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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 

като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мне-

нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Когато през март 2019 година спряхме 
печатното издание на BG VOICE при първа-
та вълна на коронавируса, никой от нямаше 
представа за колко време и какво всъщност 
ни очаква. Надявахме се, че за няколко сед-
мици това ще отмине и ще се върнем към 
нормалния си начин на живот. Година и по-
ловина по-късно животът е толкова по-раз-
личен и всичко се промени. Променихме се 
и ние. Пандемията ни отне роднини и при-
ятели, разедини ни още повече, но ни на-
прави и по-силни. COVID промени и нашия 
бизнес – затвърди онлайн журналистиката, 
но все още, без да създаде перфектен биз-
нес модел, от който тя може да се издържа. 
За тази година и половина загубихме най-
стария български вестник в Чикаго – „Бъл-
гария“, който спря да излиза изцяло след 19 
години.

За българите, преживели комунизъм, де-
мократични промени, емиграция, терорис-
тични атаки и сега пандемия, това се оказа 
поредното предизвикателство, което тряб-
ва да преодолеем. Китайският философ Кон-
фуций го е казал – проклятие е да живееш в 
интересни времена.

Интересните времена обаче раждат инте-
ресни герои, драматични събития и обрати, 
нови открития и дори революции. А това е, 
което всеки журналист обича. За тази годи-
на и половина BG VOICE се превърна в абсо-
лютния лидер сред българските медии зад 
граница – сайтът ни се посещава от рекорд-
ните над 1,3 милиона души всеки месец от 
всяка точка на света. Продължихме да под-
готвяме дигиталното издание на BG VOICE 
всяка седмица с надеждата, че някой ден от-
ново ще се появи на хартия (но доскоро въ-
обще не вярвах, че това ще се случи някога). 
През февруари отпразнувахме юбилейния 
ни, 10-и рожден ден, с парти, виртуален кон-
церт с най-големите звезди на българската 

сцена (може да го намерите онлайн на сайта 
ни), инвестирахме повече във видео и ново 
съдържание с акцент върху темите, които ви 
вълнуват.

Говоря от името на целия екип, че сме из-
ключително щастливи и се вълнуваме за 
това прераждане на хартия. Мнозина каз-
ват, че вестниците са отживелица, хартията 
е мъртва, да живее интернет! Но има едно 
особено усещане да хванеш любимия бъл-
гарски вестник в едно от нашите заведения 
в Чикаго и да прочетеш нещо интересно за 
живота в САЩ и България. Това усещане за 
част от една голяма, динамична и бързо раз-
виващата се общност. И ти си част от нея. 
Усещане за цялост.

От тази седмица BG VOICE отново е на хар-
тия, макар и малко по-малък от преди и не 
в същия ежеседмичен ритъм. Вестникът ни 
отново ще бъде с вас с най-добрата селек-
ция на теми от нашите репортери и редакто-
ри по целия свят – с акцент върху истории, 
които не сте прочели преди това в интернет, 
с разкази за интересни и успели наши съна-
родници, с полезни консултации по имиг-
рационни, финансови и здравни теми, със 
забавни четива, любопитни вести, малки 
обяви и всичко онова, което очаквате от нас 
вече почти 11 години. BG VOICE остава ва-
шият силен глас в американското общество!

А ние се надяваме на вашите предложе-
ния за теми, въпроси и сигнали, както и на 
подкрепата на българския бизнес в САЩ – 
само заедно може да задържим още дълго 
време това усещане за силна общност, кое-
то може да държите в ръцете си всяка сед-
мица!

Благодаря ви за доверието и приятно  
четене!

Ясен

BG VOICE отново на хартия  
и с повече от темите за вас

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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М
ашинно гласуване, трети път 
избори за парламент и пре-
цедент в най-новата история 
на България с едновременен 
избор на президент и депу-

тати – това са само част от нещата, с които 
ще се срещнем на 14 ноември. Дотогава има 
повече от месец и тепърва предстои избис-
тряне на детайлите, но ЦИК, Външно минис-
терство, посолствата и организациите от до-
броволци в чужбина вече подготвят вота на 
пълни обороти.

Какво се знае досега?

Секциите зад граница
За изборите 2 в 1 през ноември българите 

зад граница ще гласуват в 67 държави. 672 
са секциите, които ще бъдат автоматично от-
крити, защото в тях на предишните избори 
са гласували над 100 души. Допълнителни 
секции ще бъдат отворени в местата, къде-
то има подадени най-малко 40 заявления за 

гласуване.
Засега само осем държави - Австрия, Ве-

ликобритания, Молдова, Словакия, Слове-
ния, Турция, Франция и Южна Африка - са 
дали съгласието си нашите сънародници да 
упражнят правото си на глас.

