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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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В Съединените щати социолози и полити-
чески стратези наблюдават много отблизо 
един показател – the enthusiasm gap – докол-
ко избирателите на двете партии се вълнуват 
от предстоящите избори. Това обикновено е 
точен предвестник и кой ще е победителят, 
особено за междинните избори. Между дру-
гото, той е 65% на 62% в полза на републикан-
ците за този ноември. Ентусиазмът е почти 
еднакъв, след като машинациите на републи-
канците от последните няколко десетилетия 
доведоха до забрана на абортите.

Резултатите от последните, четвърти за 18 
месеца, избори в България показаха, че енту-
сиазъм в избирателите няма. Рекордно ниска-
та избирателна активност навсякъде, освен в 
Турция, го показа. И когато това важи за поч-
ти всички партии – губи цялата система. Един-
ственият 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 разоча-
ровани гласоподаватели -прелетни птички, 
които кацнаха при проруската партия от „Има 
такъв народ“.

Вината обаче не е в избирателите, а в пар-
тиите и техните лидери, ПР-и и т.нар. стратези. 
Ако на изборите през октомври м.г. основна-
та тема беше спирането на модела „Борисов-
Гешев-Пеевски“, то сега такава липсваше. Не 
че няма в обществото и в събитията около нас 
– война, икономическа криза, инфлация, план 
за възстановяване след пандемията. Партии-
те обаче не успяха да формират ясни посла-
ния. Освен „Възраждане“ – срещу НАТО и ЕС, 
на страната на Русия и никаква помощ за Ук-
райна, брандирано като „неутралитет“ (как-
вото и да значи това) и те сами срещу всички 
(нищо че това беше кампанийният лозунг на 
ИТН, съдържанието обаче си остана за „Въз-
раждане“).

Дори и да сте се интересували много от 
кампанията и политическия живот, дали може 
да кажете приоритетите и вижданията на ос-
новните партии по изброените по-горе ва-
жни теми за всички? Едва ли. Тъжното е, че и 
партиите не могат.

Само анти-Борисов кампания не е посла-
ние за по-добър живот и решаване на про-
блемите. 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 ток-
сична, изборната победа на ГЕРБ е символич-
на и вероятно пирова.

Кампанията беше скучна, вяла, без никак-
ва фантазия. В чужбина почти липсваше. Из-
глежда, че „Продължаваме промяната“ зало-

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 лъ-
хаше на нафталин. След 8 месеца във власт-
та 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 та-
кова решение е дали да гласуват. Нещо тряб-
ва да ги ядоса, вдъхнови, уплаши, мобилизи-
ра. 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 ре-
шаването 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 мина-
ха преди три дни, резултатите са ясни, но ни-
кой 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 го-
дини 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 спра-
вят. А той винаги се е страхувал от народния 
гняв и протести – управление на ГЕРБ с който 
и да е от възможните коалиционни партньо-
ри – гласни или негласни – ДПС, „Възражда-
не“, „Български възход“, би означавало крах за 
всички тях. 

За „Промяната“ втората позиция е най-из-
годна, но ако не се поучат от грешките си и 
не използват времето, за да сменят стратегия-
та 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 раз-
кара 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 ентуси-
азмът не се появи, на негово място може да 
дойде гневът. А той е опасен.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Всички ги е страх да управляват. 
Какво следва?

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Сайтовете на редица министерства и 
президентството бяха атакувани от ха-
кери през уикенда, като групата зад 

опита се представя за руската KILLNET. Ата-
ката е била овладяна, а ГДБОП и ДАНС про-
веряват случая.

Установено е, че атаката идва от руския 
град Магнитогорск, обяви часове по-късно 
главният прокурор Иван Гешев.

„Обект на атаката не е президентството,

а българската държава
Това е сериозен проблем. Той е очакван. 

На всички ни е ясно, че ние сме част от ев-
ропейското семейство и защитаваме евро-

пейските ценности. След като сме ясно пози-
ционирани в това отношение, е нормално да 
има последствия“, коментира Гешев. „Българ-
ската прокуратура и българската държава 
не са сами в това“, увери той, имайки пред-
вид очаквана евроатлантическа помощ в 
разследването на случая.

С цел гарантиране на киберсигурността 
на България и в контекста на ескалацията 
на хибридни атаки, експерти от Министер-
ство на електронното управление, съвмест-
но с отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП 
в МВР, предприеха действия за филтрира-
не или преустановяване на трафика от над 
45 000 интернет адреса, от които са извърш-
вани опити за зловредна намеса в електрон-
ни системи или мрежи.

Взимат се комплексни мерки за защита 
на критичните и стратегически системи от 
страна на междуведомствени групи, които 
работят в съответствие с приетите планове 
за действие в Съвета по киберсигурност към 
Министерски съвет.

Според експерти подобни примери показ-
ват, че наземната война вече се е пренесла 
във виртуалното пространство, а Русия раз-
полага с едни от най-добрите специалисти.

„Не трябва да подценяваме, че през годи-
ните

Русия спонсорира 
хакерски групи

и групировки. Тези хора със сигурност, про-
вокирани от това, което се случва в момен-
та на физическия фронт, ще се опитат да от-
върнат и на информационния фронт. Няма 
да бъдат единични случаите на руската про-
паганда в медии, онлайн пространство, ха-
кери, които се опитват да пробият най-вече 
финансови институции в Европа и Западния 
свят“, коментира Любомир Тулев, експерт по 
информационна сигурност.

„Анонимните“ пък вече декларираха под-
крепа за Украйна и обявиха кибервойна на 

руското правителство. Последваха няколко 
атаки срещу правителствени уебсайтове. В 
Тwitter обявиха, че се разбили честотата, на 
която комуникират руските военни в Украй-
на, за да пуснат украинския химн. В социал-
ните мрежи съобщиха и за хакването на те-
левизионни канали в Русия, включително и 
националната телевизия.

Във виртуалната война се включи и мили-
ардерът Илън Мъск, след като Киев призова 
за помощ.

„Докато вие се опитвате да колонизирате 
Марс - Русия се опитва да окупира Украйна! 
Докато вашите ракети успешно кацат от Кос-
моса - руските ракети атакуват украински 
цивилни граждани! Ние ви молим да предос-
тавите на Украйна станции на Starlink“, заяви 
Михайло Фьодоров, министър на цифровата 
трансформация в Украйна.

Мъск задейства сателитния си интернет 
в Украйна като написа в Туитър, че услугата 
Starlink вече е активна и идват още термина-
ли.

Войната в Украйна се прехвърли 
и в киберпространството

МАРТИН  
СТОЯНОВ

martin@bg-voice.com

XБългарските 
институции също 
са засегнати

Дейността на руската хакерска гру-
па KILLNET съвпада с началото на вой-
ната в Украйна.

Oт февруари досега тя е нанесла 
удари по правителствени сайтове в 
няколко европейски държави, Съе-
динените щати и Япония. По инфор-
мация на канала на „Килнет“ в „Теле-
грам“, по подобен начин през април са 
атакували институции в Чехия, Румъ-
ния и Молдова.

През май беше блокиран за кратко 
сайтът на италианския Сенат.

Последваха като мишени и институ-
ции и организация в балтийските дър-
жави и Норвегия. През август беше 
блокирана работата на американска-
та оръжейна компания „Локхийд Мар-
тин“ и на десетина големи летища.

Като цяло действията на „We Are 
Killnet“ са наказателни акции срещу 
държави, които подкрепят Украйна.

Кои са KILLNET?

https://connectmortgagecorp.com/
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След поредните парламентарни избо-
ри дойде ред на церемонията по от-
криването на 48-то Народно събра-

ние.
Всички председатели на НС се сменят на 

стола на трибуната заради неумолимия ход 
на времето, но клетвата, която приканват да 
произнесат новите депутати, е една и съща: 
„Заклевам се в името на Република Бълга-
рия да спазвам Конституцията и законите 
на страната и във всичките си действия да 
се ръководя от интересите на народа. За-
клех се.“

След полагането на клетвата народните 
представители подписват клетвени листо-
ве, а в пленарната зала прозвучават химнът 
на Република България и химнът на Евро-
пейския съюз.

Началото на НС?
Учредителното събрание във Велико Тър-

ново (10 февруари 1879 - 16 април 1879 г.) 
поставя началото на парламентарния живот 
в освободена България. В него участват 229 
депутати. 100 от тях са по избор - 1 на 10 000 
жители, а останалите - по право, назначени 

по длъжност и представители на дружества 
и организации.

По традиция най-възрастният депутат от-
крива церемонията, като пожелава успех на 
парламента. Тази 
година честта се 
падна на Вежди Ра-
шидов от ГЕРБ. Тази 
традиция датира 
от самото учредя-
ване на институци-
ята и се съхранява 
до днес. Спазват я 
и всички 13 Народ-
ни събрания от на-
чалото на Прехода.
Трима от доайени-
те са имали шанса 
да го открият по 
два пъти - д-р Вла-
димир Абаджиев от 
СДС, съпартиецът 
му Светослав Луч-
ников, социалистът 
Стефан Данаилов 
и икономическият 
експерт на „Има такъв народ“ Мика Зайкова.

На 10 юли 1990 г. 81-годишният поет, учи-
тел и общественик Йосиф Петров, преминал 
през комунистическия лагер Персин, е пър-
вият от демократичното летоброене, който 
удря звънеца в залата.

„На нас разчита 
цял един народ

Затова нека се покажем достойни следов-
ници на бележитите наши предци, законо-
датели, които преди 111 години на същото 
това място създадоха забележителната Тър-
новска конституция, която блести с крилато 
свободолюбие и светъл демократизъм. Още 
веднъж - добре дошли и ползотворна рабо-
та!“.

С тези думи той открива 7-ото Велико На-

родно събрание на тържествена сесия във 
Велико Търново в сградата на Учредител-
ното събрание. Аристократичният интелек-
туалец с папийонката очертава главната му 
цел - изработване и приемане на нова бъл-
гарска Конституция на мястото на старата от 
времената на БКП. Това поставя началото на 
процеса на демократизация на политиче-
ския и обществен живот в България и чиято 
задача е изготвянето на нова конституция, 
приета на 12 юли 1991 г.

Предходното - 47-мо Народно събрание - 
беше на 3 декември 2021 г. и тържествено 
открито от Силви Кирилов от „Има такъв на-
род". Какви бяха неговите думи? Кирилов из-
рази щастие, че вижда толкова млади хора в 
парламента.

„Аз вярвам в младите, защото те носят 
нов поглед, нови идеи, много енергия, свои 
цели, идеали и очаквания. На тях бих искал 
да напомня думите на двама велики мисли-
тели и философи. За свободата – „Свобода-
та не е да правиш каквото искаш, а да не 
правиш това, което не искаш.“ И за истина-
та – „Истината първоначално е отричана от 
всички, после е допускана за възможна от 
част от хората и накрая е приета от всички, 
защото е истина“.

Няколко месеца по-рано, на 21 юли, беше 
открито и 46-ото Народно събрание от коло-

ритния икономист 
и финансист Мика 
Зайкова от „Има та-
къв народ". Тя при-
зова към разум и 
към диалог. „Разбе-
рете, конфронта-
цията и омразата 
са път за никъде. И 
най-тежкият диа-
лог има позитив-
ни резултати, стига 
тези, които разго-
варят помежду си, 
да имат обща цел, а 
общата цел е Бълга-
рия. Не забравяйте, 
и миналия път ви 
казах, кой ви е из-
пратил тук и защо 
ви е изпратил“.

Куриозно старти-
ра речта на депутатката в 45-то НС с поимен-
на проверка на колегите й в залата, поради 
преместването на заседанията на парламен-
та отново в старата сграда на Народното съ-
брание.

„Моля за усмивки и за радост! Нека наро-
дът да види, че народните представители в 
Четиридесет и петото Народно събрание са 
хора с добро настроение и имат хумор“, са 
репликите на Зайкова, които част от обще-
ството и до днес помни.

Първото заседание по замисъл трябва да 
има церемониални функции - да звучат тър-
жествени речи и да се редят обещания за 
служба на българския народ.

Но първото заседание е и знаково - по 
него може да се гадае какъв ще бъде живо-
тът на новия парламент.

Традициите по откриването 
на Народното събрание
XКои бяха първите, които ги поставиха?

СОНЯ  
ТОДОРОВА

sonya@bg-voice.com

Сн.: БГНЕС

Сн.: БГНЕС

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Отдаване на апетитни обекти без тър-
гове, изплащане на незаконни обез-
щетения на приближени до властта 

дружества, клиентелизъм, облагодетелства-
не от позициите си в управлението, присво-
яване на държавни пари. Не, не става дума 
за България през 21-и век, а за България в 
началото на миналия век.

Един лъгал, че цъфтим, друг платил на 
себе си - все в лична полза. През 1911 г. пе-
тима български министри отиват на съд за 
корупция, от тях двама са бивши министър-
председатели. Обвинителният акт е над 700 
страници, свидетелите са 591.

Обвиняеми са ген. Рачо Петров, бивш ми-
нистър-председател и министър на външ-
ните работи, д-р Петър Гудев, бивш минис-
тър-председател и министър на вътрешните 
работи, д-р Никола Генадиев, бивш минис-
тър на търговията, ген. Михаил Савов, бивш 
министър на войната, и Иван Халачев, бивш 
министър на общите сгради, пътищата и съ-
общенията.

Петимата са обвинени в

нарушение на конституцията
„чрез систематическото неспазване на зако-
ните и във вреда, причинена на държавата в 
лична полза“.

Тримата премиери, чието управление се 
разследва, са начело на правителства за 
кратко. Рачо Петров оглавява 26-ото прави-
телство от 19 май 1903-а до 4 ноември 1906 

г. Димитър Петков е начело на 27-ото прави-
телство, което е на власт от 1906-а до 1907. 
Той е баща на земеделските политици Ни-
кола Петков и Петко Д. Петков. Убит е през 
1907 г. Петър Гудев е министър-председател 
в 29-ото правителство от 16 март 1907-а до 
29 януари 1908 г., пише 168chasa.

На 7 декември 1906 г. при внасяне на бю-

джета на България за 1907 г. министърът на 
финансите Лазар Паяков е направил експо-
зе за финансовото положение на държава-
та, в което рисува с най-оптимистични изра-
зи благосъстоянието, консолидирането на 
бюджета и големите излишъци. Но още не-
заглъхнали отгласите за цветущото положе-
ние на страната.

Апетитни обекти без търгове, 
незаконни обезщетения:  
Кои са осъдените български 
премиери и министри
XПрез 1911 г. петима министри са на съд за корупция  

и присвояване на големи суми, но не отиват в затвора

5x8 Synthetic Rug Cleaning $495x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning5x8 Synthetic Rug Cleaning $49
8×10 Synthetic Rug Cleaning $99

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ НА КИЛИМИ

Tel.: (224) 567-8398
2801 W Touhy Ave,  

Elk Grove Village, IL 60007

Special:

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)

We can arrange pick up and 
delivery upon request

Our shop is in Elk Grove Village

278 000 лв. вместо в полицията отиват 
в „частната кесия“ на Петър Гудев
След смъртта на Димитър 

Петков управлението е пове-
рено на Петър Гудев - предсе-
дател на 13-ото Обикновено 
Народно събрание. „Пое упра-
влението на 5 март 1907 г. и по-
край многото мъчнотии, кои-
то предстояха заради кризата, 
в която управляващата партия 
беше докарала страната, има-
ше да се разправи със задачи и 
в своето министерство - отпус-
кане на 300 000 лв. на полицията за безо-
пасността в България“, се посочва в обвини-
телния акт срещу Гудев, който е и вътрешен 

министър.
Министърът има „държавни 

нужди“ и получава 112 500 лв. 
Парите отиват в личната му смет-
ка. Там попадат и 153 200 лв. от 
кредит за македонските бежа-
нци. Пред следствената комисия 
той не отрича, но обяснява, че 
така е „можел по-добре да вър-
ши деликатната служба в стран-
ство“, защото към чиновниците в 
народната банка нямал доверие, 

защото „били партизани“. По-сетне открито 
признава, че с парите е купувал акции, об-
лигации и си е направил къща.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Народните представители излъчват комисия, която да разследва Рачо Петров, Петър Гудев и още трима министри.

