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Flights365 – анализ на пазара на 
самолетни билети за 2023 г.

Ирина Чиркова -  
да споделяш 
сцената със  
Съли Ерна, Ханс 
Цимер, Селин Дион...

В Чикаго 
организират 
дискусия, посветена 
на спасяването на 
българските евреи

Вестникът на българите в САЩ и Канада Плюс

Since 2005

BULGARIA SEGA NEWSPAPER TEL. 773.317.8035, 847.707.0065; FAX:224.535.9665; E-MAIL:EDITOR@BULGARIASEGA.COM

47 W. Polk Str., Suite 312, Chicago, IL 60605

Advertising 773.317.8035
Реклама 847.707.0065

„BULGARIA SEGA“ NEWSPAPER

ВЕСТНИК „БЪЛГАРИЯ СЕГА“

ВИЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ ДА СТЕ С НАЙ-ДОБРИТЕ!

YOU DESERVE TO BE WITH THE BEST!
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"BULGARIA SEGA" NEWSPAPER

JOIN OUR FB GROUPS:
• Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго
• Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго
• Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ

THANK YOU!

17years in business

виж 17 стр.

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS WITH CDL CLASS "A"
You deserve to be with a transportation  
leader in Chicago & nationwide!

847.434.1122 x 3Email: safety@amerifreightsystems.com

Брой 4 (919), година 19, 27 януари 2023 Чикаго
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РУМЕН ЙОВЧЕВ СТАНА  
ПЪРВИЯ  

БЪЛГАРСКИ  
КАПИТАН  

В ROYAL CARIBBEAN
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Galya.Georgieva.gg@gmail.com
Galya@cbrealty.com

4192 IL Route 83, Suite F | Long Grove, IL 60047 
    www.northwestchicagorealtor.com

Licensed in Illinois and  
Wisconsin Commercial and  
Residential Real Estate

Galya Georgieva
      Real Estate Broker, Realtor, CSC, MRP, SFR

✔ Licensed in Illinois and 
Wisconsin

✔ Coldwell Banker Commercial 
Division

✔Platinum Award for Top 1% 
in Residential Transactions

✔International Presidents 
Circle Award

✔Featured Cover Agent in  
Top Agent Magazine

✔Member of the institute for 
Luxury Home Marketing

“I very much appreciate your referrals ...
I will take special care of them.”

Buy, Rent, Invest

630.965.7328 ☏
Our specialty is immigration and work in the following areas:

• Flat fee on all services
• We are fluent in Bulgarian and collectively have 

over 40 years of experience

Contact :   
ATTORNEY TOMA  

MAKEDONSKI   
773-727-5491

Contact: 
IRENA ALEXANDROVA  

Bulgarian Interpreter/Consultant  
424-415-4411

immigrationlawhub.com

• Visa Overstay
• Marriage-Based Adjustment of Status
• Removal of Conditions from a 2-year Conditional Green Card
• Fiance Visa
• DEPORTATION/REMOVAL
• Investor Visas
• US citizenship
• Аsylum

ATTENTION 
BULGARIANS IN LA, 
VEGAS, CHICAGO & 

NATIONWIDE!
Immigration Law 

Hub Serves All Your 
Immigration Needs!

В Чикаго организират 
дискусия, посветена 
на спасяването на 
българските евреи

Дискусия, посветена на спася-
ването на българските евреи по 
време на Втората световна война, 
ще се проведе в Чикаго на 9 фев-
руари. Това съобщават на страни-
цата си във Фейсбук от Генерал-
ното ни консулство в Чикаго. 
Събитието се организира от та-
мошния клон на Американския 
еврейски комитет и е част от про-
грамата на консулството по отбе-
лязване на 80-та годишнина от 
спасяването на българските ев-
реи по време на Холокоста.

“Имаме удоволствието да по-
каним представителите на бъл-
гарската общност на среща-дис-
кусия на тема "Светлина сред 

мрака". Събитието е отворено за 
общността, но местата са огра-
ничени“ пишат от дипломатиче-
ското ни представителство.

Срещата започва в 12.00 часа 
местно време в Даунтаун. Лек-
тори на събитието ще бъдат 
професор Самуил Рефетор и ге-
нералният консул на България в 
Чикаго Светослав Станков. Мо-
дератор на събитието ще бъде 
регионалният директор на Аме-
риканския еврейски комитет 
(AJC) Сара ван Луун.

Самуил Рефетор е американ-
ски учен с български произход. 
Има номинация за Нобелова на-
града за медицина за откритие-

то си „Синдром на Рефетов“. 
Преподавател е в Чикагския 
университет.

През 2005 година ООН обявя-
ва 27 януари за Международен 
ден за възпоменаване на жерт-
вите на Холокоста. Това е дата-
та, на която през 1945 г. е осво-
боден най-големият нацистки 
концентрационен лагер „Ауш-
виц-Биркенау“, където са убити 
над 1,1 милиона души. Тази го-
дина се отбелязва и 80-та го-
дишнина от спасяването на бъл-
гарските евреи. 

МАРИЯ ГУЦЕВА
Снимки: Борис Славчев

БТА
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STILIAN DINEV
DESIGNATED MANAGING BROKER

(312) 451-1561
SDINEV@YAHOO.COM

VANGUARD REALTY, INC.
2748 LINNEMAN ST., GLENVIEW, IL 60025

Short Sales • Foreclosures • Rentals
FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS

Врагът
Имаш ли врагове? Аз нямам 

– или поне бих искал да си ми-
сля, че нямам. Опитвам се да 
живея в мир с всички. 

Но този хубав малък план има 

един голям недостатък – Прин-
цът на Тъмнината, самият сата-
на ме мрази, мрази и теб. Него-
вата главна цел е да унищожи и 
мен и теб, и тялото и душата. То-
ва означава, че сме във война и 

ще продължаваме да бъдем, до-
като сме живи. Това е враг, кой-
то не можем да видим и не мо-
жем да убием. Библията го 
нарича рикаещ лъв, търсещ ко-
го да погълне. 

Св. Павел написа: „Нашата 
борба не е срещу кръв и плът, а 
срещу началствата, срещу вла-
стите, срещу световните упра-
вители на тази тъмнота, срещу 
духовните сили на нечестието в 
небесните места“. (Eфесяни 
6:12) Това са лошите новини. 
Тези управители, власти и сили 
са сатана и неговите демони. 

Добрата новина е, че Бог не те 
е оставил сам да се биеш със са-
тана. Той даде Своя Син Исус 
Христос, за да разруши ужасна-
та сила на сатана веднъж зави-
наги, като умря за теб на кръста. 

Врагът ти вече е бил победен. 
Сега битката е да му попречиш 
да те завлече в ада със себе си. 

www.helpinghandsbulgaria.net

Сложи цялото си всеоръжие 

Българин стана първия български 
капитан в Royal Caribbean 

Кап. Румен Йовчев стана пър-
вият български капитан в eдна 

от най-големите круизни ком-
пании в света - Royal Caribbean 

според пост във фейсбук стра-
ницата на Висшето военномор-
ско учебно заведение (ВВМУ) „ 
Н. Й. Вапцаров “. 

"За нас е удоволствие да поз-
дравим първия български капи-
тан в една от най-големите кру-
изни компании в света Royal 
Caribbean - кап. Румен Йовчев. 

Достигането на тази позиция 
е доказателство, че възпитани-
ците на Морско училище са ви-
сококвалифицирани специали-
сти, ентусиасти и новатори с 
висок интелектуален потен-
циал. Гордеем се, че реализи-

рахте  своя дългогодишна меч-
та, за която сте положили много 
усилия, воля, сила на духа и 
упование. 

Пожелаваме крепко здраве, 
житейски радостии и много

професионални успехи!"
В началото на годината, на 

тържеството по случай 142-ата 
годишнина от основаването на 
образователното заведение, на-
чалникът му флотилен адмирал 
проф. Боян Медникаров уточ-
ни, че Висшето военноморско 
учебно заведение (ВВМУ) във 
Варна е в челната петица на 

най-хубавите морски универси-
тети в света в ранглиста на ин-
тернационална организация, 
направена през предходната го-
дина, напомня novini247.com.

 
 
 
 
 
 
 
 

Оксана Момчилова
в. "България СЕГА"
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broker

Rusen Rusev

Runway Realty, Inc
RUNWAY REALTY, INC. 7725 W. WILSON AVE., NORRIDGE, IL 60706

121 S. Wilke Road, Suite 228 Arlington Heights, IL 60005

Ирина Чиркова - да споделяш сцената 
със Съли Ерна, Ханс Цимер, Селин Дион...

Избора си да замине да живее и да учи в САЩ тя определя 
като пътешествие. Посвещава живота си на музиката. По-
степенно започва и да преподава. Ирина Чиркова е талант, 
признат от световни имена на музикалната сцена като Съли 
Ерна, Ханс Цимер, Селин Дион и редица други. "Аз обичам и 
да преподавам, и да свиря на сцена", споделя тя за рубриката 
БГ Свят на БТА. Ето какво още.

Кога и как заминахте за 
чужбина, какъв беше поводът 
и какво Ви накара да остане-
те в САЩ?

Заминах за САЩ по повод по-
лучаването на стипендия за обу-
чение в Бостънската консерва-
тория. Аз бях на 20 години, 
когато предприех това пъте-
шествие. Още не знаех дали ще 
остана там за дълго или ще се 
върна в България. 

Разкажете ни за образова-
нието, което получихте в чуж-
бина.

След завършването на бака-

лавърската си степен, реших да 
остана там и за магистратура. 
Кандидатствах в няколко уни-
верситета и получих пълни сти-
пендии в Бостънския универси-
тет, в Дюкеин университета в 
Питсбърг и в Бостънската кон-
серватория, в която реших да 
остана и да изкарам тази степен 
там. Харесаха ми преподавате-
лите и тяхното отношение към 
учениците. Бяха по-фокусира-
ни върху малкия на брой учени-
ци, в големите университети 
професорите често не знаеха 
имената на студентите си, поне-
же са много повече. 

Едни от големите имена, с 
които сте работили на сцена 
са Съли Ерна, Селин Дион, 
Ани Ленъкс  - как се случи? 
Какво Ви даде работата с тях?

Началото на кариерата си 
дължа на случайна препоръка 
за запис на соло чело за песен-
та на Съли Ерна “Until Then”, 
която записах още докато живе-
ех в Бостън. Така се запознах с 
него. А след време заминах за 
Калифорния, без да познавам 
никого. Просто исках да свиря 
повече отколкото да препода-
вам, знаейки, че сцената на шо-
убизнеса е там, взех това съвсем 
спонтанно решение.

В Лос Анджелис се свързах с 
други музикални училища и, 
работейки там, се запознах с 
други музиканти. 

Следва на 6 стр.►
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ВАШИТЕ АДВОКАТИ ЗА СЕРИОЗНИ ТРАВМИ 
И НАРАНЯВАНИЯ

АКО СТЕ В КАТАСТРОФА И ВИ СА НУЖНИ ПАРИ,  
ОБАДЕТЕ СЕ НА АДВОКАТИТЕ,  

СПЕЧЕЛИЛИ ЗА КЛИЕНТИ НАД $32,500,000.00
ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНО РЕНОМИРАНИ 

АДВОКАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ПОСТИГНАТИ ОТ НАС

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ

тел: 312-669-4441
 ӹ Ако сте пострадали поради небрежността или безрасъдството на някой друг може да бъдете 

финансово компенсирани и вашите медицински сметки платени!

 ӹ Имате нужда от агресивни адвокати да ви представляват защото застрахователите имат 
адвокати, които защитават само техните интереси, а не вашите

 ӹ За трявми, получени при катастрофа с лек автомобил, камион, смъртни случаи, падане, 
неправомерна употреба на сила от охрана, ухапване от куче, медицински грешки, трудови 
злополуки, и всички други...

Обадете се незабавно в офиса ни!

$1,200,000.00
РАБОТНИК В 
АВТОМИВКА  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$1,100,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$980,000.00
ПАДАНЕ ОТ СТЪЛБА  
НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ

$775,000.00
НЕПРАВОМЕРНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛА  
ОТ ОХРАНА НА БАР

$475,000.00
ЗАГУБА НА ЗРЕНИЕ В 
ЕДНОТО ОКО ПО ВРЕМЕ  
НА ДЕТСКИ ЛАГЕР

$450,000.00
ПЕШЕХОДЕЦ  
УДАРЕН ОТ КОЛА

$300,000.00
ШОФЬОР НА КАМИОН 
УДАРЕН ОТ ДРУГ 
КАМИОН

JACOBSON & TCHERNEV, LTD.

WWW.LAWJTCHICAGO.COM
5201 N. Harlem Ave. Floor 2 Chicago IL, 60656 Tel: 312-669-4441 Fax: 708-667-0452

Емайл: LEGAL@LAWJTCHICAGO.COM

Предлагаме 
адвокатски услуги при:

• РАЗВОД
• DUI
• CDL
• TRAFFIC
• TICKETS
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►Продължение от 4 стр.

Помня, че свирех в едно трио, 
когато цигуларката на групата 
ми спомена, че Селин Дион ще 
прави прослушвания за инстру-

менталисти в Лас Вегас, където 
ще започва ново шоу. Качих се 
в колата и тръгнах към Лас Ве-
гас (за първи път) и се явих на 
това прослушване. Скоро раз-
брах, че са ме избрали да рабо-

тя в шоуто на Селин и така за-
почнах тази нова глава от 
живота си.

Единият от организаторите 
на шоуто се оказа, че е проду-
цент на Грами шоуто, който ме 
покани първоначално да свиря 
соло (на живо), в Еми шоуто (по 
време на “in memory” сегмен-
та). А след това ме покани мно-
гократно да участвам в Грами-
та, свирейки с Ани Ленъкс, Сам 
Смит, Джон Леджънд, Кари 
Ъндрууд, Кети Пери, Гуен Сте-
фани, Фаръл Уилямс, Ханс Ци-
мер, Бони Райт и др.

Освен това Вие и препода-
вате музика – колко е различ-
но да си на сцена и да си в ро-
лята на преподавател?

Аз обичам и да преподавам, 
и да свиря на сцена. И двата 
начина на изразяване на музи-
ка са интересни и удовлетво-
рителни. Но също така са и 
съвсем различни. Аз се зани-
мавах с преподаване предим-
но в периода на живота ми в 
Бостън. Преподавах в Музи-
калното училище в Бруклин, с 
тази работа ми дадоха и Зеле-
на карта (бях много активна в 

ангажиментите си с това учи-
лище, освен уроци по чело, 
преподавах и камерна музика, 
а и водех летни оркестрови се-

минари). Преподаването ме 
научи на това как да използвам 
думи, с които да предам знани-
ята си като музикант, не само 
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ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ ЗА 
ПОКУПКА НА ИМОТ  
ПРИ УЛЕСНЕНИ И 
ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Mortgage Broker Owner NMLS #225949

Купете Вашия мечтан дом лесно, 
бързо, с изгодно финансиране!

