател. Иносан. Тирана. Ама. Ика. Апатит. “Ането”. Ироним. Тороманов (Хари). Ати (Бартоломео). Аларма. Анам. Сонари. ИКО. Ана.
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Астрологична прогноза
ОВЕН

Девизът ви за този период трябва да е: предпазливост и никакво участие в авантюри и рискови
мероприятия. Избягвайте местата, където има струпване на много хора, и не се включвайте в екстремни развлечения.
Ориентирайте се към самостоятелна работа, с която
бихте могли да впечатлите с индивидуалността си. Не
си създавайте твърде амбициозни планове. Съобразявайте се с характеристиката на обстоятелствата, защото някои замисли няма да се осъществят така бързо, както си представяте.

ТЕЛЕЦ

Бъдете готови на моменти да
намалите темпото, да изчакате,
даже ако се налага, да промените тактиката. Не го приемайте
като отстъпление, а като вариант за предотвратяване на щетите. Част от резултатите ще зависят от външни фактори и нетърпението
ви може да предизвика конфликтни ситуации. Във
ваш интерес е да ги избегнете. Проверявайте оперативната информация, с която си служите, записвайте крайните срокове, с които сте обвързани, за
да не пропуснете нещо важно.

БЛИЗНАЦИ

Бързият напредък в предпочитаното направление е свързано
с конструктивния подход към текущата ви работа и готовността
да съчетавате заниманията или
да ги променяте със светкавична скорост, без да допускате груби грешки. Творческият ви потенциал е
стабилен и ако успеете да видите фактите и събитията от различни гледни точки, значително ще повишите ефективността си. Често ще попадате в неблагоприятна ситуация да сте необходими на всички
около себе си, и то непрекъснато.
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РАК

Опитайте се да разпределите
времето си така, че да не игнорирате собствените си интереси, удовлетворявайки чуждите.
Ще разполагате с подходящи условия за реализация на промени, които обмисляте
и подготвяте от доста време. Може да са свързани с
ново работно място, ново жилище, смяна на автомобила, дълго пътуване с цел бизнес. Неприятните преживявания, доколкото ги има, ще са свързани със субективен фактор, с нечий опит за намеса с
личния ви живот и пространство.

ЛЪВ

Избягвайте разговорите, засягащи перспективните ви намерения както по отношение на
бизнеса и професията, така и по
отношение на съществуващите
или очаквани връзки от какъвто и характер да са.
Правилното разпределение на силите и ангажиментите ви зависи от вас. Преживяванията ще са положителни. Онова, което преди време ви е затруднявало, сега ще се получи с лекота. Хора, които са ви
създавали спънки, сега ще застанат на ваша страна
и ще ви предложат съдействие.

ДЕВА

Умението ви да общувате, да изразявате мислите си разбрано
ще привлича околните. Всички
ще се стремят да получат вниманието и одобрението ви. Време
е да покажете уменията си, постиженията или продуктите си. Напредъкът ви ще е значителен и ще се
отрази положително на вдъхновението ви. Със сигурност няма да ви е скучно, но не всички преживявания ще са радващи. Случка, която се опитвате да
запазите в тайна, ще излезе наяве и може да ви създаде неприятности.

ВЕЗНИ

Един от начините да предотвратите проблемите е да запазите дистанция с личности, които
предизвикват у вас съмнения с
поведението си. Не обсъждайте
лични въпроси, не разпространявайте непроверена
и несигурна информация и не давайте възможност
да ви въвличат в интриги. Възможно е да получите
допълнителни приходи, заделете ги за дългосрочен
резерв. Създайте си умерено темпо на работа и не
се пришпорвайте излишно. Погрижете се и здравето си, осигурете си здравословна храна.

СКОРПИОН

Основните ви занимания ще са
свързани с уреждане на финансови въпроси, оформяне на банкови документи и осигуряване
на ресурси за осъществяване на
предстоящите ви дейности. Преценявайте внимателно както собственото си поведение, така и това
на новите си познати. Неприятностите може да дойдат точно от някого от тях, така че не се доверявайте
на онзи, който все още не е доказал, че го заслужава. Помислете дали нямате неизпълнени обещания
и се постарайте да ги довършите.