Сн. Wikipedia
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Иван Халачев взема подкуп, 
за да узакони железария

Рачо Петров си изплаща 
обезщетение за траверси

Търговецът Рафаел Леви по-
строил триетажна сграда на ул. 
„Пиротска“, по онова време стро-
ителната част на София. Получава 
разрешение за къща и склад, но 
вместо това внася машини за же-
лезарска работилница. С намесата 
на полицията тя е затворена.

Познат го свързва с депутат, 
който се среща в хотел „Континен-
тал“.

„Каза ми, че ако искам да се свър-
ши работата, трябва да дам 20 000 
лева, взех да плача. Той омекна и 
попита колко мога да дам. Каза ми, 
че тези пари не са само за него, 
а ще има и за големеца“, разказ-
ва Леви. Той дава 5000 лева. След 
това проблемът му получава обрат. 
Министърът нарежда да се разре-
ши железарията, въпреки че това 
било в нарушение на закона.

Ген. Рачо Петров е обвинен, че е изпла-
тил обезщетение в размер на 748 500 лв. на 
предприятието, постро-
ило жп линията Радомир 
– Кюстендил, и е сключил 
спогодба за изплащане на 
обезщетение в размер на 
480 000 лв. на предприема-
чите братя Иванови, доста-
вили траверси.

Още през 1897 г. парла-
ментът възлага на друже-
ство „Петров, Джумалиев и 
Сие“, в което влиза самият 
Рачо Петров, изграждане-
то на линията на стойност 
12 475 000 лв. То обаче не 
успява да изпълни задъл-
женията си, поради което 
правителството решава да 
спре изграждането на линията. Между съ-
дружниците започва спор, заради скандали-
те дейността е прекратена, но Петров не се 
предава. Той изпраща протест до правител-
ството, защото според него договорът за жп 
линията бил нарушен от тях. Държавата из-
плаща на дружеството 748 500 лева.

Дружеството е предупредено, че ако не 
продаде траверсите, „ще гният за негова 

сметка“. Между дружество-
то и братя Иванови започват 
дела. През 1903 г. Рачо Петров 
обаче става министър-пред-
седател. Министерският съ-
вет одобрява спогодба между 
дружеството и държавата. Из-
платено е ново обезщетение 
от 480 000 лв.

„Правителството на Петров 
решава да даде една печалба 
на дружеството и за да може 
да прикрие своята постъпка, 
поне външно, то я нарича с 
широкото понятие обезщете-
ние“, пише в обвинителния акт. 
В него е пресметнато, че през 
1904 г. една траверса струва 

4.33 лв., а по спогодбата са платени 6.91 лв. 
за доставена, а за недоставена – 6.10 лв.

„Явна е щетата, която се нанася на дър-
жавното съкровище, само и само да се из-
бави дружеството от материалната отго-
ворност, която му е предстояла“, се казва в 
обвинителния акт.

Военен министър сключва договор 
за патрони с фабрика за... консерви
Военният министър ген. Ми-

хаил Савов сключва договор за 
патрони с фабрика за консерви 
след ходатайство на депутат.

Тъй като е имало „недоимък“ 
на патрони в неприкоснове-
ния запас през 1903 г., Минис-
терството на войната „почув-
ствало нужда“ от доставката 
им. Затова на ген. Савов са от-
пуснати първо 400 000 лева, а 
после няколко милиона. След 
като получава парите, той вика 
„да дойдат с първия трен“ представителите 
на фирмите „Келер“ и „Рот“.

„Дали е имало преговори с тези фирми, 

това нигде се не вижда“, пише в 
обвинителния акт.

Добри Петков, който е полко-
вник и депутат от Народноли-
бералната партия, ходатайства 
за фирмата „Манфлед Вайс“ от 
Будапеща, за да даде и тя офер-
та. Инспекторът на артилерия-
та предупреждава министъра, 
че тази фабрика „не е сериозна, 
защото е за консерви и подвиж-
ни фурни, а патронният й отдел е 
слаб и нов“.

В крайна сметка ген. Савов възлага на 
фабриката да достави 13 млн. патрони за 5 
седмици.

Паяков изненадва народното представи-
телство с един нов държавен заем от 145 
млн.

Оказва се, че от цялата сума страната по-
лучава само 25 млн., а останалите 120 млн. 
остават на разположени на Банк дьо Пари 
да ги употреби за най-различни цели, нес-
поменати в договора, нито упоменати пред 
Народното събрание.

Това е част от обвинението на бившите 
министри ген. Михаил Савов и Никола Гена-
диев. За това са разследвани само те, защото 
други министри не са обвинени. Михаил Са-
вов е от личностите в нашата история с мно-
го противоречива слава. От една страна, за-
бележителен военен, а от друга, смятан за 
един от виновниците за Първата национал-
на катастрофа.

Обвиненията срещу петимата се десетки, 
простират се на 3 страници. Едно от обвине-
нията на Никола Генадиев е, че е дал на кон-
цесия рафиниране на петрол и

производство 
на газени тенекета

Разследването срещу тях започва по на-
чин, познат и днес. На 22 февруари 1910 г. 
няколко депутати от опозицията и „някол-
ко от болшинството“ внасят предложение, 
с което искат 14-ото Обикновено Народно 
събрание да назначи „изпитателна комисия“ 
за управлението на страната през периода 
5 май 1903 - 16 януари 1908 г. относно „де-
лата на някои бивши министри от кабинета 
на Рачо Петров, Димитър Петков и д-р Пе-
тър Гудев“.

На 25 февруари 1910 г. събранието „еди-
нодушно възприема предложението“, като 
решава да назначи 15-членна „изпитателна“ 
комисия (сега депутатите я наричат времен-
на анкетна комисия - б.р.). Комисията „ту-
такси се захвана“ да проучва управлението 
между 1903-1908 г.“. На 11 ноември 1910 г. 
докладът е готов. Месец по-късно, на 10 де-
кември, шуменският депутат Атанас Краев 
предлага министрите в доклада

да бъдат дадени под съд
На 13 февруари 1911 г. Народното съ-

брание решава „да се предадат на съд за 
системно нарушение на законите и вреда, 
причинена на държавата за лична полза“. 
Предварителното дирене засяга само онези 
престъпления, които са посочени в решени-
ето на Народното събрание. И днес е така - 
народен представител може да бъде съден 
само за това, за което парламентът е дал съ-
гласие да му се свали имунитетът.

На 27 февруари 1912 г. следствието заед-
но с всички преписки е предявено на раз-
следваните. То „остава в ръцете им“ повече 
от два месеца. Оказва се обаче, че и тога-
ва е имало „шиканиране“ (мотаене - б.р.) на 
процеса, защото бившият министър на тър-
говията не се е явявал редовно пред след-
ствената комисия за предявяване на обви-
ненията, заради което му дават 20-дневен 
срок. На 12 май 1912 г. следствената коми-
сия приключва работа с предявяване на об-
виненията. Петимата са съдени от Държав-
ния съд. Никой не влиза в затвора точно за 
тези обвинения.

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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От син на дребен български търговец 
до мултимилионер и собственик на 
една от най-големите полиграфиче-

ски компании в САЩ - такъв път извървява 
българският емигрант Шефкет Чападжиев.

Името му се свързва както с успехите в 
бизнеса, така и с неговата щедрост и фи-
лантропска дейност към общностите в Бъл-
гария. Той е дарил за страната над 1,7 млн. 
долара - за църкви, паметници и помощи за 
социални домове.

Човекът, който може
Историята на Чап, както го наричат прия-

телите, започва във време, когато е трудно 
да реализира мечтите си. Той е роден през 
1939 г. в Мадан. В един момент цялото се-
мейство е принудено да напусне родопския 
град по политически причини. Шефкет за-
вършва гимназия в Котел, а по-късно се за-
връща в родния Мадан, където завършва 
средното си образование.

„Една вечер идват с автомати войници, 
чукат на вратата, отваряме, аз бях на 10 го-
дини, 49-а година, и казват – имате 15 ми-
нути да вземете ръчен багаж за 1-2 дена и 
тръгвайте – къде? Не знаеме. Отиваме в 
Асеновград, но то много, колона от коли, 
много.... в Асеновград ни карат в тези вла-
кове, с които карат прасетата, отварят вра-
тата, по 10 семейства вътре, затварят врата-
та, няма прозорци, няма клозети и никой не 
ти казва за колко време, къде отиваш. Абсо-
лютно същия начин като гледаш филмите за 
евреите, 1 към 1“, разказва той.

Семейството е принудено да живее 6 го-
дини в село Боринци в Североизточна Бъл-
гария. После се връщат в Мадан, но не и в 
родния дом. Взема решението да емигрира. 
Мечтаната дестинация са САЩ, а вдъхнове-
нието идва от пътeписа на Алеко Констан-
тинов „До Чикаго и назад". Неговият прия-
тел Хамид Русев споделя идеята за бягство 
и двамата, още гимназисти, опитват да пре-
минат южната граница на България на 31 
декември 1958 г. Опитът е осуетен - грани-
чен патрул в с. Могилица ги хваща и младе-
жите посрещат Нова година в милиционер-
ския арест.

На следващата година Чападжиев влиза в 

казармата. Бягството от България се отлага 
с две години. През 1963 г. той и Русев правят 
нов опит да напуснат страната.

Двамата приятели 
рискуват живота си

тъй като границата разполага не само с па-
трул, но и със специално обучени кучета и 
дълги телени мрежи.

„Отиваме при майка му, къщата беше 
горе на баира и от там се вижда границата, 
и й казваме – отиваме на кино. Отиваме на 
филма и от там отидохме на една полянка. И 
там всичките са местни, ние носихме много 
вино, ракия от Мадан и им дадохме да пият, 
те се изпонапиха…“

Докато местните пият, Шефкет и Хамид 
минават границата.

„Наближаваме засадата, тя на баир, така 
на високо и двама граничари, гърци, с би-
нокли – гледат. Те ни казаха да не мърдаме, 
ние вдигнахме ръце. И ние чакаме, седим 
така. Те обградиха входа и дойдоха при нас 
– то било минирано. По една случайност не 
сме стъпили на една мина, да се ликвидира-

ме“
От там отиват в Драма и после - в Кавала.
„Там ни предават на американското раз-

узнаване. Там са американците.“.
След като разузнавачите установяват, че 

двамата не са комунистически шпиони, ги 
водят в бежански лагер, където ги питат 
къде искат да отидат.

Един българин в страната 
на милионерите

Шефкет и Хамид се качват на кораб и по-
теглят за своето приключение в САЩ. Там 
Чап започва от нулата - в джоба си разпола-
га само със 75 цента, затова веднага се хва-
ща на работа - започва да рекламира олио 
пред най-прочутия небостъргач в Чикаго, 
а после работи 
като сервитьор 
в ресторанта 
на Междуна-
родния валутен 
фонд (МВФ).

През 70-те го-
дини тегли заем 
10 хил. долара 
и с тях купува 3 
стари печатни-
ци, с които за-
почва собствен 
бизнес. През 
1976 г. регистрира корпорация „CHAP’S 
BINDERY CORP.“ Тегли заем 10 хил. долара и с 
тях купува 3 стари книговезки машини, вто-
ра употреба.

„Десет хиляди долара, лесно е да ги ка-
жеш, ама аз взимам 3 долара, имам всичко 
на всичко 3 хиляди долара. Реших да отида 
до Калифорния, понеже точно такава маши-
на ми трябва. Те имаха три такива… обаче 
искат по 10 хиляди долара, значи 30 хиляди 
долара… аз нямам пари за една, имам 3 хи-
ляди долара. Имах кола Шевролет, Фолкс-
ваген, имах иншурънс полица за 10 хиляди 
долара, това го събрах, банката ми даде – 
взема ми тайтълите на двете коли, полицата 

и нея и ми дадоха 10 хиляди долара други… 
аз ги финансирах, с моите 3 хиляди долара, 
дадох 20 хиляди долара за двете машини. 
Оня вика - ще е хубаво да купиш и другата. 
То ще е хубаво ама как да я купя. Оня пък ме 
съжали и вика ще я дадем за части …вземах 
ги и трите.

Провървява му и

купува първата си фабрика
която впоследствие се нарежда сред най-
големите полиграфски фабрики в САЩ. 
Така с една мечта и много работа на шеста-
та година от започването на своя бизнес Ча-
паджиев трупа и първия си милион.

В Чикаго наема част от помещението в 
една печатница, огражда го и започва… да 
раздава визитки и чака клиенти. Не става 
изведнъж. През 1977 г. изпълнява първата 
голяма поръчка - сгъва 7 милиона писма и 
получава 9000 долара.

Скоро

намира и съдружници
На година почват да печелят по 500 000. 

Разбира, че трудно се прави само първият 
милион. Нататък е по-лесно… Става редо-
вен изложител на големите полиграфиче-
ски панаири в Германия, Англия и Швейца-
рия. Неговото производство, благодарение 
на новите съвременни машини, с които 
вече развива бизнеса си, и перфектната ор-
ганизация, която установява, печели много 
почитатели и клиенти.

„През следващите десетилетия винаги 
бях в състояние да съм с една крачка по-на-
пред от другите - казва Чападжиев. - Про-
блемите започнаха да отпадат един след 
друг. Можех да закупя всяка нова техноло-

гия. Дневна-
та продукция 
при брошу-
рите бе в по-
рядъка на 40-
50 милиона 
е к з е м п л я р а . 
Аз не съм по-
умен от кон-
курентите си, 
но бях отдаден 
изцяло, с душа 
и сърце на 
бизнеса. Имах 

здрави връзки с най-големите и платежо-
способни клиенти.“

С много усилия
той се превръща в успешен бизнесмен и 
мултимилионер.

Чап е почетен гражданин на щата Или-
нойс, както и на родния си град Мадан, къ-
дето помага за реставрирането и изгражда-
нето на църква и джамия.

„Не съм искал да бъда богат… обичал съм 
парите до такава степен да мога да отида да 
видя това, което искам… парите ги ползвам 
да посрещам нуждите си, да казват той е бо-
гат – so what“, завършва бизнесменът.

Шефкет Чападжиев:  
Не съм искал да съм богат
XТруден е само първият милион, споделя най-богатият българин в САЩ

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Шефкет Чападжиев и Хамид Русев.

Шефкет Чападжиев във фабриката си.

Шефкет Чападжиев и Хамид Русев в гръцкия лагер.
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Повечето от водните пътища на Аме-
рика вероятно са замърсени от ток-
сични пер- и полифлуороалкилови 

вещества, известни като „вечни химикали“, 
показва ново проучване.

Анализът на Waterkeeper Alliance устано-
ви откриваеми нива на химикалите в 95 от 
114, или 83%, изследвани водни пътища в 
34 щата и окръг Колумбия, и често на нива, 
които надвишават федералните и щатските 
ограничения.

„Резултатите ясно показват широко раз-
пространено замърсяване в цялата страна 
и демонстрират, че съществуващите закони 
и разпоредби са недостатъчни, за да ни за-
щитят“, каза Марк Яги, главен изпълнителен 
директор на Waterkeeper Alliance, мрежа с 
нестопанска цел, която представлява мест-
ните „пазители на водата“, които наблюда-
ват водосборите в цялата страна за замър-
сяване.