NMLS#1580650
An Illinois Mortgage Licensee

ConnectMortgageCorp@gmail.com
1375 Remington Rd Suite C Schaumburg IL 60173

Cell: 847.826.1718
Office: 847.610.3195

Fax: 847.648.7970

Refinance your home today!
Lowest rates possible!
Call now!

да “демонстрирам” каквото 
излиза от мен без да го анали-
зирам, по естествен път. А сце-
ната ме научи на това как да 
съм под контрол, докато съм 
абсолютно свободна, но и от-
кровена с музиката, която из-
пълнявам.

Има ли музиканти, от кои-
то продължавате да се учите и 
до днес, такива, които са ви 
критерии в музиката?

Да, разбира се! Аз се уча от 
всеки музикант, с когото съм на 
сцена - от всеки различни неща. 
И се надявам винаги да “виж-
дам” и “чувам” нещо ново от 
всеки. Когато бях студентка в 
Бостън, имах късмета да участ-
вам в майсторки клас, проведен 
от Yo-Yo Ma. Бях поразена от 
неговата критика, която беше 
минималистична. Той, за разли-
ка от всички други известни че-
листи/преподаватели на май-
сторски класове, не си настоя на 
нито една негова идея за това 
“как трябва” да се изсвири да-
дено музикално произведение, 
а уважи и прие всяка музикална 
идея, изпълнена от всеки че-
лист. Аз очаквах многобройни 

критики от това светило в чело-
вия свят. Единственият съвет, 
който ми даде, беше чисто тех-
нически (как да прожектирам 
звука си по-далече).

Какво от България Ви липс-
ва най-много?

Най-много ми липсват хора-
та! Майка ми, баща ми, родни-
ните ми… Разбира се, природа-
та също ми липсва - Витоша, 
Родопите, Черноморието.

Как присъства родината Ви 
в ежедневието Ви – под фор-
мата на предмети вкъщи, му-
зика?

Честно казано, българската 
кухня е може би най-често при-
състваща вкъщи. Аз обичам да 
правя баница, гювечета и шоп-
ска салата. А предполагам и 
други мои дреболии присъстват 
в ежедневието ми - мъжът ми 
често ми казва “можем да изва-
дим момичето от България, но 
не и България от момичето”.

Казват, че сред най-успели-
те българи зад граница са 
именно музикантите – на как-
во се дължи това, според Вас?

Аз това не го знаех. Може би, 
защото имаме уникално музи-
кално образование от много 
малки. Тукашните училища не 
се така специализирани в една 
насока от първи до дванадесети 
клас (като например, Софий-
ското музикално училище, кое-
то съм завършила).

Имате ли приятели българи 
там, където сте днес? Колко 
често успявате да говорите на 
български език?

Имам много българи прияте-
ли в Лос Анджелис. Тук, в Сиа-
тъл, живея само от шест месеца 
насам и не познавам много хо-
ра все още. Говоря на български 
всеки ден с децата си (на 3 г. и 
на 7 г). Баща им е американец, 
така че аз съм единствена, коя-
то ги учи на български, а на тях 
им харесва да са двуезични.

Слушате ли понякога бъл-
гарска музика, кои изпълни-
тели, ако да?

За съжаление, отдавна не съм 
слушала българска музика, но 
ще се опитам да променя това.

ЮЛИЯ ХРИСТОВА
БТА
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BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS ● BUSINESS CARDS

Българският филм “Имало 
едно време един уестърн” ще 
бъде показан в МоМа, Ню Йорк 

Българският филм “Имало 
едно време един уестърн” на 
Борис Десподов ще бъде про-
жектиран през февруари в Му-
зея на съвременното изкуство в 
Ню Йорк - MoMа. Това съобща-
ват от Националния филмов 
център, който финансово под-
крепя продукцията.

Между 3 и 21 февруари 
МoMA отбелязва родената в Ту-
нис италианска актриса и акти-
вистка за правата на жените 
Клаудия Кардинале с ретрос-
пектива, която обхваща почти 
70-годишната ѝ кариера и 
включва около 20 филма. 

Въпреки че е почитана от цял 
свят заради сладострастната си 
красота, Кардинале внася емо-
ционална уязвимост и интели-
гентност в многобройните си 
разнообразни роли (тя владее 
италиански език, френски, ан-
глийски, испански, сицилиан-
ски диалект и тунизийски араб-
ски) и е сътрудничила с толкова 
различни режисьори като Феде-
рико Фелини и Лукино Вискон-
ти, Абел Ганс и Александър Ма-
кендрик, Серджо Леоне, Вернер 
Херцог и Ричард Брукс. 

В допълнение към класиче-
ски филми като "Роко и негови-

те братя" и "Леопардът" на Вис-
конти, "Имало едно време на 
Запад" на Леоне и "8 1⁄2" на Фе-
лини, тази ретроспектива 
включва работата ѝ с Мауро Бо-
лонини, Валерио Зурлини, 
Паскуале Скуитиери и Марко 
Белокио, както и селекция от 
международни филми. Сред 
тях, освен българската лента, са 
също "Професионалисти" на 
Ричард Брукс, "Не правете въл-
ни" на Александър Макендрик 
и "Гебо и сянката" на Маноел де 
Оливейра.

/ДД, АКМ/
БТА

Мъск: Tesla може да продаде 2 милиона автомобила тази година
Aмepиĸaнcĸият пpoизвoди-

тeл нa eлeĸтpичecĸи пpeвoзни 
cpeдcтвa Теѕlа Іnс зaпиca 
peĸopднa нeтнa пeчaлбa пpeз 
чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa 2022 
г. и знaчитeлнo yвeличи пpиxo-
дитe cи.

Kaĸтo ce пocoчвa в пpeccъoб-
щeниeтo нa ĸoмпaниятa, нeт-
нaтa пeчaлбa пpeз oĸтoм-
вpи-дeĸeмвpи e нapacнaлa дo 
3,69 милиapдa дoлapa oт 2,3 ми-
лиapдa дoлapa пpeз cъщия 
пepиoд нa минaлaтa гoдинa. 
Πeчaлбaтa нa aĸция ce yвeличи 
oт $0,68 нa $1,07.

Πeчaлбaтa, бeз дa ce oтчитaт 
eднoĸpaтнитe фaĸтopи, възлизa 

нa $1,19 нa aĸция, нaдминaвaй-
ĸи ĸoнceнcyca нa eĸcпepтитe, 
aнĸeтиpaни oт FасtЅеt, зa $1,13 

нa aĸция.
Tpимeceчнитe пpиxoди нa 

Теѕlа ca нapacнaли c 37% дo 24,3 

милиapдa дoлapa, ĸaтo cpeднaтa 
пaзapнa пpoгнoзa зa тoзи 
пoĸaзaтeл бe 24,7 милиapдa 
дoлapa.

Cпopeд peзyлтaтитe зa цялaтa 
2022 г. нeтнaтa пeчaлбa нa ĸoм-
пaниятa ce e yвeличилa пoвeчe 
oт двa пъти и възлизa нa $12,6 
милиapдa, пpиxoдитe ca ce 
yвeличили eдин път и пoлoвинa 
дo $81,5 милиapдa. Πpoиз-
вoдcтвoтo нa aвтoмoбили ce e 
yвeличилo c 47%, дo 1,37 ми-
лиoнa aвтoмoбилa, пpoдaжбитe 
- c 40% , дo 1,31 милиoнa

Изпълнитeлният диpeĸтop нa 
Теѕlа Илoн Mъcĸ ĸaзa пo вpeмe 
нa ĸoнфepeнтeн paзгoвop c ин-

вecтитopи, чe ĸoмпaниятa мoжe 
дa yвeличи пpoизвoдcтвoтo дo 2 
милиoнa aвтoмoбилa пpeз 2023 
гoиднa.

"Имaмe пoтeнциaл дa пpoиз-
вeдeм 2 милиoнa aвтoмoбилa 
тaзи гoдинa. He гapaнтиpaмe 
тoвa, пpocтo ĸaзвaм, чe имaмe 
пoтeнциaл зa тoвa", ĸaзa Mъcĸ. 
"И миcля, чe имa дocтaтъчнo 
тъpceнe зa тoзи oбeм." .

Aĸциитe нa Теѕlа cĸoчиxa c 
5,5% пpи дoпълнитeлнa тъpгo-
вия в cpядa. Πpeз пocлeднитe 
тpи мeceцa ĸaпитaлизaциятa нa 
ĸoмпaниятa e cпaднaлa c 35,7% 
дo 454,4 милиapдa дoлapa.

money.bg
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ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР В ЧИКАГО
3756 W Irving Park Rd, Chicago IL 60618

Phone #: 773-583-3521, 773-474-8904
e-mail: � rstbulgariancenter@yahoo.com

Работно време: Вторник, Сряда, Петък, Събота от 2 до 7Работно време: Вторник, Сряда, Петък, Събота от 2 до 7Работно време: Вторник, Сряда, Петък, Събота от 2 до 7

колети до България
превод на документи, устни преводи
пълномощни, нотариални заверки, Апостили
попълване на документи, регистриране на фирми
прехвърляне VHS касети Pal на DVD
снимки за американски документи
сувенири, книги

Flights365 – АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА 2023Г

ЗАЩО ЦЕНИТЕ СА ТОЛКОВА ВИСОКИ И  
ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ

Авиокомпаниите излизат от един от най-трудните пери-
оди в цялата им история, завършвайки 2022г на нетна загу-
ба от 9.7млрд. и комбинирана загуба от близо 180млрд за пе-
риода 2020г-2021г. Някой авиокомпании успяха да завършат 
2022г на печалба

📈 Инфлация – Докато авио-
компаниите се сблъскват с по-
вишени разходи за всички суро-
вини и материали, горивото е 
отговорно за 20-40% от разхо-
дите. Към Окт 2022, самолетно-
то гориво е било $155.77 дола-
ра на барел или 64% по-скъпо 
за същия период на миналата го-
дина

🆘 Липса на персонал – Лип-
сата на персонал от страна ле-
тища и авикомпании беше зна-
чителен фактор в намаления 
капацитет на авиокомпаниите. 
Тежкия процес по наемане, 
включващ секюрити клиарънс, 
и обучение са само част от при-
чините защо капацитета не мо-
же да се върне толкова бързо 
колкото в другите индустрии. 
Американските авиокомпании 
имат нужда от допълнетелни 
8000 пилота, като мярка част от 
тях стартираха собствени ака-
демии за обучение на пилоти. 
Доставката на нови самолети и 
резервни части е другия про-
блем с който авиокомпаниите се 
сблъскаха през 2022г.

🔋Капацитет – Капацитета и 
броят на полети остава под ни-
вата от 2019г. С увеличеното 

търсене на полети, авиокомпа-
ниите са в много силна позиция 
да продължат да увеличават це-
ните на полетите. Лимитирайки 
най-ниските резервационни 
класи авиокомпаните „принуж-
дават“ пътниците да преминат 
към по-високи ценови катего-
рии в сравнение със 2019г. Оч-
акванията са капацитета да е 
93% от нивата през 2019г. В 
САЩ капацитета към момента 
е 107%, в Европа 95%, в Азия 
91% от нивата през 2019г. Уве-
личението на цените е 11%-33% 
в зависимост от дестинацията.

💱 Валутни курсове – Пос-
къпването и обезценяването на 
основни валути създава допъл-
нителни разходи за пътуващи-
те. Например американския до-
лар е поскъпнал спрямо еврото 
с над 13% за 2022г, при прева-
лутиране на тарифите на евро-
пейски авиокомпании тарифите 
в долари се покачват за да по-
крият разликата между долар и 
евро.

⛽ Горивна такса – Така на-
речената YQ/YR такса е източ-
ник на допълнителни увеличе-
ни разходи за крайния 
потребител. Между март 2022, 

горивната такса по някои марш-
рути беше увеличена от 400 до 
950 долара. Тази такса заедно с 
увеличаващите се летищни и 
държавни такси и други допъл-
нителни такси от авиокомпани-
ите е причината да виждате за 
някои маршрути увеличение 
между 50-70%.

💵 📊 📈 УМЕРЕНО УВЕ-
ЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ДО 
КРАЯ НА ГОДИНА – ПРО-
ГНОЗИ

🇺🇸 Покачването на цените 
през 2023 ще бъде умерено с 
увеличение на капацитета В 

САЩ, очакванията са :
- САЩ – вътрешни и регионал-
ни полети + 2.9%
- САЩ – Европа + 2.4%
- САЩ – Кариби + 5.8%
- САЩ – Южна Америка + 6.4%
- САЩ – Азия + 9.5%

Както отбелязахме горе, капа-
цитети се увеличават бавно в 
допълнение към липсата на дос-
татъчно пилоти ще доведе до те-
зи нива на умерено покачване 
на цените на самолетни билети 
през 2023г.
🇪🇺 Не толкова добре изглежда 

ситуацията в Европа. Високи 

цени на горивата, намаления ка-
пацитет и очакванията за нови 
стачки на Европейските Авио-
компании ще доведат до значи-
телно по-голямо увеличение на 
цените, Несигурността от ва-
лутните курсове ще бъде допъл-
нителен фактор за увеличение 
на цените. Очакванията са след-
ните:
- Европа – вътрешни полети + 
5.5%
- Европа – Северна Америка + 5%
- Европа – Азия +9%
- Европа – Африка + 2.6%

Flights365.com
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www.azizfmc.com
622 N. Addison 
Rd., Villa Park,  

IL 60181
Tel. 630.279.9600

2104 Miner St., 
Des Plaines,  

IL 60016
Tel. 847.699.8900

224 W. Army Trail 
Rd., Carol Stream, 

IL 60188
Tel. 224.442.0960

Immigration Medical 
Exam for USA Green Card/
Permanent Residence 

DOT/CDL/Trucking 
Medical Exam

Clinical Weight Loss 

AZIZ MEDICAL CENTER
Low Affordable Pricing

VANYA ANASTASOVA
Real Estate Broker
Cell: 224.678.1085
Email: vanya88_va@yahoo.com

Buying, Selling, Renting or  
Investing in Real Estate?

RUNWAY REALLY

7725 W Wilson Ave, 

Norridge, IL 60706

Call Me TODAY and Expect Professional 
Service, Loyalty & Excellent Performance!