СТРЕЛЕЦ

Изказвайте мнението си ясно и
недвусмислено, особено когато
става дума за справяне със сложни казуси. Присъщите ви акуратност, осведоменост, аналитични
умения ще се окажат „ключът“ за преодоляване на
сериозни конфликти както в професионалната, така
и в личната сфера. Преценявайки неуспехите от миналото, ще си дадете сметка за предпочитанията и
очакванията си от бъдещето. Силата ви е в сътрудничеството и партньорската работа, където ще създадете контакти с нови хора.

КОЗИРОГ

Събитията ще са динамични, а
обстоятелствата подходящи, за
да поставите началото дори на
най-смелите си творчески хрумвания, да заявите присъствието си в различни направления. Без особени затруднения ще си осигурите професионален напредък и
разширяване на влиянието в обществените структури. Успеете ли да си дадете сметка кои фактори губят
значимостта си за сметка на други, ще можете да изградите фундамента и структурата на проектите си
за няколко месеца напред.

ВОДОЛЕЙ

Впечатляващите
резултати,
включително и финансови, ще
дойдат от екипната работа. Ще
получите подкрепа от влиятелна личност, която от доста време
ви е обещана, но до момента не сте имали възможност да се възползвате. Благодарение на въпросното съдействие ще си осигурите ресурсите, необходими за по-нататъшната ви работа. Усещането за
самостоятелност и напредък ще се отрази на тонуса, съпротивителните сили, настроението и духа ви.
Ще сте много по-жизнени, бодри и устойчиви.

РИБИ

Ще успеете да се справите със затруднения и да подобрите перспективите си за развитие. Творческият ви потенциал е в процес
на растеж и ще измислите оригинални решения на трудните въпроси. Напредъкът ще
се дължи на умението ви да усвоявате информация
и да я съчетавате с натрупания опит. Стремежът ви
към самоусъвършенстване ще предизвика леко разместване на приоритетите и промени в ценностната
ви система. Не се отказвайте от изяви, подпомагащи
разширяването на бизнеса ви.
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Глобален апокалипсис: Кои страни имат
най-добри шансове да го преживеят?
XСАЩ не попадат в топ 5

vasil@bg-voice.com

глобална катастрофа
която може да срине цивилизацията, като
удар на космическо тяло в Земята или световна пандемия, но това също са реални
опасности с катастрофален потенциал. Има
и множество мрачни сценарии, водещи до
тоталния срив и хаоса.
Къде е най-вероятно да се оцелее, ако настъпи събитие или система от фактори, които да разрушат човешката цивилизация?
Проучване на учени от САЩ определи кои
са страните, които дават най-големи шансове. Изненадващо в първата петица няма
нито една от най-големите по територия
държави.
Според изследване, ръководено от професор Алън Джоунс, директор на Global
Sustainability Institute към Anglia Ruskin
University (ARU), най-добри шансове за оцеляване при глобална катастрофа има в Нова
Зеландия, следвана от Исландия, островният австралийски щат Тасмания, Ирландия и
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минимална помощ отвън
Освен това те имат към момента относително хладен климат и могат да продължат
да се радват на относителна стабилност въпреки пълзящите негативни изменения в
климата на планетата.
Оцеляването на човешката цивилизация в
Британия, въпреки че е поставено като възможности преди САЩ, е най-проблематично от всички посочените по-горе в списъка
страни, защото тя има проблем със самодостатъчността. Нейната земеделска земя може
да не е достатъчна, за да подсигури бъдещо
нарастване на населението.
Проф. Джоунс подчертава, че мащабните
промени може да станат факт още в идващите години или десетилетия. По думите му те
могат да доведат до упадък на човечеството и са „животопроменящи“. В проучването
екипът се е постарал и да препоръча действия за съпротива на разрушителните ефекти, особено по отношение на страни „с найнеблагоприятни стартови условия“.