Пер- и полифлуороалкиловите вещества 
са клас от около 12 000 химикала, често из-
ползвани, за да направят продуктите устой-

чиви на вода, боя и топлина. Те се наричат 
„вечни химикали“, защото не се разграждат 
естествено и се свързват с

причиняване на заболявания
като рак, чернодробни проблеми, пробле-
ми с щитовидната жлеза, вродени дефекти, 
бъбречни болести, намален имунитет и дру-
ги сериозни здравословни проблеми.

Предишни анализи са използвали дан-
ни от общинските комунални услуги, за да 
изчислят, че химикалите замърсяват пи-
тейната вода за над 200 милиона души, до-
като друго проучване установи широко 
разпространено замърсяване на подпочве-
ните води, извлечени от частни и общински 
кладенци.

Слабото регулиране позволява на про-
мишлените потребители да изхвърлят хи-
микалите в околната среда до голяма сте-
пен безконтролно, въпреки че някои щати 
и Агенцията за опазване на околната среда 
на САЩ (EPA) предприемат стъпки, за да за-
почнат да ги проследяват.

Депата за отпадъци, летищата, военните 
бази, фабриките за хартия и пречиствател-
ните станции за отпадни води са сред често 
срещаните източници.

Новото проучване провери набор от по-
върхностни води, включително канали, по-
тоци и реки. Той открива „вечните химика-
ли“ в 29 от 34 щата, а 19-те водни пътища, 
в които съединенията не са намерени, ми-
нават през до голяма степен неразвити ре-
гиони.

Проучването открива две от най-изслед-
ваните и опасни съединения, PFOS и PFOA, 
в 70% от местата за тестване – повече от 
всяко друго от 33-те открити съединения.

EPA намали своята здравна граница за 
PFOA и PFOS до съответно 0,004 части на 
трилион (ppt) и 0,02 ppt, установявайки, че 
нито едно ниво на експозиция на тези ве-
щества не е безопасно.

PFOS беше открит в Piscataway Creek в 
Мериленд, приток, който се влива в река 
Потомак точно на юг от Вашингтон, на ниво 
над 1300 ppt. Показанието е

почти 70 000 пъти 
над препоръчителното

ниво на EPA.
EPA предложи определянето на PFOS и 

PFOA за опасни вещества, което би могло 
да принуди индустрията да финансира по-
чистване на тези съединения, но не и оста-
налите 33, открити в проучването, или хиля-
ди други, които съществуват.

Това ще остави на данъкоплатците да по-
крият тези разходи за почистване.

„С други думи, обществото ще субсидира 
индустриалните замърсители“, каза Яги.

Над 80% от водите в САЩ са замърсени 
с изключително опасни химикали

XИзлагането на „вечните химикали“ води до рак и други заболявания

Сн.: Pixabay

Сн.: Pixabay

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Да чакаш 20 години смъртната си присъ-
да в затвора, след като си избил цялото 
си семейство, за да прикриеш лъжите 

си. Това е само част от историята на Кристи-
ан Лонго от Орегон.

Животът на Лонго изглеждал перфектен. 
Той имал добре платена работа, любяща 
жена и три прекрасни деца. Но през декем-
ври 2001 г. Лонго

решил да ги убие 
и да избяга в Мексико

а на следователите скоро станало ясно, че 
„перфектният му живот“ е бил една голяма 
лъжа. Години наред Кристиан лъжел за всич-
ко – от кариерата до брака си. Той крал пари, 
лъжел колко успешна е службата му и дори 
изневерявал на жена си. И когато лъжите 
му започнали да излизат извън контрол, ре-
шил да убие цялото си семейство в последен 
опит да ги покрие.

Телата на съпругата и децата му са откри-
ти да плуват край бреговете на Орегон дни 
след като ги изхвърлил, разказва chr.bg. По-
лицаите бързо го свързали с убийствата и в 
крайна сметка го заловили в Мексико, къде-
то живеел под фалшива самоличност. Цялата 
сага дори произвежда филм.

По време на процеса Лонго твърдял, че

съпругата му всъщност 
е убила две от децата

Но съдът не повярвал и го осъдил на смърт.
Така и до днес той чака изпълнение на 

присъдата си в Орегон, като оттогава при-
знава, че наистина е убил хладнокръвно ця-
лото си семейство.

Финансовите 
проблеми

Бракът на Кристиан Лонго със съпругата 
му Мери Джейн се изграждал на лъжи още 
от самото начало. Той не можел да си позво-
ли пръстена й според The Atlantic, така че

краде пари от работодателя 
си, за да го плати

Двойката има три деца: Закъри, Сейди и 
Мадисън. Решен да си угажда в живота и да 
покаже на семейството и приятелите си, че 
разполага с много пари, Лонго задлъжнял 
изключително много по кредитната си кар-
та, след като платил за луксозни ваканции.

Началото на края
На или около нощта на 16 декември 2001 г. 

Кристиан Лонго се прибрал от работа и уду-
шил Мери Джейн. После направил същото и 
с двегодишната им дъщеря Мадисън, след 
което напъхал телата им в куфари, в които 
сложил и дъмбели, и ги натоварил в багаж-
ника на колата си.

След това вдигнал другите си две спящи 
деца – четиригодишния Закъри и тригодиш-
ната Сейди – и внимателно ги сложил на зад-
ната седалка. Малко по-късно всички били 
на средата на моста Линт Слау над река Алси.

Там, според Investigation Discovery, Лонго 
завързал калъфки за възглавници, пълни с 
камъни, за краката на децата си и ги хвърлил 
в студените води отдолу, докато са все още 
били живи.

След тях хвърлил и куфарите с останки-
те на Мери Джейн и Мадисън и се върнал у 
дома.

Наемал си филми, играл 
волейбол и ходил на коледно 
парти

През следващите дни Лонго не показвал с 
нищо, че е извършил страховитото престъп-
ление. Той си наел филм от Blockbuster, играл 

Да чакаш 20 години смъртната си присъда – 
Лонго, който уби семейството си в Орегон

XЗаради двойнствен начин на живот той решил да ги убие, за да прикрие лъжите си

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Лъжецът подарил на Мери 
откраднат ван за рождения й ден
Лонго подарил на Мери Джейн открад-

нат ван за рождения й ден и дори започнал 
да печата фалшиви чекове, за да финансира 
начина си на живот. За последното Лонго е 
осъден на три месеца пробация и му е на-
редено да върне 30 000 долара, които е от-
краднал с помощта на чековете. Той обаче 
не успял да се справи с връщането.

По това време Кристиан също е хванат и 
да изневерява на Мери Джейн, вследствие 

на което бил изгонен от църквата на Свиде-
телите на Йехова, която посещавал.

Той решил да събере семейството си и да 
се премести на запад в Орегон и заложил 
пръстена на Мери Джейн за пари за бензин.

Там обаче положението само се влошило. 
Лонго вече не можел да се справи с мрежа-
та си от лъжи и – както по-късно ще каже на 
полицията – нощта на 16 декември 2001 г. е 
„началото на края“.

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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Въпреки разказа си, Лонго е съден 
и за четирите убийства и осъден на 
смърт чрез инжекция.

Може би най-шокиращото нещо, 
което излиза от случая, обаче е връз-
ката му с Майкъл Финкел, мъжът, чи-
ято самоличност бе откраднал. Фин-
кел пътува, за да се срещне с Лонго, 
докато той чака процеса, и завърза 
странно приятелство с него, надя-
вайки се, че Кристиан е невинен.

Финкел бързо осъзнава обаче, че 
това не е така, но впоследствие пише 
мемоари за връзката им, озаглавени 
„Истинска история: Убийство, мемо-
ари, меа кулпа“, които в крайна смет-
ка се превръщат във филм с участи-
ето на Джеймс Франко като Лонго и 
Джона Хил като Финкел.

Днес Лонго чака инжекцията си в 
щатския затвор в Орегон, където се 
опитва да отмени закон, забраня-
ващ на затворниците да даряват ор-
ганите си след екзекуцията. Желани-
ето му да направи това, заявява той 
в статия за New York Times през 2011 
г., идва от неговото „желание да из-
купи“ своите ужасяващи престъпле-
ния.

Смърт чрез  
инжекция, иска  
да си дари органите

Да чакаш 20 години смъртната си присъда – 
Лонго, който уби семейството си в Орегон

волейбол с приятели и дори се забавлявал 
на работно коледно парти, където подарил 
на свой колега парфюма на Мери.

Когато обаче полицията открива тялото на 
Закъри на 19 декември, Лонго решил, че е 
време да бяга. Той имал предварително под-
готвен багаж и не губил много време, за да 
замине за Мексико, където също започнал 
да води чужд живот.

Телата на жертвите му 
изплуват от река Алси

На 19 декември 2001 г. полицията в Оре-
гон получава сигнал за тяло на дете, което 
плава в река Алси. Това е Закъри Лонго. Во-
долазите намират наблизо и останките и на 
Сейди, а осем дни по-късно куфарите с тела-
та на Мери Джейн и Мадисън изплуват в за-

лива Якина.
След като идентифицират телата, разслед-

ващите веднага започват да търсят Кристи-
ан Лонго – но него го няма. Дори и без да го 
разпитват, те откриват достатъчно доказа-
телства, за да го обвинят в убийство, и той е 
поставен в списъка с десетте най-издирвани 
лица на ФБР.

В крайна сметка полицията открива, че 
Лонго е купил самолетен билет до Мекси-
ко с помощта на откраднат номер на кре-
дитна карта и сега живее под името Майкъл 
Финкел, бивш писател за списание New York 

Times. Той е арестуван от мексикански слу-
жители в къмпинг близо до Канкун през яну-
ари.

Когато е разпитан за семейството си, Лон-
го казва на агентите на ФБР: „Изпратих ги на 
по-добро място.“ По време на процеса обаче 
той има друга версия.

Лонго твърди, че Мери Джейн е убила За-
къри и Сейди в пристъп на ярост, след като 
е разбрала истината за финансите на семей-
ството. След това той е удушил Мери Джейн 
за отмъщение и е убил Мадисън от съжале-
ние.
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Здравей, Ангел! Бих искала да попитам 
защо лихвените проценти продължават да 
се покачват и с това да тревожат пазари-
те. Както наблюдавам, моят 401К план е на-
долу с около 20% за тази година и не знам кол-
ко дълго може още да падне като стойност. 
Какви са твоите наблюдения относно създа-
дената ситуация и можеш ли да дадеш прог-
ноза за близкото бъдеще?

Здравейте и благодаря, че ми задавате 
този въпрос, за който всички се чудят и 
много от хората недоумяват точно какво 

и защо се случва това.
Целта на Федералния резерв с вдигането на 

лихвените проценти е да укроти потреблени-
ето, изкуствено да издърпа ликвидността от 
пари, която беше налята в икономиката като 

резултат от пандемията, и по този начин да на-
мали развихрилата се инфлация. Това е най-
големият страх на Федералния резерв - зави-
шената инфлация.

Как се стигна до тук?
За всички нас е ясно, че в последните две 

години поради пандемията се създадоха из-
куствено и се раздадоха много пари на хора, 
компании и държавни институции в световен 
мащаб, което увеличи парите в обръщаемост 
и като резултат от това се увеличи и потреб-
лението, което доведе до глобална инфлация. 
Нека да уточня, че когато говорим за инфла-
ция, тук става въпрос за едно издуване на вся-
какъв вид продукти, услуги и активи (акции 
на компании, недвижими имоти, ценни мета-
ли, криптовалути и т.н.). След като целта е тази 
инфлация да се свали, всичко наред с цените 
на продуктите и услугите ще намали своята 
стойност - акции, имоти и други активи.

Въпреки че на никой от нас в момента не му 
харесва да гледа цените на акциите да падат 

надолу, това е здравословно в дългосрочен 
план, защото ако това не се случи и инфлаци-
ята продължи, издуването ще доведе до бало-
ни, които се пукат много по-болезнено и отне-
мат много по-дълго време да се възстановят.

Като капак на всичкo, пандемията затрудни 
много производители, които поради рестри-
кциите, свързани с нея, преустановиха или 
забавиха производствените си процеси, кое-
то наля допълнително масло в огъня, защото 
когато потреблението расте, а предлагането 
пада, скоростта, с която се развива инфлация-
та, се увеличава.

За тази година Федералният резерв на САЩ 
е вдигнал лихвените проценти 4 пъти, за да 
спре тази създала се инфлация и

да охлади икономиката
Сега, в края на месец октомври, се очаква 

да се вдигне основният лихвен процент с още 
0.75%, което ще направи основния лихвен 
процент 4%. Това автоматически означава, че 
потребителските заеми ще бъдат в порядъка 

на 7-8% годишна лихва. Целта на тази маневра 
е, както казах по-рано, да обезкуражи потреб-
лението и да свали инфлацията.

Разбира се, това е процес, който ще отнеме 
време, няма да стане за ден-два, в най-добрия 
случай вдигането на лихвите ще продължи 
поне до средата на 2023 година. Ако всичко 
върви наред с инфлацията, през 2024-та мо-
жем да видим определен спад на лихвите, но 
това е хипотетично и още е много далеч да се 
даде прогноза.

Като цяло, икономиката е доста продуктив-
на в момента и това се счита за проблем, защо-
то предразполага към висок процент на рабо-
тещи хора, а това само по себе си не е добра 
новина за инфлацията, защото дава сигурност 
на потребителите да пазаруват с увереност 
въпреки високите лихви. В момента нещата 
стоят така, че добрите новини за икономиката 
са лоши новини за пазарите и за Федералния 
резерв. Колкото по-добре се развива иконо-
миката, толкова по-бързо и по-нагоре ще рас-
тат лихвите, докато не спре този растеж и ико-
номиката наистина се свие до положение, в 
което инфлацията е овладяна успешно.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

19 - 25 октомври 2022 г.

Обадете ни се днес 
за безплатна 
консултация.

Open Еnrollment 2023:

Licensed in:  AL, AR, CO, DE, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MO, MS, MT, NT, NC, NE, NV, OH, OK, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY

Private insurance specialist
302.259.8625
ivelina@bulguardhealth.com
Fb  @ivelinaushealth

Marketplace insurance specialist
302.864.3444

andy@bulguardhealth.com
Fb @ bulguardhealth

Ivelina Dimitrova Andy Slavchev

1 ноември 2022 - 15 януари 2023. 
Това в времето, в което избираме 

здравна застраховка.

16

Това е от мен за днес. Ако и вие имате въпроси 
или се интересувате от различните аспекти на 
финансовата част от живота, можете да си за-
пазите час за консултация на директния ми теле-
фон - (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.

Защо продължават  
да се вдигат лихвитe?
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Последните изключително нестабил-
ни няколко години за жилищния па-
зар на Съединените щати повишиха 

значително лихвите по ипотечните креди-
ти, намалявайки търсенето на имоти в крат-
косрочен план.

През първата година от пандемията ре-
кордно ниските лихвени проценти напра-
виха ипотеките сравнително достъпни, 

като в резултат на това повишиха търсене-
то и цените. Оттогава обаче инфлационният 
натиск повиши лихвите по ипотечните кре-
дити и жилищните пазари в цялата страна 
се охладиха значително.

„Купувачите наистина имат сила за прего-

вори за първи път от няколко години“, каза 
Никол Башо, старши икономист на Zillow. 
„Но това е с предупреждението само ако 
можете да си позволите цените на жилища-
та в момента.“

С лихвите по ипотечните кредити на най-
високите си нива от повече от десетилетие, 
някои от най-желаните места в САЩ изпит-
ват спад в търсенето.

Сайтът за финансови консултации 
SmartAsset обедини данни от най-големите 
метрополиси в страната, с жилищните паза-
ри, които се охлаждат най-бързо.

