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Фестивал
на българската
носия в
Сан Диего

» на 12 - 13

След Иън:
Ураганите
продължават и
през този месец

» на 38

» на 14
» на 10 - 11

Любимата храна
на крал Чарлз:
Негово Величество
обожава ризото с
диви гъби с агнешко
» на 20 - 21

XЩе летите за Коледа и Нова година?
Купете билетите още сега!
» на 8

Населението на
България се топи
по-бързо и
продължава
да застарява

Българските заведения в Чикаго
няма да работят на Нова година
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» на 4-6

Българите в Канада и САЩ искат
„Промяната“ на власт

с

ОТ РЕДАКТОРА

Всички ги е страх да управляват.
Какво следва?
В Съединените щати социолози и политически стратези наблюдават много отблизо
един показател – the enthusiasm gap – доколко избирателите на двете партии се вълнуват
от предстоящите избори. Това обикновено е
точен предвестник и кой ще е победителят,
особено за междинните избори. Между другото, той е 65% на 62% в полза на републиканците за този ноември. Ентусиазмът е почти
еднакъв, след като машинациите на републиканците от последните няколко десетилетия
доведоха до забрана на абортите.
Резултатите от последните, четвърти за 18
месеца, избори в България показаха, че ентусиазъм в избирателите няма. Рекордно ниската избирателна активност навсякъде, освен в
Турция, го показа. И когато това важи за почти всички партии – губи цялата система. Единственият ентусиазъм (освен този под строй
за ДПС), който можеше да се забележи, беше
сред избирателите на „Възраждане“. Но и там
е само ако сравняваме с останалите партии.
Ръстът при тях се дължи основно на разочаровани гласоподаватели -прелетни птички,
които кацнаха при проруската партия от „Има
такъв народ“.
Вината обаче не е в избирателите, а в партиите и техните лидери, ПР-и и т.нар. стратези.
Ако на изборите през октомври м.г. основната тема беше спирането на модела „БорисовГешев-Пеевски“, то сега такава липсваше. Не
че няма в обществото и в събитията около нас
– война, икономическа криза, инфлация, план
за възстановяване след пандемията. Партиите обаче не успяха да формират ясни послания. Освен „Възраждане“ – срещу НАТО и ЕС,
на страната на Русия и никаква помощ за Украйна, брандирано като „неутралитет“ (каквото и да значи това) и те сами срещу всички
(нищо че това беше кампанийният лозунг на
ИТН, съдържанието обаче си остана за „Възраждане“).
Дори и да сте се интересували много от
кампанията и политическия живот, дали може
да кажете приоритетите и вижданията на основните партии по изброените по-горе важни теми за всички? Едва ли. Тъжното е, че и
партиите не могат.
Само анти-Борисов кампания не е послание за по-добър живот и решаване на проблемите. А и е вече до болка изчерпана тема.
За всички е ясно, че Борисов лично няма да
се върна на власт (да не казваме) никога (но
го казваме). Той е токсичен, партията му е токсична, изборната победа на ГЕРБ е символична и вероятно пирова.
Кампанията беше скучна, вяла, без никаква фантазия. В чужбина почти липсваше. Изглежда, че „Продължаваме промяната“ зало-
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жиха на екип от хора, работили в миналото
за дясното (а са партия в център-ляво), и те
предложиха втръснали и скучни сюжети и
дори безумни изпълнители за заключителния
концерт като СДС от 90-те – от промяната лъхаше на нафталин. След 8 месеца във властта блясъкът и харизмата на Петков/Василев
доста са се поизтъркали. Но и те не излъчваха
грам ентусиазъм за предстоящите избори. И
атаките им по Борисов бяха беззъби.
Избирателите взимат решения на базата на
емоции (за огромно съжаление). Първото такова решение е дали да гласуват. Нещо трябва да ги ядоса, вдъхнови, уплаши, мобилизира. Тази кампания ги приспа. Дори колажите в
социалните мрежи не бяха нито много, нито
интересни.
Никой не рискува, никой не пое риск и не
показа смелост по време на кампанията. А решаването на проблемите на България трябват
и риск, и смелост, и фантазия, и много други
неща, които не видяхме.
Дали е само от липсата на опит или от
страх? Страх да се управлява. Изборите минаха преди три дни, резултатите са ясни, но никой не се натиска да управлява. ГЕРБ мрънкат
за някаква контактна група и някакво общо
евроатлантическо правителство, с което се
надяват, че ще успеят да заметат под килима
личната им отговорност от последните 12 години на колосална корупция, неразследвани
в България наказания по „Магнитски“ и страх
по места. Но ентусиазъм за управление няма.
ГЕРБ и Борисов знаят, че не могат да се справят. А той винаги се е страхувал от народния
гняв и протести – управление на ГЕРБ с който
и да е от възможните коалиционни партньори – гласни или негласни – ДПС, „Възраждане“, „Български възход“, би означавало крах за
всички тях.
За „Промяната“ втората позиция е най-изгодна, но ако не се поучат от грешките си и
не използват времето, за да сменят стратегията си, няма да възбудят този ентусиазъм сред
избирателите, който ги направи първа сила
през октомври м.г.
А дясното… дясното бележи лек възход, но
има нужда от още по-ясни послания и да разкара тази ужасна надменност, която лъха от
повечето им лица.
Защото избори ще има много по-скоро –
дали сред 3, 9 или 12 месеца. А ако ентусиазмът не се появи, на негово място може да
дойде гневът. А той е опасен.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

5 - 11 октомври 2022 г.
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Българите в Канада и САЩ
искат „Промяната“ на власт
XПроруската „Възраждане“ печели над 20% от вота в Чикаго, втора сила в Северна Америка

ЯСЕН
ДАРАКОВ

ГАЛИНА
ПЕТРОВА

yasen@bg-voice.com

galina@bg-voice.com

П

родължаваме промяната“ е абсолютният победител в българския
парламентарен вот в САЩ. За формацията на Кирил Петков и Асен Василев са
гласували общо 4512 души или цели 44,88%
от избирателите в Щатите. На второ място
избирателите са поставили проруската партия „Възраждане“ с 18,31%, а трети – „Демократична България“ с 15,08%.
Общо 10 247 българи са упражнили правото си на вот в САЩ. Това е с 1372-ма помалко от изборите през октомври м.г.

„

BG VOICE предложи 6-часово изборно студио на живо с живи включвания от двете страни на Океана

Вотът в Чикаго
Най-много са в Илинойс, където само в чикагското предградие Дес Плейнс са гласували 1099 души.
„Продължаваме промяната“ е първата
политическа сила според вота на българите в Чикаго. Втора е проруската партия „Възраждане“. Това показва анализ на BG VOICE
на данните на протоколите и машините за
гласуване в секциите в Чикаго.
В осемте секции в района на Чикаго са
гласували общо 2558 души. „Продължаваме
промяната“ събират 1067 от гласовете или
41.71%.
За „Възраждане“ са гласували 535 души,

Актьорът Тончо Токмакчиев даде своя глас в секцията до "Малинчо" в Дес Плейнс

което е 20.92%. Проруската партия на Костадин Костадинов увеличава двойно гласовете си от изборите през октомври м.г.
когато за тях бюлетина пуснаха 9.87% от
сънародниците ни в Чикаго.
„Демократична България“ остават трети

с 305 от гласовете или 11.92%. Следват ги
ГЕРБ с 262 гласа (10.24%) и „Има такъв народ“ със 161 (6.29%).
63 души или 2.46% са гласували за новата партия на ген. Стефан Янев „Български
възход“, а за БСП – 52 (2.03%).

Христо Стоичков упражни правото си на глас в Маями
където работи като футболен тв анализатор

Къде и как гласуваха в САЩ

87-годишният инж. Радослав Богоев, спортист,
републикански шампион на България в няколко
категории, гласува в център "Магура" в неделя
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ГРАД
ГК
Българика
МБУ1
МБУ2
Шилер парк
Малинчо
Магура
Хиндсдейл

ГЛАСУВАЛИ
133
491
200
213
81
686
602
152

ПП
60
196
88
106
37
222
295
63

ВЗРЖ
18
120
33
29
5
188
112
30

ДБ
28
39
18
35
6
95
61
23

ГЕРБ
9
55
18
13
20
95
45
7

ИТН
3
28
19
15
5
46
37
8

БВ
0
13
5
4
0
27
8
6

БСП
4
9
6
3
2
14
12
2

ОБЩО:

2558

1067

535

305

262

161

63

52
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Новият посланик затвори консулството
във Вашингтон заради изборите
Новият български посланик в САЩ Георги Панайотов затвори консулството във
Вашингтон в деня след изборите. Това се
случва за първи път за последните няколко десетилетия и BG VOICE не успя да открие
нито едно друго консулство по света, което
да затваря врати за обслужване на българите. Причината, обявена във Facebook, е за
„реорганизация на помещенията след провеждане на изборите за народни представители“
Българите плануват дългосрочно, когато
трябва да пътуват до някое от генералните
ни консулства, за да получат услуга. Много
от тях взимат почивни дни, купуват самолетни билети, за да стигнат до консулството.
Георги Панайотов беше назначен на поста с едно от последните решения на второто служебно правителство на Румен Радев.
Временният кабинет не оставя това важно
назначение на идващото редовно правителство, а взима решението на последното си
заседание на 10 декември 2019 г. Тогава Панайотов е втори мандат служебен министър
на отбраната.
Президентът подписва указа за назначаването му на 22 март т.г. и необичайно спешно прибира предишния ни посланик Тихомир Стойчев в София.
Преди това Георги Панайотов е посланик
на България в постоянното ни представителство в ООН в Ню Йорк (2016-2021 г.), а съ-
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пругата му работи в посолството ни във Вашингтон.
Посланикът предизвика смущение и с
пост в своя Facebook профил по време на
кампанията, в който коментира кандидата
за депутат от „Продължаваме промяната“
Ицо Хазарта. Подобен род коментари са изключени в дипломатическата практика, защото хората във Външно министерство би
трябвало да изпълняват външната политика

на страната и да не участват в политическите надпревари.
В Съединените щати, например, държавният секретар обикновено е в чужбина по
време на партийната конференция на партията, ако президентът, в чийто кабинет служи, се кандидатира за втори мандат. Идеята
е да се покаже дистанция между последователната външна политика на страната от политическите боричкания на деня.

46 гласа разделят
„Продължаваме Промяната“
и „Възраждане“ в Канада
Обшо 2953 българи в Канада дадоха
своя глас за парламентарните избори.
От вота става ясно, че две партии са
предпочитани от хората.
На първо място е "Продължаваме промяната" с 33,14% от гласовете, а втори са
"Възраждане" с 31,56 процента.
Само 46 гласа делят двете партии. ПП са
получили 968, докато "Възраждане" - 922
гласа.
Далеч назад са останалите формации.
Демократична България събира 13,21%,
ГЕРБ-СДС са с 10,96%, а "Има такъв народ"
са последни над границата на 4 процента
с 4,55%.
Най-много гласове са дадени в Монреал
- общо 1129 в четирите секции.
Там "Възраждане" печелят първото място с 395 гласа, срещу 365 за продължаваме
промяната.
В двете секции в Торонто са гласували
общо 388 българи.
Там обаче "Продължаваме промяната"
са първи със 136 гласа, срещу 104 за "Възраждане"
В останалите секции гласовете са както
следва:
Брамптън 321, Ванкувър 319, Вон 203,
Едмънтън 79, Калгари 149, Китченер 66,
Ниагара Фолс 96, Отава 203.
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Изборите минаха: А сега накъде?
XВърви ли България към нови избори, или ще има редовен кабинет?

НИКОЛАЙ СПАСОВ
nikolay@bg-voice.com

Г

ЕРБ-СДС спечели изборите за 48-то Народно събрание. Коалицията зае първото място с 25,33% от гласовете и се завръща на върха след 2 вота, в които не успяха
да се преборят с конкурентите си „Има такъв
народ“ и „Продължаваме промяната“.
Именно второто място е за „Продължаваме промяната“ с 20,20%, ДПС събра 13,76% от
вота,
„Възраждане“ са четвърти с 10,17%, а БСП –
пети с 9,30 на сто. След тях се нареди „Демократична България“ - 7,44%.
Последната седма партия в парламента е
на формацията на бившия служебен премиер
Стефан Янев „Български възход“ с 4,62%.
Победителят е ясен, но следва най-трудното. Съставяне на ново правителство.

Сн.: БГНЕС
Бойко Борисов е наясно, че трудно може да се сформира
кабинет.

Дори Борисов знае,
че това е почти невъзможно
„ГЕРБ е успял да вземе изборната победа по
правилата на политическите му противници,
но никоя партия не е получила право да упра-

влява самостоятелно“. Това заяви лидерът на
партията Бойко Борисов, като изрази мнение,
че чрез резултатите народът е изпратил сигнал за нужда от политически консенсус. „Народът на никого не даде самостоятелно право
да управлява. Народът каза „Стига сте враждували, намерете начин, защото всички избиратели страдат еднакво“, добави той.
Борисов допълни, че разпределението на
депутатите между седемте партии, минали бариерата за влизане в парламента, вещае трудно формиране на правителство с мандата на
ГЕРБ.
„Не виждам някакъв изход – вариант, в който ГЕРБ, заедно с ДПС или с Янев, или с „Възраждане“, да управлява, при положение, че
ние сме най-праволинейната евроатлантическа партия с всичките си заявки. Но не виждам и друг вариант за управление.
Ако те ни откажат на нас, ние ще откажем на
тях“, обяви Борисов.

„Ако ГЕРБ ни поканят
на преговори – ще откажем“
В това пък е категоричен съпредседателят
на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.
„Имаме ценностно различно разбиране от
ГЕРБ как се води политика – корупционният
модел беше станал нещо обикновено. Тези
хора трябва да се реформират, да се променят, и да имат друг ценностен модел на управление. Няма как да се събудим и да кажем
„Делян Пеевски не е проблем“, или пък моделът, по който управляват цели сектори в държавата.
Конструктивна опозиция ще бъдем в следващия парламент, ще бъдем бдителни, и когато нещо има смисъл, няма да сме там, само
за да сме на „въпреки“. Първата политическа
сила носи огромна отговорност – когато хората са ти гласували да си номер 1, ти носиш
отговорност да формираш правителство. ПП
не си мени мненията преди и след изборите,
имаме ясна визия и кауза. Ще откажем поканата на ГЕРБ за съставяне на правителство.
ГЕРБ имат много голям избор – преди изборите казаха, че с ДПС ще са логичен коалиционен партньор; също и със „златния“ пръст
от „Възраждане““, категоричен е Петков.

Ключът се държи
от „Възраждане“
Върви ли България към нови избори, или ще
има редовен кабинет? Това е основният въпрос в политиката в момента. Парламентарните избори, проведени на 2 октомври, дават
само един сигурен отговор.