На изборите през юли българите в чужби-
на можеха да гласуват в 784 секции, като от 
тях 273 бяха оборудвани с машини в 24 дър-
жави. На редовните избори на 4 април бро-

ят на секциите извън граница бе значително 
по-малък 464.

Над 300 заявления в САЩ 
за 5 дни

Електронни заявления за разкриване на 
още секции в чужбина ще се приемат до 19 
октомври, като за една са необходими поне 
40.

Най-много заявления в първите часове от 

работата на системата са подадени от САЩ, 
Германия и Великобритания. За първите пет 
дни от началото на подаването 347 българи 
в Щатите бяха заявили желание, като според 
данните от платформата „Аз гласувам“ вече 
има формирани три допълнителни секции.

Защо има нужда 
от още машини

България разполага с 11 237 машини за 
гласуване и ще са нужни още 1600 устрой-
ства, за да бъдат проведени изборите спо-
койно. Секциите в България прогнозно ще 
бъдат 11 643.

Съображението на Централната комисия 
за повече устройства е била активността на 
изборите на 11 юли. Според ЦИК по този на-
чин хората ще бъдат по-спокойни да отидат 
да гласуват. На вота през юли гласуването с 
машина бе в 9401 секции, като в 1115 бяха 
оборудвани с по две устройства.

От ЦИК смятат, че дори и да не се закупят 
още машини за вота, изборите отново ще се 
проведат в съответствие със закона. 

Избори 2 в 1: Как ще 
гласуваме на 14 ноември
XПодаването на заявления за чужбина започна, крайният срок е 19 октомвриИРИНА  

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

http://imgtrucking.com
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И
збирателната комисия тест-
ва варианти за съкращаване на 
времето за гласуване - с пре-
листване или с прочитане на 
възможностите за избор.

Разпечатването на разписките също отне-
ма повече време, защото на 14 ноември те 
ще са две.

На вота през юли бяха нужни 5 минути, ако 
избирател стои пред машината и не предпри-
ема действия, за да бъде питан дали има нуж-
да от съдействие. Сега това време ще трябва 
да се намали на 3 минути.

В повечето секции 
ще има по две машини 

Ако бъдат закупени още 1600 устройства, в 
голяма част от секциите, където се гласува с 
машини, ще са поставени не една, а две.

По закона за Изборния кодекс в секциите 
с над 300 избиратели в страната и в чужби-
на се гласува само и единствено с машини, а 

сега желанието на избирателната комисия е 
в секциите, където на 4 април и 11 юли са гла-
сували над 320 души, устройствата да са две.

От ЦИК смятат, че границата трябва да се 
смъкне на 310 или 300 избиратели.

На вота през юли по две устройства заради 
големия брой избиратели имаше в 1115 сек-
ции в България и в 148 зад граница.

Гласуване с една карта 
и за двата вота

Гласуване с една карта и за парламент, и за 
президент е предложението на ЦИК, но все 
още не е окончателно. Според комисията, 
ако на много места има по две машини, това 
означава, че картите в оборот ще са четири и 
това ще създаде объркване.

Ще се вади ли картата между двете гласу-
вания обаче, тепърва ще се уточни.

Обсъжда се и дали при поставяне на кар-
тата за гласуване в машината ще се визуали-
зира директно едната бюлетина, или избира-
телят ще бъде питан за какво иска да гласува 

– за парламент или за президент.
Автоматично да се зарежда втората бюле-

тина след първия избор прави гласуването 
по-интуитивно за избирателите, смятат от из-
борната комисия.

Според тях една разписка и за двата из-
бора спестява усилие на избирателите и на-
малява възможните грешки, важни при кон-
тролното преброяване. Но ако все пак се 
реши отпечатване на две отделни разпис-
ки, те трябва да са с различна дължина, за да 
може гласоподавателят да разграничи в коя 
кутия да я пусне.

21 партии и 7 коалиции
21 партии и 7 коалиции се регистрираха 

за участие в изборите на 14 ноември. Отказ 
от регистрация е получила само „Българско 
лято“ на Васил Божков. Причината е, че оттам 
не са предоставили в ЦИК пълен комплект 
документи.

На изборите на 11 юли сме избирали меж-
ду 15 партии и осем коалиции, или общо 23 
формации.

Три, а не пет минути – 
времето за гласуване
XПовече машини в секциите и гласуване с една карта и за двата вотаИРИНА  

ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com
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О
спорвана надпревара се оч-
ертава за президентските из-
бори на 14 ноември. Доскоро 
изглеждаше, че президентът 
Румен Радев няма да има сери-

озна конкуренция да запази поста си. Но в 
края на миналата седмица той се сдоби не 
с един, а с двама реални опоненти, които 
може да застрашат преизбирането му.