Ето десетте пазара
които регистрират най-значителния спад 
в цените на жилищата: Бойс, Айдахо, Ос-
тин-Раунд Рок-Джорджтаун, Тексас, Фи-
никс-Меса-Чандлър, Аризона, Сан Хосе-
Сънивейл-Санта Клара, Калифорния, Лас 
Вегас-Хендерсън-Парадайз, Невада, Солт 
Лейк Сити, Юта, Норт Порт-Сарасота-Бра-
дентън, Флорида, Сан Диего-Чула Виста-
Карлсбад, Калифорния, Прово-Орем, Юта и 
Стоктън, Калифорния.

Пандемията от COVID-19 предизвика хаос 
във финансите на домакинствата и неси-

гурността, която донесе, доведе до срив на 
лихвените проценти. През януари 2021 г. 
средната лихва за 30-годишна фиксирана 
ипотека в САЩ се срина до 2,65%. Тази из-
кушаващо ниска ипотечна ставка насърчи 
онези, които можеха да си позволят да се ка-
чат на жилищната стълбица, да го направят, 
предизвиквайки следващата фаза на засег-
натия от пандемията жилищен пазар. Но до 
септември 2022 г. средният лихвен процент 
за същия тип ипотека е скочил до 5,66%, спо-
ред данни, изготвени от Freddie Mac. Това до-
принесе за ситуация, при която търсенето на 
жилища се охлади, като имотите сега

остават на пазара 
средно по-дълго

преди да намерят купувач.
Данните на Red�n установиха, че делът 

на жилищата в САЩ, които са били на паза-
ра повече от 30 дни, е с 12,5% по-висок, от-
колкото в същия момент през 2021 г. Мина-
лата година повече жилища бяха разграбени 
бързо, тъй като тези на пазара успяха да оси-
гурят изгодни ипотечни условия. Със спада 
на търсенето през 2022 г. се понижи и темпът 
на строителство на нови жилища.

XЛихвите достигнаха исторически високи нива, а търсенето отбелязва спад

Кои жилищни пазари  
се охлаждат най-бързо?

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: Pixabay
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ВЕСЕЛИН 
ЖЕЛЕВ

 блог

Защо не върви България ли? Защото всичката й пара е в свирката.
Само погледнете какво става с подготовката на учредителната сесия 

на новия парламент - безсмислена врява и суета по въпроси с ясни от-
говори.

Да поканим ли руската посланичка? Ами Европейският съюз има ясна 
позиция за това от началото на войната - не. С нея не искат да се съо-
бразяват само тези, за които ЕС не е нашият съюз, а е чужда сила, от 
която трябва да изцицаме колкото може повече пари и в същото време 
да й се дръвчим по всеки повод. Всички ги знаем кои са - шумното про-
руско малцинство на България. Защо го оставяме да определя дневния 
ред? Въпросът е към политическите сили, службите за сигурност и към 
медиите.

Ако бях Митрофанова, щях да бъда много доволен. Седя си в посол-
ството до телефона с шайбата и без да си помръдна пръста, предизвик-
вам смут в приемащата държава, консултации между парламентарните 
й партии и съм централна тема в новините в продължение на дни.

Аз съм дертът на тази държава, а не активното мероприятие, които 
ФСБ (бившият КГБ) й прави с взрива на Керченския мост.

Господин Лавров, г-жа Митрофанова може да е противоречив посла-
ник, но както пееше незабравимият Андрей Миронов в песничката на 
Остап, „И согласитесь, какая прелесть/Мгновенно в яблочко попасть, 
почти не целясь… Моих грехов разбор оставьте до поры/Вы оцените 
красоту игры“.

Но красотата на играта тук само започва. Тя продължава с идеята но-
вият парламент да покани украинския президент Володимир Зеленски 
да говори на нея по видеовръзка. На осмия месец от войната. Зряла е 
тази идея почти колкото една човешка бременност. През които Русия 
избиваше в Украйна и майки, и бащи, и деца.

България, държавата - членка на ЕС и НАТО, която официално отказа 
да прати военна помощ на Украйна, чийто парламент отказа да изслуша 
в пленарна зала украинския външен министър Дмитро Кулеба, извед-
нъж иска да чуе самия Зеленски.

Защо? Внезапен пристъп на евроатлантизъм? Не бъдете наивни. Зе-
ленски им трябва като предизборен фон. Защото тази държава е в по-
стоянна предизборна кампания. Т.е. докато украинският президент 
воюва с каквото има под ръка в защита на европейската демокрация, 
натовска България иска мимоходом да го употреби за домашните си по-
литикански цели.

Санким, Зеленски е толкова зелен и няма посланик тук, който да му 
обясни ситуацията. Украинският лидер ще говори пред българския 
парламент, те ще му обещаят това и онова и след няколко седмици ще 
разтурят 48-то Народно събрание, без нищо да са изпълнили. Ще пре-
дадат властта на президента, за когото „Крим е руски, какъв да е?“ И за 
чието избиране и преизбиране, те - всичките евроатлантици - имат лич-
ни заслуги.

Като са толкова ербап, да направят истинско европейско и атланти-
ческо правителство и да отидат сами при Зеленски в Киев, под ракетите 
и бомбите (както направиха други европейски лидери) и да му предло-
жат истинска помощ. Не каски и жилетки.

Но който вярва, че поредният български парламент се събира, за да 
направи (каквото и да е) правителство и да решава въпросите на бълга-
рите (включително за отношението на държавата им към войната), вяр-
ва в Дядо Мраз.

Човек, запознат с предварителните разговори между партиите (нали 
не се съмнявате, че такива вече се водят?), каза пред автора на тези ре-
дове:

„Вярвах, че шансът за правителство е 5%, сега мисля, че е под 0,5%. 
Целта на играта сега не е да се състави правителство, а да се посочи ви-
новен за следващите избори“.

П.П.: Политическата ни класа се е самозабравила. Ако продължава 
така, ще стане жертва на собствения си цинизъм. Лошото е, че заедно с 
нея жертва може да стане и парламентарната република, а може би - и 
демокрацията.

Ако бях Митрофанова, 
щях да съм доволен

https://www.krilchev.com/
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 казана дума

„В момента има над 200 човека готови да са 
премиер. След Кирил Петков всеки може да е 
премиер.“

Така отговори лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов 
на въпрос дали партията му е готова да излъчи 

министър-председател

„Политиците кадруват главните прокурори, 
след което главните прокурори започват да 
командват политиците.“

Служебният министър на правосъдието Крум 
Зарков обяснява, че съдебната реформа, за 

която настояват част от парламентарно 
представените партии, е свързана и с начина за 

контрол над главния прокурор

„ГЕРБ трябва да бъде държана далеч от 
изпълнителната власт, както и ДПС. Това 
е наш ясен ангажимент. Да пуснете ГЕРБ в 
изпълнителната власт е като да оставите дете 
само в сладкарница.“

В коментар на предложението на ГЕРБ да се 
състави кабинет с „носеща конструкция“ ГЕРБ и 
„Демократична България“, Ивайло Мирчев от ДБ 

коментира, че партията на Бойко Борисов иска да 
си измие ръцете с тях

„България няма много излишно 
оръжие, да не казвам, че няма много 
изправно оръжие. Ако имахме, 
армията нямаше да среща такива 
трудности.“

Служебният министър на отбраната 
Димитър Стоянов коментира защо 

България не може да изнася оръжия за 
Украйна

„Защо напуснах „Септември“ ли? Както 
вие казахте, напуснах, защото вече сме 
октомври.“

Бившият национал на България Валери 
Божинов използва шега, за да коментира 

защо е напуснал отбора на Септември

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Децата на хиляди български емигранти 
вече си имат химн. Броени дни пре-
ди Националния празник 3 март през 

2015 г. една песен разчувства всички наши 
сънародници, пръснати по целия свят. Пе-
сента „Откъснатите цветя на България“ е из-
пълнена от 8-годишния тогава Виктор Вели-
нов в Ню Йорк. Вики и майка му Кристина 
Велинова посвещават песента на всички 
деца, родени и израснали извън България, 
но които носят българска кръв и самосъз-
нание.

8-годишното дете чудо от Ню Йорк, чиято 
песен „Откъснатите цветя на България“ се 
превърна в химн на емигрантските деца по 
света, тогава обеща да се върне в Родината 
ни, в родното село на майка си, за да довър-
ши къщата, която дядо му е започнал.

През 2016 г., отново за 3 март, 
Виктор успя да завърши в навече-
рието на празника песента „Не да-
вайте България“. Този път думич-
ките на песента са на неговата 
майка Кристина, която е в САЩ от 
2001 година, но в България, преди 
да емигрира, по нейни стихове са 
правени песни.

Думите се подредили спонтан-
но, докато слушала новини от Бъл-
гария, а после

Виктор направил 
музиката

Песента тръгна в YouTube точ-
но преди празника и бързо събра 
много гледания и харесвания, писа 
и BG VOICE.

Първото представяне пред публика беше 
на събор на българите в Пенсилвания, къ-
дето Виктор и сестричката му Вера са с ро-
дителите им на 5 март. На другия ден след 
празничното богослужение двамата изпя-
ват песента в българската църква в Ман-
хатън, където с благословението на мит-
рополит Йосиф е заснет и част от клипа на 
песента.

„Тази песен е написана с огромна любов 
към България, но и с определена доза тъга. 
Посвещаваме я на всички родолюбиви съ-
народници, независимо от местожител-
ството, етническия им произход и вероиз-
поведанието им. Нека тя да обединява, тъй 

като общото помежду ни е много повече 
от различията. Би било добре, ако нейното 
послание наложи една морална и духовна 
норма, която да ръководи в решенията им 
тези, от които зависи бъдещето на страна-
та ни…“, казват Виктор и майка му по повод 
песента.

А Виктор вярва, че на света съществува 
Рай

който се казва България
Намира се там, високо в небето, защото 

до него се стига със самолет.
Кой е Виктор? Какво се случва с него? 

Къде живее сега, през 2022 г.? На тези въ-
проси BG VOICE търси отговори заедно с 
кметицата на Трън Цветислава Цветкова. 
През 2015 г. 8-годишният музикант от САЩ, 
българчето Виктор Велинов, официално 
беше обявен за почетен гражданин на Трън.

„Когато мама за пръв път ми каза, че съм 
предложен да стана почетен гражданин на 
Трън, аз помислих, че ще стана пощальон и 
ще ми дадете да разнасям писмата. И много 
се зарадвах, че ще имам работа, но мама ми 
обясни, че да си почетен гражданин не си 
е работа, а си е много отговорно нещо“, на-
писа Виктор за хората от Трън в специално 

трогателно обръщение.
„Аз не знам дали заслужавам това, но го 

приемам заради моите деди – хора на чес-
тен труд, живели в немотия, но с високо 
вдигнати глави“, казва още в обръщението 
си Виктор и признава, че посвещава свое-
то звание

на всички скромни хора
които с техния труд, любов и всеотдайност 
всеки ден извършват подвиг.

Виктор е роден на 14 ноември 2006 г. в 
Бруклин, Ню Йорк. Майка му Кристина Ве-
линова е емигрант в Америка от 2001 г., ко-
гато пристига в Щатите, за да сключи брак 
с баща му Валери Автух, с когото се позна-

Родова памет: Издирват 
момчето, разплакало българите 
по света с песен за 3 март

XХората от Трън и с. Берайнци искат да знаят какво се случва 
с почетния им гражданин Виктор Велинов от Ню Йорк

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Семейство Велинови през 30-те години на 20 
век в Берайнци - баба Гюрга и дядо Захари 
заедно с четирите си деца – три момичета и 
дядото на Виктор.



Виктор Велинов – 8-годишното момче става 
почетен гражданин на Трън.

Сн.: Архив Кристина Велинова

https://angelovrealtor.com/
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Маккинли: По-близо, Боже мой, до Тебе, по-близо до Тебе

ват от 1999 г. Бащата на Виктор е от руски 
произход, роден е в Санкт Петербург и е 
дългогодишен емигрант в Америка. При 
раждането си Виктор получава трънската 
фамилия на майка си, по семейно спора-
зумение, тъй като фамилията на баща му е 
непроизносима за американците.

Велинови носят името на пра-пра-дядо-
то на Виктор - трънският майстор строител 
Велин Гусин от село Берайнци. Той е почи-
нал млад и прадядото на Виктор - Захари, 
ветеран от Балканската и Първата световна 
война, остава сирак на 13 г. Сиромашията го 
принуждава

да стане строител още от дете
Отначало работи по строежите с по-голе-

мия си брат Иван. Липсата на работа и сред-
ства в родния край го принуждава да на-
пусне селото си. Пеша той стига до София, 
установява се там и през целия си живот ра-
боти като един от прочутите трънски май-
стори, пише и блогърът rumi borisova.

За булка си взима най-личната мома Гюр-
га от своето село, която всички помнят като 
баба Гуга. С нея отглеждат четири деца, 
едно от които е бащата на Кристина - Аврам 
Велинов.

Умен и буден младеж, през 50-те години 
на миналия век, по време Сталинския ре-
жим, той си навлича гнева на комунистиче-
ската власт

и е затворен в лагера Белене
като враг на народа. Там прекарва пет го-
дини от живота си, на границата на оцеля-
ването. Докато е в лагера, баща му Захари 

умира, без да могат да се простят. По-късно 
Аврам е реабилитиран, създава семейство 
в напреднала възраст и има две деца, едно-
то от които е майката на Виктор.

Запазил корените си и любовта към род-
ния край, малко преди края на живота си, 
бащата на Кристина, Аврам, започва да 
строи къща на старо наследствено мяс-
то в родното си село Берайнци. За жалост 
си тръгва от този свят, преди да успее да я 
завърши. Недостроената къща запустява и 
постепенно започва да се руши.

Майката на Виктор губи баща си през 
1985 г., когато е едва на 13 години, но запаз-
ва паметта за корените си и всяка година се 
връща в с. Берайнци, като живее в незавър-

шената бащина къща, без ток и вода. С годи-
ните постройката е разграбена и става съв-
сем негодна за живот

махалата напълно запустява
и съседните къщи също започват да падат.

Храсти и бурени обгръщат и паметника 
на основателите на първото килийно учи-
лище в цялата Трънска околия, основано 
през 1778 г. от предците на сем. Велинови. 
Сега в селото живеят само... 6 души.

Всеки път, когато Кристина се връща от 
САЩ, се отбива в Трънско. Първо през ва-
канциите там води мъжа си, а по-късно и 
децата си. Виктор реагира много емоцио-
нално на разказите за родовата памет, усе-

ща кръвта на предците си в себе си, разби-
ра техния тих, ежедневен подвиг в борбата 
за насъщния и замечтава да възроди тяхно-
то дело.

През 2014 г. Виктор е на ваканция в Бълга-
рия със семейството си. В скалния параклис 
на св. Петка край Трън момчето е удивено 
от омесения от светицата хляб

превърнал се в камък
и от лечебните капки, стичащи се от скали-
те. По това време песента, която го прос-
лави, вече е съчинена, но не и записана. В 
Трън не ги познават, а и те не казват, че са 
от Америка.

„Ние наистина сме обикновени хора и 
това, че станахме известни, не беше нито 
планирано, нито пък очаквано. Случайно 
стана“, притеснено споделя неговата майка 
Кристина и признава, че би предпочела Вик-
тор да беше станал популярен като по-го-
лям, когато ще има повече какво да покаже.

„Аз живея далеч, но зная какво е Бълга-
рия. Аз нямам американска кръв, а бъл-
гарска“, обяснява детето, което мечтае да 
спечели пари като рок музикант и да ожи-
ви родното село на дядо си. За да може там 
да се върнат да живеят много хора, да има 
къщи за гости и да построи голяма концер-
тна зала.

Такава е мечтата на Виктор от Ню Йорк с 
българската кръв...

Благодарим на Виктор, 8-годишното мом-
че, което ни направи горди българи, че е 
такова прекрасно дете. И че толкова отда-
леч ни припомни колко горди трябва да бъ-
дем...