Победител е ГЕРБ-СДС.
Нищо повече.
Съставянето на редовно правителство би
било много трудно, на фона на продължаващите нападки между отделните формации.
Единствените, които могат да се броят за сигурни коалиционни партньори на ГЕРБ, са
ДПС. За да съберат 121 депутата обаче, трябва да се включи още някой.
Председателят на „Български възход“ Стефан Янев обяви, че партията му е готова да
преговаря с всеки, но дори и с неговите 12
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депутата няма как да се събере мнозинство –
с ГЕРБ и ДПС стават 115.
Редовен кабинет с мандат на „Продължаваме промяната“ също е почти невъзможно
да бъде съставен. Там коалицията е сигурна с
БСП и „Демократична България“. Но дори към
тях да се прибавят 12-те от „Български възход“, народните представители стават едва
110.
Така ключът към съставяне на ново правителство остава най-бързо прогресиращият
политически играч - „Възраждане“.
Костадин Костадинов ще разполага с общо
27 народни представители, които могат да
запълнят липсващите парчета както на ГЕРБ,
така и на „Продължаваме промяната“.
Дали обаче от „Възраждане“ ще се разберат с някоя от водещите формации, или ще
действат на принципа „Сами срещу всички“ предстои да се разбере.
„Нямаме допирни точки с нито една партия. Основното нещо, което ни интересува, е
националният интерес, а не личността. Единственият, с който можем да бъдем, е българският народ“, посочва самият Костадинов.

Новият играч е готов
за преговори с всички
Най-новата партия „Български възход“ влиза в парламента с най-евтината предизборна
кампания.
„Ние сме най-малката парламентарна група. Но всъщност участието в политическия
живот и в парламента не разделя партиите
на големи и малки, а на такива, които предлагат решения, и такива, които не предлагат решения. Съставянето на правителство трябва
да е отговорно поведение на всички политици и на всички парламентарно представени
партии. Това мое виждане не се е променило.
Очертаващият се зимен сезон с комбинация
от кризи изискват от всички нас на политическото поле, да намерим пътя към диалога.
Посланието на българските граждани – при
тази ниска избирателна активност и при този
тип парламент, който е без ясно мнозинство
– явно е „седнете и се разберете“, посочи Стефан Янев.

Големият губещ
„Има такъв народ“ са големият губещ в
парламентарните избори за 48-то Народно
събрание.
Партията на Слави Трифонов, която бе последователно втора и първа политическа
сила за 45-то и 46-то НС, продължава да губи
свои симпатизанти и събра едва 96 065 гласа, като остана извън Народното събрание с
3,83%.
„Уважаеми приятели, скъпи приятели, найценният подарък, който един човек може да
направи на друг човек, е да му се довери. Доверието е безценен подарък. Важен подарък.
Най-важният подарък. На всички, които гласуваха за „Има такъв народ“ и ни се довериха – благодаря от мое име и от името на моите колеги. И на всички, които ни подкрепят, и
на всички, които злорадстват, ще кажа само:
Всичко тепърва предстои“, бе коментарът на
Слави Трифонов.

5 - 11 октомври 2022 г.

BG VOICE

5 - 11 октомври 2022 г.

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

7

BG VOICE

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

Населението на България се топи
по-бързо и продължава да застарява
XВ 199 населени места няма нито един жител, а населението

във всички 28 области в страната намалява за десет години
Коефициент на възрастова зависимост по области
към 7 септември 2021 година

МАРТИН
СТОЯНОВ

Н

martin@bg-voice.com

аселението на България се топи още
по-бързо и продължава да застарява. При последното преброяване миналата година е отчетено най-голямото намаление за последните 40 години. Така към
7 септември 2021 г. то е 6 519 789 души, което е спад с 844 781 души спрямо предходното
преброяване през 2011 г.
В 199 населени места в страната няма нито
един жител, а за десетгодишния период между двете преброявания всички 28 области в
страната регистрират спад на живеещите в
тях хора.
След 1985 г., когато населението в България е почти 9 млн. души, четири поредни

26,7% от общото население.
Най-малкият град в България е Мелник със
161 жители, а най-голямото село е Лозен с население от 6471 души.
Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 83 от тях то е под
6000 души, в които живее едва 4,7% от населението в Родината. В същото време осем общини са с население над 100 хил. души, в които живеят 40,2% от хората в България.

И застарява

Графика: НСИ
Най-благоприятно е съотношението в София-столица, Благоевград и Варна, където показателят е близо до 50, а на
обратния полюс са Видин, Габрово и Ямбол, където е над 70.

преброявания показват спад на населението. За четирите десетилетия сме се

стопили с над 2,4 млн. души
като при последното преброяване намалението е с 11,5%. Данните бяха съобщени от
Магдалена Костова, директор на дирекция
„Демографска и социална статистика“ в НСИ.
Средногодишният темп на намаление на
населението на година се ускорява от 0,7
между 2001-2011 г. на 1,2 в периода между
2011 и 2021 г.
Резултатите от последното преброяване
показват, че починалите са с 501 хил. повече
от новородените. На отрицателния естествен
прираст се дължи 59,3% от общото намаление на населението.

Няма промяна и в друга негативна демографска тенденция в България – за застаряване на населението. През 1900 г. 40,2% от
жителите на страната са деца до 14 години,
а през 2021 г. те са едва 14,1% от населението. Обратна е картината при най-възрастното
население. В началото на миналия век хората
над 65 г. са били 5,1%, а към миналата година
те вече са 23,5%.
Към 7 септември населението над 65-годишна възраст е малко повече от 1,5 млн.
души и е нараснало със 171 хил. души, или
12,6% спрямо предишното преброяване преди десет години. Населението между 15 и 64
години е малко над 4 млн. души и е намаляло
с 958 хил. души спрямо 2011 г. Делът на наймладите хора на възраст от 0 до 14 години се
увеличава от 13,2% през 2011 г. на 14,1% през
2021 г., но абсолютният им брой намалява от
975 хил. преди десет години на 918 хил. през
миналата година, или 5,9% от населението.
Най-висок е делът на възрастното население в Габрово, където почти всеки трети човек е на 65 години или повече. Следват Монтана, Кюстендил, Силистра и Смолян, където
възрастните хора са между 27% и 28% от на-

Разпределено
е неравномерно
Резултатите от преброяването показват, че за десетте години до 2021 г. най-много население е загубила област Видин, то
се е стопило почти с една четвърт. Следват областите Смолян, Добрич, Габрово и Велико Търново, които са загубили
приблизително една пета от населението си. Общо в 20 области намалението на населението е над средното за страната.
Населението в София също се е
свило в разглеждания период,
но спадът от 1,3% е най-малкият в страната.
Броят на живеещите в градовете хора леко
се увеличава и леко намалява този на хората в селата. За 10-годишния период има спад
както населението в градовете, така и в селата, като намалението в селата е по-голямо.
Към 7 септември почти 4,8 млн. души, или
73,3% от населението живеят в градовете,
а в селата има малко над 1,7 млн. души, или
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селението. Най-нисък е делът на възрастното население в София-столица, Благоевград,
Варна и Бургас. Общо в 21 области делът на
възрастното население е над средния в страната от 23,5%.
Най-висок дял на младото население от
0 до 14 години е отчетен в област Сливен с
18,7%, Бургас с 15,3% и Ямбол с 15%. На обратния полюс са Смолян, Видин и Габрово.
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Ще летите за Коледа и Нова година?
Купете билетите още сега!
XСъвети на експертите как да спестите пари
ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

А

ко планирате пътуване през празничния сезон, резервирайте полета възможно най-рано. Летищата са известни с това, че са пълни по време на пиковите
периоди на пътуване. Където и да решите
да отидете, ранната резервация може да
бъде разликата между щастлива почивка и
стресираща и по-скъпа.
Най-доброто време за резервиране на билети е възможно най-скоро, ако искате да
спестите пари. Но времето за ваканция и
празниците може да бъде трудно да се планира, така че се стремете да резервирате полета не по-късно от 31 октомври.
„След Хелоуин цените ще се повишат значително с наближаването на Деня на благо-

летен билет обикновено е средата на седмицата – по-малко хора търсят полети, така
че цените са склонни да падат от вторник до
края на сряда“, казва експертът по спестяване на пари Андреа Уоръч.
Но цените на полетите през празничния
сезон ще стават по-скъпи, колкото по-дълго
чакате, независимо от кой ден от седмицата
ги купувате.
„Ако не сте сигурни точно какви са вашите планове, може да успеете да резервирате
част от полета си, за да получите най-добрата
сделка за поне една отсечка от вашето пътуване“, казва Уоръч.
Според Дамодаран чакането до последната седмица както за Деня на благодарността,
така и за Коледа, може да струва повече от
$500 двупосочно пътуване.
Друг начин да спестите пари от самолетни
билети е да

летите в деня на празника
дарността“, казва Фил Денглер, експерт по
пътувания и съсобственик на сайта за туристически ресурси The Vacationer. Цените на въ-

трешните полети

могат да скочат с 40%
или около 400 долара за двупосочно пътуване - от края на октомври до седмицата преди
Деня на благодарността, според Адит Дамодаран, икономист в Hopper.
„Като цяло резервирането на вътрешни полети три седмици предварително (или
най-късно до Деня на благодарността) трябва да помогне на пътниците да избегнат найголемите скокове на цените“, обяснява Дамодаран.
Денят от седмицата, в който резервирате
билети, също може да има значение. Резервирайте полети в средата на седмицата за пониски цени.
„Най-доброто време за купуване на само-

Въз основа на последните години можете
да спестите около $50, ако пътувате на Деня
на благодарността вместо на предния ден,
според сайта за търсене на пътувания KAYAK.
„В крайна сметка това изисква малко търсене, така че прегледайте цените на самолетните билети въз основа на 30-дневен график,
за да намерите най-добрата сделка“, казва
Уоръч.
Проучването, сравняването на офертите
за полети и следенето за спадане на цените е
от ключово значение за намирането на разумен самолетен билет за ваканционно пътуване. Един от начините да направите това е да
наблюдавате цените на полетите с помощта
на инструмент за проследяване като Google
Flights, Hopper или Skyscanner, който ще ви
предупреждава за сделки за вашия маршрут.

Белият дом въвежда ново правило за
„истинската цена“ на самолетните билети
Президентът Джо Байдън обяви нова инициатива, която ще позволи на потребителите да видят по-пълна цена на самолетните
билети – включително таксите за багаж и
промени, още преди да ги купят. Според Белия дом предложеното правило от Министерството на транспорта ще попречи на авиокомпаниите да скрият „истинската цена“ на
самолетните билети, което ще помогне на
потребителите да спестят пари предварително и ще насърчи повече конкуренция
между авиокомпаниите да предлагат по-добри цени.
Изискването ще се прилага не само директно към авиокомпаниите, но и към сайтове за търсене на трети страни като Kayak
и Expedia.
Според данни на Министерството на
транспорта авиокомпаниите са спечелили
близо 5,3 милиарда долара от такси за багаж и близо 700 милиона долара от такси за
анулиране и промяна миналата година. Те
начисляват и различни други такси за допълнително място за краката и други пре-

10

димства, които не се проследяват от правителството.
Предложеното правило има за цел да се
насочи към типична ситуация, пред която са
изправени потребителите, в която цената на
билета е посочена на сайта на авиокомпанията или в търсачка, но без информация за
всякакви допълнителни такси на авиокомпанията, като например за проверка или носене на чанта, гарантирано място до детето
ви или промяна или отмяна на полет - такси,
които варират значително и могат бързо да
се натрупат стотици долари в цената на билета след първоначалната покупка.
Съгласно предложението тази информация ще бъде предоставяна предварително.
Информацията за тарифите ще се изисква за
всички търговски полети до, от или в рамките на Съединените щати.
Предложението датира от администрацията на Обама и беше отменено през 2017 г.
от президента Тръмп, след като авиокомпаниите се оплакаха, че е ненужно и ще добави значителни разходи.
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Българските заведения в Чикаго
няма да работят на Нова година
Едната опция ще са топлите, слънчеви и
безгрижни брегове на Пунта Кана в Доминиканската република. Всеки може да избере пакет от 4 до 10 нощувки в един от
най-луксозните хотелски комплекси там
– Barcelo Bavaro Palace. Партитата в Пунта Кана са на 29 декември, 31 декември и 1
януари.
Ако Нова година за вас е приключение с
малко сняг и мирис на бор – ще може да посрещнете 2023 година в луксозния спа хотел Lake Lawn Resort на брега на езерото
Женева в Уисконсин. Там партитата ще са
три поредни вечери – 30 и 31 декември и
1 януари.
Този вид събития от години са

Б

ългарските заведения в Чикаго няма да работят тази новогодишна нощ, показа проверка на
BG VOICE. Причините изглежда
са липсата на персонал, но и намаляващият интерес през последните години към този тип празненства. Родните
заведения обаче не предлагат и интересни
програми или изненади за клиентите си от
това, което може да се намери при тях всяка
седмица, и това вероятно е сред причините
българите да търсят алтернативни варианти
за празника.
От няколко години „Механата“ затваря
в новогодишната нощ и този 31 декември
няма да е изключение.
За първи път от създаването си през 2013
г. няма да отвори врати и най-големият ни
ресторант „Балканика“. От там казват, че не
виждат бизнес смисъл да работят на Нова
година и са решили да направят празника почивен ден за персонала си. Екипът на
„Балканика“ отвори и нов ресторант – „Social
Inn“ с интересен интериор и меню, но той не
е насочен към българската клиентела.
Собственикът на ресторант „Авеню BG“
Наско Божилов също каза, че най-вероятно няма да работят в новогодишната нощ.
Като най-сериозна причина изтъкна липсата на персонал. Ако все пак решат да отво-
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типични празненства за
сънародниците ни в България

рят, предвиждат куверт от поне 220 долара
на човек.
През отминалата година затвори врати
и единственият български клуб в Чикаго –
„Escape Lounge“ - и въпреки слуховете, че
скоро ще има нова дискотека, засега не е
ясно нито кога, нито къде, нито дали.
Банкетните зали, в които традиционно се
организират български партита за Нова година, също казаха пред BG VOICE, че са запазени за други събития на 31 декември.

Така

единствените две опции за
българско посрещане на 2023 г.
са в Пунта Кана, Доминиканската република и Lake Lawn Resort в Уисконсин, където
може да се отиде и с кола. Двете различни
дестинации ще предложат съвсем разнообразни усещания и преживявания с най-големите звезди на България в три парти вечери.

като най-предпочитаната дестинация там
е Велинград и спа-хотел „Арте“. За чужбина
пък популярни са Сърбия, Турция и Дубай.
За партито в Пунта Кана обаче тази година
има директен чартър от София, така че там
ще се съберат едни от най-веселите и успели българи от двете страни на Океана.
А за първи път едни от най-големите звезди на България ще бъдат от тази страна на
Атлантика за Нова година. За доброто настроение в Пунта Кана и Лейк Женева ще
се грижат Галена, Deep Zone Project, Фики,
Краси Радков, Тончо Токмакчиев, DJ Stenly,
DJ Maty, DJ Wili Stone и Николет.
В програмата ще има много забавления и
анимация за децата, Дядо Мраз с подаръци
за тях и още епични преживявания, които
няма да искате да изпуснете.
Трите партита в Пунта Кана и Лейк Женева ще бъдат частни събития, специално
организирани за българските гости в отделни зали, преобразени с много светлини,
перфектно озвучаване и кетъринг. Достъпът до тях ще е само за тези, закупили новогодишния пакет с ексклузивен достъп до
тези партита. Информация за топ събитието
на годината може да научавате на специалния уеб сайт www.BG-NYE.com.
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Шест куршума за адвокат от Кентъки,
карал приятелката си да пере
XШайна получава 40 г. затвор вместо доживот – юристът планирал да избие цял град
колеж Салмън Чейс в Постън, започва да
работи като адвокат в Синсинати, Охайо.
През 2011 г., вече утвърден адвокат на 28
години, се запознава с бъдещата си приятелка Шайна Хюбърс във Facebook. Хюбърс,
която по това време е на 19 години, е приятел с доведения братовчед на Постън.
Адвокатът първо само „лайква“ снимките
по бикини на Хюбърс и след това започва
разговор с нея. Когато в крайна сметка се
срещат, момичето следва психология в университета в Кентъки.
Двойката излиза година и половина и
през цялото време Шайна проявява мания
по Постън, която на моменти е обезпокоителна според неговите приятели и семейство. Съобщава се, че тя рутинно посещава
апартамента му без предупреждение и му
изпраща между 12 и 100 съобщения на ден.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

М

лад и обещаващ адвокат от Кентъки с млада и красива приятелка,
тъкмо завършила гимназия. Двамата са влюбени и целият град Хайланд Хайтс
им завижда. Те показват щастие и завиден
начин на живот. Това е само повърхността
на историята на Райън Постън и Шайна Хюбърс. Истината обаче е съвсем различна и
излиза наяве едва след като Шайна убива с
шест куршума Райън, тъй като той я карал
да пере мръсните му дрехи и да гледа домашните му любимци. По време на делото
срещу Хюбърс обаче стават ясни още пострашни неща, включително и планиране
за масови убийства.
Фаталната случка между двамата млади
става на 12 октомври 2012 година, а Хюбърс
е обвинена през декември същата година.
Скоро е пусната под гаранция, тъй като пледира самозащита. Цели три години делото
срещу нея се точи – то минава през доживотна присъда, а съвсем скоро наказанието
й е намалено на 40 години затвор.