ВАСИЛ
ДИМОВ
Напрежението в международната политика нарасна неимоверно през последната година, а на Стария континент се разрази война с участието на водеща ядрена сила срещу
противник, подкрепян от друга такава. Според повечето анализатори в този напрегнат период шансовете за ескалация до ядрен конфликт са силно увеличени, а някои
дори смятат, че ситуацията е по-взривоопасна дори от Карибската криза от 1962 година.
Това става на фона на драстични климатични изменения, които се усещат все повече и
повече на много места на планетата.
Не е чудно при това положение, че хората все по-често се замислят до какво може
да доведе всичко това, а опасенията от конкретната ситуация ги карат да мислят и за
други възможни заплахи пред човечеството. Покрай войните и климата по-рядко се
сещаме за други възможности за

та, защото могат да просъществуват без или с

Великобритания.
Критериите са най-различни, като защитени граници, възможност за производство на
храни, достатъчно енергия и производствена инфраструктура и др. По думите на Джоунс това класиране, в което голяма страна
като САЩ е едва шеста, се дължи главно на
един много важен фактор: изолацията.
„Главната причина САЩ да не са на предна позиция е нашият критерий за изолация.
Той показва колко са уязвими страните от
криза при съседите, ако се получи тотален
срив. В това отношение островите се справят много по-добре от страните със сухопътна граница“, казва професорът, цитиран
от „Сън“.
В изследването, публикувано в списание
Sustainability, учените разкриват и как фактори като унищожаването на околната среда, ограничените ресурси и взривното увеличаване на населението на места могат да
доведат до

разпад на цивилизацията
Те окачествяват климатичните промени
като „мултипликатор на риска“, който прави
нещата още по-лоши.
Според учените при вариантите, в които
цивилизацията може да са срине
без катастрофално събитие като
ядрена война, в зависимост от
факторите това може да стане както бързо, така и в течение на доста години.
Нова Зеландия например е посочена като място, в което цивилизацията може да се запази в
известна степен, защото там е възможно да се съхрани високо ниво
на технологичен, социален и организационен ред. Същото с различна сила важи и за останалите
острови в първата петорка.
Те са класирани в предни позиции като добри за оцеляване мес-
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Връзката на Меган Фокс
и Машин Гън Кели е в криза
Връзката на Меган Фокс и
Машин Гън Кели е в криза. А
причината е, че актрисата се
е уморила от детинските прояви на рапъра. Дори се появиха слухове, че Меган е прекратила годежа им.
Звездите започнаха връзката си през пролетта на 2020 г.,
а през януари 2022 г. обявиха,
че са се сгодили.
В последните седмици Фокс
не публикува никакви снимки
с годеника си в Instagram.
Източници твърдят, че Меган се е уморила от детинските прояви на Машин. Тя забелязвала, че партньорът й
продължава да е незрял, въпреки че връзката им се раз-

вива, твърди източник на списание „Heat“.
Имало много червени флагчета около рапъра, като найскорошното е, че той разбил
чаша за вино в главата си, докато бил на сцена.

Бебета помагат в дом
за възрастни хора в Япония
Дом за възрастни
хора в Япония ангажира малки деца за
важна работа - да
правят компания на
живеещите в него и
да подобряват настроението им.
Възнаграждението на бебетата е
памперси и мляко
на прах.
За новото попълнение в дома в Китакюши има изискване да са под четири
години и родителите или настойниците им да подпишат
договор, че бебетата или малките деца се явяват на работа,
„когато искат". Те имат право
на почивка, когато са гладни,
спи им се или не са в настроение.
В програмата вече са се за-
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Шарън Стоун стана майка
за четвърти път
Напук на масивния инсулт, стигмата около остаряването и факта, че са
я зарязали заради липсата й на ботокс, Шарън Стоун грее от корицата
Vogue Arabia.
Актрисата доказва, че естествената красота е най-хубавият грим, възрастта няма значение и трудностите
в живота могат да бъдат преодолени
чрез вярата в себе си.
64-годишната Стоун, която стъпва
в Холивуд преди цели 40 г., позира
в няколко прекрасни тоалета на луксозни марки.
Попитана за живота в Ел Ей с три
момчета, актрисата изненадва всички с отговора си, казвайки „Вече
имам четири“. Признава, че е осиновила още едно дете по време на пандемията от коронавирус, чийто родител е починал. „Това е приятел на
сина ми и той дойде да живее при
нас, когато баща му почина“, разказва Стоун.