Чужденци се учат да тъкат на стан от наша 
сънародничка в Англия

Българка учи чужденци и де-
ца от родни училища зад грани-
ца на един от най-старите ни за-

наяти – тъкането. Това съобщи 
за рубриката БГ Свят Ирина 
Мичел, която живее от години в 

Англия, близо до Норт-
хемптън. 

„Имам стан и в Бълга-
рия, но рядко ми остава 
време за тъкане през по-
сещенията там. Тук съм 
член на арт групата 
South Northants (Южни-
те северняци). Всяка го-
дина имаме събитие, 
наречено Art Trail, кога-
то хората, занимаващи 
се с изкуство, отварят 
студията си и показват 
как творят. Казва се 
“trail” (пътека) в облас-
тта, защото идеята е хо-
рата да се разходят “по 
пътеката” и да посетят 
възможно най-много 
места и творци“, казва 
Ирина.

По думите ѝ събитие-
то трае седмица, след което съ-
битията в него се обобщават в 
карта, подобна на брошура. Съ-

народничката ни не разполага с 
място, където да показва умени-
ята си в тъкането – налага се да 
се кооперира със свои колеги, 
обикновено се организират в га-
лерия или друго подходящо по-
мещение за провеждането на за-
нятията през седмицата. 

„Аз участвам от 2017 година. 
Единствено миналия октомври 
пропуснах, поради лични при-
чини“, посочва майсторката и 
допълва, че неотдавна са я по-
търсили, за да демонстрира за-
наята пред българчета, които 
учат в неделното училище „Св. 
св. Кирил и Методий“ в Лон-
дон. Поискали да изтъче тор-
бички за тържеството на коле-
дарчетата. 

„Два пъти ми дойдоха и на по-
сещение, за да покажа на деца-
та занаята и да потъкат - доста 
им хареса. За съжаление, живея 
на около 2 часа и половина от 
Лондон и им е трудно да пъту-

ват често. Не преподавам тъка-
не, имам друга “редовна” рабо-
та и тъкането е хоби и 
удоволствие. Имах няколко 
молби, предимно от българи - 
да им покажа и да ги обуча, от-
зовах се с удоволствие, но в об-
щия случай това са изключения. 
По време на Art Trail показвам 
и позволявам на хората да потъ-
кагт“, споделя още сънароднич-
ката ни. 

Според нея англичаните про-
явяват нескрит интерес към за-
наята и към тъкаческия стан и с 
удоволствие слушат и опитват. 

„Една 97-годишна жена ми 
подари книгите си за тъкане, ис-
каше да ми даде и стана си, но 
аз нямаше как да го взема. Мо-
ите учители са Веселин Фесчи-
ев и Дарина Рахнева, но смятам, 
че още имам какво да уча“, до-
пълва тя за себе си.

ЮЛИЯ ХРИСТОВА
БТА
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Make Your Wedding 
Memorable,  
Elegant & Modern  
at Chez Hotel
(Previously Known as European Crystal Banquets)

Chez Hotel is perfect for 
Birthday Celebrations,  
Office Parties,  
and Other Occasions

Our Top Event Coordinators & 
Team will assist in every detail

Contact Us TODAY to inquire!
519 W Algonquin Rd, Arlington Heights, IL 60005

Tel. 847.437.5590
Email: info@chezhotel.com

Професор от Калифорнийския университет – 
Лос Анджелис разказва за героичния  
акт на спасяването на българските евреи  

За България като единствена-
та европейска държава, която 
успява да спаси своите евреи 
през Втората световна война, е 
говорил в лекция пред студент-
ската организация Hillel към 
Еврейския център на Калифор-
нийския университет – Лос Ан-
джелис (UCLA) преподавате-
лят от катедрата за европейски 
езици проф. Тод Презнер (Todd 
Presner). 

Това съобщи за БТА българ-
ската студентка по екологич-
ни науки и инженерство в 
UCLA Катерина Джоуид. Тя и 
още около 60 възпитаници на 
Калифорнийския универси-
тет са участници в поредното 
издание на проект, който из-
дирва и записва спомените на 
оцелели от лагерите на смър-
тта. Проф. Презнер от много 
години е ръководител на про-

екта, благодарение на който 
университетът разполага с 
един от най-богатите архиви 
за холокоста. През първите 
месеци от работата по проек-
та са събрани най-много доку-

менти. Днес малцината оста-
нали живи свидетели на едни 
от най-трагичните страници 
от човешката история  по оно-
ва време са били деца. Някои 
от тях пазят индиректни спо-

мени - по разкази на техни 
близки.

„Проф. Презнер извади карта 
на Европа и попита: На тази 
карта има само една държава, 
която е спасила своите евреи. 

Знаете ли коя е тя? Някои от ко-
легите предположиха: Дания, 
Италия, Холандия. Не, Бълга-
рия, тя е единствената европей-
ска държава, която има сме-
лостта да се опълчи и спаси от 
смърт своите евреи, общо око-
ло 50 хиляди, каза проф. През-
нер. После отдели над 15 мину-
ти на историята на България, на 
цар Борис, ролята на църквата, 
военните и обществото в този 
героичен акт. И заключи, че 
сред хората, чиито спомени ще 
запишем, има представители на 
различни националности, без 
българи, "защото България си 
ги е спасила“, разказа Катерина 
Джоуид.      

През 2023 г. се навършват 80 
години от спасяването на бъл-
гарските евреи.

ПЕПА ВИТАНОВА
БТА
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ЗАПИСВАНЕТО  ЗА

ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ 
ЗАПОЧНА!

ЗА ХОРА 
ПОД 65 ГОДИНИ 
КОИТО НЯМАТ 
ЗАСТРАХОВКА 
ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ

1
НОЕМВРИ

О
Т

МЕДИКЕЪР 
ЗА ХОРА 

НАД 65 ГОДИНИ
И ИНВАЛИДИ 

15
ОКТОМВРИ

О
Т За консултации 

ми звънете на 

(773) 742-6626 
и оставете
съобщение. 
Аз ще върна 
обаждането 
почти веднага.     

Анна Русева

Думите на 2022: "война", "инфлация", "избори", "Украйна"
"Война", "рашисти", "Украйна", "инфлация" - думите на 

2022 са нерадостни, но нима можехме да очакваме друго за ед-
на военна година? Павлина Върбанова представя пред ДВ ре-
зултата от изследването за дума на годината.

Коя е думата на годината?

Павлина Върбанова: Ми-
сля, че повечето от нас като че 
ли я знаеха предварително – 
„война“. Това е думата, която 
беляза не само изминалата го-
дина, но сложи своя отпечатък 
и върху другите думи: „инфла-
ция“, „газ“, „бежанци“, „добро-
волци“, „рашисти“... Както при 
предишната кампания, бяхме 
решили да не се ограничаваме 
само с победителката в анкета-
та, а да посочим първите три ду-
ми, за да очертаем повече теми, 
които са ни вълнували. Така се 
случи обаче, че след „война“ и 
„инфлация“ само с един глас 
разлика помежду си се нареди-
ха „избори“ и „Украйна“. Зато-
ва обявяваме всички тях за ду-
ми на 2022 година. 

Конкурсът се провежда ве-

че за втори път: какви са по-
уките от миналата година?

Върбанова: Първата кампа-
ния предизвика значителен 
интерес от страна на участни-
ците и медиите. За мен и за До-
ротея Николова, с която заед-
но организираме всичко, това 
означаваше, че обществото ни 
има нужда от такъв своеобра-
зен преговор на годината, за да 
откроим най-важното от нея. 
Същевременно бяхме наясно, 
че анкетата все пак ни дава 
гледната точка на хората, кои-
то са активни в социалните 
мрежи, и се замислихме как 
може да допълним картината, 
за да направим по-задълбочен 
анализ на процесите в обще-
ството. Така решихме да по-
търсим партньори, които да се 
включат в кампанията с анализ 
на медийното съдържание, и 

ги намерихме в лицето на 
Sensika. Благодарение на спе-
циалистите от системата за 
глобален медиен мониторинг 
и анализи можем да предоста-
вим на обществеността ин-
формация за най-често упо-
требяваните значими думи в 
медиите през 2022 г. Доколко-
то ми е известно, това се пра-
ви за пръв път в България, и то 
в такъв мащаб: извлечено е съ-
държанието от 11 269 119 пуб-
ликации в 7993 информацион-
ни източника на български 
език, които включват новинар-
ски сайтове, онлайн портали, 
сайтове на електронни медии, 
блогове и др.

 Как Вие лично – а и жури-
то – оценявате думите, които 
попаднаха в тазгодишната се-
лекция? Какви тенденции от-
разяват те?

Върбанова: Тази година 
дискутирахме по-дълго при 
избора на 10-те предложения 
за финалната анкета. За дума-

та „избори“, която е единстве-
ната повтаряща се от минало-
годишната анкета, се 
пошегувахме, че може напра-
во да я обявим за дума на пе-
тилетката – и в тази шега спо-
ред мен всъщност се съдържа 
и горчивина, и тревога от по-
литическата нестабилност в 
България. Тревожен сигнал 
има и в „мижав интерес“ въ-
преки усмивката, която 
предизвиква словосъчетание-
то. То тръгна от един концерт, 
но неслучайно получи такава 
популярност в социалните 
мрежи. Вероятно причината е, 
че резонира с постоянно нама-
ляващия интерес към полити-
ческия живот, към изборите и 
изобщо към всичко, което ни 
споява като общност. Като ця-
ло думите са нерадостни, не-
гативни, но нима можехме да 
очакваме друго за една военна 
година? Все пак има лъч на-
дежда в „доброволци“ – в хо-
рата, които помагаха и продъл-
жават да помагат на 

украинските бежанци, които 
търсиха Сашко и се включиха 
в поправянето на щетите в на-
воднените карловски села. 

 Как беше организиран кон-
курсът, кои бяха движещите 
сили и участниците?

Върбанова: Конкурсът има-
ше два отделни и независими 
един от друг компонента – ан-
кета и медиен анализ. Анкетата 
отразява изцяло нагласите на 
хората. В първия етап всеки мо-
жеше да предложи в коментар 
своите думи на годината в стра-
ницата на „Как се пише“ във 
Facebook и в моя личен профил 
в Туитър. След като обработи-
хме коментарите, съставихме 
списък с първите 30 думи и из-
рази, за които имаше най-много 
предложения. От този списък 
журито, включващо доц. Геор-
ги Лозанов, Веселина Седлар-
ска, Захари Карабашлиев, До-
ротея Николова и мен, избра 10 
думи и изрази за финалната ан-
кета. Дадохме възможност на 
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всеки желаещ да гласува за 3 
предложения и чрез вота на хо-
рата излъчихме думите на годи-
ната.

Във втория компонент на кам-
панията ни – медийния анализ 

– основната движеща сила беше 
Sensika. За нас беше и удоволст-
вие, и предизвикателство да ра-
ботим заедно със специалисти-
те по отсяването на значимите 
думи на медиите за 2022 г. Се-

га, след като разполагаме с ре-
зултатите от анкетата и от ме-
дийния анализ, можем да видим 
кои са пресечните точки, а съ-
що така да се опитаме да обяс-
ним на какво се дължат разли-

чията. Със сигурност и за 
хората, и за медиите през мина-
лата година водещи и важни са 
били темите за войната, инфла-
цията (чрез думата „цена“ в ме-
дийния анализ), газът, Украйна. 

Като по-съществено различие 
бих посочила „избори“, която е 
на 3-то място в анкетата, а в кла-
сацията на думите в медиите за-
ема 31-во, но все пак тук има ло-
гично обяснение: хората 

поначало не отчитат като знако-
ви високочестотните думи в ин-
формационния поток, напри-
мер „президент“, 
„правителство“, които коли-
чествено изместват „избори“ 

по-назад в класацията на меди-
ите. Нека завърша с нещо опти-
мистично – думата „добровол-
ци“ се нарежда на шесто място 
от участниците в анкетата, ма-
кар медиите да не са я лансира-
ли в такава степен, и тя остана 
извън финалните 200 думи в ме-
дийния анализ. Много ми се ис-
ка да вярвам, че добровол-
чеството е кауза, в която все 
повече хора ще намират смисъл 
и която ще изпълват със смисъл.

Имаше ли дума, чието при-
съствие в медийната класа-
ция или пък сред гласовете на 
читателите на „Как се пи-
ше?“ Ви изненада?

Върбанова: Не предполагах, 
че „дете“, „помощ“ и „подкре-
па“ са сред най-често употребя-
ваните думи в медиите през ми-
налата година. Точно затова 
класацията, която представяме, 
е ценна според мен – помага ни 
да видим как точно медиите от-
разяват действителността, а не 
на основата на своите собстве-
ни впечатления да предполага-
ме как го правят. 

Сред предложенията, които 
събрахме в началото от учас-

тниците в анкетата, ме учуди 
думата „мир“. Доста от хората 
обаче посочваха, че това е кон-
трапункт на „война“ и именно 
затова я предлагат. Мирът вече 
се преоценява, защото болезне-
но усетихме, че не е даденост.

В първия месец на новата 
година основните думи и те-
ми, които движат обществото, 
сякаш си останаха едни и съ-
щи – войната и политическа-
та нестабилност. Все пак кои 
очаквате и кои се надявате да 
са думите на 2023 година?

Върбанова: Да, границата 
между годините не означава и 
граница между темите. Поне 
основните, маркирани с „вой-
на“, „избори“ и „Украйна“, си 
остават, а за „инфлация“ се на-
дявам да отпадне, след като ве-
че има данни, че е овладяна. 
При тези непредвидими съби-
тия през последните три години 
– пандемия и война – няма как 
да прогнозирам думите на на-
стоящата година, но много ми 
се иска „мир“ да е една от тях.

Александър Андреев | 
Александър Детев

dw.com



27
 я

ну
ар

и 
20

23
 №

 4
Te

l.:
 7

73
.3

17
.8

03
5 

&
 8

47
.7

07
.0

06
5

w
w

w.
bu

lg
ar

ia
se

ga
.co

m

14

October 2021:

November 2021:

December 2021:

January:

February:

March:

$3.71

$3.74

$3.69

$3.94

$3.95

$3.75

YEARS IN
BUSINESS

FOR OWNER OPERATORS:

New 2022 trailers now available
Big Fuel Discounts

New 2022 trailers now available
Big Fuel Discounts
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Kaлoян Macлapcĸи пpeд Моnеу.bg: Meждyнapoднитe 
пaзapи игpaят cpeщy цeнтpaлнитe бaнĸи

Πpeз пocлeднитe мeceци имa 
eднa cвoeoбpaзнa "вoйнa" мeж-
дy цeнтpaлнитe бaнĸи и мeж-
дyнapoднитe пaзapи зapaди 
мepĸитe cpeщy pъcтa нa инфлa-
циятa и oпaceниятa oт peцecия. 
Toвa пocoчи в cтyдиoтo нa 
Моnеу.bg Kaлoян Macлapcĸи, 
члeн нa cъвeтa нa диpeĸтopитe 
нa "Дeлтacтoĸ".