Животът на Райън Постън
Адвокат Райън Постън изглежда добър
човек – син, внук, по-голям брат и юрист,
който помага на бедни хора, които не могат да си позволят скъпа защита. Неговият
дядо, Джеймс Постън-старши, е бил адвокат в продължение на 54 години, а чичото
на Постън, Джеймс Постън-младши, също
практикува право.
В по-младите си години обучението на Райън му позволява да види много нови места

Сн.: Instagram
Райън Постън и Шайна Хюбърс.

– учи във Филипините и Швейцария, съответно в Международното училище Манила
и Международното училище в Женева.
Той завършва бакалавърската си степен

в университета в Индиана, където записва
специалност по политически науки, история и география. След като изкарва и докторската си степен по право от Правния

Убийството – нападение
или самозащита
Причината за смъртта на Райън Постън са
6 последователни изстрела. Хюбърс се появява на вратата му – и ще стане последният
човек, когото някога е виждал.
След като стреля 6 пъти в приятеля си,
момичето само набра 911. В полицейския

Връзката на Райън и Шайна
Подобно на Постън, Хюбърс е даровита
студентка, която приема обучението си сериозно. Тя завършва университета в Кентъки с
отличие само за 3 години и бързо се премества да следва магистърската си степен, а нейните приятели и съученици смятат интелекта
й за гениален.
Много от близките приятели на Постън
твърдят, че е искал да скъса с нея, но не е могъл. „Той беше твърде мил. Не искаше да нарани чувствата й“, казва приятелят му Том
Авадала.

Друг човек от неговото обкръжение, Мат
Херен, споделя същите твърдения в разговор
с CBS News като нарича Постън „човек, който
искате в живота си“. Подобни твърдения ще
заемат основна част в делото за убийството.
Но Ники Карнс, съседка на покойника,
твърди, че той е бил агресивен по време на
връзката им и често е засрамвал теглото и
външния вид на Хюбърс. Карнс казва, че момичето е вършило задълженията на Постън –
включително пране и да се грижи за домашните му любимци.

В разкритите sms-и и съобщения се вижда, че Постън казва на приближените си, че
приятелката му го тревожи, като обяснява, че
тя „го плаши“. В отговор те споделят същите
мнения и допълнителни съобщения показват
вече, че Хюбърс всъщност си е представяла
как застрелва Постън веднъж, когато двойката посещава стрелбище.
В дните преди убийството му Постън започва да изразява силно недоволство от
връзката. Нещата обаче не се променят много – до нощта, когато Хюбърс дърпа спусъка.

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)
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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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жа твърденията за самозащита и предлага
подробен разказ за връзката си с Постън
от нейна гледна точка. Прокурорите настояват, че е убила Постън, защото той е бил
твърдо решен да прекрати връзката им.

Искам да изгоря целия град
Междувременно защитата представя текстови съобщения, написани от Постън, от
рода на: „Няма нищо, което да искам повече
от това просто да изгоря проклетата земя
и да оставя целия този град в купчина развалини.“ Приятелят на Постън, Али Вагнер,
твърди, че той е имал емоционални проблеми по това време, за които е започнал
да взима антидепресанти.
Притежаваното от Постън оръжие е под
въпрос след трагичното събитие. Хюбърс
твърди, че той не вижда проблем да стреля
с огнестрелните си оръжия на закрито, а покъсно ще се потвърди, че в апартамента му
е имало книга с дупки, наподобяващ тези от
куршуми. Момичето казва, че е стрелял по
книгата, но приятелите на Постън твърдят,
че той е отговорен собственик на оръжие.

Повторният процес
срещу Шайна

Шайна танцува по време на разпита си в полицията.

участък Хюбърс изглежда раздразнителна и трудно успява да запази мълчание, въпреки че изразява желание да го направи. В
хода на разпита с многословието си Хюбърс
представя картинка, който се отклонява от
тази, която изначално казва на операторите
на 911, пише chr.bg.
Разказът й бързо става неясен, като в
един момент твърди, че е изтръгнала пис-
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ва, че без Райън в семейството „винаги ще
има стол, който ще бъде празен… Той никога няма да може да има всички неща, които
заслужаваше в живота си.“
През 2018 г. вторият процес срещу Шайна Хюбърс завършва с доживотна присъда.
След смъртта на Райън приятелят и негов
съперник в шаха, адвокатът Кен Хоули, има
проблеми с храносмилането на ситуацията.
Между двамата адвокати шахматните партии могат да отнемат в някои случаи дни,
преди да приключат… Няколко години покъсно Хоули казва пред CBS News, че не е
успял да изчисти дъската, на която двамата
са играли последно, и вместо това я е транспортирал до офиса си. През годините, изминали след смъртта му, тя остава непроменена. Хоули определя жеста си като метафора
за един незавършен живот.

толета от ръката на Постън, а в следващия
– че е взела огнестрелното оръжие от масата. Малко след това тя започва да танцува из стаята, пее „Amazing Grace“ и говори
как една присъда за убийство ще й попречи в откриването на съпруг. И всички тези
изблици са уловени от камерата в стаята за
разпит.
По време на процеса Хюбърс поддър-

Въпреки че е осъдена през 2015 г. след
само пет часа обсъждане на съдебните заседатели, през 2016 г. присъдата на Хюбърс
е отменена, защото се оказва, че един от съдебните заседатели в първоначалния процес е бил осъден престъпник, според ABC
News. По време на този втори процес Кейти
Картър, една от сестрите на Постън, застава
на свидетелската скамейка, откъдето заявя-

Шайна минути след задържането й.
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След Иън: Ураганите продължават
и през този месец
XПрез последните 70 години 19 урагана

са достигали сушата през октомври

ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА

С

valeria@bg-voice.com

лед бавното начало на сезона на ураганите в Атлантическия океан тропическите бури започват „да наваксват“
пропуснатото през последните седмици на
септември, когато ураганите Фиона и Иън
причиниха опустошителни щети в Пуерто Рико и Флорида. Но въпреки че климатологичният пик на сезона на ураганите –
10 септември – беше преди почти месец,
жителите по източното крайбрежие и бреговете на Мексиканския залив не бива да
свалят бдителността си през октомври.
Октомври се нарежда като третия най-

14

активен месец (след септември и август) за
тропическа активност в Атлантическия басейн, като обикновено произвежда около
две бури с имена всяка година, едната от
които се превръща в ураган.
А средно на всеки втори месец октомври
една от тези бури се засилва до „голям ураган“, достигайки категория 3 или по-висока
интензивност по скалата Сафир-Симпсън.
Докато повечето райони на Атлантическия басейн остават отворени за развитие
на бури през октомври, голяма част от тропическата дейност има

тенденция да се измества
на запад
тъй като смущенията, които често се въртят край Африка по време на пика на сезона на ураганите, започват да избледняват.
Западното Карибско море, източната
част на Мексиканския залив и западната
и централната част на Атлантическия оке-

Сн.: ЕРА/БГНЕС

ан са областите, където най-вероятно ще
се развиват тропически бури или урагани
през октомври. Това означава, че части от
източното крайбрежие и крайбрежието на
Мексиканския залив на САЩ остават изложени на риск от буря, която ще стигне до
бреговете.
Между 1950 г. и 2021 г. САЩ са били засегнати от 19 достигащи сушата урагани
през месец октомври според NOAA. Тoва
не включва супербурята Санди, тъй като
бившият ураган отслаби силата си, преди да достигне сушата близо до Атлантик
Сити, Ню Джърси, на 29 октомври 2012 г.
Само от 2016 г. насам

пет октомврийски урагана
достигнаха бреговете на САЩ, включител-

но Матю (2016), Нейт (2017), Майкъл (2018),
Делта (2020) и Зета (2020). Миналата година
беше първият път от 2015 г., когато САЩ не
бяха връхлетяни от ураган през октомври.
Повече урагани са засягали Южна Флорида през октомври, отколкото през всеки
друг месец.
До ноември обаче Атлантическият океан обикновено се успокоява за последния
месец от сезона на ураганите, който приключва на 30 ноември.
Данните на NOAA показват, че само три
урагана някога са достигали сушата на
САЩ през ноември. Ураганът Кейт през
1985 г. е последният от тях, който достигна сушата с интензивност от категория 2
вечерта на 21 ноември близо до Мексико
Бийч, Флорида.

5 - 11 октомври 2022 г.
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Гергана Тодорова

Шест закона за успешно пенсиониране
XКои са някои от най-важните моменти, които не трябва да изпускаме, за да се пенсионираме правилно…
вателно те очакват нереалистично високи доходи от този фонд, а в почти всички случаи
получават много по-малко от очакваното и
тяхното недоволство и разочарование започва, а също така и годините, прекарани във финансови лишения.
Начинът това да спре е да бъде осъзнато, че
не повече от 40% от вашия доход ще идва от
вашите държавни осигуровки, където и да сте
по света. С оглед на реалностите, в които живеем - този процент ще продължи да намалява и ние ще сме все по-зависими от личните си
спестявания и инвестиции чрез частни пенсионни фондове и дори бих казал, развиването
на бизнес, който може да функционира дълго
след като сме се пенсионирали, е една много
добра и умна стъпка към по-добри финансови перспективи в годините на пенсиониране.

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

Авторът e личен финансов консултант и експерт в сферата на пенсионното осигуряване и инвестирането, образувателните спестовни сметки за
деца, застрахователни полици за живот, автомобили и домове.

З

дравейте, скъпи приятели! Днес ще
поговорим за шестте основни точки
на успешното пенсиониране и на какво трябва да наблегнем в годините преди
този важен етап от нашия живот, за който много хора мечтаят дълги години, преди да стигнат до него.

3
Искам да изложа няколко основни правила,
които могат да ни помогнат да сме по-осъзнати и по-информирани, когато се подготвяме
за пенсиониране.

1

Подгответе се за
пенсионерския живот

2

Държавната пенсия
би трябвало да бъде

дълго преди да сте го достигнали в реалността.
Това означава, че трябва да се подготвим
физически и психически за тази част години
преди тя да е тук.
Преценете какъв начин на живот би ви харесал и какви са възможностите и шансовете,
които имате да го достигнете. Например, опитайте се да изплатите заемите си и адекватно
да прецените на какъв доход ще разчитате по
време на пенсиониране.
Също така, колко често и къде бихте искали
да пътувате и какви средства биха ви коствали тези пътувания. Дори би било добра идея
да се опитате да живеете с доходите, с които
бихте живели като пенсионери, в няколкото
години преди пенсиониране, дори да изкарвате повече пари в момента. Това би ви дало
реална представа какви ще бъдат истинските
ви възможности и какви промени биха настъпили в начина ви на живот.

не повече от 40% от пенсионния ви доход
Неадекватните очаквания за пенсионен доход и особено този, който идва от държавния
пенсионно-осигурителен фонд (в която и да е
държава), поставя много пенсионери по света
в трудно положение в емоционален и финансов аспект.
Повечето хора не са достатъчно информирани през годините, че пенсионният им доход трябва да дойде основно от техни лични
инвестиции и спестявания и чак след това от
държавния фонд, към който са се осигурявали през всичките си работни години. Следо-
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Не бъркайте
пенсионирането с
ваканцията

Много от нас си мислят, че като се пенсионират, ще бъде същото преживяване като
да отидат на ваканция и ще си изкарват така
страхотно и безгрижно, заобиколени от множество начини за забавление и развлечения.
Истината е, че в реалния живот за повечето от нас това е само едно прекрасно пожелание, което е далеч от истината. За постоянни
развлечения и забавления се изискват доста
финансови възможности, с които повечето от
нас най-вероятно няма да разполагат свободно по време на пенсиониране.
По-скоро би било добре да приемете една
по-реална гледна точка, чрез която да можете адекватно да прецените местоположението си, разходите си и това какво бихте правили с многото време, което ще имате в ръцете
си, без да натоварите бюджета си, но и да можете да изпитате радостта от живота в същото време.
Започването на нова интересна кариера в
сферата на изкуството, помагането на децата с отглеждане на внуците или започването
на малък частен бизнес биха били едни добри
идеи, върху които може да помислите. Не забравяйте, че в този етап на живота ви вие сте
един много полезен актив за обществото с опита и знанията си, които сте натрупали през
годините, и можете да сте изключително полезни във всички сфери на живота - за себе
си и за околните. Не подценявайте това, а го
имайте предвид като избирате как да продължите оттук нататък своя живот и принос към
обществото и вашето семейство.
Това е от мен за днес. Ако имате въпроси
или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, вие
можете да си запазите час за консултация
на директния ми телефон - (224) 522-2413 или
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, които
четете, са зададени от клиенти, с които съм
работил по време на консултации в моя офис.
(Продължава в следващия брой)

5 - 11 октомври 2022 г.

BG VOICE

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

ГЕРГАНА
ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

А

ко мислите да си купите дом днес,
имам добри новини за вас. Въпреки
че все още сме в „пазара на продавачите“, това е все пак по-умерен пазар от миналата година. И дните, в които се чувствате,
че може да се наложи да се откажете от непредвидени разходи или да платите драстично над исканата цена, за да бъде разгледана офертата ви, може да са към своя край.
Не забравяйте обаче, че това все още не означава, че ние вече сме в т.нар „нормален
пазар“. Просто означава, че не живеем вече
в онази „лудост“, в която бяхме последните
8-9 месеца.
(Графика №2)
Днес има по-малко конкуренция и повече
сила за преговори като купувач. Това е така,
защото интензивността на търсенето на купувачи и войните за наддаване намаляват
тази част от годината. Така че ако войните
за офериране са най-големият фактор, който ви е накарал да седите отстрани и да изчакате, ето две тенденции, които може да са
точно това, от което се нуждаете, за да влезете отново с пълна сила на пазара.
(Графика №3)

1

XНа имотния пазар конкуренцията е по-малко

(Графика №2)

Способността
да подавате оферта
с „условия“

През последните две години повече купувачи бяха готови да пропуснат важни стъпки в процеса на закупуване на жилище, като
оценка на имота или инспекционна проверка, за да се опитат да спечелят война за наддаване. Но сега по-малко хора се отказват
от тези две така важни „условия“.
Последните данни на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти
(NAR) показват, че процентът на купувачите, които се отказват от професионална инспекция и банкова оценка на дома си, намалява. А скорошно проучване от realtor.com
потвърждава, че днес повече продавачи
приемат оферти, които включват тези условия. Според тяхното проучване през август:
(Графика №4)
95% от продавачите съобщават, че купувачите са поискали да направят професионална инспекция на дома.
67% от продавачите са преговаряли с купувачите за ремонти, свързани с инспекцията в резултат на констатациите от нея.
Това показва, че купувачите са по-способни да включат тези условия в офертите си
днес и да преговарят според нуждите въз
основа на резултата от инспекционния репорт.