След раздялата: Лео ди Каприо
купонясва с момичета

писали повече от 30 бебета.
Те повдигат духа на живеещите в дома над 100 души, преобладаващо на възраст над
80 години, заяви директорката Кими Гондо.
Обитателите на дома се
радват на малките, галят ги,
разговарят с майките.

Леонардо ди Каприо прекарва навън всяка вечер,
след като се раздели с приятелката си Камила Мороне.
Двамата се събраха през януари 2018 г., а само преди дни се появиха слухове, че са скъсали.
47-годишният актьор всяка вечер излизал в Малибу
с момичета, откакто е необвързан. А моделката заминала на ваканция в Сен Тропе с майка си.
„Лео е навън всяка вечер и купонясва... Той се мотае със старата си компания и с някои момичета. Мислех, че това е малко странно, когато Камила беше в
Сен Тропе...“, посочва източник на „Page Six“.
Лео и Камила прекратиха връзката си през лятото.
Няма лоши чувства между тях. Просто се стигна до естествен край, твърди източник на „The Sun“.
Все още не се съобщава каква е причината за раздялата им.
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Кание Уест: Съсипах си
семейството заради порното
Кание Уест призна, че една от причините за развода му с Ким Кардашян е порното. По думите на рапъра, заради него си
съсипал семейството. Откровението му
идва малко след като неговата бивша съпруга се раздели с комика Пийт Дейвидсън.
Звездата коментира публикация на бивша асистентка на Кайли Дженър – Виктория Виляроел, като я посъветва да стои
далеч от известната фамилия, която иска
да я превърне в плейбойка.
„Холивуд е огромен публичен дом.
Порнографията унищожи семейството ми, аз се справям със зависимостта“,
обяснява Уест.
Изпълнителят, който е баща на Норт,
Сейнт, Чикаго и Псалм, държи наследниците му - двама от които от сурогатна
майка - да посещават добро училище и да
бъдат възпитани с определени ценности.

Синът на Бритни Спиърс:
Бих искал да я видя отново
След като бившият съпруг на Бритни
Спиърс Кевин Федърлайн каза по-рано
този месец, че синовете им Шон и Джейдън не искат да виждат майка си, Джейдън каза пред британски медии, че и той,
и Престън биха искали да си поговорят с
майка им.
В поредица от интервюта Джейдън каза
на майка си: „Обичам те и ти желая само
най-доброто. Може би един ден ще седнем заедно и ще си поговорим нормално.“
„Когато си на 10 или 11 г., започваш да
разбираш някои неща. Наистина бих искал да я видя отново. Това би направило
мен щастлив, и Престън също.“
В момента момчетата живеят в Лос Анджелис с баща си и съпругата му Виктория Принс, бивша волейболистка. Те не се
появиха на сватбата на Бритни и Сам Асгари, въпреки че бяха поканени.
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Джейн Фонда е диагностицирана
с рак, започва химиотерапия
Носителката на „Оскар“
Джейн Фонда обяви, че е диагностицирана с „силно лечима“
форма на лимфом.
84-годишната актриса, която
тази година участва в последния сезон на ситкома на Netflix
„Грейс и Франки“, разкри, че е
била диагностицирана с неходжкинов лимфом (НХЛ) чрез
публикация в Instagram.
„80% от хората
оцеляват, така че се
чувствам голяма късметлийка“, написа Джейн. Тя
добави, че се
чувства
добре,
защото
има „достъп до

най-добрите лекари и най-доброто лечение“.
„Започнах химиотерапия за
шест месеца и реагирам доста добре“, каза Фонда. „Повярвайте ми, няма да позволя
нищо от това да попречи на
моя климатичен активизъм“,
каза актрисата, която лобира
за справяне с изменението на
климата.