"Цeнтpaлнитe бaнĸи oт 
пocлeднoтo тpимeceчиe нa 
минaлaтa гoдинa пocтoяннo ca 
в peтopиĸaтa нa тoвa, чe нямa 
дa cпpaт дa пoĸaчвaт ocнoвни-
тe лиxвeни пpoцeнти, дoĸaтo 
нe видят cтaбилизиpaнe нa ин-
флaциятa нa 2% и дoĸaтo нaиc-
тинa нe yнищoжaт тaĸa 
нapeчeнoтo пoтpeблeниe, ĸoeтo 
и би дoвeлo дo cмъĸвaнe нa ин-
флaциятa. Oт дpyгa cтpaнa, 
мeждyнapoднитe пaзapи oтĸpи-
тo нe вяpвaт, чe цeнтpaлнитe 
бaнĸepи щe вĸapaт в тaĸaвa 
дълбoĸa peцecия иĸoнoмиĸaтa 
и игpaят cpeщy тяx", oбяcни 
eĸcпepтът.

Πo дyмитe мy oбaчe пaзapитe 

нe oтчитaт "гopeщия" пaзap нa 
тpyдa и cмятaт, чe или щe 
нaвлeзeм в дълбoĸa peцecия, или 
цeнтpaлнитe бaнĸи щe пpoмeнят 
мнeниeтo cи, нямa дa cтигнaт дo 

пиĸoвитe cтoйнocти нa лиxвитe 
и дaжe щe зaпoчнaт дa ги cвaлят 
пpeди ĸpaя нa 2024 г.

Имeннo oчaĸвaниятa зa peшe-
ниятa нa цeнтpaлнитe бaнĸepи 

и глoбaлнитe нивa нa бeн-
чмapĸoвитe eмиcии имaт мнoгo 
пo-гoлям eфeĸт въpxy oтнoшe-
ниeтo нa мeждyнapoднитe ин-
вecтитopи ĸъм бългapcĸитe 

eмиcии, oтĸoлĸoтo имa пoли-
тичecĸaтa oбcтaнoвĸa в 
cтpaнaтa, oтбeлязa Macлapcĸи.

Πo дyмитe мy пocлeднaтa 
eмиcия oблигaции в eвpo e билa 
изĸлючитeлнo ycпeшнa зapaди 
дoбpe ĸoнcyлтиpaния мoмeнт зa 
излизaнe нa мeждyнapoднитe 
пaзapи - пpeди вaжнo peшeниe 
нa ЦБ нa Япoния, ĸoeтo ce cчи-
тaшe oт пaзapитe зa дpyг pиcĸoв 
мoмeнт пpeди EЦБ и Фeд в 
нaчaлoтo нa фeвpyapи дa oбявя-
вaт пoĸaчвaния нa лиxвитe в EC 
и CAЩ и ĸoeтo мoжeшe дa пo-
виши дoxoднocттa нa дъл-
гocpoчнитe oблигaции в eвpo c 
20-30 бaзиcни тoчĸи.

Ceгaшният oбeм пoĸpивa 
пaдeжиpaщитe eмиcии зa 2023 
г., ĸaĸтo и лиxвeнитe плaщaния, 
изчиcлявaт oт "Дeлтacтoĸ". 
Cпopeд Kaлoян Macлapcĸи 
влизaнe в eвpoзoнaтa пpeз 2024 
г. би дaлo възмoжнocт дa ce 
cвaли pиcĸoвaтa нaдбaвĸa зa 
бългapcĸитe oблигaции c oщe 
50 бaзиcни тoчĸи.

money.bg

Kaкъв щe e pacтeжът нa икoнoмикитe нa CAЩ, Kитaй
и Япoния пpeз 2023 гoдинa

Teмпът нa pacтeж нa бpyт-
ния вътpeшeн пpoдyкт (БBΠ) 
нa CAЩ щe ce зaбaви пpeз 
2023 г., кaтo зa тaзи гoдинa 
пoкaзaтeлят щe нapacнe eдвa c 
0,4%, дoкaтo зa 2022 г. тoй e 
oкoлo 1,8%. Toвa ce пocoчвa 
oтнocнo нaй-гoлямaтa икoнo-
микa в cвeтa в пyбликyвaния 
вчepa дoклaд нa Дeпapтaмeнтa 
пo икoнoмичecки и coциaлни 
въпpocи нa OOH - "Икoнo-
мичecкaтa cитyaция в cвeтa и 
пpoгнoзитe зa нeйнoтo paзви-
тиe пpeз 2023 г."

Oтбeлязвa ce чe пpeз 2023 г. 
"въpxy cвeтoвнaтa икoнoмикa 
щe ce cтoвapят пopeдицa oт 
cepиoзни и зacилвaщи ce 
шoкoвe", кaтo пaндeмиятa oт 
Соvіd и кoнфликтa в Укpaйнa. 
Aвтopитe нa дoклaдa твъpдят, 
чe зa xpaнитeлнaтa и eнepгий-
нaтa кpизa ocнoвнaтa пpичинa e 

кoнфликтът в Укpaйнa.
Cpeд нeгaтивнитe фaктopи зa 

cвeтoвнaтa икoнoмикa пpeз 
2022 г., ce oтбeлязвaт oщe пo-
вишaвaнeтo нa инфлaциятa, 
yвeличaвaнe нa дългoвoтo 
бpeмe нa дъpжaвитe и извънpeд-
нaтa cитyaция c климaтa.

Pacтeжът нa икoнoмикaтa нa 
Kитaй (кoятo e втopa пo oбeм в 
cвeтa) щe ce ycкopи пpeз 2023 г. 
дo 4,8%, oт 3% пpeз 2022 г., 
cлeдвa oт дoклaдa нa OOH, ци-
тиpaн oт Πpaйм.

Kaктo ce oтбeлязвa в 
дoкyмeнтa, "пpeз 2022 г. китaй-
cкaтa икoнoмикa нapacнa c 3%, 
кoeтo e дocтa пoд pacтeжa oт 
8,1% пoкaзaн пpeз 2021 г., и 
oфициaлнaтa цeл oт 5,5% зa тa-
зи гoдинa". Зaбaвянeтo ce дъл-
жи глaвнo нa блoкиpaниятa 
пopaди Соvіd.

"Bъпpeки зaбaвянeтo пpeз 

минaлaтa гo-
динa, cпopeд 
пpoгнoзaтa, 
pъcтът нa 
БBΠ щe 
cтигнe 4,8% 
пpeз 2023 г. 
Heзaвиcимo 
oт "вялoтo" 
в ъ н ш н o 
тъpceнe, ce 
o ч a к в a 
вътpeшнoтo 
пoтpeблeниe 
и инвecтици-
итe дa ce пoвишaт зapaди пoли-
тикaтa oт кpaя нa минaлaтa гo-
динa зa oтвapянe нa цялaтa 
икoнoмикa, нapeд c пpeд-
пpиeтитe пpaвитeлcтвeнитe 
мepки", ce кaзвa в дoклaдa.

Oчaквa ce япoнcкaтa икoнo-
микa (тpeтa пo paзмep в cвeтa) 
дa бъдe cpeд нaй-ycпeшнитe 

paзвити икoнoмики пpeз 2023 г., 
c пpoгнoзиpaн pъcт нa БBΠ oт 
1,5%, cлeдвa oт дoклaдa нa OOH 
зa икoнoмичecкaтa cитyaция в 
cвeтa и пepcпeктивитe зa paзви-
тиe пpeз тaзи гoдинa.

"Heзaвиcимo oт yмepeния 
pacтeж пpeз 2023 г., ce oчaквa 
япoнcкaтa икoнoмикa дa ce 

нapeди cpeд нaй-ycпeшнитe 
cpeд paзвититe cтpaни. БBΠ нa 
cтpaнaтa ce пpoгнoзиpa дa 
нapacнe c 1,5% пpeз 2023 г., т.e. 
мaлкo пoд пpoгнoзния pacтeж 
oт 1,6% пpeз 2022 г. и pacтeжa 
oт 1,7% пpeз 2021 г. ", ce кaзвa 
oщe в дoкyмeнтa нa OOH.

money.bg
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  Large selection of Bulgarian cheese 
(“byalo sirene”), herbal tea, spices, 
ready to bake frozen pastries, traditional 
vegetables spreads (lyutenitsa), 
lukanka, sudjuk, dry salami, kashkaval, 
sweets, souvenirs and more than 300 
other items

  We proudly offer our own line of Balkan 
style smoked, dry and cured meats 
made here in the USA and USDA 
certified 

  Whether you’re cooking a simple meal 
for your family after work, inviting your 
friends to a traditional dinner or putting 
together a buffet, we have everything 
for your table with the best flavors 
possible to satisfy your cravings for 
Eastern European delicacies 

  Convenient shopping either online 
(24/7) or at our Chicagoland delis 

YOUR EASTERN EUROPEAN FOOD STORE!
FAMILY OWNED SINCE 2011

HIGH QUALITY IMPORTED AUTHENTIC BALKAN FOOD & BEVERAGES 
We look forward to meeting you online or at our stores Today!

CONTACTS US: Email: info@serdikabg.com
www.serdikabg.com

Tel. 630. 422.1207
Tel. 847. 233.9633

ORDER ONLINE AT:
WWW.SERDIKABG.COM

(Convenient at-home delivery)

VISIT OUR STORES:
SERDIKA DELI & LIQUORS

Adress: 4750 25th Ave., 
Schiller Park, IL 60176 

SERDIKA DELI
Adress: 2364 S Elmhurst Rd, 

Mt. Prospect, IL 60056
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Amerifreight Systems LLC: Bensenville, IL  ●  South Plainfield, NJ (Texas & Canada coming soon)
BBB Rating: A+

You deserve to be with a transportation leader in Chicago & nationwide!

CONTACT US TODAY!
Tel: (847) 434-1122 x 3

Tel: (847) 616-6446
Email: safety@amerifreightsystems.com

WE ARE HIRING OTR AND LOCAL DRIVERS 
WITH CDL CLASS A!

TRUCKS FOR RENT
OUR NEW PROGRAM Includes:
Truck Rent, Trailer Rent, Physical 
Insurance, Cargo Insurance, 
Liability, Insurance &  Parking
WEEKLY BASED RATES

2014 Volvo VN670
600k + miles = $25,999
600k – miles = $28,999

2015 Volvo VN670
600k + miles = $31,999
550-600k miles = $32,999
500-550k miles = $34,999

W2
Insurance

Paid Vacation
401K

GREAT PAY
Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers

Up to 33% from the gross

NEW EQUIPMENT
2020 Volvos

2020 Freightliners
2020 Trailers

BONUSES
Sign on Bonus
Referral Bonus

Clean Inspection Bonus

LEASE TO PURCHASE PROGRAM
Volvos and Freightliners

 $0 Down
 No Credit Check

 6.99% Interest
 24 months term

17 years in business
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РЕМОНТ НА  

КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ
РАБОТИМ ЧЕСТНO И БЪРЗО

E.M.T.R 
Truck & Trailer Repair

• От болчета и гайки до основен ремонт
• Работим и нощем на повикване
• На разположение сме на нашите клиенти 24/7
• Почивен ден неделя

Работно време: от понеделник до 
събота от (8.00 - 18.00 часа).  

224-250-8892
emtr2601@yahoo.com

133 Beeline Dr.
Bensenville, IL 60106

-  Високо заплащане
   Курсове:
-  OTR
-  Local - 150 M around Chicago
-  Every day at home
-  Има възможност за бърз аванс
-  Предложете своите условия - ще се договорим!

We offer 

Crossdock and 

Truck Parking in 

Bolingbrook, IL

Вредната глупост за президентска 
република

Технологията не е патент на 
сценаристите от ИТН. Важното 
е да се изкараш защитник на на-
рода срещу "лошите елити". За-
това никнат идеи за референ-
дум. Една от друга по-абсурдни 
и вредни. Като тази за прези-
дентска република.

Един от парадоксите ни в 
България: колкото по-малка е 
дадена партия, толкова по-ра-
дикални промени иска да пра-
ви на „системата“. Ще каже-
те, нормално е, големите 
следва да са доволни от със-
тоянието на света, малките се 
борят за място под слънцето. 
И все пак, погледнете го от-
към здравия разум: партия 
ИТН, която едва ли ще влезе 
в следващия парламент, се 
готви да спечели две трети от 
местата в бъдещо Велико на-
родно събрание и да промени 

формата на държавно упра-
вление.

 » "Защитниците" на народа
На помощ, разбира се, идва 

народът, който ще бъде вдигнат 
на революционен референдум 

против досадните конститу-
ционни разпоредби. И ако рабо-



Tel.: 773.317.8035 &
 847.707.0065

27 януари 2023 №
 4

w
w

w.bulgariasega.com

19

тата се провали, както очакват 
наблюдателите, ползата от тако-
ва скъпо проучване на общест-
веното мнение е безспорна: пар-
тията ще се е само-изобразила 
като защитник на народа срещу 
лошите елити. Пък и ще е откло-
нила вниманието от нелепото 
си поведение в предните някол-
ко парламента.

Технологията не е патент на 
сценаристите. ВМРО, които за-
чезнаха в прегръдката на Бори-
сов, поне на два пъти заговори-
ха за референдум – веднъж през 
2021, пак за Велико народно съ-
брание, а една година по-късно 
за спиране на Северна Македо-
ния по пътя към ЕС. Не забра-
вяме и другия референдум, с 
който „Възраждане“ опитва да 
излезе от изолация – уж, за да 
запази суверенния българския 
лев. Вредна глупост, но пък ме-
дийната полза е ясна: отново и 
отново дейци на партията обяс-
няват разни неща в сутрешните 
блокове (кой знае защо никога 
не ги питат дали смятат да пре-
махнат и валутния борд, но да 
не издребняваме).

Припомняме си трите точки 
на Трифонов от 2016, които да-

доха старт на партията му – в ед-
на от тях се искаше отнемането 
на субсидиите, обект на спра-
ведлив народен гняв. Припом-
няме съвсем безсмисленото пи-
тане на БСП за ядрената 
енергетика 2013, което впрочем 
показа отслабващото влияние 
на тази партия. Не са се сетили 
НДСВ да се върнат в политика-
та с референдум за монархията, 
ще си привлекат много интер-
вюта в доскучалия медиен пей-
заж.

 » (Полу)президентска 
република в България?