Виктор се учи да бие тъпан на събор 
на българите в Пенсилвания, САЩ. Сн.: Архив Кристина Велинова

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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процента достига 
годишната инфла-
ция през септември 
2022 г., отчитат от 
НСИ. Месечната ин-
флация е 1.2%, а ин-

флацията от началото на годината е 14 
на сто. Най-голямо увеличение в цените 
има в следните потребителски групи: об-
разование – увеличение с 5.4%, жилища, 
вода, електроенергия, газ и други гори-

ва – увеличение с 4.2%, хранителни про-
дукти и безалкохолни напитки – увеличе-

ние с 2.3%, облекло и обувки – увеличение 
с 1.9%. Поевтинели са стоките и услугите в 

следните потребителски групи: развлечения и 
култура – намаление с 4.6%, транспорт – нама-
ление с 2.9%, съобщения – намаление с 1.8%.

-годишни дън-
ки бяха про-
дадени за ре-
кордната сума 
от $76 000. Те 
са марка Levi’s 

и са открити в минна шахта. Чифтът 
дънки бе купен по време на търг в 
Durango Vintage Festivus в покрай-
нините на малкото градче Ацтек, 
Ню Мексико. Горди собственици са 
23-годишният Кайл Хаунтър и него-

вият приятел Зип Стивънсън. Хаунтър плаща 90%, а Стивънсън – останалите 10%. Не е ясно 
дали и как ще носят денима.

 в цифри

флацията от началото на годината е 14 

ва – увеличение с 4.2%, хранителни про
дукти и безалкохолни напитки – увеличе

ние с 2.3%, облекло и обувки – увеличение 
с 1.9%. Поевтинели са стоките и услугите в 

следните потребителски групи: развлечения и 
култура – намаление с 4.6%, транспорт – нама
ление с 2.9%, съобщения – намаление с 1.8%.

долара достигна цената на не-
разпечатан смартфон iPhone, 
пуснат на пазара през 2007 г., 
който беше продаден на търг в 
неделя. „Запечатаният телефон 
от първо поколение е в отлич-
но състояние. Повърхността и 
ъглите на опаковката са поч-
ти безупречни, а фабричната 
пломба е непокътната. Чисто 

нов смартфон, който не е активиран. Колекционерите и 
инвеститорите трудно ще намерят екземпляр в по-до-
бро състояние“, се казва в описанието на лота. В него се 
подчертава, че iPhone, представен за първи път от Стив Джобс на 9 януари 2007 г., е „едно от 
най-важните и широко разпространени изобретения на нашето време“, което завинаги про-
меня индустрията на смартфоните.

142

евро е цената, сре-
щу която Nissan 
продава бизнеса 
си в Русия след ре-

шението на Влади-
мир Путин да нападне 

Украйна през февруари. 
По-рано главният акционер в Nissan, 
френският автомобилен производител 
Renault, продаде мажоритарния си дял 
в руската „Автогаз“ през май. Според ин-
формацията – за едва една рубла (0.02 
долара). Nissan заяви, че очаква извън-
редна загуба от около 687 млн. долара, 
но запази прогнозата си за приходите за 
финансовата година, приключваща през 
март.

18.7

долара достигна цената на не
разпечатан смартфон iPhone, 
пуснат на пазара през 2007 г., 
който беше продаден на търг в 
неделя. „Запечатаният телефон 
от първо поколение е в отлич
но състояние. Повърхността и 
ъглите на опаковката са поч
ти безупречни, а фабричната 

нов смартфон, който не е активиран. Колекционерите и 
инвеститорите трудно ще намерят екземпляр в по-до

39 340
шението на Влади

мир Путин да нападне 
1

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

Разнообразието на имената на кора-
бите наистина поразява, но се за-
белязват и някои закономерности, 

тенденции и традиции. Именуването на 
плавателните съдове датира още от древ-
ността. Готвейки се за далечни разбойни-
чески походи, норманите наричали пла-
вателните си съдове със „страшни“ имена, 
например „Ормет“ - „Дракон“. Това пише К. 
Иванов в Алманах ФАР77.

С развитието на търговията по морски-
те пътища, излезли търговските ветроходи. 
Страхът от необузданите сили на природата 
карал притежателите им да си осигурят ви-
сше покровителство - появили се библей-
ските имена „Голиат“, „Юдит“, „Цар Давид“.

Средновековните пътешественици пре-
ди отплаване към далечни неизвестни земи 
отслужвали молебен и кръщавали кораби-
те си на „Светите покровители“, флагман-
ският кораб на експедицията на Христофор 
Колумб се наричал „Санта Мария“, корабът 
на Васко да Гама - „Сан Габриел“.

Дълбоко символични били наимено-
ванията на корабите на пътешествени-
ците първооткриватели: „Investigator“, 
„Solid“, „Research“, „Indeavor“, „Adventure“, 
„Esperance“, „Terra Nova“, „Victoria“.

С особена популярност се ползвало

наименованието „Discover“
Носели го корабите на X. Хъдзън, Д. Кук, 

Д. Моусън, Р. Скот. За най-оригинално може 
да се признае името на кораба на френския 
мореплавател Ж. Шарко – „Пуркуа Па?“ /
„Защо не?“/.

Във френския търговски флот някол-
ко кораба на компанията „Месажери Ма-
ри-тим“ носели имената на любимите лите-
ратурни герои мускетари: „Атос“, „Портос“, 
„Арамис“, „Д’Артанян“. Серия от италиански 
кораби са кръстени на световноизвестни 
композитори: „Верди“, „Росини“, „Пучини“, 
„Доницети“, а два от най-големите пътниче-
ски лайнери - на великите художници: „Ми-
келанджело“ и „Рафаело“.

Няколко поколения американски кора-
би пък били кръстени на президентите на 
САЩ. Плавателните съдове на една от най-
големите ветроходни американски корабо-
плавателни компании Dramatic Line били 
наричани с имената на драматурзи: „Ше-
кспир“, „Шеридан“ и др.

Опитвайки се да установят тесни контак-
ти със САЩ, германските концерни нарекли 
няколко свои кораба

с „американски“ имена
George Washington, America, Brooklin, 

Cleveland, Cincinnati. След поражението на 
Германия в Първата световна война, когато 
съюзниците си разпределили нейния флот, 
нямало нужда американците да пренаиме-
нуват и пребоядисват тези имена - кораби-
те излезли на рейс със старите имена, но 
под флага на САЩ. По ирония на съдбата на 
бившия немски лайнер George Washington 

в Европа пристигнала американската деле-
гация начело с президента Уилсън за под-
писване на Версайския мирен договор, 
който юридически оформя разгрома на Гер-
мания.

Между заловените от съюзниците кораби 
имало три недостроени огромни за онова 
време лайнера: „Бисмарк“, „Император“, „Фа-
терланд“. Първите два били преименувани 
и като „Беренгария“ и „Мажестик“ и плава-
ли под английски флаг, а третият, под името 
„Левитан“, извършвал рейсове под амери-
кански флаг.

Корабоплавателната империя на мили-
ардера Онасис обединява флот с обща то-
вароподемност над 3,5 милиона тона. Пър-
вите си танкери той нарича с имената на 
роднини и близки. Така например

най-големият танкер 
през 1953 г.

получил името на жена му — „Тина Онасис“.
В наименованията на танкерите от огро-

мния флот на империята Ниархоспък за-
дължително присъства думата World.

На известната английска компания 
Eastmen корабите носят имена, които за-
почват с думата „Steel“, а на компанията 
Broken Hill - думата „Iron“.

Най-големите английски корабоплава-
телни компании Cunard и White Star строго 
се придържат към установената традиция 
и дават на корабите си имена, които окон-
чават на „ия“ и „ик“: „Саксония“, „Иверния“ и 
„Титаник“, „Олимпик“.

Корабоплавателните компании често 
променят имената на своите „нещастливи“ 
кораби и обратно, предават от кораб на ко-

раб „добрите“ традиционни имена.
Пътническите лайнери, танкери и сухо-

товарни кораби твърде често минават от 
ръце в ръце - едни компании се разоряват 
и са принудени да разпродават своето иму-

щество, други, като използват „благоприят-
ната“ обстановка, купуват на безценица ко-
рабите на по-малко сполучилите си колеги. 
Сменяйки стопанина, обикновено корабът 
променял и името си.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

Дискавър, Голиат и Шекспир: как  
се казват презокеанските лайнери
XНяколко поколения US-кораби са с имената на президенти на САЩ

Имената на корабите се сменят често и понякога дори 
по 6-7 пъти. 

Списъците с имената на корабите съдържат уникални промени и легенди.

Снимка: Еър Груп 2000



19 - 25 октомври 2022 г.24

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

На нейните занятия германки плачат, 
крещят от нови, осъзнати емоции, 
смеят се, прегръщат се... Изживяват 

бурно целия си живот в броени минути и 
я боготворят. Да въздействаш на германки 
да се чувстват кралици, да преобърнат ми-
сленето и живота си - това е успехът, с който 
българката Лилия Оверман се гордее.

„Ще ти споделя нещо, което повече от 10 
години отричах - продължава Лилия. - Аз чу-
вам с помощта на апарати в ушите ми. Роде-
на съм с много сериозно увреждане на слу-
ха. Затова пък виждам и „чувам“ това, което 
другите не могат. Тази дарба ми помага мно-
го в моята мисия. Жените, които идват на мо-
ите занятия, точно

за това ме ценят.“
В работата си като ментор по личностно 

развитие Лилия Оверман е помогнала на над 
1000 германци и хора от други национално-
сти.

Родена е в Пловдив и като малка мечтае да 
стане оперна певица и да свири на пиано, но 
се оказва, че е закъсняла и за подобни уро-
ци. Пее по хоровете и много често е солист. 
От малка иска да разбира какво си говорят 
леля й, таен емигрант през 60-те, и нейният 
съпруг германец. Затова родителите й я за-
писват в немска детска градина.

Тя продължава да учи в езикова гимназия 
с руски и немски, следва българска и немска 
филология в Пловдивския университет. Тъй 
като има и педагогически профил, директо-

рите на пловдивските училища се надпре-
варват да я канят като преподавател по нем-
ски, но тя усеща, че това не е „нейното нещо“.

Приета е в университета в Мюнстер, Гер-
мания. Пристига в града през 1999 г. с два 
куфара и 1500 марки в джоба - толкова мо-
гат да й отделят родителите. Докато й дадат 
стая в общежитието, живее в стаята на прия-
телка от гимназията - на 12 квадрата, на ма-
трак, който вечер се сваля, а сутрин се вдига. 
Дрехите и вещите държи в куфарите, защото 
няма гардероб. Така преживява три месеца, 
докато й дадат стая в общежитието.

„Всичко, което съм постигнала в Германия, 
съм го направила сама, с много труд и лише-
ния“, казва Лилия. Докато учи, работи на 3-4 
места, за да се издържа. Нуждае се от сред-
ства веднага, затова не подбира, мие чинии в 
болница, чисти по къщи, ресторанти. Много 
дълго работи като продавачка в една от най-
големите парфюмерии в града, после в друг 
магазин. Любимата й работа е да гледа деца.

Отлага изпитните си сесии, защото трябва 
да работи и в неделя. „Може предната вечер 
да съм била на парти, но ставах в 6 часа су-
тринта, за да чистя и гладя в един ресторант“, 
спомня си тя. Завършва магистратура по по-
литология, немска и руска филология.

Преди 16 години започва работа в общи-
ната като специалист по интеграцията на 
чужденци и германци. Работата й харесва, 
защото обича да подкрепя хората. „Помагах 
им да си оправят живота, да преодолеят вся-

какви проблеми, да живеят нормално. Рабо-
тих с жени от различни държави, провеждах 
различни курсове - по немски, по личностно 
развитие. Тогава реших да се занимавам с 
това и в бъдеще“, разказва Лилия.

Години наред тя ходи по всевъзможни 
курсове. „Не ме питай

колко квалификации имам
смее се дамата. - Непрекъснато уча нещо 
ново, свързано с личностното развитие.“ Тя 
се запознава с най-авангардните съвремен-
ни методи като хюман дизайн, невро-линг-
вистично програмиране (NLP). „Сертифика-
та за NLP получих лично от Америка, от един 
от основателите на тази наука - Ричард Бен-
длер“, казва тя. Обяснява, че NLP се насочва 
към това да преосмислим всички неща, „за-
печатани“ вътре в нас, и да ги препрограми-
раме по нов начин.

При хюман дизайна се акцентира на това, 
че всеки човек е различен, затова се опреде-
лят неговите типични характеристики. Кога-
то той знае кое за него е най-важно и защо 
понякога, в определени ситуации, се държи 
по определен начин, може по-добре да раз-
бере себе си и да знае как да се изявява най-
добре.

Лилия практикува и Access Bars терапията. 
Барс са 32 точки на главата, които, докосна-
ти леко, могат без усилие да освободят ка-
квито и да е пречки да получаваме нещо. С 
докосването на Барс точките елекромагнит-
ният заряд, който задържа мисли, чувства и 
емоции, се освобождава. Това позволява на 
човека да усеща живота, тялото и отношени-
ята си с яснота и лекота, както и да се лекуват 
болки и блокажи в тялото.

Лилия практикува и Mindfulness - метод, 
който прилага при деца. Целта е те да зна-
ят как да се справят в определени ситуации, 
които са им трудни и ги натоварват психиче-
ски, да са по-уверени в себе си. „Доразвива-
нето на тези качества у децата става с детски 
игрови методи“, уточнява дамата.

Основния си проект Лилия Оверман е на-
рекла „Queens and Kings Academy“ и е посве-

Лилия Овeрман: Да вдъхновяваш 
германките да се чувстват кралици

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Не всички момичета са напра-
вени от захар - казва Лилия. 
- Някои са направени от при-
ключения, черен шоколад, ин-
телигентност, псувни и сме-
лост. Накратко: аз съм жена, 
която не се вписва в никоя ка-
тегория. Имам голямо сърце, 
пълно с любов, която обичам 
да разпръсквам около себе си. 
Чрез моите дарби на ясновид-
ство и ясночуване давам на 
моите сродни души простран-
ство, където могат да се 
чувстват сигурни, да се раз-
крият и да се покажат таки-
ва, каквито са.“

XМенторът по личностно развитие създава мост между Родината 
и Германия и учи на български бъдещи заселници в България
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тен на жените и децата. Кралици - като само-
чувствие и реализация в живота. Всяка жена 
да осъзнае нейното истинско място и ми-
сия, след това може да промени много неща, 
обяснява Лилия.

Когато жената знае какво точно иска, как-
ви ценности притежава, какви са нейните 
цели и в каква посока иска да върви, си из-
бира и най-подходящия партньор. Но когато 
е в емоционална зависимост от един мъж, тя 
не е на себе си и не живее живота, който би 
искала, допълва Лилия.

Kings, или кралете, са всъщност децата. 
„Когато жената не е достатъчно силна и не 
осъзнае собствената си роля на майка и при-
мер за децата си, те също не се развиват по 
оптималния начин“, казва дамата.

Говорила е на много конгреси, симпози-
уми в Германия. Миналата година е

получила награда като лектор
по темата „Силни родители - силни деца“. „На 
един женски конгрес почти цялата аудито-
рия се разплака, когато говорих за това же-
ната да се измъкне от зависимости и да взе-
ме живота в ръцете си“, вълнува се Лилия.

„Ковид кризата много ми помогна да се 
върна към българските си корени“, споделя 
тя. В Мюнстер има много българи студенти. 
Има българско училище и Лилия се включ-
ва в една от организациите - „Малката Бъл-
гария“. По време на пандемията тя води он-
лайн курсове и на български - за здравето на 
жената.