2

Купувачите връщат силата си
да водят преговори

(Графика №3)

Продавачите са
по-склонни да помогнат
с разходите при
приключване на сделката
(Closing Costs)

Обикновено разходите по приключване на сделката варират между 2% и 5% от
покупната цена на дома. Преди пандемията беше обичайна тактика по време на преговори продавачите да покрият част от разходите на купувача при затваряне, за да
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(Графика №4)

„подсладят“ сделката. Това не се случваше
толкова често по време на пика на „пазарната лудост“ на купувачите през последните две години.
Днес, когато пазарът се променя и търсенето се забавя, данните от realtor.com показват, че това се завръща. Скорошна статия
показва, че 32% от продавачите са платили
част или всички разходи на своя купувач
при затваряне на сделката. Това може да е
инструмент за преговори, който ще видите
при крайната сума, когато закупувате жилище. Само имайте предвид, че лимитите на
кредитите за крайни разходи се определят
от вашия кредитор и могат да варират според щата и вида на заема. Работете в тясно
сътрудничество с вашия кредитен консултант, за да разберете доколко един продавач може да допринесе за разходите по затваряне във вашия конкретен район.
В заключение, независимо от изключително конкурентния жилищен пазар през
последните няколко години, днешните данни показват, че преговорите започват да
се връщат на масата, както беше нормална
практика преди пандемията. Това е добра
новина, ако планирате да навлезете на пазара на жилища. За да разберете как се променя пазарът в нашата област, нека се свържем.
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
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.
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Възможно ли е
правителство?

ВЕСЕЛИН
СТОЙНЕВ

Резултатът от изборите беше предвидим
още от 47-ия парламент, поради което те
се доказаха като безсмислени. Още тогава
българите не искаха нов вот, а социолозите до последните часове на 2 октомври отчитаха, че мнозинството желае преди всичко управление, дори с цената на сериозни
компромиси. Не защото едните не жадуваха
да ликвидират антикорупционния модел, а
другите - да възстановят старото статукво. А
защото на никого не му стигат силите решително да надделее.
Това беше най-сериозната червена лампичка, която повечето партии не отчетоха.
Тя обяснява и ниската избирателна активност, и наказателния вот за „Има такъв народ“.
ГЕРБ и ДПС не отчетоха, че сваляйки с помощта на ИТН правителството на Кирил Петков, тласкат страната към избори, в които
„Продължаваме промяната“, дори да бъде
победена, няма да се стопи фатално. А ПП
хазартно се хвърли да спечели категорична победа на нов извънреден вот, като в самоувереността си дори отказа предизборна
коалиция с „Демократична България“. Формацията на Кирил Петков и Асен Василев се
оказа електорален донор дори за „Възраждане“, а в преливането на избиратели между нея и най-близката й ДБ последната излезе на плюс, връщайки си около 15 000 гласа
от ноември. Въпреки че ДБ е единствената
от формациите на бившата управляваща коалиция, която не губи, ръстът й е незадоволителен.
„Възраждане“, макар да удвои резултата
си, не постигна заплашителни размери и не
се превърна в партията на протестния вот. А
въпреки безспорния си успех, ДПС не може
да излезе от изолацията и да се брандира
като евроатлантическа партия с емблематичния и за света по санкциите „Магнитски“
Делян Пеевски.
Мандатоносителят ГЕРБ трудно може да
състави стабилен кабинет, дори Бойко Борисов да не е премиер и просто „да даде“
своите депутати за едно програмно, експертно, евроатлантическо правителство с
хоризонт – колкото изкара, максимум до
местния вот идната есен. Особено след като

18

ПП изигра първи шахматния си ход ала ИТН
– категорично в опозиция, без консултации
с довчерашните си коалиционни партньори и с отхвърляне дори на възможността за
общ парламентарен съюз с ДБ, за да вземат
първия мандат за кабинет.
Категоричната заявка на ПП да са опозиция, която сама по себе си е напълно легитимна, в сегашната парламентарна конфигурация предрешава съдбата на 48-ия
парламент. Не защото е изключено да бъде
съставено правителство с мандата на ГЕРБ,
а защото единствената цел на всички парламентарни партии ще бъде как да се позиционират по-добре за нов вот. ГЕРБ ще бъде
принудена най-малкото да се преструва, че
искрено прави всичко възможно да състави
правителство.
Особено трудно ще е за ДБ, която се позиционира като партията на разума и на диалога по националните приоритети. С предварителната позиция на ПП тя е вкарана в
тунела на съмнението дали не е колаборационист на ГЕРБ, дори ако само в опозиция
налага своите условия за отпор на руската
агресия, съдебна реформа и неинфлационна икономическа политика. БСП, силно подяждана от „Възраждане“, също е притисната от ПП, която настойчиво се опитва да
отнеме на социалистите изконните им теми
като тази за пенсиите.
Избори веднага при всички положения
обаче няма да има, защото иначе почти
всички ще се окажат виновни за тях. Засега
се откриват няколко възможности за управление.
Първата е ГЕРБ, ДПС и „Български възход“
да съставят коалиция с помощта на още няколко недостигащи им депутати от „Възраждане“, или да съставят кабинет на малцинството, подкрепян с плаващ кворум. Втората
е някои партии да ни изненадат с политическо творчество и да надскочат разделителната бразда, възползвайки се от външнополитическата динамика около войната в
Украйна или от неизвестен досега мащаб на
икономически заплахи у нас. Третата е парламентът да работи поне до Нова година, да
приеме бюджета за 2023 година, предложен
от служебния кабинет, както и някои други
спешни закони, като те бъдат гласувани с
различни тематични мнозинства.
И напролет отново да се отиде хазартно
на избори. На които да имаме още от същото, но с още по-ниска избирателна активност, или сериозен превес за силите на
промяната или на старото статукво, или
пък силен наказателен вот, който да изстреля „Възраждане“ до втора или дори първа
политическа сила. А защо да не се появи и
нова формация изпод шинела на президента начело със служебни министри ала Кирил
Петков и Асен Василев, но този път изцяло
вляво? Например с Атанас Пеканов и Крум
Зарков, която нова формация да стъпи върху агонията на БСП и да подреже ПП?
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„Плюем по-старите от нас, че са търпяли бай Тошо,
но истината е, че при цялата гадост на комунизма
нашите родители са свършили повече смислени
неща в техния живот, отколкото ние – в нашия.“

Бившият депутат от „Продължаваме промяната“
Христо Петров

„Предстои от ГЕРБ да
направят ритуални
оферти за коалиция, с
които ще се опитат да
покажат, че са готови на
саможертва, но ще бъдат
брутално отхвърлени
поради идентичностни
причини.“

Така коментира
следизборната ситуация
социалният антрополог
Харалан Александров

5 - 11 октомври 2022 г.

„Канализационният плъх е малко, симпатично,
но в същото време умно и хитро същество,
което се появява и в детските приказки.“

Депутатът от германската управляваща
Свободна демократическа партия Волфганг
Кубицки окачествява турския президент Реджеп
Тайп Ердоган в предизборна реч

„Г-н Алиев, вие сте много модерен в Европа.
Суперстар сте.“

Сръбският президент Александър Вучич се обръща
към азерския си колега Илхам Алиев по време на
откриване на интерконектора България-Гърция, по
който потече азерски газ

„Докато всички не решите проблема
с този, който започна всичко, който
започна тази безсмислена война срещу
Украйна, ще бъдете убивани един по
един.“

Украинският президент Володимир
Зеленски с предупреждение към
руснаците, че са изкупителни жертви на
режима на Путин
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Любимата храна на крал Чарлз: Негово Величество
обожава ризото с диви гъби с агнешко
XПредпочитаното ястие на кралица Камила струва... само £1,04
трябва да се измерва
с термометър
ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

К

ато най-могъщият човек в страната,
новият британски крал Чарлз III има
достъп до повечето храни на планетата Земя. Каквото и да е, той може да го има въпреки че е известно, че е малко капризен
в яденето. Оказва се обаче, че любимото ястие на Чарлз е изненадващо лесно. Въпреки това трябва да отговаря на определени
критерии при приготвянето му, съобщава
The Express.
Негово Величество обожава ризото с
диви гъби с агнешко. Кралят обаче, който е
известен със своята екологичност, настоява
агнешкото да е органично. Освен това гъбите трябва „очевидно да са от собственото
му имение“, каза кралският редактор Ръсел
Майърс.
Бившият кралски готвач Дарън Макгрейди си спомни времето, когато насърчава
служителите на Балморал да ходят и

да събират гъби от имението
„Кралят обича дивите гъби и би завел гот-

Сн.: https://www.mylondon.news
Принц Чарлз в ръцете на майка си на кръщенето си през 1948 г.

вачите си в Балморал, за да им покаже къде
са най-добрите гъби“, каза Дарън. „Върнахме ги в Бъкингамския дворец и те бяха найневероятните манатарки.“
Наред с гъбите, агнешкото или овнешкото също се смятат за любими на крал Чарлз,
от които Дарън готви много в Бъкингамския
дворец. „Когато тогавашният принц на Уелс
беше там, то често беше в менюто“, добави
той. „Той е голям фен на агнешкото.“

Има различни правила, когато става дума
за зелен и черен чай: зеленият чай трябва
да се вари три минути, докато черният чай
трябва да престои пет. За да се направи перфектна кралска напитка, се използва органичен мед вместо захар, но се добавя преди
наливането на чая.
Въпреки че има достъп до най-добрите
световни готвачи и най-добрите съставки,
се казва, че новата кралица консорт има изненадващо просто любимо ястие.
Камила предпочита прости семейни любими пред „суетни“ рецепти. Тя разкри пред
списание YOU, че едно от любимите й ястия
е британска класика - боб върху препечен
хляб. Камила каза, че харесва простотата на
печен боб върху препечен хляб, но „трябва
да е печен боб на Хайнц“.

Главният готвач добавя, че
кралят е кулинар и винаги се е
интересувал какво се сервира
и откъде е взето. Но има една
храна, която новият монарх

не обича да
яде - гъши дроб

Животинският
продукт
може да бъде произведен
само след като животното е
хранено насила, за да се увеличи черният му дроб.
През последните години
принудителното хранене накара благотворителните организации за животни да започнат
кампания
срещу проСн.: https://www.mylondon.news
изводството и про- Камила дава на Чарлз салфетки, за да избърше устата си, докато яде стрида.
дажбата
на продукта. Още през
2008 г. Андрю Фаркухарсън, заместник домакин
в Clarence House, разкри, че на неговите готвачи е било наредено да
Проучване, проведено от The British
не купуват или сервират
Heart Foundation, установи, че сладкото лахраната.
комство е втората най-популярна британМонархът има големи
ска закуска след бисквитите.
очаквания и за това как
Докато шоколадът се прави с вносни
трябва да му бъде серпродукти, веднъж има опит да се направи
с британски продукти. От експеримента е
вирана чаша чай.
направено само едно блокче шоколад и то
Сн.: https://www.mylondon.news
Евън Самсън, мениима много специален кралски получател.
джър гостоприемство
тно след закуска, и аз сложих другата слиВ епизод на подкаста на BBC Radio 4
на Dumfries House, каза пред списание
ва обратно в буркана да я запазя. Една суYou're Dead to Me водещият Грег Дженър
British Heritage Travel: „Ключът е да използтрин си помислих: „Добре, той яде само
откри, че е почти невъзможно да отгледате
вате насипен чай и чайник – една чаена лъедна за закуска“, така че сложих само една
какаово дърво в умерения климат на Обежичка чаени листа на чаена чаша плюс дослива в купата и я изпратих в трапезаридиненото кралство поради специфичната
пълнителна за чайника. Водата трябва да се
ята. Придружителите се появиха и казаха:
среда, която дървото изисква.
загрее
до
70
градуса
Целзий
за
зеления
чай
„Може ли Негово кралско височество да
Какаовите зърна обикновено се внасят в
и 100 градуса по Целзий за Ърл Грей или анполучи две, моля?“ Така че трябваше да
Обединеното кралство от по-топли страни
глийски чай за закуска. Температурата на
продължа да изпращам по две сливи всякато Гана и Кот д'Ивоар.
водата
ка сутрин.“
Въпреки че случаят е такъв, група работ-

Съпругата на крал Чарлз не
харесва чушки и вътрешности
Двамата имат впечатляваща градина с
продукти, които отглеждат у дома. Камила
особено много се гордее с белите си праскови.
Въпреки това, когато не й се готви, яденето й за вкъщи е риба с пържени картофи, пише Express.
Има някои храни, които Камила не може
да понесе, като чушките са една от тях. Тя
също не е фен на вътрешностите, но прави
изключение за „много добър черен дроб“.
Описвайки идеалното си ястие за „последна вечеря“, Камила каза, че включва
нейните домашни аспержи с много масло,
може би в ризото. Или би избрала пържени картофи и пресен боб и грах - от градината.
Крал Чарлз също се наслаждава на продуктите от тяхната градина, особено на
сливите. Друга конкретна заявка за закуска беше разкрита от бившия кралски
готвач Дарън Макгрейди, който работи
за семейство Уиндзор повече от 15 г. Той
обясни, че Чарлз III обичал да се грижи
кралският килер да е добре зареден с неговата собствена продукция.
Той каза: „Инструкцията беше да сложа две сливи и малко сок в купата и да ги
изпратя за закуска. Изпращах две сливи и
той вземаше една, така че да излезе обра-
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Кралят не обядва и има
„безмилостен“ работен график
Крал Чарлз III никога не обядва, яде
плодове и семена за закуска и работи
до полунощ. Бивш помощник на британския монарх разкрива, че той може да се
похвали с „безмилостен график“, който го
кара да работи до късно и да пропуска
обяда.
Според бившия прессекретар крал
Чарлз III не обича да стои вътре твърде
дълго и винаги държи прозорците широко отворени. Разбира се, че Чарлз има почивка от „безмилостния график“ – около
13 ч. следобед, но „не за да яде, а за да излезе навън и да се разходи.
Сутрините му започват със заглавията
на новините по радиото и закуска, състояща се от сезонна плодова салата и семена с чай. Домакинството на краля се управлява прецизно от малък, но всеотдаен
екип от служители, повечето от които са
с него от десетилетия.

Въпреки слуховете, че всяка сутрин на
краля се сервират яйца, Джулиан Пейн
казва: „Никога не съм видял нито едно варено яйце на закуска през всичките години, в които работих там“.
Например, яде солени бисквитки със
сирене, само ако са загрети до харесваната от него температура. Той е бил наричан
Разглезения принц в миналото според
хора от бившия кралски персонал.
Чарлз носи своята луксозна „кутия за
закуска“, където и да отиде, според главния готвач Греъм Нюболд, бивш член на
кралския персонал. „Той обича да хапва
домашен хляб, купа пресни плодове, фрешове. Където и да отиде принцът по света,
кутията със закуската върви с него. Вътре
има шест различни вида мед, някои специални мюслита, сушени плодове. А също
и други специални неща, към които е малко капризен“.