Отвъд предизборния попули-
зъм, нека помислим какви въ-
проси би решило въвеждането 
на (полу)президентска система 
у нас. Първо, изключваме новия 
тип спин-диктатори, както ги 
нарекоха, от типа на Путин, Ер-
доган или Тюркменбаши - там 
президентството клони към аб-
солютна власт и надявам се ни-
кой не ни го предлага в такъв 
вид.

В демократичните страни ня-
ма как да се управлява без пар-
ламент – когато президентът е 
излъчен от партия с мнозинство 
в него - цветя и рози; когато се 

разминат обаче, започват блока-
жите. Видяхме го в полупрези-
дентския режим на Франция: 
Макрон загуби мнозинството и 
сега отчаяно се опитва да про-
кара пенсионната си реформа. 
Видяхме го и в САЩ, където 
президентът обикновено губи 
мнозинството в Конгреса на по-
лусрочните избори - така стана 
и с Байдън, който ще има мно-
го проблеми да прокара щедри-
те си помощи за бизнеса.

Хайде представете си, че на-
шият президент имаше правото 
да разпуска Народното събра-
ние като във Франция, Индия, 
Румъния или да назначава ми-
нистър-председател по свое ус-
мотрение. Ами НС и без това се 
саморазпуска, а какво би реши-
ло назначаването на правител-
ство без парламентарна подкре-
па не е ясно.

 » Кога една държава е 
управляема

Всъщност много по-добра бе-
ше предишната идея на г-н Три-
фонов за мажоритарен вот, кой-
то можеше да стабилизира 
парламентарните мнозинства. 
Само дето аргументацията му 
тогава беше съвсем фалшива. 

Не става дума да се изберат пре-
красните „личности“, а да се 
унищожат малките партии и да 
се принудят да правят предиз-
борни коалиции, ако искат да 
влязат в парламента. Можем да 
мислим за 30% мажоритарни 
места, както е в Италия или Ис-
пания, 50% както е в Германия; 
а френските 100% ми се виждат 
прекалени за нашите условия. 
Но темата не е справедливост, 
темата е управляемост. Е да, ама 
такава идея трудно се продава, 
нали така? Особено, ако същи-
те тези многобройни и вече все 
по-малки партии следва да под-
крепят подобна промяна.

Аз много пъти казвам, че 
най-проста и изпълнима е сис-
темата на бонуса, където първи-
ят получава допълнителни мес-
та в парламента, за да състави 
стабилно правителство; и то - 
временно, както беше в Гърция. 
Виждам, че г-н Борисов взе да 
го говори, вероятно си предста-
вя, че неговата партия щеше да 
има такъв бонус в 48-ото НС. Но 
пък в 49-ото сигурно това ще е 
коалицията ПП – ДБ. Така или 
иначе, това, което казвам, е, че 
истинска реформа на системата 

трябва да тръгне от големите иг-
рачи. Другото е Пиар.

 » На кого приличаме повече 
– на Австрия или на 
Франция?

Президентската система е ва-
жна, когато става дума за между-
народни отношения и отбрана – 
в тези сектори държавата трябва 
да говори в един глас. И като се 
замислите, именно страни с ак-
тивна политика в тях имат изя-
вена президентска власт; напри-
мер във Франция е прието 
президентът да отговаря за тези 
сектори, докато правителството 
– за вътрешната политика. Си-
гурно ще се учудите, че една 
скромна страна като Австрия съ-
що има полупрезидентски ре-
жим. Да сте запомнили името на 
президента? Да сте чули някога 
в Австрия да е разпускан от не-
го парламентът? Е, на кого при-
личаме повече, на Австрия или 
на Франция? Колкото и да съжа-
ляват суверенистите, нямаме ре-
сурс за кой знае каква външна и 
отбранителна политика; един 
овластен президент най-много 
беля да направи.

Следва на 21 стр.►
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Културата на отмяната: Никой не е в безопасност
Крайните реакции на обществото са сигнал за емоционална нестабилност

Културата на отмяната завладя целия 
свят. Списъкът със звезди, станали жерт-
ви на това ново движение е много дълъг. 

Сред полулярните личности, получи-
ли публично порицание са: Кевин Спей-
си, Джеймс Франко, Джина Карано, Ар-
ми Хамър, Мат Деймън, Луйс си Кей, 
Джоан Роулинг, Фей Дънауей, Кание 
Уест.

Когато човек прекрачи определени 
общоприети или морални граници е 
нормално да бъде отхвърлен. 

Историята на човечеството е изпълне-
на с прегрешения. Имайки предвид раз-
ликите между културите и природата на 
личностните възприятия, конфликтите 
между нас са неизбежни. 

Хората лъжат, мамят и крадат. Казват 
неща, за които със сигурност ще съжа-
ляват. 

Позволяваме на емоциите да надделе-
ят. Срамуваме се от постъпките се. Гне-
вим се, завиждаме, пристрастяваме се, 
страдаме, обиждаме, отдаваме се на ма-
нии, обсесии и негативни емоции. 

Казано накратно: Ние сме несъвърше-

ни същества. 
Отлъчването на хора от социалния им 

и професионален кръг е форма на нака-
зание, позната от векове. Всички позна-

ваме семейства, които не общуват с ня-
кой роднина.

 Може би публичното отменяне на ня-
кого до степен на остракизъм, може да 

се смята за широкомащабно отчужде-
ние.

Според проучване от 2019 всеки тре-
ти на възраст между 18-45 години е бил 
жертва на "ghosting". 

Терминът ghosting възниква през 2014 
г. Той се появява в света на запознанства-
та, за да опише някого, който просто из-
чезва след среща. Това например са хо-
рата, които спират да отговарят на 
съобщения изведнъж.

Тези хора обаче се срещат не само в 
света на запознанствата, но и в други 
контексти.

Обикновено те оставят човека отсре-
ща объркан, наранен и ядосан. А със си-
гурност дори едно съобщение би дове-
ло до различни чувства у него.

Ако сме жертва на "ghosting" ние сме 
изолирани и игнорирани, а често дори 
не разбираме защо. 

Според психолози да изчезнеш без 
обяснение е свързано с психическа нес-
табилност и неудовлетвореност. 

Крaйните рекации по отношение на 
звездите също са илюстрация за възпри-
ятия, които не са нюансирани. 

Ако отчуждението нараства, защото 
отхвърляме хората с натискането на 
един бутон, то се увеличават и емоцио-
налните проблеми. 

Дали културата на отмяната е цивили-
зован начин да вървим напред или вар-

варски метод да се разправим с винов-
ните. 

Понякога отхвърлените са написали 
прибързан туит, излъгали са в миналото 
или са се показали като лицемери. 

Разбира се, в случай на злоупотреба с 

власт или сексуално насилие, крайната 
реакция е напълно очаквана и оправда-
на. 

Друг е въпросът, че понякога кариера-
та и личният живот на обвинения са раз-
бити, преди вината му да бъде доказана. 

Това е опасно. 
Психологическата болка, която при-

чинява културата на отмяна е огромна. 
За мнозина обвинените са пожънали 

това, което са посяли. 
Ако се включим активно в масово от-

ричане на дадена личност, можем да за-
силим собственото си усещане за пре-
възходство (Разбрахте ли какво е 
направил Х? Аз никога не бих направил 
подобно нещо?) 

Културата на отмяната може да съси-
пе живот. Стига един клик или комен-
тар. Анонимността се засилва от множе-
ството. 

Неправомерните дейсвия трябва да се 
осъждат, но никой не е съдник на време-
то си. 

Всеки е правил нещо, от което се сра-
мува. 

Високият морал е добродетел, към 
която се налага да подхождаме предпаз-
ливо. 

Неда Узунколева
Източник:  

psychologytoday.com     
vesti.bg
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 Fleet Safety Programs
 Safety and Regulatory manuals and Programs
 Data-Q and Penalty Negotiations
 FMCSA and D.O.T. Compliance Audits and Revues
 IRP, IFTA, OR, NY, KY, Insurance Audits
 Contracts Drafting
 HOS Log Auditing and ELD implementation
 IN-HOUSE Safety Available
 Monthly Mock Audits
 NEW Entrant programs
 IRP, IFTA, Permits, UCR filings, HZ
 Driver Training

• Drug & Alcohol Abuse ., Accident prevention, Maintenance plans, Fleet Safety Program, HOS, Corrective
Actions, HZ, and much more
• You can purchase all pre -printed Safety Manuals from us, or we can design one just for your needs.
• We can help you with your DATA-Q's and or FMCSA/ D.O.T. Penalties.
• We can help you with your FMCSA and D.O.T. audits / Revues.
• We can help you with your IRP, IFTA, OR, NY, KY, WC and INSURANCE AUDITS. Let us do the work for you!
• We can do your contracts Equipment Sale Lease Agreements Company Sales Bill of Sales AND MUCH MORE.
• Our company can audit your logs for you and help you keep track of your drivers’ behavior.
• We offer IN-HOUSE safety programs for small to mid-sized carriers. We keep your safety in order and
worry free while you focus on your business.
• We can offer Monthly Mock Audits for all size Carriers.
• We can set up your new transportation company from start to finish! Authority, paperwork, New entrant
audits, insurance, factoring and much more!
• Registrations and Renewals for small and large carriers and owner operators.
• We offer Basic Driver Training, Post Accident, HOS Training, HZ Training and much more...

Services; DOT SAFETY CONSULTANTS

       INSURANCE AND SAFETY TOGETHER!!! 
We have combined our forces to help you drive change, together we can change the future! 

CALL US TODAY:
CELLEX CONSULTING GROUP:        (224)-404-6114 – 2254 Landmeier Rd Ste: B Elk Grove Village IL 60007

We speak: Bulgarian, Russian, Romanian, Serbian, Spanish, French and Polish

We have former DOT/FMCSA investigators on our team!!

►Продължение от 19 стр.

И все пак тази държавна фор-
ма има едно безспорно предим-
ство: тя ще направи политиката 
по-интересна. Всеки шоумен 
добре знае, че за да се иденти-
фицира зрителят със ставащо-
то, трябва да му се предложи ге-
рой, човешка съдба, 
персонификация на пробле-
мите. Какво по-интересно в по-
литиката от дуела между двама 
претенденти за президентския 
пост!

 » Проф. Ивайло ДичевПроф. 
Ивайло Дичев

Текат събития, а образът на 
лидера е там - припомня, че и 
ние сме там чрез него, когато 
връчва купата на футболните 
шампиони, поднася венец на ве-
чния огън. Кой още се интере-
сува от абстракции като растеж, 
либерализъм, данъчни закони! 
Изборът на президент с истин-
ска, а не като сегашната власт, 
ще политизира обществото и 
най-вече – ще зададе усещане за 
ясен финал, където печели този, 
а не онзи. Както в холивудските 
филми.

Е да, но май забравяме света, 

в който живеем. Центрирането 
на политическите страсти око-
ло една персона вече отдавна не 
върви в посока на възхищение-
то. Всеки персонаж, който се за-
държи твърде дълго на полити-
ческия небосклон, почва да 
бъде подозиран и осмиван. За-
що стана така не знам, може и 
твърде много да очакваме от хи-
пердемокрацията, в която живе-

ем, може би прекалено прозра-
чен стана светът. Във всеки 
случай президентската система 
наместо да консолидира нация-
та, днес по-вероятно ще я разе-
дини допълнително - ще ѝ даде 
още един повод да мрази сама 
себе си.

 » Има ли подходящи 
личности

Плевнелиев, справедливо 

или не, беше изпратен с презре-
ние и дори собствената му пар-
тия не го издигна втори път. Г-н 
Радев вече е скаран с всички 
партиии почва да се превръща 
във фокус на нарастваща агре-
сия. Все по-трудно става за пар-
тиите да издигат личности с 
безспорен авторитет – изчакват 
до последния момент, за да не 
бъдели атакувани. Станахме 

свидетели на странното явле-
ние „скрити лидери“ – такива, 
които управляват от сараи, ди-
ванчета, джипки, без да смеят 
да се показват. Помислете, обя-
вяваме президентска република 
и кого издигаме за президент? 
Водещата на „Нова“ подхвърли 
на Тошко Йорданов: Слави? И 
двамата го приеха като шега.

Вижте, призивът за радикал-
ни реформи е просто извинение 
да не се правят необходимите 
реалистични промени. Неслу-
чайно партиите на статуквото 
искат всеобхватна реформа на 
съдебната система – те добре 
знаят, че такава скоро няма да 
се случи и така ще отлагат до 
безкрайност малките необходи-
ми закони. А мобилизирането 
на народа за напълно безсмис-
ления референдум на ИТН има 
подобна задача: да си говорим 
за „Системата“, а не за възмож-
ните стъпки напред.

Този коментар изразява лич-
ното мнение на автора и може 
да не съвпада с позиците на Бъл-
гарската редакция и на ДВ като 
цяло.

Ивайло Дичев
dw.com
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Актрисата Силвия Станоева: Човек се изразява 
най-добре само на родния си език

Силвия Станоева живее и работи в италианската столи-
ца Рим. Тя е сред късметлиите, които упражняват актьор-
ската си професия и извън пределите на България. Именно 
желанието да се развива като актриса е в основата на реше-
нието й да напусне родината и да потърси реализация в дру-
га държава. Докато следва в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, ак-
трисата участва в обучения и в Лондон. Мечтата й да се 
усъвършенства в професията я отвежда и до САЩ, където 
завършва курс в актьорската школа на Ивана Чабак, работи-
ла с Хали Бери, Чарлийз Терон, Брад Пит, Бионсе, Джим Ке-
ри, Силвестър Сталоун. А от 2022 година живее и работи в 
Рим, където има свой агент и работи с „треньорката“ на ак-
тьори Дорис Вон Тури. За формулата на успеха Силвия казва: 
“Трябва много смелост и упорство. Каквото и да става, чо-
век не трябва да се отказва“. Тя споделя още, че това което 
не й липсва в Рим са приятели, защото веднага е намерила та-
кива.

Ето какво още сподели актрисата специално за рубриката 
БГ Свят на БТА:

Завършили сте театрална-
та академия в София, участ-
вали сте във филми, имате на-
гради в България, как стана 
така, че заживяхте в Рим?