Радев и Илияна Йотова
още през февруари обявиха намеренията 
си да се кандидатират за втори мандат. Те са 
издигнати като независими от Инициативен 
комитет, но към момента подкрепа за тях са 
обявили БСП, „Има такъв народ“, новата по-
литическа формация на бившите служеб-
ни министри Кирил Петков и Асен Василев, 
„Продължаваме промяната“. Мая Маноло-
ва от „Изправи се, ние идваме!“ също обяви 
подкрепа за втори мандат на Радев, макар 
нейните партньори в коалицията Арман Ба-
бикян и Николай Хаджигенов все още да 
търсят своя кандидат.

От ГЕРБ до последно криха претенден-
та си, въпреки че от седмици твърдяха, че 
името му е ясно. Едва преди дни те обяви-
ха, че ще подкрепят кандидатурата на рек-
тора на Софийския университет проф. Ана-
стас Герджиков. Кандидатпрезидентската 
двойка

Герджиков – Невяна Митева
беше издигната и представена от Инициати-
вен комитет в неделя. Председател на ини-
циативния комитет е Радомир Чолаков, на-
роден представител от ГЕРБ-СДС в 45-то и 
46-то Народно събрание, а заместник-пред-
седател - проф. Николай Овчаров. В комите-
та влизат ректори на осем висши училища, 
кметовете на Велико Търново, Бургас и Со-
фия, бившият министър на образованието 
и науката и депутат от ГЕРБ-СДС Красимир 
Вълчев, представители на образованието, 
науката и културата.

„Аз не съм политик, а българин, който е 
готов да плати цената и да поеме отговор-
ността за обединението. Целта ми е да вър-
на нормалността в българската политика“, 
каза номинираният за кандидат-президент 
проф. Анастас Герджиков. Той отбеляза, че 
очаква подкрепа от всички български граж-
дани, защото не е партиен кандидат или 
партиен член.

Картината стана още по-интересна, кога-
то „Демократична България“ обяви, че ще 
подкрепи кандидатурите на кандидатпре-
зидентската двойка

Лозан Панов – 
Мария Касимова-Моасе

издигнати от „Правосъдие за всеки“.
„Моята мисия е да служа на истината 

и добродетелността“, заяви в изявление 
председателят на Върховния касационен 
съд Лозан Панов.

Номинацията на Панов, освен че ще даде 

възможност на симпатизантите на „Демо-
кратична България“ да гласуват за свой кан-
дидат, може сериозно да обърка сметки-
те на първия тур на смятаните за основни 
претенденти Радев и Герджиков, коментира 
в-к „Капитал“. Нещо повече - Панов може да 
получи и по-широка подкрепа от страна на 
привържениците на другите т.нар. протест-
ни партии, доколкото през годините той ос-
тро критикуваше главния прокурор Иван 
Гешев и предшественика му Сотир Цацаров 
и заемаше позиции в полза на провеждане-
то на радикална реформа в съдебната сис-
тема.

Няколко пъти в изказванията си през по-
следните дни ректорът на Софийския уни-
верситет също намекна, че ще разчита на 
десните избиратели, но с включването на 
Панов тази вероятност изглежда минимал-
на. На немалка част от тези гласове разчи-
таше и настоящият президент Румен Радев, 
който активно застана на страната на про-
тестиращите срещу правителството на Бо-
рисов и спечели симпатиите им.

До момента от ДПС не са обявили кого ще 
издигнат или подкрепят на президентските 
избори. Партията „по-скоро

ще има собствена 
кандидатура

за президент и вицепрезидент“, каза Халил 

Летифов, зам.-председател на формацията. 
Това ще бъде първият път в историята, ко-
гато ДПС биха се явили със свой кандидат.

От формацията обаче са категорични, че 
на евентуален балотаж няма да застанат зад 
Румен Радев.

„Мисля, че г-н Румен Радев продължава 
да убеждава обществото, че той не е обеди-
нител“, поясни Летифов.

Сред останалите кандидати за президент-

ския пост са лидерите на НФСБ Валери Си-
меонов и на „Атака“ – Волен Сидеров. Пар-
тия „Възраждане“ също издигна лидера си 
Костадин Костадинов.

Александър Томов също ще се яви на 
президентските избори, подкрепян от Бъл-
гарска социалдемокрация, а Боян Расате е 
издигнат от Инициативен комитет. Канди-
дат-президент е и вечният протестиращ 
Йоло Денев.

В надпреварата се впускат и две дами. 
Журналистката Цвета Кирилова обяви кан-
дидатурата си още през лятото, а

фолк певицата Луна
се регистрира за изборите под номер 1.

„Ние, обикновените български граждани, 
сме първи, защото искаме истинска промя-
на! От „обединителите президенти“, нямаше 
и следа…“, коментира след регистрацията 
си в ЦИК Луна.