Не е тайна, че британците обичат най-много шоколада

5 - 11 октомври 2022 г.

ници във фабриката на Rowntree извадили
късмет през 1932 г., когато успешно отгледали дърво в оранжерия, докато експериментирали с растения от ананас. Техният
успех обаче е ограничен, тъй като пораснала само една шушулка.
Но това малко количество какао не е
пропиляно, тъй като е превърнато в малко шоколадово блокче и представено на
принцеса Елизабет, докато тя обикаляла
фабриката с родителите си.
Това означава, че кралицата е единственият човек в Обединеното кралство, който
е опитвал шоколад, направен от 100% британски продукти.
Шоколадовото лакомство е любимо и на
други кралски особи. Принц Уилям харесал
торта толкова много, че я има на сватбата
си с херцогинята на Кеймбридж през 2011 г.

5 - 11 октомври 2022 г.

Новият британски монарх обаче има
малко по-различна представа за шоколада,
просто не му харесва.
Греъм Тинсли MBE е друг бивш кралски
готвач, някога управляващ уелския кулинарен отбор. Той изживява малко по-странната страна на храненето на Чарлз, докато
ръководи своя екип от кулинарни експерти, обслужващи кралски събития в Уелс.
Що се отнася до създаването на банкетни менюта, главният готвач каза, че единствените „малки странности“, които екипът
е открил, са свързани с принц Чарлз, който
е патрон на Уелския кулинарен отбор.
Греъм каза: „Принц Чарлз не обича шоколад, не обича кафе, нито чесън. Така че
трябва да вземем предвид тези неща, когато създаваме меню за него.“
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200

хиляди почитатели в TikTok
натрупа 27-годишната екстравагантна учителка по
английски език Елена Харалампиева. Елена започва
да качва видеа в социалните мрежи, които предизвикват голям интерес. „Изведнъж избухнаха.
Една сутрин моите ученици започнаха да ми пишат. Видях 2000 последователи, натрупани за
една нощ“, обяснява Харалампиева. Тя се фокусира върху теми, свързани с равенството на половете, LGBT общността и екологичния начин на
живот. „Всичко започна, когато дойде пандемията и вече нямах такава възможност да съм покреативна в преподавателския подход“, разказва учителката.

2

автомобила, управлявани от агент 007 Джеймс Бонд в „Спектър“
(2015) и „Няма време за умиране“ (2021), пусна на търг частната британска аукционна къща
Bonhams. „Любителите на ретро автомобили ще имат шанса да притежават някои от
най-емблематичните автомобили, карани от
Джеймс Бонд в прочутите филмови изпълнения - Land Rover Defender SVX и Aston Martin
DBS Superleggera“, съобщиха от страната на
аукционера. Предварителната цена на Aston
Martin е £250 000 или $307 000. На каква цена
е била втората кола, не се уточнява. Представители на търговската къща очакват да получат поне £400 000-500 000 за двете коли.

22

хиляди долара плати купувач за негостопри
негостоприемния фар насред залива Чесапийк, който
беше продаден след наддаване на търг. Фа
Фарът на остров Хупър, разположен западно от
остров Мидъл Хупър в щата Мериленд, пър
първоначално не предизвиква голям интерес.
След това обаче петима потенциални купувачи вдигат цената от начална оферта от 15
000 долара до печелившата от 192 000 долара. Според условията за продажба новите
собственици трябва да поддържат фара като
помощно средство за навигация на бреговата охрана и да спазват стандартите за опазване на историческото наследство.

76

деца, принесени
в жертва по време на религиозни ритуали от
жреци на доколумбовата култура
Чиму, са открити неотдавна в Перу
при разкопки в светилище, където
и преди са били намирани детски
кости, предаде Франс прес. „Открихме 76 гроба с останки на деца,
принесени в жертва“, заяви археологът Луис Флорес. Останките на
децата, принесени в жертва на възраст между 6 и 15 години, са намерени на обекта Пампа Ла Крус. През периода 2016-2019 г. същият екип откри на същото място останките на
240 деца, също принесени в жертва от цивилизацията Чиму, населявала северната част
от крайбрежието на днешно Перу от 900 до 1450 г.
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ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ
venci@bg-voice.com
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-те години на миналия век в Канада и САЩ са известни като „Бурните години“, в Европа - като
„Златните години“, а във Франция – като
„Лудите години". След края на Първата световна война много държави в Европа са в
криза. Въпреки това хората са намирали,
понякога дори далеч по-адекватни от днешните поводи, за да се усмихват и по този начин да си доставят, макар и малко, удоволствие в иначе не толкова лекото им битие.
Това е времето на Октомврийската революция. На 30 декември 1922 г. е сформиран
СССР. Малко по-късно, на 21 януари 1924
г., умира Владимир Ленин. Бенито Мусолини става министър-председател на Италия
през 1922 г., което бележи началото на идването на фашистката власт в Европа.
Именно тогава започва и сухият режим,
който трае от 1919 г. до 1933 г. и представлява забрана за производство и продажба
на алкохол. Това води до разрастването на
контрабандата, като особено известен бандит от това време е Ал Капоне. В Родината
през 1923 г. избухва Септемврийското въстание, а през 1925 г. е организиран атентатът в църквата „Света Неделя“.
Това е времето,

На какво се усмихват
нашенците по света
XХората винаги са намирали поводи да се забавляват, дори и на гурбет

когато е популярен вицът
„Нелегалните емигранти винаги са били
проблем в Америка. Попитайте който и да
е индианец…!“.
Някъде тогава Чарлз Линдберг става първият човек, прелетял сам Атлантика без прекъсване - през 1927 г., от Ню Йорк до Париж.

Хуморът понякога може да е и по-реалистичен…!

Warner Brothers пък слагат край на нямото
кино и пускат първия озвучен филм, а веднага след това – и първият „говорещ“ филм
- „Джаз певецът“ през 1927 г. През 1929 г.

Снимка: www.emigrant-bg.com
Ситното българско народно хоро винаги е сближавало хората и е доставяло много забавление и усмивки.
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личията в часовото време. Теми, голяма
част от които са обект на вицове и днес.
За сравнение, ето на какво се смеят
днешните емигранти: С.Д. публикува във
Facebook виц, който гласи: „Държавите с
най-много български емигранти са Гърция,
Италия, Испания. Те са пред фалит. След
като съсипахме България, сега е наред Европа. Америка, дръж се, ние идваме!!!“.
Ето пък как се смеят в Австралия: „Президентът на България поздрави генерал-губернатора на Австралия за грижите, които
полага за десетте хиляди български емигранти там! Българските емигранти пък благодариха на президента на България, че се е
погрижил да напуснат страната!“.
Има и друг тип хумор – обезличаващ, донякъде и прекалено епикурейски, прекалено критичен, който преди всичко обвинява, а едва след това забавлява. Това е един
сериозен, наставляващ хумор, който силно
наподобява този от епохата на комунизма
и по-конкретно – „възродителния процес“,
когато в автобусите в Югозападните Родопи
можеше да се види лозунг от сорта на: „Говоренето на чужди езици - забранено!“. Разбира се, контекстът е различен, времената са
Снимка: e-vestnik.bg
други, нюансите са други, но се оказва, че
историческите епохи понякога проникват и
излиза първият цветен говорещ филм. По преливат от една в друга.
Българските емигранти по света, и по-спетова време творят писатели като Ърнест Хемингуей, Франсис Скот Фицджералд, Ерих циално в САЩ, се смеят на различни неща в
различните епохи, но сякаш някои от епохиМария Ремарк и Джон Стайнбек.
Това са и годините на разцвет на джаза и те са по-близки една с друга. Комунизмът се
чарлстона, които се считат за провокативни оказва по-близък до новото време. Епохата
и неприлични за времето си. За първи път в на 20-те годни на миналия век се оказва, че
е била по-свободна, по-разкрепостена и в
историята женските рокли
крайна сметка – по-интересна. Нашенските
се скъсяват над глезена
емигранти са разнообразявали ежедневии също така жените режат косите си късо. ето си с далеч по-добронамерени, забавни
През 1920 г. Коко Шанел лансира модата на и актуални хуморески, които освен всич„почерняването“, което води до нов модел ко останало, чисто и просто са си откровено смешни. Липсва укорът, няма назидание,
бански костюми.
няма историчеТова са вреска обусловемена на една
ност, всичко е
истинска
реедин истински,
волюция, коярафиниран хуто
променя
мор.
човешкото съзПостепенно
нание почти до
обаче историнеузнаваемост.
ята обрамчва
Хората разкредори и смеха,
постяват повеа той придобиденческите си
стереотипи и
Снимка: neverojatno.wordpress.com ва политически
характер и в
се отварят към
очаква своите емигранти, но нелекият път на емиграцията може резултат става
света, към но- Америка
да бъде малко по-лесен, ако се върви с приятели и с хубава усмивка.
по-малко смевото, към всичко онова, което се променя, а се променя шен. Известно е, че смехът е здраве, той е
всичко, защото историческото време нико- здраве и за отруденото ежедневие на онези, които са оставили Родината си, за да бъга не е било константа.
В тези години родните ни емигранти се дат далеч от близки и роднини, в името на
смеят на истории за цените при лекарите, това да живеят поне малко по-добре, е… и
търговия, длъжници, диети, градове и раз- за да се посмеят от сърце…!
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БОРЯНА
АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Ч

есто ме питат приятели как успявам да се справям с толкова много неща и аз честно си казвам: „Не
знам“, споделя Бойко Антонов. Той е един от
малкото българи, работещи в библиотеката
на Конгреса на САЩ във Вашингтон, където
е на отговорна позиция. Съучредител е на
българското училище „Христо Ботев“ в столицата на Америка. Един от създателите е
на Асоциацията на българските училища в
САЩ и е един от най-ревностните пазители
на българския дух в сърцето на Америка Вашингтон.
Дълъг и изпълнен с много успехи е пътят
му до там. Потомствен пловдивчанин,

„

правнук на един от кметовете
на Пловдив - Петър Янъков. Расте в семейство на инженери и педагози. Родителите
му са преподаватели по физика, баба му по български език и литература, а чичо му
е един от най-известните инженери електроници в България. От дете мечтае да е инженер по автоматизация. Завършва математическата гимназия в Пловдив и след това

Бойко Антонов - пазителят
на българския дух
в сърцето на Америка
XСофтуерният инженер създава училище „Христо Ботев“

във Вашингтон и работи в библиотеката на Конгреса на САЩ

осъществява мечтата си - става инженер по
автоматизация на производството във ВИХВП.
Бойко расте като много буен младеж. Влече го екстремното. На 15 години скрива от
грижовните си и отговорни родители, че
скача с парашут. На 17 години тайната му
страст е разкрита, а след семеен съвет баща
му казва: „Не можем да ти забраним, но все
пак внимавай, това е опасен спорт“. „В такова семейство съм израснал - строго, но ми
и даваха достатъчно свобода, за да мога да
следвам мечтите си“, казва Бойко.
След парашутизма, където получава контузия, той продължава с лудите си хобита подводничарство, яхти, подводен риболов

Пред ветрохода на първите заселници във Вирджиния.

и т.н. „Предпочитам адреналина да го вземам натурално, от природата, вместо да го
гледам по телевизия, с филми на ужасите
например“, споделя българинът.
Междувременно Бойко се

запалва по компютрите
и изчислителната техника. Започва работа
в БАН, в Централна лаборатория по автоматизация и научно приборостроене. Занимават се със сериозни проекти в областта на
електрониката - компютъризирана апаратура за ядрени изследвания.

Имал е много причини и поводи да емигрира. След промените преценява, че е достатъчно инициативен да започне собствен
бизнес. Но в мутренските времена това е
невъзможно за хора, които не са от тази закваска, и той се проваля и задлъжнява. Решава, че му е нужна смяна на обстановката. Не
вижда перспектива в България за възможностите си. Опитва със семейството си да
отиде на екскурзия в Америка - да види какво е. Не дават виза на никого от тримата.
През 1994 г. той заминава за Малта при
съученик от математическата гимназия, IT
специалист като него. Там работи 4 години. Попада на прекрасно място - в одиторска фирма „Прайсуотърхаус Купърс“ - найголямата от петте големи в света. Изгражда
изцяло компютърната система на фирмата.
Когато напуска, в петте сгради оставя изградена мрежа. Именно на плещите на българина Бойко Антонов лежи пълната автоматизация на „Прайсуотърхаус Купърс“ в
Малта до 1999-та, когато той напуска.
Иска да потърси по-благоприятно място за развитие и перспектива и прави проучване за 5 страни - Австралия, Нова Зеландия, Канада, Венецуела и Съединените
щати. И тъй като за САЩ му е отказана веднъж виза, решава да приложи друг подход.
Създава яхтен клуб в Малта, с който стават
членове на асоциацията на Джошуа Слокъм
- първият човек, самостоятелно обиколил
света с яхта. В Ню Йорк се отбелязва 100-годишнината от обиколката на Слокъм около света и екипът на яхтклуба на Бойко Ан-

Двамата основатели на училище „Христо Ботев“ във Вашингтон - Бойка Попова и Бойко Антонов.
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децата си по дългите пътища на Америка, за
да пребъде род и родина. Над 50 прекрасни деца, горди с произхода си, идваха с желание на училище и се научиха да сричат и
да познават българските царе. Заедно изградихме отворено и динамично микрообщество в столицата на Америка. Семената
на знанието и доброто са посяти в сигурна
почва“.
Той започва да

организира
театрални постановки

На училищната сцена.