Още докато учех в НАТФИЗ 
пътувах до Лондон за обучения, 
исках да се преместя там, но не 
бях готова, не можех да си пред-
ставя как ще уча и репетирам ка-
то актриса и в същото време ще 
трябва да мия чинии или да ра-
ботя в друга сфера. Просто бях 
по-малка и се страхувах. През 
2014 година посетих Рим, за да 
гледам уъркшоп с Ивана Чабек 
- известната „треньорка“ на ак-
тьори, която после стана част от 

живота ми. Вече познавах тех-
никата й и исках да я гледам на 
живо. Беше уникално преживя-
ване, не само тя, но и всички ак-
тьори, средата, енергията, гра-
да. Върнах се в София 
вдъхновена, потърсих подкре-
пата на фондация „Арт офис“ и 
заминах за студиото на Ивана в 
Лос Анджелис, за три месеца. 
После пътувах отново няколко 
пъти до Рим, за да гледам ней-
ни участия. През 2019 година, 
преди КОВИД, отново бях ре-
шила, че ще пробвам в Лондон, 
но осъзнах, че съм имала пре-
красни моменти в Рим, написах 
сценарий за филм, свързан с 

града, и реших, че това ще е мо-
ето място. 2022 година ме срещ-
на с настоящата ми учителка 
Дорис вон Тури и с агентката ми 
тук, в Рим, с която работя в мо-
мента.

Какви качества трябва да 
притежава един актьор, за да 
успее да се реализира извън 
България?

Трябва да е много смел и упо-
рит. Каквото и да става, да не се 
отказва и да вярва в себе си, да 
търси хиляди възможности. За-
щото в друга държава наистина 
не е лесно, а има и много хора, 
които дали, за да те предпазят, 
или заради друго, се опитват да 
те откажат, да те „вразумят“, но 
не бива. Аз например вярвам в 
моето призвание и искам да дам 
всичко от себе си и да се пребо-
ря за място в театъра и киното.

Били сте и в Лос Анджелис, 
разкажете за този период в 
живота си, с кого се срещ-
нахте там?

Беше магично и еуфорично, 
макар че там трябва да се вни-
мава, има всякакви хора и ако 
човек е неразумен, може да се 
озове в неприятни ситуации. 
Слава Богу, ние българките сме 
здравословно мнителни. Но 
енергията на града е наистина 
магична, има възможности да 
ти се случат неща, сякаш има 
ангели. Аз имах късмет. Още 
първата вечер, след като гледах 
клас на Ивана, се запознах с Лу-

зер Тверски - актьор, който е из-
вестен в момента. Той ме пока-
ни във „Франкис“, нещо като 
кафенето от сериала „Прияте-
ли“, там всяка вечер се събирах-
ме с актьори, дори с приятели 
италианци, с които се бях виж-
дала в Рим. Покрай Лузер срещ-
нах и норвежкия композитор 
Ханс Петер Гюндерсен, с кого-
то после записах поп албум и 
бях два пъти в Берген. Но още в 
Америка, с Ханс Петер, с Лузер, 
с музикалния продуцент Джей-
сън Хилър и с норвежкия режи-
сьор Торе Риг направихме пе-
сен и клип. 

Какво ви даде в професио-
нално отношение опитът из-
вън страната?

Много! Не би било справед-
ливо да кажа почти всичко, но 
може би почти почти всичко. 
Много научих по отношение на 
актьорското майсторство. За-
щото в България имаме чудес-
ни традиции в театъра, но не и 
в киното. 

Следва на 25 стр.►
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Интересни комплекси в хората
Психологическите компле-

кси влияят на това как човек 
вижда себе си, как се държи 
спрямо другите и могат да ока-
жат огромно влияние върху жи-
вота на този човек. Психологи-
ческите комплекси са изкривени 
сензорни и мисловни модели, 
които водят до неестествено по-
ведение у хората.

 » 1. Едипов комплекс / 
Електра

Дълбоко и нездраво привърз-
ване към родителя от противо-
положния пол.

Това произлиза от гръцката 

митология и също е една от 
най-противоречивите идеи на 
Зигмунд Фройд. Гръцкият ге-
рой Едип се влюбва в майка си 
и трябва да убие баща си, за да 
я притежава напълно. В ком-
плекс „Електра“ дъщерята на-
кратко желае баща си, но след 
това обвинява майката.

. За мъжете: те винаги могат 
да търсят жена, която им напом-
ня на майка им. В обратния слу-
чай, ако връзката майка-син е 
нездрава, те могат да третират 
жените особено лошо. За жени-
те: никой мъж никога няма да 

достигне нивото на баща й и тя 
би могла да прекара живота си 
в отхвърляне на перфектно под-
ходящи кандидати заради своя-
та нездрава привързаност.

 » 4. Комплекс за 
преследване

Ирационален страх, че с този 
човек се отнасят зле.

Това е вид заблуда, при която 
пострадалите вярват, че са в 
опасност или опасност ще на-
стъпи, тъй като някой ги пре-
следва. Те се чувстват изолира-
ни, мислят, че никой не им вярва 
и започват да показват парано-
ично поведение. Човекът може 
да смята, че дадено лице е го пре-
следва или пък цяла група хора.

Страдащите от този комплекс 
имат изключителни трудности 
да се доверяват на никого.

 » 5.  Комплексът на 
мъчениците

Този човек се нуждае от съ-
чувствие и внимание и ги при-
влича чрез демонстрация на 
страдание.

Мъченикът винаги ще поста-

вя другите най-отпред, в ущърб 
на собственото си здраве и бла-
гополучие. Това е, за да получи 
необходимото внимание и гри-
жи, от които отчаяно се нуждае. 
Ако не получи това, което же-
лае, мъченикът може да прибег-
не до самонараняване или да из-
пада в дълбоки депресии. Това 
може да бъде и модел на пасив-
но-агресивно поведение.Много 
хора се намират в точката на 
кофорта си и се чувстват добре 
в ролята на жертва това състоя-
ние на индивида е свързано е 
детството му.Човек не се ражда 

мъченик определени условия 
на живота му като не достатъч-
но грижи и показана обич в до-
мът му за в бъдеще го обрича да 
има този комплекс.

 
 
 
 
 
 
 
 

Таня Георгиев
за в. "България СЕГА"

Таня Георгиева
член на Асоциация „Феномени“

- Ясновидство, 
Гледане на кафе,
- Карти Таро, 
Леене на куршум,
- Биодиагностика и 

Психология

773-592-3318  
t.georgieva6@abv.bg

Legal Disclaimer (Клауза за непоемане на отговорност): Ин-
формацията тук има общ характер и не може в никакъв случай 
да замени консултация с лекар (медицинско лице), диагноза, те-
рапия, лечение и/или консултация с лицензиран специалист. Ин-
формацията тук не е предназначена за решаването на конкрет-
ни индивидуални казуси! При конкретни индивидуални проблеми 
се свържете с лекар или съответния лицензиран специалист.

Издателите на в. „България СЕГА“ не поемат и не носят от-
говорност за предприето самолечение, поставяне на диагноза, 
козметични процедури или каквито и да са действия на база на 
материалите на тема „Здраве“, както и за верността на ин-
формацията и достоверността на източниците!
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Лица

АЛЕКС АЛЕКСИЕВ – „ПЪРВИЯТ ЕМИГРАНТ“ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Преди няколко години си оти-

де от този свят един от най-бе-
лежитите антикомунисти и ра-
детели за свободна България 
– Алекс Алексиев – синът на 
трагично загиналия Райко Але-
ксиев. 

Време е да си спомним за един 
наистина невероятен човек, кой-
то има повече заслуги дори и от 
първият демократично избран 
президент за демократичното 
бъдеще на България. 

Ето какво написа във профи-
ла си във фейсбук дългогодиш-
ният български дипломат и де-
сен политик Стефан Тафров: 
„Отиде си Алекс Алексиев, 
един смел, умен и решителен 
човек. Беше един от първите 
българи емигранти в чужбина, 
който подаде ръка на прохожда-
щата българска демокрация. 
Приятелството ни датира от на-
чалото на 1990 г., когато отгова-
рях за международните връзки 
на СДС. Тогава Алекс беше из-
следовател в “Ран Корпорей-

шън”, най-авторитетният мозъ-
чен тръст в Америка, имаше 
широки връзки и познанства по 
целия свят, които постави на 
разположение на СДС и на Бъл-
гария, после стана съветник на 
премиера Филип Димитров. 

Много го обичах. Дълбок по-
клон пред паметта на един бе-
лежит българин, достоен син на 
баща си, художникът Райко 
Алексиев, убит от комунистите! 
Сбогом, Алекс!“. 

“От 40 години живея в Аме-

рика, но съм българин, винаги 
съм бил българин и винаги ще 
бъда българин.” Това казва в ин-
тервю за вестник “24 часа” по-
литическият анализатор Алекс 
Алексиев през 2011 г. Алекс 
Алексиев е роден през 1941 г. в 

София. Син е на известния ху-
дожник, карикатурист, публи-
цист и издател Райко Алексиев, 
който умира след зверски побой 
в милицията на 18 ноември 
1944 г. и става една от първите 
жертви на червения терор след 
9 септември 1944 г.

Следва на 26 стр.►Алекс Алексиев. 

Райко Алексиев.
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►Продължение от 22 стр.

Дори когато филмите са все 
по-красиви като изображение и 
дори актьорите да изглеждат 
много естествени на екрана, в 
момента, в който се заговори, 
все едно си на „радио театър“ 
или на рецитал. В Америка ра-
ботят много професионално, 
работят с концепции, в същото 
време са практични. Италиан-
ците имат кино на високо ниво, 
дори в ситуацията на КОВИД се 
развиваха добре. Но и като чо-
век, сега се чувствам по-силна, 

защото трябва да се боря още 
повече. А също, животът друга-
де ти дава нови гледни точки, 
нов вид вдъхновение.

Предизвикателство ли е 
езиковата бариера за българ-
ските актьори, пречи ли им да 
се развиват в чужбина?

Езикът е голямо предизвика-
телство, защото човек се изра-
зява най-добре само на родния 
си език, който е дълбоко под-
съзнателен. Колкото и да се учи 
чуждият език, винаги ще липс-
ва нещо, ето защо за мен беше 
много важно премиерата на 
„Дневник от войната“ да е на 
моя си език, аз обичам много 
думите. В същото време, кога-
то трябва да играеш на друг 
език, имаш възможност да раз-
береш героите още повече, за-
ради новите значения на думи-

те, заради другите преводи. И 
английският и италианският са 
много богати езици. По едно 
време запомнях по-бързо на 
италиански. Също така, когато 
сега уча италианска дикция, 
гласът ми стана по-изнесен, 
което ми помага в пеенето. Но 
да, винаги ще е по-ограничен 
изборът ти, също и заради но-
вата мода сега да се търсят ак-
тьори с определени акценти, 
което хем е възможност, хем 
бариера. Но пък, не се знае, ня-
кой ден може да търсят точно 
някой като мен.

Участвате ли в проекти в 
България?

В момента не. След завърш-
ването ми опитах различни не-
ща, работих с важни професио-
налисти - Касиел Ноа Ашер, 
Галя Борисова, Веса Тонова. 
Получих ИКАР, плюс други на-
гради и снимах малко, голям ус-
пех имаше комедията „Шшшт... 
попей ми“. Но винаги нищо не 
водеше до стъпки напред, въ-
преки усилията. През 2021 на-
правих и първия си моноспек-
такъл „33“, приет възторжено 
от публиката. Някак обаче всич-
ко се урежда на пейката на 
„Кристал“, дори няма кастинги, 
а после едни и същи хора си сни-
мат нещо. И това не ми харесва. 
Затова сега искам да опитвам 
нови неща, на други места. За 
мен е важно да се развивам. Но 
ще изиграя „Дневник от война-

та“ в София.

Общувате ли с българи в 
Италия и създадохте ли прия-
телства там?

Да, от първия момент тук об-
щувам с българи и имам прияте-
ли. Всъщност много българи ми 
помагат - Жана Яковлева и Кул-
турният институт тук, имам и 
близки приятелки, които ми по-
магат, както за битовата част на 
живота, така и със съвети за Ита-
лия и за професията. Имам и все 
повече приятели италианци. 

 Какво ви липсва от Бълга-
рия? Има ли нещо от родина-
та, което винаги носите със 
себе си?

Да, взех си някои неща, които 

да ми създадат уют. Странни не-
ща, например едно одеяло, една 
играчка бухал и дори наградите 
- ИКАР-ът например е тук, опа-
кован в стреч фолио, седи си в 
един куфар, но много исках да 
си го взема, той е и на Иво Же-
лев, с когото получихме награ-
дата като тандем, но аз го съх-
ранявам и ми е гордост. 
Забавното е, че съм в страната 
на най-хубавата кухня, но ми 
липсват солетите, българския 
кашкавал и кафето 3в1. Дано да 
не ме чуят италианците.

 Има ли български тради-
ции и обичаи, които спазвате 
по време на празници и кои?

За съжаление, не. Вярвам в 
Бог и съм родена на Бъдни ве-

чер, но никога нямам време да 
се отдам на обичаите, случвало 
ми се е дори да не празнувам, 
защото е трябвало да работя или 
заради актьорското майстор-
ство, понеже всеки един миг 
съм посветена на това. 

Върху какво работите в мо-
мента?

Работя много категорично 
върху „Дневник от войната“. 
Искам да науча текста на итали-
ански и да го направя тук, в Рим, 
за италианската публика. Но съ-
що искам да продължа да го иг-
рая на български и за българи-
те в чужбина, които са в други 
европейски и световни градове. 
Сега има идеи за Милано и Па-
риж, също и за София. Имам по-
кана дори за Ню Мексико, но ще 
трябва да го направя на англий-
ски език. Ще се постарая да дам 
дълъг живот на този текст, за-
щото сърцето ми е в него. Също 
така, имам проект за филм, кой-
то тепърва ще развивам с един 
известен сценарист. И засега 
оставам в Рим, тук има много 
врати, които започват да се от-
варят.

Къде виждате себе си след 
10 години?

На големите европейски и 
световни сцени и снимачни те-
рени. Сигурна съм, че ще се вър-
на и в Америка, оттам тръгват 
много неща. Но аз обичам и Ев-
ропа. Каквото и да е, аз искам 
да играя. Дори и да звучи аро-
гантно, ако има нещо, в което 
вярвам в този живот, то е, че съм 
талантлива.

МАРИЯ ГУЦЕВА
Снимки: Борис Славчев

БТА
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Директният бондинг е подходящ за всички възрасти, особено за 
подрастващи. Прилага се при корекция на следните проблеми:

 Процедурата обикновено се извършва  в рамките на едно 
 посещение. Композитният материал се залепва директно 
 към зъбите, като запазва естествената им структура.

BORIS KALТCHEV, DMD

140 E. Commercial St
 Wood Dale, IL 60191
   Tel: 630.766.2223

 636 Church St # 304
  Evanston, IL  60201
   Tel: 847.475.4080

.........................................

.........................................

 Wood Dale o�ce

Evanston o�ce

Директен Бондинг

* Счупвания и оцветявания                   * Зъби с неправилна форма
* Разстояние между зъбите                 * Изтриване на зъбите

 Bkdental.com

.................................