Покрай работата си с българската ауди-
тория Лилия влиза в дамски бизнес кръго-
ве. Запознава се с много впечатляваща дама 

- единствената бариста - на чай в България. 
„Тя не желае да споменавам името й“, казва 
Лилия. Двете създават „Queen’s Tea“ („Чай за 
кралици“) на марката Magni�cent Me. Той е 
съставен от най-различни български билки, 
плодове и цветя за поддържане на женска-
та енергия и на всички процеси в женско-
то тяло. „Много от жените, които не „живе-
ят себе си“, имат и здравословни проблеми. 
Германките са във възторг от този чай и от 
това докосване до екопродуктите от българ-
ската земя, за които те са чували много“, каз-
ва дамата.

Оказва се, че много германци от цялата 
страна имат желание да се преселят в Бъл-
гария и молят Лилия да ги учи на български 
език. „За 10 часа вече знаеха да четат, да пи-
шат, можеха да водят малки разговори и ди-
алози, да си поръчат нещо в заведение, да се 
оправят в магазин... Бях много горда с тази 
група и продължих с уроците“, споделя да-
мата. Успехът я окуражава и тя решава да 
направи мост между България и Германия. 
Продължава с курсовете по български за 
германци, помага и на българи, решили да 
се установят в Германия.

„Да се омъжа за германец? Никога, аб-
сурд!“, е казвала Лилия на близките си, преди 
да срещне Ралф Оверман. „Между нас се по-
лучи голяма симбиоза - на случки, на прежи-
вявания, на мисли. Оженихме се през 2006-
та и през август празнувахме 16 години от 
сватбата“, споделя Лилия. Дъщеря им Стела е 
на 10 години и много обича да ходи при баба 
си и дядо си в България.

„Ралф още преди 10 години искаше да за-
почнем целенасочено да се подготвяме да 
живеем в България. Да си купим къща, да се 
устроим. Но аз тогава бях против. Казах, че 
няма да започвам още веднъж от начало“, 
споделя дамата.

„На мъжа ми много му харесва в България 
- казва Лилия. - Обича да е при родители-
те ми, които преди 8 години се изнесоха от 
Пловдив в Белащица, на чист въздух и спо-
койствие. Миналата година бяхме при наши 
роднини в Стрелча, после в Копривщица. Но 
Пловдив си остава моят град. Израснала съм 
в най-старата му централна част. Но сърце-
то все ме тегли към морето, затова планирам 
един женски ретрейт през 2023 г. там.“

„Напоследък се засили желанието ми да се 

върна за постоянно - споделя Лилия. - Искам 
да отворя един център в България, който е за 
всички и където да има различни курсове за 
семейства и деца, където хората да се насоч-
ват да бъдат себе си, да са щастливи и здра-
ви. Защото България го заслужава.“

Всеки семинар с фрау Лилия Оверман е вълнуващ.

Наградата й като лектор на конгрес.

Семейство Оверман обичат да се маскират.

Медитация на морския бряг.

https://www.facebook.com/milanabash78
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Х
оливудският режисьор и проду-
цент от български произход Тед 
Кочев получи голямата награ-
да на Генералното консулство 
на България в Лос Анджелис за 

своята значимост и принос към българска-
та общност.

Това се случи на първото издание на Бъл-
гарските награди за изкуство, култура, обра-
зование и наука, които бяха учредени и ор-
ганизирани от фондация „BgFace-Bulgarian 
Foundation for Art, Culture and Education“ и 
подкрепени от Генералното консулство на 
Република България в Лос Анджелис.

Част от събитието, освен Тед Кочев, бяха 
актьорите Мария Бакалова и Димитър Ма-
ринов, Ирина Малеева, както и първата 
българска световна шампионка по бокс 
Дейзи Ланг.

Официалната церемония, която се прове-
де в Уест Холивуд, беше уважена и от

много чуждестранни гости:
заместник-кмета на Лос Анджелис, Джийн 
Холм; Карла Горди Бристъл, комисар за из-
куства и култура на Бевърли Хилс, Ричард 

Хиршхаут, регионален директор на Амери-
канския еврейски комитет, генерални и по-
четни консули. 

Награждаването се провежда във връзка 
с един от официалните празници на Бълга-
рия - Денят на народните будители, ознаме-
нуващ делото на българските просветите-
ли, книжовници и революционери.

По време на церемонията генералният 
консул Бойко Христов изрази задоволство-
то си от обединението за общи каузи на 
българите от различни градове на Запад-
ния бряг - Лос Анджелис, Сакраменто, Сан 

Диего, Сиатъл, 
Лас Вегас и из-
рази надежда, 
че към тях ско-
ро да се присъ-
единят и съна-
родниците от 
Аризона, Юта и 
други щати от 
консулския ок-
ръг на Генерал-
ното консул-
ство.

Тед Кочев получи голямата награда за принос 
към българската култура в Лос Анджелис
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В продължение на хиляди години ете-
ричните масла са били използвани за 
лечение на всичко – от малки ожулва-

ния до депресия и тревожност. Те придоби-
ха съвременна популярност, тъй като хората 
търсят алтернативни природни възможнос-
ти на скъпи лекарства с рецепта.

Етеричните масла са били използвани от 
поколения хора, в множество култури, като 
естествен превантивен начин за лечение 
на множество заболявания, и това включва 
обикновената настинка. Още през периода 

на палеолита – преди 60 000 г. – хората са 
използвали растенията като билкови лекар-
ства. За разлика от фармацевтичните про-
дукти, едно растение често има множество 
свойства. Лавандулата например има про-
тивовъзпалителни, антисептични, антитре-
вожни и

антидепресантни свойства
Етеричните масла се получават от растите-

лен екстракт. Това става чрез процес на сту-
дено пресоване или парна дестилация. След 
това те могат да се използват локално, да се 
приемат вътрешно или да се разпръснат във 
въздуха, за да помогнат при различни здра-
вословни проблеми.

Етеричните масла са използвани преди хи-
ляди години за разтривки, пречистване и ос-
вежаване на въздуха, против насекоми. Ма-
сажирането с тях действа лечебно, намалява 
стреса, помага ни да се отпуснем, действа 
добре при раздразнение и безсъние, както и 

срещу импотентност при мъжете.
Настинка, грип, алергии, синузит са чес-

то срещани причини за появата на хрема и 
затруднено дишане. Обикновено прибягва-
ме до топли компреси с морска сол, капки за 
нос, но не бива да забравяме и

за домашните инхалации
Инхалациите имат редица ползи – намаля-

ват стреса, детоксикират, облекчават главо-
болието, улесняват дишането. Можем да ги 
приготвяме с някои полезни билки като лай-
ката, но също така и да добавяме подходящи 
етерични масла.

Вижте кои ще ни помогнат да дишаме по-
леко и да преборим вируси-
те.

Ментовото масло съдържа 
съединение, което може да 
повлияе на слузните рецеп-
тори в носа, помагайки за от-
пушване на дихателните пъ-
тища и изчистване на слузта. 
Според изследвания масло-
то намалява възпалението, 
бори се с бактериите. Някои 
назални продукти също съ-
държат мента. Ето защо до-
бавете към дифузера или во-
дата за инхалацията няколко 
капки от етеричното масло.

Още едно масло, което 
може да ви помогне

да облекчите дишането
да намалите стреса, е евкалиптовото мас-
ло. То съдържа съединение, наречено цине-
ол, което намалява симптомите на синузит 
- като главоболие, запушване на носа. Него 
също може да добавяте към инхалациите си, 
но ако решите да го нанасяте върху кожата, 

го комбинирайте с кокосово масло и най-на-
пред тествайте върху ръката си за алергич-
ни реакции.

Чудесен начин да облекчите стреса, гла-
воболието, подуването на синусите и да ди-
шате по-добре според някои проучвания 
е ароматното лавандулово масло. То има 
болкоуспокояващи ефекти и може също да 
намали възпалението. Него също може да 
добавяте към инхалации, дифузери и отпус-
кащата вана.

Маслото от чаено дърво също има реди-
ца ползи за здравето, помага и

при запушени синуси

като се бори с вирусите и бактериите. Това 
се дължи на съединение в него, което има 
антивирусни, антибактериални и противо-
гъбични ефекти. Маслото може също да на-
мали възпалението, да помогне за намаля-
ване напрежението в синусите, облекчава и 
дишането.

Маслото от риган е друго подходящо мас-
ло, което може да добавяте към дифузерите 

и инхалациите, ако страдате 
от обикновена настинка или 
се борите със синузит. То също 
действа антибактериално.

С високи нива на същото 
полезно съединение като ри-
гана, мащерката може да по-
могне за защита от вируси и 
бактерии.

Изследване от 2017 г. показ-
ва, че канеленото масло може 
да ни предпази от микробите, 
които причиняват респира-
торни проблеми, да се пред-
пазим от настинки и да се въз-
становим бързо

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Вълшебното масло от чаено дърво 
бори вирусите и бактериите

Древно лекарство помага 
при синузит и хрема

http://www.trifonovalaw.com/
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Е
сен 2022 дойде с много нови мод-
ни тенденции, които да изпроб-
ваме. Но наред с тях в гардероба 
си ще държим дрехи по някои лю-
бими трендове, някои от които не 

остаряват. Да вземем например капитони-
раното яке, което бе актуално през измина-
лата есен и зима.

Връхните дрехи за есента не бива да са 
твърде дебели. Все пак, както винаги, има 
дни, в които е по-хладно, вали, но пък през 
други може да пече и слънце. Затова въ-
просното яке е идеално за променливото 
време. При това повечето модели са с цве-
товете на природата наоколо.

Ако имате старо ватирано яке, време е да 
го поносите още малко

вместо да го хвърляте
В случай, че искате нещо ново, което да 

ви пасне на друга ваша дреха за есен 2022, 

има няколко модела, които си заслужават 
вниманието.

Черните якета, особено разнообразието 
от изкуствена кожа, са най-универсалният 

продукт за студено време, който трябва да 
притежавате.

Черното кожено яке е едно от онези ос-
новни неща в гардероба, които никога не 

излизат от мода. Безспорният шикозен из-
бор винаги се връща като часовник в Холи-
вуд по това време на годината и Рийз Уид-
ърспун е поредното доказателство.

Въпреки че класическото черно кожено 
яке, като това на Уидърспун, със сигурност 
е печеливш избор, има много други кройки 
и цветове, които също

са актуални за есента
Може да заложите на овърсайз модел, 

който да съчетаете с къс пуловер и дънки с 
висока талия, или пък да изберете къс вари-
ант на кожено яке, което да разкрива оста-
налата част от тоалета ви.

Ако сте от хората, на които винаги им е 
студено, е добре да изберете яке с вътреш-
на подплата или такова, към което е зашит 
допълнителен суитшърт. По този начин ще 
можете да облечете къса блуза или тениска, 
за да може да сте подготвени както за ни-
ските температури сутрин, така и за

по-топлата част на деня
Рийз не е единствената звезда, която оце-

нява полезността и елегантността на до-
брото кожено яке. Наскоро Джиджи Хадид 
носи по-дълга версия с дължина до коляно-
то, която оформи със сива риза, чиято до-
лна част беше разкопчана, черни дънки с 
широки крачоли, черни слънчеви очила и 
черна кожена чанта. Хейли Бийбър също 
носеше квадратно голямо кожено яке, съ-
четано с къси спортни панталони, маратон-
ки и бейзболна шапка. След това дойде ред 
на Бела Хадид, която умело съчета кожено 
дълго яке с цветна минирокля.

Кожено есенно 
изкушение: 

Цветно, удобно  
и задължително 

за сезона
Изберете го с цветовете на природата  

за интересна и топла есенна визия

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ , 
Цена US$ 25, Зипкод 60025, Търся жена за 
чистене на офиси и къщи c кола. 2247666445 
№19470
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся бояджия 
с опит. Целогодишна заетост и добро запла-
щане. За повече информация:224-388-2390 
2243882390 №19439

ФЛОРИДА
CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite.Malka 
transportna compania nabira contractori da ni 
pridrugat. Ot Sarasota,FL. 10% Dispatch IFTA Fuel 
cards + discount Tel.9415869386 №19553
DRIVERS-CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, Zdraveite,malka 
transportna kompania ot Sarasota,FL tursi sho� ori i 
contractori. Sho� ori - 70.00 cent per mile Contractors 
- 10% dispatch with 15 years of experience,IFTA 
fuel discount. Pays every Friday. Tel:9415869386 
№19494
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire owner 
operators to join our team. The best possible rates at 
the request of the driver. 15 years of experience 10% 
Dispatch Fuel discounts Ifta 9415869386 №19344

SOMEWHERE ELSE

SHUTTLE VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Limo company is 
looking for 2 shuttle van drivers in Rockfrord IL. 
$250 per day per driver( we pay fuel and rent), 6 
day/week. Call for more info. 8479623308 №19395

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ, 
Цена US$ 777.00, 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 №19551

Chicago + suburbs
DRIVERS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, Транспортна ком-
пания в Итаска търси OTR solo and/or team 
drivers.За повече информация, моля обадете се 
на 630-422-3141. Говорим български, англий-
ски, руски и арабски език. №19554
ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ , Зипкод , Търси се диспечър за пълен 
работен ден с опит за рифер и хазмат компа-
ния. Задължителен Английски език. Предлага-
ме добри условия за работа с професионален 
екип, 15години в бизнеса. Добро заплащане. За 
повече информация се свържете с нас: 773 827 
4439 №19541
ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим жена за 
гледане на деца и домакинска работа в Park 
Ridge. От 12-6 часа, помеделник-петък. Теле-
фон 415-680-8588 №19543
NAEMAME MAIKI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean cleaning 
naema maiki za pochistvane na kashti i o� si. Kola, 
knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche informacia 
tarsete Petya na (773)600-0019 №19546

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

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

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

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

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

15 час според опита, предлагаме професио-
нално обучение, здравна застраховка, плате-
на 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
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме кон-
трактори със CDL и драй ван ремаркета за съв-
местна работа. За повече информация се оба-
дете на телефон (224)659-2356. №19510
OWNERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Набираме кон-
трактори със CDL и драй ван ремаркета за съв-
местна работа. За повече информация се оба-
дете на телефон (224)659-2356. №19509
OWNER-OPERATORS, 
Цена US$ 100.00, Зипкод 60007, Търси owner-
operators. Предлага 20 % диспеч като това включ-
ва безплатна регистрация,номера,ремарке и 
паркинг. Телефон 847-630-6652, №19515
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
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна компания 
предлага работа за Owner Operators! Only 8 % 
dispatch fee ; 24/7 Dispatch ; Коректно отноше-
ние! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 
- Andy 6302907566 №19338

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПА-
НИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ 
С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 2 ГОДИ-
НИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18486

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

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

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

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся 
детегледачка за едногодишно дете, 
която има възможност да живее със 
семейството в Cary, North Carolina. 
Компенсация по договаряне. Теле-
фон за връзка 9842926543. №19538

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

CDL DRIVERS / OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, * 88% FROM 
GROSS PAY * MOSTLY LIGHT LOADS * MIDWEST 
ACCOUNTS * DIRECT DEPOSIT EVERY FRIDAY * 
STRONG 24/7 DISPATCH !!! * DISCOUNTS WITH 
OUR FUEL CARDS up to $0.70 per gallon ($200/
week) * MIDWEST LANES * OVER THE ROAD $$$ 
8474838787 №19542
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Monday to Friday 
$2000 per week up to 2500 miles 2246598342 
№19527
НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ , 
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc набира шо-
фьори с хазмат и танкер ендорсмент за редов-
ни товари от WI-CA 4 товара на седмица-4000 
мили минимом на седмица, Volvo и Freightliner 
камиони автоматик, 17 години в бизнеса, про-
фесионален диспеч, много добри условия за 
шофьор PH#773-827-4439 №19548
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплащане $ 

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

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 
MyProHelpers Предлага почасова ра-
бота за почистване на домове и офи-
си. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP 
IN BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
МЕХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ 
С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 
773-968-8245 №18518