Никълъс Кейдж в „Сценарий на
мечтите“ на Кристофър Боргли
След
„The
Unbearable
Weight of Massive Talent“ и
предстоящата американска
комедия на ужасите „Renfield“,
Никълъс Кейдж продължава с
още една комедия.
Източници
съобщават
ексклузивно на Deadline, че
той ще играе жалък професор, който става известен за
една нощ в комедията „Сценарий
на мечтите“. A24
ще финансира и
продуцира филма, а норвежецът
Кристофер Боргли поема сценария и режисурата.
Струва си да
се отбележи, че
Кейдж има стра-

хотна година, завръщайки
се с драмата „Pig“ и печелейки възторжени отзиви за „The
Unbearable Weight of Massive
Talent“ на Lionsgate. Това беше
последвано от първия уестърн в кариерата му „Butcher's
Crossing“ и „Renfield“ на
Universal, където играе граф
Дракула.
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ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

В

идин безспорно е град, притежаващ
богато културно-историческо наследство. От антични останки, през
средновековни крепости, до възрожденски постройки – той събира на едно място
спомена за няколко епохи. Освен крепостта „Баба Вида“ и „Кръстатата казарма“ има
един самотен паметник, който заслужава
нашето внимание, макар и останал в сянката
на всички останали. На малък площад пред
видинската гара е разположен леко прилегнал, сякаш уморен воин, навел глава над
оръжието си, след като е изстрелял последния си патрон. Бронзовата фигура представя български гренадир от братоубийствената Сръбско-българска война през 1885 г. за
защита на Съединението и независимостта
на България.
Паметникът костница, известен като паметника на Скърбящия воин, наистина е
уникален творчески поглед към победата и
победителя, който тъжи. Паметник на почитта и смирението, на хуманността и човечността. Някои определят този паметник

И победителят може да плаче:
Най-тъжният паметник
на загиналите в защита
на Съединението
на италианския майстор Арнолдо Дзоки.
Обратният път на статуята се оказва още
по-дълъг. Не е известно как е била доставена в срещуположния на Видин румънски
град Калафат, но в него тя престоява цяла
година – прекарването на статуя през Дунав
се оказва доста трудна и скъпа дейност.
В крайна сметка се намират видински рибари, които я транспортират доброволно у
нас. За целта

правят сал върху
няколко лодки

като най-благородния
в цяла България
а други, подобно на английския журналист
Берлайн, смятат, че той е без аналог в цяла
Европа.
Именно Берлайн, когато посещава страната ни през 1919 г., отбелязва: „България
има един паметник на победите, какъвто никъде в просветена Европа няма. Умиращият
гренадир, макар и победител, съжалява за
братоубийствената война със сърбите.“
Паметникът на Скърбящия воин увековечава подвига на загиналите в Сръбско-българската война. Една война, която тогава
е приемана от българския народ за братоубийствена, макар

поводът за нея да е
вражеската агресия
настъпила след Съединението, съобщава и
сайтът severozapazenabg.com.
Не е случаен фактът, че монументът се издига във Видин, тъй като крайдунавският
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град е арена на кървави сражения по време на самия конфликт. Тогава той е обсаден,
води се жестока битка за превземане на
крепостта, поверена на бележития български военен Атанас Узунов. В защитата се намесва и кораб, който успява да пробие блокадата и да достави боеприпаси за военните
части.
На 13 септември 1907 г. видинската общественост провежда конкурс за избор на
проект и строителство на паметник на побе-

дата и героите,

паднали във войната
през 1885 г.
Минават години обаче, докато организират превоза на гипсовата фигура на войника, изваяна от големия скулптор Андрей Николов, с влак до Русе, с лодка през Дунава
до Гюргево и от там отново с влак до Париж.
Във френската столица е отлята от бронз
във фабрика Jaboeuf et Rouard, в ателието

и успяват да я стоварят на видинския бряг.
Прибрана е на сигурно място в казармата на
Трети пехотен бдински полк, където отново
отлежава една година.
Инициативен комитет дълго време събира дарения от гражданите на Видин за издигане на постамента. Основният камък е поставен през 1908 г. на централния видински
площад „Бдинци“. На 15 ноември 1911 г. паметникът е открит, а композицията официално е наречена „За отечеството“.
В пиедестала на Скърбящия воин са положени костите на загиналите офицери в защита на Съединението през 1885 г.
През 1930 г. видинските управници решават, че този паметник ни излага, че фигурата
не е войнствена, мобилизираща, не буди патриотизъм и затова трябва да се махне. Но
има и трезвомислещи хора, които още тогава оценяват стойността му и създават Комитет за защита на тъжния воин. Уплашени от
общественото мнение, управниците само го
местят от централния на гаровия площад,
където се намира и сега.
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