►Продължение от 24 стр.

Животът на Алекс – „буржоаз-
но момче и дете на враг на наро-
да“, не е лесен в България. Зато-
ва през 1965 г. емигрира в САЩ. 

“Аз не вярвам в наследствена-
та вина, намирам го за нещо мно-
го грозно”, отсичаше Алекс, ко-
гато го питаха за зловещия край 
на баща му. В САЩ Алексиев 
дълги години работи като анали-
затор за изследователския център 
за политически науки “Ран Кор-
порейшън”. В края на студената 
война бе изпълнителен директор 
на европейската секция на радио 
“Свободна Европа” в Мюнхен. А 
непосредствено преди падането 
на Берлинската стена бе специа-
лен пратеник на американското 
правителство в прибалтийските 
държави, натоварен със специал-
на мисия.

След падането на комунизма се 
завърна в родината и през 1991 г. 
стана съветник на първия демо-
кратично избран премиер Филип 
Димитров. След като неговото 
правителство падна от власт, ана-
лизаторът отново се върна в 
САЩ и отново преподава в Стан-
фордския университет. Работи и 

като консултант на водещи аме-
рикански неправителствени ин-
ституции, близък е до високите 
нива на военните и дипломатиче-
ските среди в САЩ. Негови ана-
лизи по националната сигурност 
са се ползвали от Пентагона и 
ЦРУ. До последно беше научен 
сътрудник в института “Хъд-
сън”, защото в САЩ Алексиев бе 

сред най-добрите познавачи на 
политиката на Съветския съюз и 
радикалния ислям.

Много известни личности, 
много българи написаха в соци-
алните мрежи, че тъжат за кончи-
ната Алекс Алексиев. И те са ис-
крени, както самият той беше 
искрен. Последователен антико-
мунист, радетел за свободна и не-

зависима България, Алекс Але-
ксиев не се свенеше да назовава 
нещата с истинските им имена, 
когато е необходимо да изразява 
несъгласие, или да се съгласява. 
Той беше безкомпромисен в стре-
межа си да осуети опитите  за но-
ва комунизация на страната ни. 
Провиждаше заплаха и от Русия 
на Путин, и от Турция на Ердо-
ган. Тези заигравания на геопо-
литическо ниво от страна на два-
мата лидери според Алексиев 
бяха и си остават най-опасните 
ходове за България. 

Поведението на Алекс Алекси-
ев пред медиите винаги е било на 
мъдрец, човек, който знае много, 
който говори бавно, целенасоче-
но и думите му се стоварват на 
точните си места, където казват 
най-много и най-ясно онова, кое-
то авторът им мисли наистина. 

Бащата на Алекс е известният 
ни художник Райко Алексиев. 
Той е с псевдоним Фра Дяволо. 
Райко е неколкократен председа-
тел на Съюза на дружествата на 
художниците в България; сътруд-
ник на периодичните издания 
„Македония“, „Барабан“, 
„Смях“, „Людокос“, „Българан“, 
„Маска“, „Зора“; основател и гла-

вен редактор на сатиричния вест-
ник „Щурец“ (1932 – 1944). Ав-
тор е на няколко сборника с 
хумористични разкази и фейле-
тони. Участва в няколко худо-
жествени изложби.

„Аз не съм политик. Аз съм по-
казвал грешките на политиците, 
мъчил съм се с моите карикатури 
да осмея това, което вършат някои 
политици и е вредно за народа. Аз 
нямам пари в чужбина. Плащал 
съм редовно данъците си. На все-
киго съм услужвал и съм давал с 
двете ръце. На никого не съм взел 
нищо и не съм напакостил. Аз не 
съм плъх, та да напускам кораба, 
когато той потъва“, каза Райко 
Алексиев преди да бъде арестуван 
и убит от комунистите в София на 
18 ноември 1944 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ
кореспондент на  

в-к „България Сега “ в София

Убиват Райко Алексиев заради карикатура на Сталин.
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Имате слабост в краката или пояса? Не 
можете да извървите половин пряка 
без да спрете за почивка? Възможно е 
да имате стеноза – стеснение на гръб-
начния стълб от дискова херния. Това 
прищипва нервите, които излизат от 
гръбначния стълб и води до радикулит
ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ ДЕКОМПРЕСИЯ

Вашето новородено бебе не яде и не 
спи добре, често и обилно се оригва? 
Не знаете как да спрете неговия плач и 
колики? Възможно е детето Ви да е по-
лучило лека травма на гръбначния 
стълб при раждането

НЕОБХОДИМА МУ Е МЕКА 
ДЕКОМПРЕСИЯ В ОБЛАСТА 
НА ТАЗА И ТИЛА

ДЕКОМПРЕСИЯ
Освобождаване на чувствителните околоставни тъкани (връзки и нервни влакна), прищипани в следствие на компресия от издут 
диск, менискус или спазмирани мускули. Тази компресия се съпровожда от възпалителен оток и болка, които засилват прищипва-
нето. Декомпресията е универсален способ за премахване на спазъм, оток или възпаление. Чрез декомпресията се освобождават 
прищипаните тъкани и се елиминира първопричината за болката

Ръцете Ви изтръпват и болят, когато пе-
чатате на компютъра? Събуждате се но-
щем от изтръпване на ръцете и гърчове 
в краката?

ВАШИЯ ГРЪДЕН КОШ 
СЕ НУЖДАЕ ОТ 
ДЕКОМПРЕСИЯ

Главата Ви боли редовно? Имате нео-
чаквани епизоди на световъртеж и за-
губа на равновесие?
Възможната причина е в шейно-череп-
ния преход на гръбначния стълб

ДЕКОМПРЕСИЯТА ПОМАГА 
ПРИ ПРИЩИПВАНЕ НА НЕРВИТЕ 
И КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ

СТЕНОЗА

ТРАВМА ПРИ 
РАЖДАНЕ

ИЗТРЪПВАНЕ НА 
КРАЙНИЦИТЕ

Главоболие и 
завиване на свят

847.681.1161985 S. BUFFALO GROVE, BUFFALO GROVE, IL 60089
Приемаме PPO                       OrthoPainRehab.com
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СУДОКУ
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All real estate advertising in 
this newspaper is subjected 
to the Federal Housing Act, 
according to which it is illegal 
to advertise any preference, 
limitation or discrimination 
based on race, color, religion, 
sex, handicap, family status or 
national origin, or an intention 
to make any such preference or 
discrimination in the sale, rental 
or financing of housing.
I n  add i t i on ,  t he  I l l i no i s 
Human Rights Act prohibits 
discrimination based on age, 
ancestry or marital status. 
“Bulgaria Sega” newspaper 
will not knowingly accept any 
advertising for real estate, 
which violates the law. All real 
estate properties advertised 
are available on an equal 
opportunity basis. To report acts 
of discrimination, contact directly 
the U.S. Department of Housing 
and Urban Development.
Всички реклами в областта 
на недвижимото имущество в 
този вестник се подчинават на 
Federal Housing Act, съгласно 
който е незаконно да се ре-
кламира каквото и да е пред-
почитание, ограничение или 
дискриминация на основата 
на раса, цвят на кожата, ре-
лигия, пол, физически недъг, 
семеен статус или национа-
лен произход или намерение 
за подобно предпочитание 
или дискриминация при про-
дажбата, наемането или фи-
нансирането на недвижимо 
имущество. 

Освен това the 
I l l i n o i s  H u m a n 
Rights Act забраня-
ва дискриминира-
нето на основата на 

възраст, потекло или семеен 
статус. Вест- ник “България 
Сега”, в случай че е в течение 
на нарушаване на горните за-
кони при рекламиране на биз-
нес в областта на недвижи- 
мото имущество, ще отказва 
пуб- ликуването на подобни 
реклами. Всички реклами-
рани недвижими имущества 
са достъпни на осно- вата на 
равни възможности. Слу- чаи 
на дискриминация можете да 
съобщите директно на U.S. 
Department of Housing and 
Urban Development.

ДАВАМ ПОД HАЕМ
FOR RENT

ROOM – DES PLAINES 
Давам стая под наем за жена. 

Апартаментът е на 2рия етаж и се 
намира на адрес: 8896 David Pl., 
Des Plaines, IL. Добра локация и 

добра цена. 
Тел. 847.371.1373 12.08OLSM/#3-23/30185

ROOM - DES PLAINES 
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ ЗА ЖЕНА. 
АПАРТАМЕНТА Е НА ВТОРИЯ ЕТАЖ 
НАМИРА НА АДРЕС 8896 DAVID PL 
DES PLAINES IL. ДОБРА ЛОКАЦИЯ 

И ДОБРА ЦЕНА. КРАСИ. 
Tel. 847.371.1373 01.18EFSM/#7/30190

2BDR APT - DES PLAINES 
2BDR апарнамент под наем в 
центъра на Des Plaines. Цената 

включва нови уреди (включително  
пералня и сушилна), газ, топла 
и студена вода, отопление, с 

паркинг място за 1 кола и улично 
паркиране за повече. С два walk-in 
closets. За повече информация на: 
Тел. 224.875.0402 01.12ONLSM/#6/23/30187

1BDR - BUFFALO GROVE 
Completely renovated - The Arbors 
Condominium. Steps away from 
shopping, restaurants and parks. 

Pet friendly. Well maintained 
building and plenty of parking. 

Laundry room on the same floor. 
Gas, Internet and parking included. 

Tenants pay electricity. Price: 
$1,350 For more info: 

Tel.305.333.7317 12.01FBGRSM/#02-23/30182

SEMI TRAILER HYUNDAI 
TRANSLEAD 

Hyundai Translead Semi Trailer,Y 
2000,Length -53 feet, wight 102 

in, 2 axles, New swing doors. Very 
good condition. Price $ 12,000. 

Tel.630.418.2067 11.17FMSNGSM/NL/30180

BORDER PROTECTION DOGS 
Продавам граничарски кучета 
(Източно европейска немска 

овчарка с американска bloodline 
за големина) в Калифорния. Цена 
$2000. 5 малки 2 женски, родени 
на 10ти август, няма да ги дам 
преди да са на 8 седмици. Ще 

дойдат с първите ваксини. 
Тел. 415.967.3797     09.10FSM/NL/30014

USED COMMERCIAL EQUIPMENT 
(Restaurant) for Sale. Low Prices. 

Tel. 224.201.1932 09.09INPSM/#NL/30159

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА
HELP WANTED

BABYSITTER - NORTHBROOK 
Търся детегледач(ка) за две 

деца - 2 години и 3 месечно. Да 
започне Април месец когато ми 

свърши майчинството. Northbrook. 
Голямото дете е в пред училищна 

три дни в седмицата сутрин. 
Кандидата трябва да може да 

кара кола, да говори английски 
(макар и малко), да не пуши, 

ваксиниран(а). За повече 
информация се обадете на; 

Tel.847.877.2540 01.26ONLSM/#8/30191

CDL DRIVER 
Small company looking for 

experienced CDL driver. Dry van 
Midwest West. 

Tel.224.258.3246 01.17ONLSM/#6/30189

CZEZ HOTEL (ARLINGTON HTS): 
WE ARE HIRING 

Seeking a driven, professional, 
employee for our Sales Manager 
Position. Applicant must be well 
versed in Banquet Sales (i.e. 
Wedding, Holiday, Business, 

Public/Private Events.) Please, call 
or apply in person. Address:519 W. 

Algonquin Rd, Arlington Heights 
Tel. 847.437.5590 11.10ESM/NL/30179

CDL DRIVER 
Looking for CDL driver, Hazmat & 
Tanker Endorsements required. Pay 

0.80 c/m. 
Tel. 773.807.7028 12.08OLSM/#3-23/30183

FULL TIME OR PART TIME NANNY 
Full time or part time nanny needed. 
Family in Oak Park is looking for a 
nanny for their 9 month old baby. 
To apply please call/ text Ina at: 

Tel. 773.366.5181 12.08TELSM/#3-23/30186

CDL “A” DRIVER 
CDL "A" needed. 1 year experience 
min., good driving record, regional 
- Midwest, New VOLVO truck 2023. 
Tel. 773.988.0240 - Sasho    12.08OLSM/#3-23/30184

GENERAL CONSTRUCTION WORK 

People needed for furniture 
assembling ASAP. 

Tel. 847.437.5590 10.20TSM/NL/30173

LOOKING FOR A WOMAN FOR 
HOUSE CLEANING 

Търся жена за чистене на малка 
къща със мен - Валя, телефона ми е  
773.844.0010 09.22ONLSM/NL/30163

SAFETY TEAM ASSOCIATE - 
TRUCKING 

CellEx Consulting Group Is looking 
to hire a motivated and team 

oriented individual to join our safety 
team. If you think you are the right 
candidate submit your resume at 

information@cellexconsultinggroup.
com Or call: 

Tel. 224.404.6114 08.27FMSM/NL/30009

МЕДИЦИНСКИ ОФИС ТЪРСИ 
мануален терапевт с лекaрско 

образование.  
Телефон: (847) 681-1161  07.31ESM/NL/29337

HELP NEEDED – KITCHEN & BAR 
– PROSPECT HTS 

Ресторант в Prospect Heghths 
търси жена за работа в кухнята и 

помагане на бара 
Тел.: 224.201.1932 09.09INPSM/#NL/30158

DENTIST - PART-TIME 
Looking for a part-time dentist for 
2 locations – Chicago & Niles. Ask 

for Rose. 
Tel. 847.493.9328  

Tel. 847.470.0240 08.29IPSM/NL/29842

SECRETARY/LEGAL ASSISTANT 
An immigration attorney is looking 
for a Bulgarian speaking secretary/

legal assistant who is detail-
oriented and has strong work ethic.  
Office experience is a must.  For 
consideration, please, send your 

resume to:  
tripleac919@gmail.com 02.01TSM/NL/30137

HOMEMAKERS (CAREGIVERS & 
HOUSEKEEPERS) 

Illinois Home Care Specialists 
Inc. is looking for homemakers 
(caregivers & housekeepers). 
Requirements: people oriented, 

caring and compassionate, xcellent 
interpersonal skills, hold a valid 
driver’s license, consent to have 
criminal background check & 

fingerprint check, have cell. phone, 
be well groomed. Send your resume 
to info@ilhomecarespecialists.com 

or call us at: Tel. 630.283.3637  
Tel. 773.886.8277 09.05IPSMNL/29846

EXPERIENCED NURSE 
Guardian Hospice is looking for 
a full-time hospice experienced 

nurse for full-time night shift and 
full-time day shift. Excellent benefits 

& salary. 
Please call 847-446-0000  

or apply online. Position opens 
immediately 05.29OM/NL/29918

FEMALE BARTENDERS – 
PROSPECT HEIGHTS 

Ruben’s Bar & Grill is looking 
for female bartenders - Prospect 
Heights – 5 S. Wolf Rd., Prospect 

Heights, IL 60070. 
Tel. 224.201.1932    03.11INPSM/NL/29985

SAFETY TEAM ASSOCIATES 
Safety Team Associates Needed For 
a Trucking Consulting Company in 

Elk Grove Village. 
Tel.224.404.6114 10.21FSM/NL/30115

INSURANCE PROFESSIONALS 
Bondar Insurance Group is 

growing. We are looking to hire 
insurance professionals. Incomes 
vary depending on skill sets and 
experience. Entry level position 
also possible. Apply now for 
consideration. Please, email 

resume at: E-mail:  
jobs@bondarins.com 05.03TSM/NL/29686

NEW BANYA IS OPEN IN 
BUFFALO GROVE!!!! 