тонов също е поканен. Така българинът си
взема първата виза за САЩ.
„Половината ми приятели мразеха Щатите, другата половина ги боготворяха и аз нямах вярна информация“, спомня си Бойко. Хареса ми, че в САЩ

всеки човек е на мястото си
и което е по-важното, е щастлив точно на
това място. Тук дори човекът, който мие
улиците, е горд, че прави нещо хубаво, има
достойнство, има едно много особено чувство... Който не е бил в Щатите, не го е усетил, и затова много хора не разбират какво
е да си американец.“

създава собствена компания
за компютърни системи и програмиране.
Печели конкурс за библиотеката на Конгреса на САЩ - най-голямата библиотека в
света. „За работата си там не мога да говоря,
нямам разрешение. Мога само да кажа, че
това е най-интересното и най-престижното
място, на което съм работил“, споделя българинът.
През 2014 г. двамата с Бойка Попова създават

българското училище

„Христо Ботев“ във Вашингтон. В началото срещат големи трудности. Децата на българите са в различни
селища около Вашингтон и на родителите им
коства по час-два в едната посока, за да закарат
децата си на българско
училище.
„Началото мога да опиша с красивите думи на
партньорката ми Бойка
Попова - споделя българинът. - Тя беше написала: „Девет невероятПредставяне на България на Седмицата на цветята, заедно с българското
ни учители 36 неделни
посолство в САЩ.
дни в годината забравяХаресва му в Щатите, но не е никак лесно ха, че денят е почивен и прегръщаха с пода отиде там за постоянно. През 1997-ма ус- глед и думи своите възпитаници. Майки и
пява - прехвърля се като специалист в рам- бащи ставаха частни неделни шофьори на
ките на „Прайсуотърхаус Купърс“ в САЩ.
Довършва си проектите в Малта и през
1999 г. пристига във Филаделфия. Започва
като най-обикновен консултант, въпреки че
в Малта е мениджър на доста добро ниво.
Той решава проблема на най-голямата болница на Източния бряг, като свързва в компютърна мрежа 6-те небостъргача, пълни с
лекари и апаратура.
„Стигнах си до нивото, което трябваше,
след това бях в IBM, която не ми беше любима компания, защото консултант там означаваше продавач“, споделя Бойко. Постъпва в компания, която работи за „Сенсус
бюро“ - преброяването през 2010 г., в което са свързани над 200 големи компютърни системи. Занимават се с интересни казуси, например как да се избегне вписването
на един човек на 2 места едновременно. В
„Сенсус бюро“ той е старши системен архитект и прави цялостната архитектура на
всичките 200 системи. Създава диаграма,
която дълги години след това се нарича „Диаграмата на Бойко“.
През 2010 г. той
На празник на буквите в българското училище „Христо

и музикални концерти с български изпълнители и актьори. На сцената на училище
„Христо Ботев“ са били едни от най-големите български таланти - групи „Фондацията“ и Б.Т.Р., Стоянка Мутафова, Митко Щерев, Дони, Шкумбата, театрални постановки
като „В часа на синята мъгла“ за Яворов,
Лора и Мина. В училището се организират
танци, песни, други артистични изяви. Отбелязват се с концерти всички български
празници, провежда се зелено училище.
На една конференция на езиковите училища Бойко Антонов се среща с Анжела Хъшева и Силвия Костова. Тримата решават да
създадат Асоциация на българските училища в Америка, за да защитават правата на
децата, изучаващи български език в Щатите. На 9 октомври е поредната годишна конференция на Асоциацията, която по традиция се провежда в училище „Христо Ботев“.
На 20 ноември тръгва нова инициатива конкурс фестивал на детски произведения.
Включва авторски песни, авторски театрал-

ни постановки за деца и поезия и проза, написана от деца.
Бойко е решил да живее малко встрани от
Вашингтон, тъй като е израснал в град и го
влече селото. Живее в голяма къща с двор в
селцето Дийл, на брега на залива Чесъпийк.
От прозореца си вижда вълните, което го
вдъхновява за много неща - пише проза, автобиографични разкази, които публикува в
алманаха „Любословие“ и в други издания.
В двора си има две езерца, отглежда зеленчуци и много цветя като рози, божури. Гледа
и кокошки и пъдпъдъци. Милка, неговото
куче, е потомка на българското каракачанско куче.
Има три дъщери. Най-голямата, Емилия,
живее в Калифорния, омъжена е и го е дарила с 6-годишен внук. Най-малката Симона учи в Софийския университет и върви
по следите на баща си, като е записала компютърна техника и програмиране. Деница, средната дъщеря, живее близо до него,
също е омъжена. „Направихме й фантастична българска сватба тук, на брега на реката Потомак. Облякохме американците в народни носии, всичко беше по сценарий“,
разказва Бойко.
„Мислил съм много дали да се върна в Родината - споделя той. - България ми липсва,
но за съжаление носталгията ми се изпарява след няколко минути на българска земя,
още на летището. Аз съм късметлия, защото
успях да се внедря, да се интегрирам в Америка. Смятам, че в живота си съм постигнал
много, и съм на мястото, на което трябва да
бъда. Оставам един български американец.“

Ботев“ във Вашингтон.
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Фестивал на българската
носия в Сан Диего

Ф

Сн.: БТА

естивал на българската носия
се проведе в залата на сръбската православна църква
„Св. Георги“ в Сан Диего, съобщиха от Генералното консулство в Лос Анджелис.
„Събитието събра различни фолклорни
групи и донесе много радост на българската общност“, написаха организаторите.
Във фестивала се включиха танцова група Дилмана, сформирана през 2016 година с цел изучаване на български народ-
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ни хора. Групата редовно се представя на
местни фестивали и празненства с хореографии и хора. Никола и Оливия Херцег
представиха Шопска ръченица, а Владимир

Балтаджиев и Нина Херцег, ръководители
на група „Трите Пъти и Дилмана“ излязоха
на сцената с Джиновски танц по хореография на проф. Антон Андонов. Изпълнения

имаха и клубът за български народни танци „Българе“, създаден в началото на 2017
година по инициатива на Тодорка Александрова и детска танцова група „Хорце“ Сан
Диего, която съществува от почти 4 години,
с цел опознаване на танците, музиката, традициите и обичаите на България.
По случай новата учебна година генералният консул Бойко Христов подари книги
на българското училище „Васил Левски“.
Той връчи и сертификат за признателност на отец Брацо Кършич от сръбската
православна църква „Св. Георги“.
„Със своята всеотдайност и човеколюбие, той от години помага на българската църква „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ и българската общност в града.
Трогателно за всички беше емоционалното му слово към всички българи, подготвено на български език“, отбеляза Бойко Христов.
Това е вторият годишен Фестивал на българската носия и мешаната скара в Сан Диего. Целта е събирането на средства за построяването на български храм в града. До
момента са събрани повече от $66 000.

5 - 11 октомври 2022 г.

5 - 11 октомври 2022 г.
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Смокинята: Листата
от дървото на бедните
лекуват опасни болести

Яжте плода на дълголетието за енергия,
здраво сърце и добър метаболизъм

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Д

luba@bg-voice.com

ървото на бедните е панацея за
различни болести. В Индия това
растение се смята за свещено.
Това е добре познатата ни смокиня, която има плодове почти през
цялата година. Тя е много полезна за здравето ни. Оказва се обаче, че не само плодът
е здравословен, а и листата. Нещо повече –
листата дори притежават много повече лечебни свойства от плодовете.
Този меденосладък плод, пълен с ценни и
полезни вещества, е известен с лечебните си
свойства още от библейски времена. В Древна Гърция малките плодчета са били използвани за укрепване на организма

за придаване
на сила и енергия
Смокиновите дървета са се появили още
през неолита в Западна Азия и Близкия изток. Първите данни за тях са от 9400-9200 г.
пр.Хр. в долината на река Йордан. Това са
и едни от най-старите отглеждани от хората растения. Библията ги споменава много
пъти. Пренесени са на Балканите още в древността, около XV век стигат Англия, после и
Америка. Първи испанските мисионери ги
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засаждат в Калифорния.
Още в древността смокините са известни
с лекарствените и хранителните си свойства.
Заедно с ядките са използвани като „лек за
всичко“. Според Платон тези ценни плодове са превъзходна храна за участниците в
олимпийските игри, тъй като им дават физическа сила. Древният лечител Авицена пък
твърдял, че смокинята е плодът на дълголетието, защото

лекува старческите болести
Билкарят Гален, живял през XI век, пише:
„Ако няколко сушени смокини бъдат изядени с няколко орехови ядки, те противодействат на всякакви отрови.“
Средновековните арабски лечители са ги
използвали за прочистване на стомаха и укрепване на организма. Днес се знае, че смокините са едни от най-алкалните плодове,
което ги прави ценни в борбата с много заболявания, особено с рака.
Листата от дървото на бедните са истинска
благодат. Те свалят кръвната захар, лекуват
язва, намаляват теглото, правят ни по-слаби
и здрави. Чай или екстракт от листата сваля
благотворно инсулина и понижава нуждата
от поставяне

на инжекции при диабетици
Чай или приемът на сурови листа понижават и опасните триглицериди, които са причина за образуване на лошия холестерол в
кръвта.
За предпазване от болести се използва
следната рецепта. Измиват се хубаво три
смокинови листа и се варят в литър вода 15

мин. Киснат 2-3 часа, отварата се прецежда и
се приема вместо вода.
Листата на смокиня лекува астма, болни
бъбреци и пикочната киселина. Френската
медицина използва сироп за кашлица. Приготвя се по следния начин: 500 г смокини се
варят в 1 л вода. След като заври, се добавян
250 г мед и по желание 250 мл добър коняк.
Всичко се смесва и се съхранява в хладилник в добре затворен съд. Приема се по 1 су-

Сокът е приятел
на лицето
От уникалните свойства на смокинята се ползва и козметиката – против бръчки и овлажняване на кожата. Направете пресни смокини на
каша и ги мажете на лицето си. Оставете за около 10-15 мин. и отстранете кашата. Полезно е за акне и други
пъпчици.
Сокът, приготвен от пресни листа
от смокини, перфектно овлажнява
кожата, склонна към сухота, помага
за лечение на рани и черни точки,
изсветлява родилните петна и премахва брадавици. Тези свойства на
смокините са споменати още в древните източни учения.

пена лъжица 3-4 пъти на ден

при кашлица
и други настинки
Препоръчва се отвара от листата на смокинята или прием в сурово състояние дори
при болестта на Бюргер. При това заболяване настъпва запушване на кръвоносните съдове. Взимат се 3 супени лъжици изсушени
смокинови листа, слагат се в термос и се запарват с половин литър вряла вода. Оставят
се в съда да киснат за 4-5 часа, след което запарката се прецежда. Приема се четири пъти
през деня, по половин чаша на едно пиене.
Тъй като смокините са богати на калий, те
помагат за регулирането на кръвната захар.
Това е от полза за диабетиците. Също така,
хората, чийто начин на хранене е с повече
натрий, може

да страдат от загуба
на калций
Високото съдържание на калий в смокините помага за предотвратяване на това.
Яденето на смокини е ефективен лек за лечение на болки в гърлото. Това се дължи на
високото им съдържание на клей.
Традиционно смокините също са били използвани за лечение на полова слабост. За
да бъдат лековити, трябва да бъдат накиснати 2-3 плодчета в мляко за една нощ и да се
ядат на следващата сутрин.
Тъй като смокините съдържат желязо, те
помагат и в борбата с анемията.

5 - 11 октомври 2022 г.
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ултурата на хип-хопа от 90-те върна в светлината на прожекторите
карго панталоните. Ако първоначално те са били част от работното облекло, то днес са сред най-горещите модни есенни тенденции.
Те се появяват за пръв път през 30-те години на миналия век, където са били носени от работници, в които лесно съхранявали
и транспортирали инструменти, благодарение на завидния брой джобове на дрехата.
Впоследствие те се променят и камуфлажният (или военен) печат замества по-класическите наситени цветове, превръщайки се в
тенденция, която е актуална и до днес.
Днес те се предлагат

във всякакъв цвят и кройка:
по-тесните модели с подгъв на крачола и
тези с висока талия и широки крачоли са поелегантните и изискани версии, включващи
закопчаване със стилен колан, а при смелите и улични модели цветовете и шарките са

5 - 11 октомври 2022 г.
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Отново на мода:
Карго панталони
в есенния
гардероб 2022
Те се появяват за пръв път през 30-те години
на миналия век
ярки, а кройката свободна.
Карго панталоните са онова от стария ви
гардероб, което отново ще е на мода за есента. Това ни доказа Кайли Дженър с едно от
последните си видеа. С комбинация с бебешка тениска в черен цвят, риалити звездата ни
показа промяна в ежедневния си стил на обличане

за по-хладното време
Милиардерката сподели видео в TikTok,
където позира със свои приятели. Там носи
карго панталон в зелен цвят, съчетан с изключително семпла тениска на марката на

нейната сестра – Skims.
Моделът се отличава с торбестия си силует – набран както в горната, така и в долната част – с връзки на крачолите. Освен това
има доста дълбоки джобове и от двете страни. Той е вдъхновен от популярния за лято
2022 стил Y2K, който някои звезди явно ще
следват от началото на есента.
Може да се каже, че завръщането на въпросните панталони се дължи на предпочитанията и на някои известни личности като
Ким Кардашян, Хейли Бийбър, Емили Ратайковски, Дуа Липа и др. На снимки на фотографски агенции

ги виждаме да го комбинират
не само с обувки на платформа, но и с такива на висок ток, някои от които с остър връх.
И освен с изрязана тениска, ги обличат заедно с блуза с дълъг ръкав, къс топ и дори
ефектни есенни палта.
Освен традиционните модели в един цвят
– предимно във войнишкозелено или бежово, тези с камуфлажен принт също няма да
излизат от мода. Но може да се каже, че отстрана на джобовете, коланите и връзките някои марки са направили доста промени през годините. Например Bottega Veneta,
които заложиха на добавянето на ципове.
Други пък се ориентираха към връзки на
кръста или такива, които падат свободно от
джобовете.
Също така карго панталонът, който заслужава внимание, е този в черно – обточен с
бели конци. Той може да има както два чифта джобове – по средата, така и още два в
горната част.
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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!

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 15 час според опита, предлагаме
професионално обучение, здравна застраховка, платена отпуска, болнични
и лични дни, почивни дни за националните празници, извънреден труд, англ.
тел. 847-499-7010, бъл. 773 704 2622
, hr@hypermicro.com. 900 Carnegie St,
Rolling Meadows IL 60008 №19526

CDL REGIONAL,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056,
Транспортна компания търси шофьор Class A за регионална работа.
Заплащането е за заработена седмица, с възмойност да се заработят до
$2000.00 за седмица. За повече подробности - тел 847-350-7070. №18945

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

CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Monday to
Friday $2000 per week up to 2500 miles
2246598342 №19527

OWNERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контрактори със CDL и драй ван ремаркета за съвместна работа. За повече информация се обадете на телефон
(224)659-2356. №19509

OWNERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме контрактори със CDL и драй ван ремаркета за съвместна работа. За повече информация се обадете на телефон
(224)659-2356. №19510

OWNER-OPERATORS,
Цена US$ 100.00, Зипкод 60007, Търси owner-operators. Предлага 20 %
диспеч като това включва безплатна
регистрация,номера,ремарке и паркинг. Телефон 847-630-6652, №19515

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

OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Going out
of Chicago $5/mile.Reefers only.with or
without trailer-we rent out 8472208098
№19497
РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ
БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ
отлично заплащане
FULL or PART TIME
773-817-7911

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

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 - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
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CDL A DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, ТРАНСПОРТНА ФИРМА ПРЕДЛАГА ПОЗИЦИИ
ЗА РЕГИОНАЛНИ И ОТР CDL A ШОФЬОРИ. РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЗИЦИИ СА ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК С ОПЦИЯ ЗА ПРИБИРАНЕ ВКЪЩИ ВСЕКИ ДЕН ($300 НА
ДЕН) И БЕЗ ПРИБИРАНЕ ($325 НА ДЕН
ИЛИ $0,65 НА МИЛЯ). ОТР $0,65-$0,70
НА МИЛЯ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ
ОБАДЕТЕ НА 630-422-5488 №19498
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ПРЕДЛАГАМ РАБОТА ЗА МАНИКЮРИСТ
В BUFFALO GROVE, IL ДО МАГАЗИН
GARGEN FRESH. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ
ТЪРСЕТЕ ТОМ - 224-676-0298 №19505
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
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

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
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

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
БОЯДЖИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия с опит. Целогодишна заетост и
добро заплащане. За повече информация:224-388-2390 2243882390 №19439
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
ФЛОРИДА
DRIVERS-CONTRACTORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240,
Zdraveite,malka transportna kompania
ot Sarasota,FL tursi shofiori i contractori.
Shofiori - 70.00 cent per mile Contractors
- 10% dispatch with 15 years of
experience,IFTA fuel discount. Pays every
Friday. Tel:9415869386 №19494
5 - 11 октомври 2022 г.
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НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER:
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни
и празни мили платени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover * 90% За
оунъри * SELF DISPATCH за оунъри *
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic
* 2020/21 Reefers * OTR Изисквания: *
HAZMAT and TANKER endorsements *
CDL Class A * 2 Години опит CALL NOW:
224-724-1694- Любо №18508

CDL DRIVERS
,
COAST
TO COAST
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193,
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШОФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛАГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720579-6116 ГЕОРГИ №19501

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 847-5710945. Mоля, oставете съобщение, ако
не отговорим. №18485

AMAZON,
Цена US$ , Зипкод 100, Здравейте !
Малка транспортна компания набира “owner operators” за box and semi
trucks , работа предимно с Амазон
2247955588 №19517

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,
self-motivated drivers. You will drive
brand new Isuzu trucks. Year: 2021
Requirements: - MUST have clean valid
driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks
Year: 2021 - Regular driver’s license/
CDL is not required Business hours: Monday – Friday: 8am – 5pm - Saturday:
8am – 2pm Our warehouse is located in
Wood Dale, IL. Phone number: 630-5093722!!! №18520

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
ОБЩ РАБОТНИК ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Набираме общи
работници за кораби в Германия.Безплатна квартира и транспорт!Немски
договор.Заплата 1500 евро чисти!Тел:
0892333579 Вайбър №19539
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

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Trucking
company is looking for dispatcher who
lives in Bulgaria and has some experience
as a dispatcher to work from home in BG.
Call 844-349-4349. №19516
5 - 11 октомври 2022 г.