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

COAST TO COAST

ДИСПЕЧЕР ОТ БГ,, 
Цена US$ 777.00, Зипкод 60103, Trucking 
company is looking for dispatcher who lives in 
Bulgaria and has some experience as a dispatcher 
to work from home in BG. Call 1-844-349-4349 
№19552

CDL DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, 
AGI TRUCKING INC НАБИРА ШО-
ФЬОРИ С CDL CLASS A FOR LONG 
DISTANCE,REGIONAL AND HOOK AND 
DROP ТОВАРИ.ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛ-
НИ И ПРАЗНИ МИЛИ $0,70.ПРЕДЛА-
ГАМЕ ЧИСТО НОВИ КАМИОНИ VOLVO 
2022-2023. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕЛ.-727-488-8269 ИВАН ИЛИ 720-
579-6116 ГЕОРГИ №19501

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

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, AGI TRUCKING INC 
IN SCHAUMBURG IL ТЪРСИ ДИСПЕЧАРИ ЗА РА-
БОТА В ОФИСИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - 
ТЕЛ.727-488-8269 - ИВАН ИЛИ 720-579-6116 - ГЕ-
ОРГИ №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 ра-
бота кам фирмата с 0 % down ,0 % interest.Чест-
ност и коректност. 7738187459 №19477

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, търся оунери за 
работа - от БГ Проба - без заплащане(най до-
брата оферта) +359889901909 359889901909 
№19561
ACCOUNTING JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60523, Looking for 
accounting job in trucking company. Pro� cient 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. Шофи-
рам и имам опит в отглеждането на деца. Теле-
фон за контакти 872-484-3052 №19502

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, с опит от Бъл-
гария диспечер вибер : +35987 7981874 
5618770865 №19560
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Омръзна ли ти от 
Лоши товари?или некомпетентни диспечери? 
имам решение-добро отношение и опит от Бъл-
гария +359877981874/viber 53V/R/F/Hz №19547
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, Търсиш коректно 
отношение ?искаш хубави цени спрямо ТЕБ? да-
вам най доброто с опит /от България 53V/R/F/HZ 
5618770865 call/text №19523

НЮ ЙОРК
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 В ЧИКАГО, 
Цена US$ 600, Зипкод , Давам стая под наем. 
$600. В Чикаго ( улици: Калифорния и Туий). 
Тел. 773 807 3076 №19556
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines за непушачи 7739344547 №19557

DES PLAINES 2СПАЛНИ, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60016, Апартамент 
под наем в центъра на Des Plaines. 2 спални, 
1 баня, тераса, 2 парко места, склад. На ня-
колко минути пеша от магазинни, обществен 
транспорт, библиотека и ресторанти. Близо до 
O`Hare Airport. 3123638403 №19558

ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60131, Дава се под наем са-
мостоятелен тавански етаж от къща във Фран-
клин Парк, Илиной. Включва спалня, кухня с 
трапезария, баня с тоалетна и просторна тера-
са. 17733223640 №19559

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa 
$380. Oт November 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-222-3412 №19562

СТАЯ ПОД НАЕМ В CHICAGO, 
Цена US$ 600, Зипкод 60645, Давам стая под 
наем от двустаен апартамент в Rogers Park, 
Chicago ( Pratt & California Ave). Всички консу-
мативи са включени. безплатен паркинг. Тел: 
773-807-3076 №19563

2СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМ 2 СТАИ 
ПОД НАЕМ ЗА НЕПУШАЧИ ВСИЧКО ВКЛЮЧЕНО 
$350 и $395 НА МЕСЕЦ ЛЕСЕН ТРАНСПОРТ WI-
FI КУХНИ БАНИ ПЕРАЛНО КЛИМАТИК И ДРУГИ 
ОБАДЕТЕ СЕ НА ХРИСТО 7738170102 №19564

СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500, Зипкод 60120, Обзаведена стая от 
къща под наем в Хановер Парк. Наем: $500 на 
месец, вкл всички ютилити и паркинг на драй-
вуей. Тел: 630 764 9725 №19544

3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални, 1 баня 
с мазе къща под наем в Дес плеинс. Пеша до 
3те училища, и механата и малинчо. Чиста и 
просторна къща, с двоен гараж и голям двор. 
7739345707 №19545

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам стая под 
наем в двустаен апартамент за мъж или жена. 
За инфо на :773-681-4562. Отлични условия. 
№19521

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквар-
тирант/ка за двустаен апартамент в райо-
на 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 апарта-
мент 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

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, С дългогоди-

шен опит съм в отглеждането на деца. Живея в 

Glenview IL , шофирам. Тел. за контакти 872-484-

3052 №19549

МАСАЖИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Мъж предлага ма-

сажи по домове и хотели имам масажна маса! 

7739642928 №19555

GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 

doma si v Ho� man 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 де-

тенце в дома ви. Тел за контакти 872-484-3052 

№19504

USLUGI, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Painting-Decorarion 

+13127227479 №19507

ПЪТНА ПОМОЩ 24/7,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ 24/7. Толва-

чка. Пламен. Тел: 630-542-4695 и 773 563 1200 

№19480

COAST TO COAST

ГОВОРЕТЕ ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Международни разго-

вори до България и целия свят. Най-ниски цени. 

Регистрация в същия ден. Говорим български.

Тел: (847) 854 – 8094. №19468

ШОФЬОРСКА КНИЖКА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Шофьорска книжка, ID 

card. Международна шофьорска книжка, ID 

card. Без Социален номер, без изпит. Валидна 10 

г. За студенти, туристи, временно пребиваващи. 

Тел: 224-713-5534, е-майл: dimitrova07@yahoo.

com 2247135534 №19469

SOMEWHERE ELSE

ВОДОПРОВОДЧИК ВАРНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 9000, Ако имате нужда от 

висококачествен водопроводчик във Варна, не 

се притеснявайте, а позвънете на 0700 33 700! 

Посетете нашия уебсайт за повече информа-

ция. https://fantasticservices.bg/vik-i-otoplenie/

vodoprovodchik/varna/ 70033700 №19466

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането е за заработена седмица или 
на миля - до $ 2000,00 на седмица за 
започване , в зависимост от опита. 
Търсим собственици на камиони. За 
повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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Нито един български университет не 
попадна в топ 1000 на най-добрите 
в света според класацията на Times 

Higher Education - World University Rankings, 
която включва 1799 университета в 104 дър-
жави и региони.

Списъкът се огла-
вява от Оксфордския 
и Харвардския уни-
верситет, като топ 5 
се допълва още от 
университета в Кейм-
бридж, Стандфорд-
ския университет и 
Масачузетския тех-
нологичен институт. 
В челната десетка са 
7 американски и 3 
британски универси-
тета.

От 52 български 
висши учебни заве-
дения само 2 попа-
дат в обхвата на ма-
щабната класация на 
Times Higher Education. Софийският универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ попада в кате-
горията 1201-1501, както и миналата годи-
на. Позицията на Техническия университет в 
София тази година е с 300 места надолу до 
категория 1500+.

Лошите резултати на университетите ид-
ват въпреки че 94 български учени влизат 
в първите 2% на най-добрите учени в света 
в класацията на Станфордския университет 

за 2021 година. Тя обхваща всички изследо-
ватели в 22 научни области и 176 подобла-
сти. Класацията е съставена въз основа на 
комплексен анализ и показва само най-до-
брите 2% от всички учени в света - или 195 
506 души. Голяма част от българските учени 
присъстват в престижната класация въз ос-
нова на

оценка на цялата им кариера
а 22 са получили висока оценка през 2021 г.

Българските учени, които попадат в нея, 
са от Българска академия на науките, Софий-
ски университет, Медицинските университе-
ти в София и Пловдив, Химикотехнологичен 

и металургичен университет, Университет 
„Проф. Златаров“ – Бургас, Технически уни-
верситет в Габрово, Тракийски университет, 
Технически университет в София, Минно-ге-
оложки университет, Шуменски универси-
тет, Университет по хранителни технологии 
– Пловдив, Военномедицинска академия, 
Университет по архитектура, строителство и 
геодезия, Висше училище по мениджмънт и 
Университетска болница „Александровска“.

Африкански университети 
изпреварват българските 
в Топ 1000, но родните 
учени сред най-добрите 2%
X7 американски и 3 британски 

университета оглавяват класацията

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Бившият министър на образованието проф. Николай Денков е сред най-добрите 2% 
учени в света. 

Сн.: БГНЕС

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-напред в класацията сред българските университети. 

Сн.: Wikipedia
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- Мамо, утре има 

родителска.

- Знам, но предпочитам 

с тези пари да отидем  

до Гърция.

  
Във влак, пътуващ с два часа закъснение, кондук-

торът иска билет от пътник.
- Откъде накъде ще ви показвам билет? Според 

разписанието аз вече съм вкъщи...

  
По новините:
- А сега културни новини. Вчера беше застрелян 

директорът на филхармонията...

  
Женски размисли:
- Мъжете са като книгите – има скучни, има инте-

ресни, а има и такива, в които са скрити пари.

  
- Какво правиш?
- Реших да отслабна и си купих дискове с фитнес 

упражнения.
- Е, и?
- Седя си тук, ям кекс и гледам...

  
- Кажете, къде са шили палтото ви?
- В Париж.
- Това далеко ли е от Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти – колко забутано, а как шият!

  
Жена посещава мъжа си в затвора:
- Е, как се чувстваш тук?
- Като вкъщи - не можеш да излезеш и храната 

една никаква...

  
В светски салон лорд се хвали с благородническия 

си произход. Един от присъствуващите го прекъсва:
- Скоро ще кажете, че вашите деди са били и в Но-

евия ковчег.
- О, не - по това време те вече са имали собстве-

на яхта.

  
- Ти чу ли?... Краят на света го изместиха за 2043 г.
- Изроди!... Ми аз няма да го доживея...

  
Канибал се върти, не може да заспи и си мисли:
- Кой съм аз? Защо ме има на този свят?
Жена му:
- Казвах ти да не ядеш интелектуалци...

  
Просъница е, когато се опитваш да си намериш 

дрехите в хладилника. А махмурлук – когато наисти-
на ги намериш там...

  
- Докторе, чувствам се много отпаднал. Нямам ни-

какъв тонус. Какво да правя?
- Господине, според мен ви липсва физическа ак-

тивност. Започнете всеки ден да се движите двайсет 
минути пеша!

- Много ви благодаря, докторе! А кога по-точно? 
Преди или след като разнеса пощата?

  
- Ако не беше мустакът, щеше да си точно като 

жена ми.
- Извинявай, но... нямам мустак.
- Е, тя има.

  
Една костенурка се катери по дърво, стига до вър-

ха, скача, помахва с лапички и пада. Така няколко 
пъти...

На съседното дърво две птички си говорят:
- Абе, дай вече да й кажем, че е осиновена?

  
- Забелязвам, че с годините все повече мъже се 

интересуват от мен...
- Скъпа, те са лекари, това им е работата...

  

Високопланинско пасище. Стадо овце пасе све-
жа тревица. Отстрани се е подпрял овчарят и свири 
на меден кавал. По едно време се чува звън. Цялото 
стадо, изумено, поглежда към овчаря. Овчарят бър-
ка дълбоко под ямурлука и вади телефон.

- Ало! Да... Момент!
Обръща се към овцете:
- За мене е!

  
Фермер видял самолет, пълен с политици, който 

се разбил близо до фермата му. Когато полицията 
пристигнала, те попитали фермера какво се е случи-
ло и той им казал:

- Те се разбиха близо до фермата ми и аз ги погре-
бах всички.

Един от полицаите попитал в шок:
- Сигурен ли си, че всички бяха мъртви?
- Някои от тях крещяха „все още сме живи". Но не 

можех да им повярвам. Знаете ги тези политици... 
много лъжат!

  
Връща се първолак от училището след първия 

учебен ден и минава покрай детската градина. В 
двора децата играят в пясъчника, приближил се към 
тях, въздъхнал и казал:

- С удоволствие бих си поиграл с вас, но образова-
нието не ми го позволява...

  
- Скъпа, счупих една чаша в кухнята!
- Веднага идвам с метлата!
- Спокойно, не бързай, ела пеша!

  
- Скъпи, ще дойдеш ли под душа с мен, за да ико-

номисаме водата?
- Идвам, скъпа, само да се облека.
- Защо ще се обличаш?
- За да изперем едновременно с къпането.

  
- Какво е по-добре да подаря - един голям пода-

рък или много малки?
- Много малки.
- Тогава ще подаря пакет семки.

  
– Какво ще вечеряте днес?
– Зеленчуци на пара. А вие?
– Дюнер на климатик.

  
- Намирам, че боксът е прекрасен спорт!
- Защо, вие боксьор ли сте?
- Не, зъболекар.

  
– Уволнен си!
– Добре, оставям си значката и пистолета!
– Откъде ги взе, бе?! Ти си сервитьор!

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Ще се радвате на успех на работ-
ното място и добри инвестиции, 
ако се вслушвате в интуицията си 
и без да забравяте логиката. Ще 
сте много нетърпеливи и соци-

ално непримирими. Това означава, че ще сте склонни 
да се разстройвате твърде много при всяка критика 
и ще бъдете някак нечувствителни към чувствата на 
другите. Като цяло дръзката ви природа може да ви 
накара да поемете сериозни рискове. Ще трябва да 
се занимавате и с ремонт и уреждане на отношения-
та в семейството.

РАК
През периода ще трябва да по-
ложите много усилия, за да по-
стигнете желаното, но ще успе-
ете да демонстрирате делови 
качества, воля и познания за 

живота. Някои ще могат да получат по-голяма сво-
бода на действие в професионалната сфера. Ваша-
та предпазливост и интелигентност ще ви помогнат 
да избегнете сериозни лични проблеми. Трябва да 
обърнете внимание на здравето си. Повишен риск 
от наранявания, навяхвания и фрактури. Опитайте 
се да избягвате тежки дейности и упражнения.

ВЕЗНИ
Ако успеете да устоите на ново-
възникнали проблеми, много 
скоро ще разберете, че това са 
само временни трудности. Про-
явите ви на любов към ближните 

ще получат адекватен отговор. Ще се засили твор-
ческото вдъхновение и жаждата за дейност. Използ-
вайте този период, за да създадете нови връзки и да 
разширите сферата си на влияние. Решенията на на-
трупаните проблеми трябва да се търсят в дълбини-
те на собствената ви душа. Сега имате нужда от сил-
ната подкрепа на близките ви.

КОЗИРОГ
Не преувеличавайте проблеми-
те си. Научете се да се радвате 
на малките неща - просто трябва 
да се отпуснете. Може да имате 
кратки пътувания, които ще до-

несат интересни запознанства. Трябва обаче да из-
бягвате стреса по всякакъв начин, да се пазите от 
скандали и разправии. Трябва да се научите на тър-
пение и вътрешен мир. Ще имате склонност да пре-
мълчавате проблемите си, но е по-добре да не го 
правите. Ако е необходимо да споделяте с приятели, 
те няма да ви критикуват.

ТЕЛЕЦ
Благоденствието, сигурността, 
любовта към удоволствията и 
социалния живот, сбъднатите 
надежди и желания ще бъдат 
нещо важно в живота ви. Пока-

жете щедрост и се опитайте да помогнете на тези, 
които имат най-голяма нужда. Използвайте уме-
нията си, а също и интуицията си при вземането 
на решения. Внимавайте да не се съблазнявате от 
примамливи предложения, пазете се да не станете 
жертва на измама, бъдете внимателни към събития-
та и не поемайте непосилни натоварвания.

ЛЪВ
Ще бъде креативен и благопри-
ятен период както за личните 
ви отношения, така и за работа 
и бизнес. Вниманието, любовта 
и прошката са ключът към здра-

вите взаимоотношения с близките. Можете да се 
помирите с недоброжелателите си, ако подходите 
с нужната дипломация. Няма да сте много доволни 
от състоянието на финансите си, но е по-добре да се 
примирите с това. Ще действате вдъхновени от сме-
лите си идеи, ще можете да покажете решителност в 
постигането на целите си.