Indoor plunge pool // Outdoor 
heated pool// Massage// Eastern 
European food favorites including 
homemade salo and borscht// 

16,000 square foot facility// $35 
admission //  

www.skyspasauna.com  
Tel.847.243.4049 09.24FBGR/NL/30015

Russian families,  
American families  

& other jobs
Помагаме за намиране на 

работа в руски и 
американски семейства и 
всякакъв друг вид работа.

Tel. 847.858.9822 - Галя

NISSAN MURANO 2020 
(1000 miles) For Lease (UBER or 

other uses). 
Tel. 224.201.1932 09.09INPSM/#NL/30160

LOOKING FOR A MAN FOR 
FRIENDSHIP 

Търся господин за приятелство 
години 64-70. 

Tel. 773.844.0010  09.22ONLSM/NL/30162

Малките обяви във всички категории се публикуват САМО срещу заплащане!

WAYS TO SUBMIT A CLASSIFIED AD:
1. Call us at 773.317.8035. 
2. Send us the text via SMS to 773.317.8035 (please, include name 

& tel. #, so that we can get back to you for payment info). 
3. Send us the text to: editor@bulgariasega.com (please, include 

name & tel. #, so that we can get back to you for payment info)  
4. Post online at: www.bulgariasega.com/classifieds 

Deadline for the current issue publication is every Wednesday by noon! 
We charge $1.00 per word/per issue.  

Minimum $10 per issue. 
----------------------------------------------------------------------------

НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПЛАТЕНА ОБЯВА: 
1. Обадете се на 773.317.8035 
2. Изпратете текста на обявата чрез SMS на 

тел. 773.317.8035 (моля, включете име и 
телефон, където можем да се обадим, за 
да получим информацията за плащането) 

3. Изпратете текста на обявата на: editor@
bulgariasega.com (моля, включете име и 
телефон, където можем да се обадим, за да 
получим информацията за плащането)

4. Добавете Вашата обява онлайн на:  
www.bulgariasega.com/classifieds 

Крайният срок за публикация в текущия брой е всяка сряда до обяд!
 Плаща се $1.00 на дума/на брой. Минимум $10 на брой. 

МАЛКИ ОБЯВИ ▀▄▀▄ CLASSIFIEDS ▀▄▀▄

ПРОМОЦИЯ:
Малки обяви поствани от членове на следните фейсбук групи:
1.  „Chicago Bulgarians | Българи в Чикаго“
(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago)
2. „Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго“
(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited)
3. „Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ“

(https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited)
до сряда наобяд за всички категории с изключение на „Предлагам Работа“ и „Услуги“, ще бъдат  

публикувани безплатно в текущото издание на в „България СЕГА“ – Чикаго за минимум 1 месец. 
Промоцията е валидна до 30-ти март, 2023!

Заб. Моля добавяйте вашия телефон или емайл за връзка,  
за да бъде публикувана обявата Ви във вестника!

ОБАДЕТЕ СЕ НА 
тел. 773.317.8035 или 773.317.0904,  

за да публикувате  
Вашата малка обява.

 PLEASE, CALL  
tel. 773.317.8035 or 773.317.0904  

to submit your classified ad

DRIVER RECRUITER 
We are looking for a driver recruiter to be part of our team. This position offers 
competitive base salary, commission and other benefits, our office is located in 

Woodridge IL (5 minutes from i55/i355) 
-Strong Communication Skills;  
-Strong Organizational Skills;  

-Create and respond to leads from different sources; 
-Introduce and sell driving opportunities to OTR driver candidates;  

-Follow up with approved candidates;  
-Managing all required paperwork during the recruiting process;  

For more information please call us at 708-990-3785 Alex or send your resume at  
alexd@stateexpress.us  03.03ESM/NL/30141

ENERGETIC AND SELF-MOTIVATED PERSON FOR ACCOUNTING 
At State Express we are looking to hire an energetic and self-motivated 

person for accounting department. If you are a high-achieving professional 
or just started looking to become a part of well-established team committed 
to excellence, then this is for you. The transportation company has been in 
this business for 20 years. Job Deion: • Assisting accounting manager • 

Entering information into various platforms. • As well other duties assigned. 
Requirements: • Computer skills: Microsoft Excel, Word • Good verbal and 

written communication skills • Must be a well-organized and detail oriented • 
Professional attitude • No experience necessary • Full-time Mon-Fri 

Contact us: (708) 990-3785 Send resumes to: ruta@stateexpress.us 09.22FBGRPSM/NL30164
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BUSINESS CARDS ● 
BUSINESS CARDS 
● BUSINESS CARDS

Митническа и експортна 
консултация

773 728 9425

SEA Cargo

AIR Cargo 

Cargo

Svetlozar Ivanov
Office Manager

Tel: 1 773 728 9425
Cell: 1 224 392 1945
Fax: 1 773 888 6337

e-mail: polinaserv@netscape.net
www.PolinaService.com

Цени без конкуренция

Въздушно карго Контейнери

Укрепване на товари
Aвтомобили, лодки, мотоциклети 

мебели

© 2012
Polina Service

All Rights Reserved

Sea Cargo

4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625
POLINA SERVICE, INC.

773 728 9425

4833 N. Talman Avenue, Chicago, Illinois 60625
POLINA SERVICE, INC.

Cargo

От врата до врата!
Обадете се сега

Πoтpeбитeлитe cпpяxa дa ĸyпyвaт cмapтфoни, 
a тeлeĸoмитe - 5G oбopyдвaнe. Зaщo?

"Haй-лoшoтo пpeдcтaвянe oт дeceтилeтиe" - тaĸa 
aнaлизaтopитe oт Саnаlуѕ ĸoмeнтиpaт дocтaвĸитe нa cмapт-
фoни в ĸpaя нa 2022 г. Cпopeд пpeдвapитeлнитe им дaнни 
гoвopим зa 17% cпaд пpeз пocлeднoтo тpимeceчиe и oбщo пoд 
1,2 млpд. ycтpoйcтвa, cтигнaли дo пaзapa пpeз цялaтa гoдинa.

Maĸpoиĸoнoмичecĸaтa cpeдa 
ce oĸaзвa изĸлючитeлнo cлoжнa 
зa пpoизвoдитeлитe им, ĸaтo oт 
Саnаlуѕ пocoчвaт, чe тъpгoвци-
тe пoдxoждaт изĸлючитeлнo 
внимaтeлнo c пopъчĸитe cи и 
тoвa вoди дo нaмaлeнитe 
дocтaвĸи. "Дoĸaтo тъpceнeтo в 
ниcĸия и cpeдния ĸлac нaмaля-
вaшe бъpзo пpeз пpeдxoднитe 
тpимeceчия, тoвa във виcoĸия 
ĸлac зaпoчнa дa пoĸaзвa cлaбocт 
пpeз чeтвъpтoтo тpимeceчиe. 
Πpeдcтaвянeтo нa пaзapa cилнo 
ĸoнтpacтиpa нa тoвa пpeз cъщия 
пepиoд нa 2021 г., ĸoгaтo ви-
дяxмe pъcт нa тъpceнeтo и 
нaмaлявaнe нa cнaбдитeлнитe 
пpoблeми", ĸoмeнтиpa 
aнaлизaтopът Pyнap Бьopxoвдe.

Cпopeд aвтopитe нa aнaлизa 
пpeз 2023 г. нe мoжe дa ce oчaĸвa 
бъpзo и мaщaбнo пoдoбpeниe: 
"Maĸap инфлaциoнният нaтиcĸ 
пocтeпeннo дa oтcлaбвa, 
eфeĸтитe oт вдигaнeтo нa лиxвe-
нитe пpoцeнти, иĸoнoмичecĸoтo 
зaбaвянe и вce пo-зaĸъcвaщият 
пaзap нa тpyдa щe нaмaлят 

пoтeнциaлa в тaзи cфepa. Toвa 
cилнo щe пoвлияe нa нacитeни-
тe пaзapи, в ĸoитo дoминиpaт 
ycтpoйcтвaтa oт cpeдeн и виcoĸ 
ĸлac ĸaтo Зaпaднa Eвpoпa и 
Ceвepнa Aмepиĸa".

Ha пpaĸтиĸa нaблюдeниятa 
нa Саnаlуѕ пoĸaзвaт eднo - в cи-
тyaция нa иĸoнoмичecĸa 
нecигypнocт xopaтa нe ca cĸлoн-
ни дa инвecтиpaт в ycтpoйcтвa, 
ĸoитo нe ca им нeпocpeдcтвeнo 
нeoбxoдими зa paбoтa или зa 
ocнoвни дeйнocти в живoтa и 
ĸoитo нe ca ĸaчecтвeнo пo-
дoбpи oт тeзи, c ĸoитo paз-
пoлaгaт и в мoмeнтa.

Зaтoвa нe e изнeнaдa и чe 
Аррlе cтaвa тoп пpoизвoдитeл 
пpeз Q4 c 25% пaзapeн дял - 
ycтpoйcтвaтa нa ĸoмпaниятa 
имaт ayдитopия, ĸoятo e изĸлю-
читeлнo вяpнa, a ocвeн тoвa нa 
пaзapи ĸaтo тoзи в CAЩ 
тeлeĸoмитe знaчитeлнo cyбcи-
диpaт инaчe дocтa виcoĸaтa 
цeнa. Ѕаmѕung и Хіаоmі oфopмят 
чeлнaтa тpoйĸa, нo пpи ycтpoй-
cтвaтa и нa двeтe ĸoмпaнии ce 

oтчитa cepиoзeн cпaд нa 
тъpceнeтo.

Oтнocитeлнo пoзитивни ca 
eдинcтвeнo oчaĸвaниятa зa 
Югoизтoчнa Aзия зapaди 
възcтaнoвявaнeтo нa 
иĸoнoмиĸaтa и нa тypиc-
тичecĸaтa aĸтивнocт в Kитaй.

 » Πpи мpeжитe нe e пo-дoбpe
Швeдcĸият пpoизвoдитeл нa 

тeлeĸoм oбopyдвaнe Еrісѕѕоn нe 
ycпя дa пocтигнe зaлoжeнитe cи 
цeли зa пpиxoдитe в пocлeднoтo 
тpимeceчиe нa 2022 г., cъoбщaвa 
Тhе Rеgіѕtеr. Πpичинaтa - 
oпepaтopитe нe бъpзaт дa пpaвят 
гoлeми инвecтиции в 5G зapaди 
нeяcнoтaтa ĸaĸвo cлeдвa зa 

иĸoнoмиĸaтa.
Peзyлтaтът - 34% пo-мaлĸa 

пeчaлбa пpeди дaнъци нa гo-
дишнa бaзa и пoчти 25% пo-
мaлĸo oт oчaĸвaнитe oĸoлo 1 
млpд. дoлapa зa тpимeceчиeтo. 
Изпълнитeлният диpeĸтop 
Бьopьe Eĸxoлм пpизнaвa, чe в 
ĸpaтĸocpoчeн плaн cитyaциятa 
e "нecигypнa".

Зaтoвa и ĸoмпaниятa oчaĸвa 
мpeжoвитe oпepaтopи "дa 
пpoдължaт дa изпoлзвaт aĸти-
витe cи" c oглeд мaĸpoиĸoнo-
мичecĸи нeблaгoпpиятнитe 
фaĸтopи. Kaĸтo Теlесоmѕ.соm 
oтбeлязвa, тoвa oзнaчaвa, чe 
cпopeд Еrісѕѕоn тeлeĸoмитe щe 
зaдъpжaт инвecтициитe cи в 

нoвo oбopyдвaнe и щe paзчитaт 
нa вeчe зaĸyпeнoтo пoнe в нaй-
близĸo бъдeщe - пoнe пpeз 
пъpвaтa пoлoвинa нa гoдинaтa.

B oтчeтa нa пpoизвoдитeля ce 
пocoчвa дoбъp pacтeж в Индия, 
ĸoйтo oбaчe нe мoжe дa ĸoм-
пeнcиpa oгpaничeнoтo тъpceнe 
нa пaзapи ĸaтo Ceвepнa 
Aмepиĸa. Moжe дa ce ĸaжe, чe 
пpoблeмитe пpи ĸpaйнитe 
ycтpoйcтвa ce пpeнacят ĸъм 
мpeжoвoтo oбopyдвaнe - 5G 
тeпъpвa щe paзĸpивa cвoя гo-
лям пoтeнциaл, нo ceгaшнитe 
мy имплeмeнтaции нe ca 
дocтaтъчни, зa дa нaĸapaт ĸaĸтo 
пoтpeбитeлитe, тaĸa и 
тeлeĸoмитe дa пpaвят cĸъпи 
ъпгpeйди в ceгaшнaтa иĸoнo-
мичecĸa cитyaция.

Дoĸaтo пoтpeбитeлcĸият 5G 
ceгмeнт ĸъм мoмeнтa cтpaдa oт 
мaĸpoиĸoнoмичecĸaтa cитya-
ция, oт Еrісѕѕоn нacoчвaт 
пoглeдa cи ĸъм бизнec пoтpeби-
тeлитe нa cпeцифични мpeжoви 
peшeния oт пeтo пoĸoлeниe. 
Eĸxoлм oпpeдeля тaзи чacт oт 
бизнeca ĸaтo "гoлям фaĸтop зa 
дългocpoчния pacтeж" cлeд 
2024 г. зaeднo c лицeнзиoннитe 
cпopaзyмeния в нoви oблacти 
ĸaтo ІоТ.

money.bg

773.317.0904

Аз съм Янко и съм Хипнотист !
Предлагам асортимент от хипнотични услуги като :

Регресия в минал живот.
Регресия в живот между животите.
Регресия в детството и много други.

Работя и Online през
https://www.hypnoyan.com



Tel.: 773.317.8035 &
 847.707.0065
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