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI
TRUCKING INC IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА РАБОТА В ОФИСИ.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ.727488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - ГЕОРГИ №19500
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
ACCOUNTING JOB,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60523, Looking
for accounting job in trucking company.
Proficient in ProTransport, 6 years
experience. (630)433-7674 №19540
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти от фирми - с много камиони, и
малко внимание към ТЕБ? с опит от България вибер:+359877981874 53V/R/F/
HZ №19524
DISPATCHER REMOTE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, омръзна ли ти от фирми - с много камиони, и
малко внимание към ТЕБ? с опит от България вибер:+359877981874 53V/R/F/
HZ №19525
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в
Glenview IL , гледам деца във вашия или
моят дом. Шофирам и имам опит в отглеждането на деца. Телефон за контакти 872-484-3052 №19502
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, от България с опит 53V/R/F/Hz 0889901909
№19488
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
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Търсиш коректно отношение ?искаш хубави цени спрямо ТЕБ? давам най доброто с опит /от България 53V/R/F/HZ
5618770865 call/text №19523
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 , Стая в къща под
наем (Lake in the Hills, IL). Без договор.
Цена $799. Тел: 224-713-5534. №19518
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Реновиран двустаен апартамент с чисто нова
кухня и ел уреди. Включени вода и парно. Schiller Park 3479818172 №19520
ДАВАМ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам
стая под наем в двустаен апартамент
за мъж или жена. За инфо на :773-6814562. Отлични условия. №19521
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/ка за двустаен апартамент
в района на летището О Харе. Много
добри условия. 3127143018 №19522
СТАЯ ПОД НАЕМ.,
Цена US$ 360.00, Зипкод 60630, Стая
под нае на кръстовището Пуласки и
Лорънс. 773-240-6358 , 708-543-9954
№19511
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, NEAR
CUMBERLAND&LAWRENCE INCLUDING
ALL UTILITIS 6305394849 6305394849
№19473

ИМОТИ
Търся под наем
Chicago + suburbs
ТЪРСЯ 1,2 ИЛИ 3 СТАЕН АПТ,
Цена US$ , Зипкод , Търся 1,2 или 3 стаен
апартамент или самостоятелна къща под
наем. Близо до метро, обществен транспорт и магазини. Тел. 224 877 1869 №19519
STAYA NAEM TARSYA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, TARSYA
STAYA POD NAEM V ELGIN ILI NAOKOLO.
2248441085 №19529
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
ПРОДАВАМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Продавам
SUV Kia Seltos 2021, AWD, 13000 мили, син
цвят. 2246161250 №19512
УСЛУГИ
Chicago + suburbs
GLEDAM DECA ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca
v doma si v Hoffman estate, predlagam
domashno prigotvena hrana,mnogo igri i
razhodki Tel.224 659 1156 №19513
GPS TRACKERS,RSTARTS,
Цена US$ , Зипкод 100, Gps trackers,starter
kills,remote starts,dashcams 6084660182
№19514
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Живея в
Glenview IL , имам дългогодишен опит в
отглеждането на деца. Шофирам и мога
да гледам вашето детенце в дома ви. Тел
за контакти 872-484-3052 №19504
USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60018, PaintingDecorarion +13127227479 №19507
ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толвачка. Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563
1200 №19480
РЕМОНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60139, Ремонт на
домашни уреди, перални , Хладилници
сушилни , миялни ,ТВ, лаптопи, Николай
6302200138 №19425
COAST TO COAST
ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни
разговори до България и целия свят. Найниски 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: 224-7135534, 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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В еврейско неделно училище:
- Я кажи, Аврамчо, кое тежи повече - кило желязо или кило вълна?
- Когато купуваме или когато продаваме?













Петното от кафе се поръсва със ситно стрит въглищен прах. Петното, което остана от въглищния
прах, се накисва в ацетон. За да отстраните петното от ацетона, втрийте нагрят терпентин. Петното
от терпентин може да заличите, като го накиснете
в кафе. А как се премахва петно от кафе - вие вече
знаете...
Отива един да си направи татуировка, но го предупредили, че татуистът малко не чува. Връща се
нашият след един ден: мрачен-мрачен. Приятелите му го питат:
- Как е татусът?
Съблича се и показва: на целия му гръб едни кебапчета, кюфтета, шишчета, много бира, в халби, в
чаши, в бутилки. И всичко цветно и красиво.
- Е, какъв е проблемът, супер го е направил?
- Абе, супер! Оня глухар нарисувал скара-бира, а
аз исках скарабей...







- Изглеждате ужасно!
- Ау, така ли се говори на една дама?!
- Прощавайте! Мислех че на вашата възраст
вече не ви пука...







- Мога ли да мина само да попитам нещо?
- К’во ще питаш бе, келеш? Това е банкомат!







Въпрос към радио „Ереван“:
- Знаете ли какво е бар?
Отговор на радиото:
- Ресторант след съкращаване на щата.







Звъни телефонът. Вдига съпругът:
- Ало, рогатият, викни жена си.
Мъжът трясва телефона и вдига грандиозен
скандал на жена си, а тя се измъква с оправданието, че е станала грешка. На другия ден се повтаря
същата ситуация с телефона:
- Ало, рогатият, ама ти си бил и голяма клюкарка...







Млад мъж замръква в село и моли попа да пренощува.
- Имам две стаи. В едната спим с попадията, в
другата ще спиш - с детето.
- Попе, ще спя при кравите в сайванта, то, детето, сигурно е заспало.
Сутринта става и вижда 20-годишна девойка в
двора.
- Дъщеря съм на попа, а вие сте?
- Бе, аз съм едно говедо.







Защо всички се натискат да завършват висше!? В
офиса от 25 човека само двама са висшисти - чистачката и куриерът.







- По-рано нашето куче беше на първо място в
сърцето на жена ми. Сега обаче аз съм на първо
място.
- И как успя?
- Кучето толкова се разглези, че не яде това, което готви жена ми, а аз ям!
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- Старшина, вие ни казахте, че това е патешки
пастет, а в пастета няма и следа от патици!
- Редник, вие опитвали ли сте войнишки сухар?
- Да, разбира се!
- А да сте намирали вътре войник?
– Капитанеее! Потъваме!
– Знам, моряко!
– Няма ли да направите нещо?
– Разкарайте този идиот от подводницата!
Вчера си изтеглих едно приложение, което показва колко крачки правиш на ден. Днес получих
съобщение с текст: „Ще тръгваме ли вече?“
– Ставай за училище!
– Мамо, не ми се ходи! Учениците ме мразят,
учителите ме мразят… Дай някакви причини да
отида!
– Първо си на 55 и второ си директора на училището!
Лекар към пациентка:
– Мъжът ви нещо не ми харесва…
– И на мен, но децата го обичат!
Червейче пита майка си:
– Мамо, къде е татко?
– Отиде за риба.

В ресторанта:
– Имате ли свинско шкембе?
– Да.
– А имате ли свински врат?
– Да.
– А свински бутове?
– Да.
– Леле, сигурно сте много грозен!
Две бълхи карат колело. Едната спряла, а другата я попитала:
– Какво ти стана?
– Ох! Влезе ми муха в окото!
Качих се на кантара.
Трябва да си сменя парфюма. На този му е много
тежък ароматът…

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:
ВОДОРАВНО : “Песента на колелетата”. Талион. “Ротор”. Торон. Телиш. Темпо. Аламана. Ламарина. Кител. Вик. Дим. Виконт. Лобода. Накат. Лиани. ЕНИКАР. Дини. Леи. Народ. Мини. Дамар. Па. Ик. Аи.ОН. Тръни. Опека. Султана. Крумов (Красимир). “Рад”.
Ек. “РВС”. КА. Ареал. Акропол. Целс (Авл Корнелий). Вишни. Равини. Чико. “Унита”. Трик. Гел. Талашит. Нако. Кала. Реторика.
Инамото. Ин. Леви (Жул). Елин. Пир. Налим. Балик. Пам. Иран. Таран. Немо. Сена (Аертон). Ивана. Ало. Инат. Карамел. Великан.
Ро. До. Инана. Елек. Попов (Александър). Литота. Елам. “На мама”. Морено. Янина Кашева. Гатер. Зона. Епитети.
ОТВЕСНО : “Детелини”. Ркацители. Еколог. Саламандър. Екатерина. ИРА. Селим. Киану. Лолов (Ибро). Раритет. Нишава. Мимас. Арина. Аноне. Ято. Ритла. Ор (Робърт). Уши. Аниматор. “Аньтик”. Ерове. Никел. Вена. АН. Еноли. АВИТА. ИТАЛА. Яз. Армани
(Джорджо). Перлит. Оман. Ено. Окоп. Танака (Хиити). Шани. Равелин. Оток. “На”. Адан (Пол). Анаба. ЕЛАНА. ЕЛО. Илири. Китка.
Аналема. Ерато. “Оксер”. Ромол. Лик. Ке (Матико). Ял. Лебед. Укори. Инок. Нап (Питър). Еталон. Ал (Бънди). Пак. Теке. Апаши.
Атом. Димитров (Христо). Кол. Миномет. Араваки. Авлига. Ипон. Паве. Отони. Анонс. Нелина. Аромат. Ана Карина. “Милан”.
Матова (Нонка).
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Астрологична прогноза
ОВЕН

По някаква необяснима засега
причина може да останете с впечатлението, че хората около вас
сякаш се движат срещу течението и изобщо не ви забелязват. Индивидуалните занимания, изискващи творчески подход, ще са по-плодотворни от екипните. Не отделяйте
време за търсене на нова доходна работа. Дори да
получите предложения, представените условия ще са
далеч от реалността. Отдавна съществуващи проблеми в личните отношения ще станат очевидни и ще се
наложи да ги решите.

ТЕЛЕЦ

Съхранявайте старателно парите си и не купувайте излишни
вещи. Опитайте се да прекратите връзки, които отдавна са загубили смисъла си. Ще се наложи да извадите на показ борбената си натура. Ще се
случват конфликтни ситуации между вас, конкурентите и с партньорите, ако са от противоположния
пол. Търсете компромисни решения и не влизайте
в разправии. Каквото и да се опитате да запазите в
тайна, то рано или късно ще получи публичност и
със сигурност ще ви навреди.

БЛИЗНАЦИ

Дори най-невинна закачка или
дадено на шега обещание така
ще промени ситуацията, че ще
се окажете заклещени в клопката на собствената си добронамереност и услужливост. Намалете инициативата, за да
не предизвикате недоволство у шефовете и колегите си. Не се разколебавайте, ако за някои намерения
непрекъснато се натъквате на препятствия. Споделяйте съмненията си с близките или с приятели и колеги, на които имате доверие. Те може да не ви подскажат варианти за решение.
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РАК

Близки или приятели ще ви окуражат и ще ви помогнат да възстановите обичайната си самоувереност. Отделете време и
внимание на децата и родителите си. Дайте им възможност да обсъдят с вас грижите си. Мнението и препоръките ви ще ги стимулират
и ще ги подтикнат да преосмислят някои свои приоритети. Не се надявайте на видими резултати в социалната сфера. По-скоро използвайте периода за
постигане на хармония със самите себе си и стабилизиране на психическото си равновесие.

ЛЪВ

Опитайте се да довършите изоставените си проекти. Съществените промени ще засегнат предимно сферата на отношенията.
Романтична връзка, която към
момента изглежда безпроблемна, може да се окаже източник на сериозни разочарования. От друга
страна, случайна среща с бивш партньор ще промени динамичния ви стереотип противоположно, като
при това може да извади на повърхността проблеми, които пренебрегвате или отказвате да признаете, че съществуват. Не ги премълчавайте.

ДЕВА

След като обсъдите с партньора си нововъзникнали проблеми, ще намерите и начин за преодоляването им. Не е изключено
някои партньорски връзки да
бъдат прекъснати, но ефектът няма да е фатален.
Поддържайте дистанция при контакти с непознати.
Моментът не е подходящ за инвестиции в нови проекти и още по-малко в създаване на нови партньорски отношения. Придържайте се към темпа на развитие на процесите. Колкото и да бързате, няма да
можете да изпреварите сянката си.

ВЕЗНИ

Не се изнервяйте, когато се наложи да промените плановете
си. Ще разполагате с възможности за наваксване на пропуснатото и ще сте изключително
доволни от постигнатите резултати. Най-важната ви
задача е да изразходвате колкото е възможно помалко физически и психически ресурси. Ще получите окончателни, и то твърде добри резултати от проект, върху който работите през последните няколко
седмици. Успехите ще ви окуражат, ще се отразят положително на настроението ви.

СКОРПИОН

Ще разширите и стабилизирате контактите си от всякакъв
характер - и делови, и лични.
Много е вероятно да отбележите напредък в професионалната йерархия и да ви преместят на длъжност с по-голяма отговорност, но и с по-високо заплащане. Ако
нищо не ви принуждава да пътувате и да се запознавате с нови хора, не го правете. И едното, и другото
ще се окаже загуба на време и енергия. Неприятности от личен характер ще се отразят на настроението и от там на работата като цяло.

СТРЕЛЕЦ

Ще ви е трудно да се справите с
някои професионални и финансови проблеми или да осъществите контакти с партньори. Не се
поддавайте на мрачните мисли,
за да не навредите на авторитета и взаимоотношенията си. Придържайте се към принципите и правилата и не приемайте несъгласието като израз на лична
вражда. По-скоро ще е отражение на субективните
ви действия в конкретен момент. Желателно е да се
ориентирате към самостоятелна работа, при която
ще сте доста ефективни.

КОЗИРОГ

Особено полезна ще е появата
на приятели и колеги от миналото. Те ще направят всичко възможно, за да ви помогнат, когато имате нужда, а вие помислете
как да им се реванширате. Каквото и да направите
през периода, по-късно ще оцените колко съществени са били действията ви. Избягвайте директното
противопоставяне и при необходимост, търсете разрешими варианти. Уреждайки проблеми, засягащи
романтичните ви отношения, ще успеете да се справите и с материално затруднение.

ВОДОЛЕЙ

Ако от доста време работите в
една и съща фирма, е много вероятно да ви предложат друга
длъжност с по-добри условия.
Изненадите преимуществено
ще дойдат от членовете на семейството. Те твърде
често ще ви смайват с постъпките и изказванията
си, но това не означава, че не са прави. И тъй като
настроението ви ще е пряко свързано с присъствието или отсъствието на компания и с възможностите за общуване, то за предпочитане е да не оставате
дълго време сами със себе си.