СКОРПИОН
Определено трябва да се погри-
жите за здравето си, в противен 
случай то ще ви донесе непри-
ятни проблеми в съвсем близко 
бъдеще. Опитайте се да почива-

те повече, вземете си почивка, отпуснете се и ме-
дитирайте. Не мислете за печелене на пари - няма 
опасност да влошите финансовото си състояние. 
Можете да достигнете върха на успеха и най-важно-
то за вас ще бъде да се задържите и да преминете 
към по-високо ниво на личностно развитие. Може 
да се подразните от чуждо внимание.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятен период за курсо-
ве, получаване на нова инфор-
мация за начините за усъвър-
шенстване. Можете да разчитате 
на интуицията си. Има опасност 

да направите сериозна грешка в бизнеса или карие-
рата. Трябва да бъдете търпеливи, ситуацията скоро 
ще се подобри. Елиминирайте големите разходи. На 
някои им предстоят интересни срещи с непознати. 
Можете да проявите инициативност и да получите 
това, което сте си поставили за цел. Някакви големи 
промени са малко вероятни.

БЛИЗНАЦИ
През този период не е нужно да 
си поставяте прекомерни цели и 
упорито да ги следвате. Най-до-
брите аспекти ще бъдат свър-
зани с интелектуалните сфери, 

ученето и преподаването, както и пътуванията по 
служебни причини. Може да сте склонни да гледа-
те на света от оптимистична гледна точка. Като цяло 
ще се чувствате много състрадателни, практични и 
щедри с другите. Ще имате голяма жизнена и сексу-
ална енергия, така че можете да планирате прекрас-
на среща с когото пожелаете.

ДЕВА
Що се отнася до професионал-
ните дейности, очакват ви много 
натоварени дни, особено в сре-
дата на периода. Най-актуален 
ще бъде въпросът за любовта и 

брака. Ако сте необвързани, тогава ви се дава още 
един шанс да намерите партньор в живота. Ако вече 
сте влезли в семейни връзки, тогава са възможни 
значителни подобрения в отношенията. Възможни 
са обаче сериозни неприятности в личен план, как-
то и изненади в здравословен план, които могат да 
ви доведат до разочарование.

СТРЕЛЕЦ
Вашата проницателност няма да 
позволи на лъжата да се промък-
не, така че онези, които крият 
егоистичните си интереси зад за-
гриженост, ще бъдат лесно разо-

бличени от вас. Но ценете и не забравяйте за тези, 
които искрено ви обичат. За да могат вашите положи-
телни качества да носят добри дивиденти, не забра-
вяйте да контролирате собствените си емоции. Ще 
бъдете възпрепятствани от необмисленост в дейст-
вията и прекалено високомерие. В любовта са въз-
можни някои усложнения.

РИБИ
Цялостната енергия на този пе-
риод е по-скоро положителна. 
Някои ще работят по нови про-
екти. Ще трябва да се занимавате 
и с чисто земни дела. Освен това 

ще се увеличи нуждата от сътрудничество с колеги 
и приятели, което може да донесе не само приятно 
забавление, но и материален успех. Но трябва да си 
дадете и малко почивка. Обърнете внимание на хра-
ненето - нека бъде балансирано и здравословно. Ако 
имате хронични заболявания, не се самолекувайте, а 
потърсете специалист.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Историята все още не е единодушна 
къде точно се появява шахът - Ин-
дия, Китай или Персия. Думата „шах-

мат“, с която се означава една от най-слож-
ните интелектуални занимателни игри, се 
превежда от персийски като „Императорът 
е мъртъв“, визирайки основната й цел - ца-
рят да бъде поставен в невъзможност да се 
спаси в резултат от сложни комбинации на 
противниковите фигури.

През Средновековието и по време на Ре-
несанса шахматът е част от културата на 
аристокрацията, използва се за преподава-
не на военна стратегия и е наричан „царска 
игра“. Днес има най-разнообразни световни 
първенства, кръжоци и турнири.

Не е за вярване, но огромна междуна-
родна онлайн надпревара на шахматното 
поле се провежда и между затворниците от 
всички краища на планетата. Втора година 
лишени от свобода по света се изправиха 
един срещу друг, за да покажат кой е най-
добрият играч на дъската. Тази година за 
първи път се включи и България.

Разкази за шаха от затвора
В слънчев октомврийски ден се прибли-

жаваме до портала на затвора в Бобов дол. 
Зад студените му стени ни чака един от 
участниците в турнира - не иска да показ-
ва нито лицето, нито името си. Споделя, че 
научил правилата на древната игра още в 

първи клас. Сега между 
света и него стоят не-
преодолими решетки, 
но шахът продължава 
да бъде част от живо-
та му.

„Научих азбуката и 
правилата на шаха в 1 
клас и оттогава не съм 
спирал. Случвало се е 
да играя по два дни, без 
да спирам. Шахматът е 
прекрасно средство за 
хармонизиране на ли-
чността. Времето, което 
отделям за тази игра, е 
свързано с положителни емоции и мисли“, 
разказва той.

Нашият събеседник среща противници 
от Монголия, Хърватия и Зимбабве. Печели 
3 срещи, съгласява се на реми в четвъртата. 
Впечатляват го индийците.

„От там играха най-добре. Но всяка дър-
жава си имаше собствен стил на игра. При 
нас залагаме на Дамски гамбит, Сицилиан-
ска защита, системата „Дракон“, Карокан. Аз 
играя в зависимост от противника. Ако по-
чне да се огъва, трябва да съм агресивен и 
да натисна, но ако срещна съпротива и те-
оретична подготовка, започвам да играя 
предпазливо“, допълва мъжът.

Героят на тази история излежава дълга 
присъда. А шахът нарича отражение на жи-
вота. Без да има любима фигура.

„Не трябва да подценяваме пешката. Ни-
коя фигура не е за подценяване. Конят е 
единствената фигура, която може да напра-
ви т.нар. „задушен мат". Никоя фигура не е 
над останалите. Царицата постоянно шета, 
но без помощта на останалата армия, сама 
дама нищо не значи. Така е и в общество-
то. Както е организирано обществото, така 
са наредени и фигурите. Ако ги поставим на 
правилното място и правилната позиция, 
те синхронизирано започват да работят“, 
обяснява ни той.

Шах зад решетките
ЦВЕТИН  

ФИЛИПОВ
cvetin@bg-voice.com

Българският консул в Чикаго Светослав 
Станков беше сред официалните гости 
на откриването на турнира

Вторият Международен турнир по 
шахмат за лишени от свобода събра 
участници от 46 страни, представе-

ни с над 90 отбора.
„Имаме мъже, жени и непълнолетни 

участници, наистина е вълнуващо“, споде-
ля шерифът на Кук каунти Томас Хард, кой-
то е сред организаторите.

Официалното откриване се проведе на 
13 октомври в Чикаго, на което бяха пока-
нени представители на дипломатическия 
корпус на страните участници.

България беше представена от Свето-

слав Станков, генерален консул, който из-
каза благодарности от името на Главна ди-
рекция „Изтърпяване на наказанията“ към 
основните организатори - шерифа на Кук 
Каунти Томас Дарт и Михаил Коренман, 
ръководител на програмата по шахмат в 
затвора Куук Каунти, за възможността Бъл-
гария за първи път да участва в междуна-
родния турнир. Генералният ни консул из-
рази увереност, че програмите по шахмат 
за лишени от свобода допринасят за тях-
ната успешна последваща реализация и 
интеграция в обществото.

12 българи в три отбора се състезава-
ха в Международния турнир. Страната 
ни зае осмо място в крайната класация.

При мъжете отборът на Филипини-
те спечели златото с победа над Колум-
бия, докато Индия се наложи над Ел Сал-
вадор за бронзовия медал. Миналата 
година филипинците завършиха пети, 
но през изминалите месеци отборът им 
беше подготвян от едни от най-добрите 
техни сънародници в шаха.

При жените шампион е отборът на 
Монголия, които на финала победиха 
шахматистките от Сърбия. Партията за 
третото място между Англия и Тринидад 
и Тобаго не беше играна поради техниче-
ски причини, като двата отбора си поде-
лиха бронзовия медал.

При младежите трофеят отиде за Сър-
бия, след като победиха Англия на фина-
ла.

България се класира 
на осмо място

Михаил Коренман и Станислав Станков на откриването на турнира

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Queen пуснаха пре-
открито парче с Фре-
ди Меркюри, първото 
ново парче на ембле-
матичната рок група, 
включващо момен-
тално разпознаваеми-
те вокали на покойния 
фронтмен от повече от 
осем години.

Китаристът Brian May и ба-
рабанистът Roger Taylor за 
първи път казаха на фенове-
те за съществуването на Face 
It Alone по време на интервю 
през лятото.

Песента първоначално е 
записана в края на 80-те по 
време на сесиите за хитовия 
албум The Miracle, но не е из-

дадена.
„Малко забравихме за тази 

песен“, каза Тейлър. „Но ето го, 
това малко бижу, истинска на-
ходка, много страстно парче.“

The Miracle, 13-ият студи-
ен албум на емблематичната 
група, беше издаден две го-
дини преди Меркюри да умре 
от пневмония, свързана със 
СПИН през 1991 г.

Queen издават забравена  
песен с Фреди Меркюри

Британският модел и актриса 
Емили Ратайковски подаде молба 
за развод със съпруга си Себастиан 
Баер-МакКлард през септември и от 
тогава е виждана да излиза с Брад 
Пит.

Наскоро тя намекна, че е бисек-
суална, а сега разкри статуса си. В 
скорошно интервю за холивудския 
портал „Variety“ тя избегна въпрос 
за връзката си с Пит, но каза, че е не-
обвързана.

Таблоидите припомнят, че 31-го-
дишната Емили има 18-месечен син 
от Себастиан. След разпадането на 
брака имаше спекулации, че тя се 
среща с Пит, след като бяха видени 
заедно в бар Pearl Oyster в Ню Йорк.

„Наскоро съм свободна, за първи 
път в живота си се наслаждавам на 
свободата си по някакъв начин, за-
щото не се притеснявам много от 
това как ме възприемат хората“, каза 
моделът.

Холивудската легенда сър Антъни Хопкинс пус-
на първата си колекция от филми и произведения 
на изкуството под заглавието „Вечна колекция“ 
(Eternal Collection) на платформата NFT.

NFT колекцията на Хопкинс включва негови про-
изведения на изкуството и филмови роли. Уникал-
ната дигитална колекция е завладяваща смесица 
от най-известните филмови роли на Хопкинс и не-
говото въображение като визуален артист.

От Ханибал Лектър до Один, носителят на 
„Оскар“ ще ни даде поглед върху въображението 
си, съобщават медиите.

Дигиталната колекция е вдъхновена от 10 от 
най-значимите филмови роли, които Хопкинс е иг-
рал някога. Списъкът включва Ханибал Лектър от 
When the Lambs Fall и култовия персонаж Один от 
Thor.

Антъни Хопкинс пуска своя 
собствена NFT колекция

Емили Ратайковски: За първи 
път в живота си съм сама

Компанията за играчки 
Mattel почита Тина Търнър 
по случай 40-ата годишнина 
от нейния хит What's Love Got 
To Do With It с кукла Барби по 
неин модел.

Куклата, която е част от тях-
ната музикална поредица 
Barbie Signature, носи тоалет, 
вдъхновен от музикалния ви-
деоклип на песента – черна 
мини рокля, съчетана с дънко-
во яке и характерната й приче-
ска.

„За мен е чест да привет-
ствам моята Барби в групата на 
вече представените жени и да 
запозная повече деца с моето 
пътуване“, каза 82-годишната 
Търнър.

Осемкратната носителка на 
„Грами“ се радва на огромен 
успех в края на 60-те и начало-
то на 70-те.

В началото на ноември 2019 

г. Търнър присъства на преми-
ерата на мюзикъла на Броду-
ей Тина Търнър, който описва 
нейния живот и работа.

Mattel направи кукла Барби  
в чест на Тина Търнър

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Една от най-известните кар-
тини на Ван Гог, „Слънчогледи-
те“, беше почистена и отново 
изложена, след като активисти 
за климата хвърлиха консерви 
с доматена супа по нея.

Националната галерия в 
Лондон потвърди, че шедьо-
върът, рисуван през 1888 г., 
вече е на мястото си, около 
шест часа след инцидента в 
петък.

К а д р и т е 
показват два-
ма души, об-
лечени в те-
ниски Just 
Stop Oil, кои-
то отварят 
кутии и из-
сипват съ-
държанието 

върху шедьовъра, преди да 
залепят ръцете си за стената.

По-рано от галерията съоб-
щиха, че картината е била по-
крита със стъкло и затова не е 
повредена. „Има леки щети по 
рамката, но изображението не 
е повредено“, обясниха от там.

Националната галерия съх-
ранява над 2300 произведе-
ния на изкуството.

Джуди Денч уволни агента 
си на място, след като падна 
от 24 метра във воден басейн 
в тематичен парк.

87-годишната звезда си 
спомни инцидент, когато оти-
шла в Universal Studios, къде-
то я посъветвали да се качи 
на совалка, но тя не осъзнала, 
че ще се озове във 
водата.

„Бяхме в Лос 
Анджелис и аген-
тът ми каза: „Тряб-
ва да те заведа в 
Universal Studios“, 
каза актрисата по 
време на подкаста 
Acting For Others 
Presents.

„Казах й, че не 
искам нищо, кое-
то ме взривява. 

И така бяхме в малки лодки и 
беше много интересно. Но то-
гава изведнъж паднахме от 
80 фута във воден басейн. Бях 
толкова ядосана. В същия мо-
мент й казах: уволнена си“.

През 2020 г. Денч беше обя-
вена за най-великата театрал-
на актриса на всички времена.

Виктория Бекъм казва, че е премахна-
ла татуировка с инициалите на съпруга 
си Дейвид Бекъм, „защото не е нежно“.

48-годишната бивша Спайс Гърл пре-
дизвика спекулации за причината, кога-
то феновете забелязаха, че мастилото е 
изчезнало от китката й, но тя отрече това 
да е знак, че напуска 47-годишния си съ-
пруг футболист.

Виктория се появи в шоуто Today и 
каза: „Имах тези татуировки от преди 
много време и вече не изглеждаха до-
бре. Бяха дебели и просто не са красиви. 
Просто не изглеждаха толкова добре. Из-
важдането им не означава нищо повече 
от това.“

„Медиите започнаха да спекулират: 
напускам ли съпруга си? Не. Просто ми 
писна малко от татуировката. Толкова е 
просто“, обясни Виктория.

Брад Пит разказа за създаването на 
изкуство, докато се справя с личните 
сътресения в живота си.

В ново интервю за Financial Times ак-
тьорът говори за правенето на свои 
скулптури, които са изложени заедно 
с творбите на неговите дългогодишни 
приятели – австралийският музикант 
Ник Кейв и британският художник То-
мас Хаусаг – в изложба в Музея на из-
куствата Сара Хилдън в Тампере, Фин-
ландия.

През 2016 г. Пит прекарва известно 
време в работа по скулптури в арт сту-
диото на Хаусаг в Лос Анджелис, а два-
мата се сближават заради трудностите 
в живота си.

„Нашето общо нещастие стана комич-
но. Винаги съм искал да бъда скулптор, 
винаги съм искал да опитам“, каза Пит 
за времето си с художника.

Виктория премахна татуировката 
с инициалите на Дейвид Бекъм

Джуди Денч уволни агента си след 
ужасяваща разходка в парк

„Слънчогледите“ на Ван Гог  
са почистени и отново изложениПит създава скулптури  

след развода си с Джоли

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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