РИБИ

Разговорите невинаги ще са от
най-приятните, но пък ще ви накарат да се замислите дали не
е настъпил моментът, в който е
подходящо да промените някои
свои схващания. Колкото и да е различна гледната
ви точка от тази на близките, ще успеете да намерите
компромисни варианти, удовлетворяващи интересите на всички ви. Ритъмът на работа ще зависи изцяло от вас. Ще можете да разпределите задълженията
си равномерно, да си осигурите достатъчно време за
почивка и развлечения.
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Донор на сперма, който има 48 деца,
не може да си намери приятелка
XВместо да отиде в банка за сперма, дава материала директно на жените
но“, казва той.
Кайл се е подложил на генетично изследване, тестване за полово предавани болести и анализ на сперма. Освен това той не
пие алкохол и се опитва да яде органични
храни, за да гарантира, че спермата му е в
отлично състояние.
Кайл обяснява, че не взима нищо за услугите и че това, което прави, го излага на
риск – тъй като технически той е законен
баща на детето, майката може да поиска от
него

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

Д

онор на сперма, който има 48 деца досега и още 10 или 11, които предстои
да бъдат родени, се бори да намери
любовта на живота си – признавайки, че повечето жени губят интерес, когато разберат
какво прави.
31-годишният Кайл Горди от Лос Анджелис предлага спермата си на самотни майки, лесбийски двойки и съпрузи и съпруги,
които не могат да заченат собствени деца.
Споделя, че е решил да стане донор след
ред неуспешни любовни връзки. „Винаги
съм искал да имам деца, но много бързо се
изморявам от една връзка“, разказва младият мъж.
Той популяризира услугите си, които са
безплатни, в социалните мрежи, и вместо
да отиде в банка за сперма, дава материала
директно на жените, пише „Jutarnji.hr“.
Кайл Горди обяснява, че някои хора не
искат да отидат в банка за сперма, защото
донорите там са анонимни, което означава,
че новите родители няма да знаят нищо за
човека

чиито гени ще носят
децата им
затова се обръщат към него.
Досега, през последните 8 години, той е
помогнал на десетки жени да станат майки,
но щедростта му коства любовния живот.
„От десет години нямам приятелка. Винаги, първо, казвам на жените какво правя, и в

да плаща издръжка
по всяко време
Сн. Facebook
Кайл Горди от Лос Анджелис.

този момент те стават незаинтересовани. Те
ми казват, че разбират, че искам да помагам
на жените, но че не искат някой, който вече
има деца от други жени. Не им харесва“, посочва Горди.
Всичко започна преди осем години, когато двойка лесбийки изразяват желанието
си за дете, но се

жени започват да се

свързват с него през интернет
„Помогнал съм за създаването на много
семейства, наистина правя това, което правя, правя го сериозно и напълно безплат-

Бездетните семейства го избирали заради
прекрасните му гени. „Произхождам от добро семейство. Баща ми е юрист, майка ми
– програмистка, а дядо ми е преподавал в
Калифорнийския университет в Лос Анджелис и е бил личен приятел и колега на Алберт Айнщайн. Децата ще получат всички
тези юридически и инженерни гени“, обяснява той.

притесняват да вземат
сперма от банка
защото няма да знаят нищо за историята и
живота на бащата.
„Беше им неудобно, че няма да знаят нищо
за биологичния баща, дори откъде идва. Затова си говорихме и аз им казах: „Слушайте,
аз с удоволствие ще даря спермата си, дори
детето да знае кой е баща му, ако иска“.
След това той еякулира в чаша и им я
дава. Две седмици по-късно една от двете
жени му се обажда и му каза, че е бременна и носи детето му“, съобщава „Jutarnji.hr“.
След това Горди разказва, че все повече

Студентки събират ръчно
сперма от донори в Китай
Китайците, които винаги са успявали да
изненадват света със своите уникални изобретения, преди време отново привлякоха погледите към себе си. Този път с иновативен начин за събиране на сперма от
донори.
В Поднебесната империя порно филмите и списанията са вече демоде. Тяхното
място се заема от самоотвержени и красиви труженички, които ръчно успяват да напълнят банките с течността на живота.
Оказва се, че след намесата на младите
момичета, качеството на услугата се е подобрило, и то в пъти, пише и delo.bg.
Първата банка за сперма в света обаче е създадена не в Китай, а в Япония още
преди 52 години. Именно там се създава
новата длъжност на специално обучена
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асистентка, помагаща на мъжете. До решението се стига, след като методите за дарителство се оказали недостатъчно ефективни, за да предизвикат интерес у мъжете.
За този пост кандидатстват предимно
студентки, които имат нужда от допълнителни доходи. Заплатата на момичетата, трудещи се в този бранш, е около 1200
долара. Тяхната задача се изразява единствено в това да помагат на дарителите да
свършат по-бързо в пластмасовото бурканче.
Разбира се, като всяка една работа и
тази крие своите рискове. В Китай и Япония се смята, че това изпълнение на служебните ангажименти може да има риск
за здравето, тъй като могат... да се претоварят ръцете.
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Том Ханкс: За 30 г. кариера
направих само 4 добри филма
Том Ханкс накара феновете да гадаят, като
каза, че е направил
само четири „много добри“ филма в 30-годишната си кариера. Актьорът е в Холивуд от
80-те години на миналия век, когато участва
във филмите „Splash!“,
„Big“ и „Burbs“.
През 90-те години той започва да печели награди,
включително „Оскар“ за найдобър актьор две поредни
години за ролите си във филмите „Форест Гъмп“ и „Филаделфия“.
Неговите хитове през 90те години включват „Играта

на играчките“, „Имате поща“ и
„Зелената миля“.
Ханкс също си сътрудничи няколко пъти с режисьора
Стивън Спилбърг във филмовите проекти „Спасяването на
редник Райън“, „Хвани ме, ако
можеш“, „Терминалът“, „Мостът на шпионите“ и „Пощата“.

Най-старото шимпанзе
в Гвинея почина

„Матрицата“ се прави
по мюзикъл от Дани Бойл
Дани Бойл ще режисира танцова адаптация на научно-фантастичния блокбъстър „Матрицата“ от
1999 г.
Озаглавен „Освободете ума
си“, мюзикълът е лицензиран от
Warner Bros. Theatre Ventures, трябва да дебютира идния октомври
във Factory International, ново място за изкуства в Манчестър, Обединеното кралство. Продукцията ще
постави началото на функционирането на пространството.
„Комбинирайки хип-хоп хореографията на стотици танцьори
с най-новия завладяващ дизайн,
„Free Your Mind“ ще отведе публиката на вълнуващо пътешествие
през „Матрицата“ и в едно ново
царство на възможности“, се казва
в изявление.
Това е необичаен ход за Бойл,
който спечели „Оскар“ за „Беднякът милионер",

Били Айлиш проговори
за любовта си към фитнеса
Най-старото шимпанзе в
Гвинея почина, предаде АФП.
То е било сред последните
членове на емблематична застрашена група.
Фана е била на 71 г.. Родена е около 1951 г. в джунглата Босу. Тя е едно от първите
места, на които е започнало
научното наблюдение на живота на шимпанзетата. Според данни на министерството
на околната среда на Гвинея
шимпанзето се е оттеглило в
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самота, преди да умре.
През последните месеци
шимпанзето е показвало признаци на умора. Преди 25 г.
Фана е получила парализа на
горен крайник след падане от
клоните на дърво. Неспособна да се катери от много време, тя е прекарвала все повече време извън групата.
Според местните вярвания
шимпанзетата носят в себе си
духовете на предците и пазят
селищата от унищожение.

Били Айлиш реши да включи фитнеса в живота
си. Говорейки със Зейн Лоу в Apple Music 1, певицата обясни за новата си любов към фитнеса.
„Напоследък работя върху костите и тялото си“,
каза тя, имайки предвид упражненията за рехабилитация, които направи, за да се справи с нараняване на глезена, което получи през 2019 г.
„Напълно промених начина си на живот и сега
това включва подобряване на фитнеса ми“, каза тя.
Относно кога й се е случило това, певицата каза,
че не знае точно, но го е започнала, защото не
иска повече да се наранява. „Няма да си позволя
да живея така, защото съм живяла така от години“,
каза тя.
„Когато се върнах от Европа, за първи път започнах да тренирам всеки ден във фитнес зала“, подчерта Айлиш.
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Ар Кели е зад решетките, ще
плати обезщетение на жертвите
Американският певец, текстописец и
продуцент Ар Кели, осъден два пъти за
сексуални престъпления, ще трябва да
плати най-малко 300 000 долара обезщетение на някои от жертвите си.
„С тези пари две жени, Джейн и Стефани, ще покрият разходите за терапия
и лечение“, каза окръжният съдия Ан
Донъли на изслушването в Бруклин.
Тази сума вероятно ще се увеличи,
след като прокурорите преизчислят
цената на лекарствата на Стефани.
Кели в момента е във федерален затвор в Чикаго, присъства на изслушването виртуално чрез приложението
Zoom.
През юни Кели беше осъден на 30 г.
затвор, след като съдебните заседатели
го признаха за виновен в рекет и принуждаване на жени и деца към проституция в началото на 90-те години.

Макензи Скот се развежда
и с втория си съпруг
Дори вторият брак не донесе щастие на
една от най-богатите жени в света.
Бившата съпруга на Джеф Безос, милиардерката филантроп Макензи Скот, подаде
молба за развод и с втория си съпруг след
по-малко от две години брак.
Макензи се омъжи за професора по наука
в Сиатъл Дан Джует миналата година, малко
след като се разведе с основателя на Amazon
Джеф Безос през 2019 г.
Според документи съпругът й не е оспорвал развода, а подялбата на имуществото
вече е била определена с предбрачен договор.
Макензи и Дан се ожениха тайно през март
2021 г. и имаше слухове за проблеми в брака
им, когато тя спря да използва неговото фамилно име в подписите си.
В официалната й биография също вече не
се споменава името на втория й съпруг.
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Бийбър с влошено здраве:
Ще се върне ли на сцената?
Заради многобройните отлагания на турнета на Джъстин Бийбър и здравословните му проблеми, феновете са
загубили надежда, че техният
идол ще се възстанови.
Музикантът трябваше да
прекъсне графика на изпълненията си поради опасно заболяване, което причинява частична парализа на лицето. До
март 2023 г. той имаше планирани 75 шоута. Кога Джъстин
ще може отново да излезе на
сцената и да изнесе пълноценен концерт, не е известно.
Преди дни се оказа, че Бийбър отново се е почувствал
зле след концерт.
Припомняме, че през юни
певецът вече беше отменил
изява поради прогресиращия

синдром на Рамзи-Хънт.
Първият въпрос, който вълнува феновете след новината за спирането на турнето, е
кога ще им върнат парите за
билетите.

Клои Кардашян
с ново гадже актьор?
Клои Кардашян може да
има ново гадже. Появиха се
слухове, че риалити звездата
излиза с актьора Мишел Морон. Двамата бяха заснети заедно по време на Седмицата
на модата в Париж.
31-годишният
Мишел
дори постна снимка с Клои в
Instagram. Той я е прегърнал
нежно и я гледа.
Феновете веднага започнаха да споделят
снимката в социалните мрежи
и да пишат, че
явно има нещо
романтично
между звездите.
Освен
това,
има клипове, на
които се вижда
как двамата раз-

говарят на афтърпарти. Все
още нито Клои, нито Морон
са коментирали слуховете за
връзка.
Риалити звездата скоро
стана майка за втори път. Тя
има дъщеричка Тру, която е
на 4 г. от бившия си Тристан
Томпсън.
През август им се роди и
момче, което бе износено от
сурогатна майка.
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Лечебното аязмо облекчава болежки на очите.

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Р

luba@bg-voice.com

едица легенди се носят за извора, който
тече до една от най-древните и
мистериозни църкви у нас - „Св.св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в село Добърско. В нейния двор лековито аязмо събира
опашки от хора, които искат да измият очите
си с водата му, защото се смята, че е целебна.
Местните хора казват, че водата наистина облекчава болежки на очите. Твърди се, че самият Климент Охридски там е намерил лек за
своето намалено зрение.
В църквата пък има икони, на които Исус
Христос е изобразен в ракета.
Всички знаем от историята, че при битката за Ключ през 1014 г. българските войски,
предвождани от цар Самуил, загубили от Василий II, наречен Българоубиец. Той заповядал всички пленени войници да бъдат ослепени, като на всеки 100 да остава един с едно
око за водач.
Най-популярната легенда гласи, че хилядите ослепените български войници тръгват
към Рилския манастир, за да търсят изцеление на святото място. Тежка зима ги застига,
когато били в района на село Добърско. На сутринта вече били затрупани от дълбок сняг и
решили да останат да презимуват в селището.

Една неразгадана мистерия
Докато живеят там, установяват, че водата от
аязмото облекчава болката в очите им. Миейки раните на прободените си очи, много ско-
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Стенописи в църквата, сред които и загадъчното изобразяване на Исус Христос, на пощенска картичка.

Чудодеен извор изцелил очите
на ослепените Самуилови войници
XИзворчето е в двора на църквата с космическите икони в Добърско
Сред тях има две

удивителни фрески
на Исус Христос
в… космически кораб. Загадъчните й стенописи споменава швейцарският изследовател и уфолог Ерих фон Деникен в култовия си
филм „Спомени от бъдещето“. Тогава за пръв
път светът разбира за изографисания Христос
в подобие на космически кораб, обграден в
пламъци, на фона на ясно очертаваща се стратосфера и космическо пространство. Много
туристи, включително и летци, и космонавти,
идват тук и всички

Църквата е с уникална архитектура и загадъчни стенописи.

ро болките на войниците не само затихнали,
но някои от тях дори успели да прогледнат, се
твърди в легендата. И така решават да се заселят в селото.
В изворчето все пак има нещо магическо то никога не намалява или увеличава дебита
си и никога не замръзва. Много хора вярват
на легендата за лековитите свойства на водата му и отиват там, за да измият очите си. Често има дълги опашки от чакащи.
Може да е малка и невзрачна на външен вид
и дори без камбанария, но в каменната църква
„Св.св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“

с 400-годишните
й стенописи
чудесата нямат край. Интересен факт е, че малките прозорчета са винаги отворени и зиме, и
лете, но температурата в храма не се променя.
На това може би се дължи и фактът, че иконите
са все така ярки, както когато са изрисувани,
и никога досега не са истински реставрирани,
а само почиствани. Не е случайно, че в своя
труд „Цивилизацията“ Кенет Кларк оценява
храма в село Добърско с пет звезди, колкото
има Хеопсовата пирамида в Египет.

са изумени от тези фрески
Съвременната наука обаче няма обяснение за
тях!
Интересен е и фактът, че всички надписи по
стенописите и иконите в храма са на старобългарски език, въпреки че по това време навсякъде текстовете са били на гръцки
B caмaтa чepквa ce нaмиpa кaмък, cякaш
изникнaл oт зeмятa, въpxy кoйтo имa двe
пpeплeтeни змии. Cъoбpaзнo c лeгeндaтa,
кoйтo cи пoжeлae нeщo, кaквoтo и дa e, c чиcтa
дyшa и oт cъpцe ce пoмoли, жeлaниeтo мy ce
cбъдвa.
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