„Става интересно на президентското 
поле. С кандидатурите на проф. Анастас 
Герджиков и Лозан Панов битката става дос-
та интересна. Ако досега президентът Радев 
се смяташе за безалтернативен, той наисти-
на показа в първия си мандат, че може да 
бъде един успешен кандидат, сега ще е не-
обходима голяма обществена подкрепа, за 
да си запази поста“, каза пред БНР бившият 
депутат от БСП Драгомир Стойнев.

Изборите за президент: 
Битката става интересна
XДПС за първи път излизат със свой кандидат

ВАЛЕРИЯ 
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Луна 

Сн.: Facebook

Лозан Панов Проф. Анастас Герджиков Румен Радев 

Сн.: БТА Сн.: БТА Сн.: БТА
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Изборите за президент: 
Битката става интересна

https://www.balkanika-restaurant.com
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Б
ългария отдавна е заела чел-
но място по брой смъртни слу-
чаи от COIVD на глава от населе-
нието. Справката в статистиката 
на worldometers.info показва, че 

от началото на пандемията в страната на 1 
млн. души починалите са 3057, което ни от-
режда шесто място по показателя в света и 
второ в ЕС след Унгария.

Причините за това са комплексни - лип-
сата на добра профилактика за хронично 
болните, които са сред най-засегнатите от 

вируса. Недоверието в здравната система, 
водещо до по-късно търсене на медицин-
ска помощ, от една страна, и действител-

ната липса на капацитет (легла, лекарства, 
интензивни отделения) също оказва своето 
негативно влияние.

Една от надеждите за

възпирането на тази 
черна статистика

се появи в самия край на 2020 г. и началото 
на 2021 г., когато ваксините срещу COVID-19 
получиха одобрение, макар и извънредно 
да се прилагат масово на населението. От 
23 август разработената от P�zer BioNTech 
ваксина дори получи пълно одобрение от 
американската служба по контрол на хра-
ните и лекарствата (FDA).

Имунизационните програми обаче, вмес-
то да влязат в борба с вируса, на много мес-
та се натъкнаха на доста добре подготвен 
антиваксърски терен. Това важи както за 
България, така и за редица други страни 
или отделни региони, каквито например са 
щатите от Американския юг.

С нарастването на използването на со-
циалните мрежи и възможността всеки да 
предпочете да се информира от там вместо 
от достоверен официален или новинарски 
източник, нарасна и възможността за мани-

Сертификатите менте – печалба 
или път към нежелана посока
XОт София до Чикаго и Отава пандемията с фалшивите ковид паспорти става по-опасна от истинската

СПАС  
СТАМБОЛСКИ

spas@bg-voice.com

http://imgtrucking.com
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пулация на общественото мнение.

Ти ваксиниран ли си?
В американската армия доскоро важе-

ше едно старо правило, касаещо деликат-
ната тема със сексуалността на войници-
те. То гласеше – не питай, не казвай (Don't 
Ask – Don't Tell). Така започва да се случва и 
в модерните общества, където подобен въ-
прос, свързан с ваксинационния статус или 
последвалия отговор, може да приключат с 
нескрито учудване, разпра или прекратява-
не на взаимоотношенията между дългого-
дишни приятели и познати.

Други в това двуполюсно противоборс-
тво намериха трети вариант, може би най-
лошият – да си закупят фалшив резултат от 
тест или сертификат за ваксинация.

От София през Берлин, Мадрид, Чика-

го, Отава, та и отвъд тръгна една много по-
опасна от истинската епидемия - тази на 
ваксинационната измама. В нея на страна-
та на врага са освен лица от организираната 
престъпност, но и такива с бели престилки 
и медицински дипломи.

Един от видимите резултати в България 
на тази епидемия е неочаквано високият 
брой на ваксинирани лица, постъпващи в 
болница или намиращи място в списъка на 
починалите.

Доказано фалшиви сертификати все още 
няма, но част от ваксинираните в тежко със-
тояние в болница са вероятно именно та-
кива случаи - за това вече говорят различ-
ни експерти. За такъв случай знае и адвокат 
Мария Шаркова, предаде БНТ наскоро.

Вече има случаи, за които ми съобщават и 
близки, че тези хора впоследствие съжаля-

ват, че са постъпили по този начин, каза тя.
В същия репортаж от националната теле-

визия цитират министърът на здравеопаз-
ването Стойчо Кацаров, който казва, че се 
проверяват десетки сигнали, свързани с ка-
зуса. Все още

доказан фалшив 
сертификат в България няма

Не е ясна причината за това, след като дори 
властите в Атина разкриха схема с медици 
в северната част на Гърция, които са били 
„ваксинирани“ в България. Тогава стана 
ясно, че медици от Драма и други близки до 
България градове са пътували до Българи в 
дни, в които са имали смяна или дежурство. 
Медиците по-късно са признали пред вла-
стите, че са плащали по 200 евро за услуга-
та.

В Чикаго на летище О'Хеър 
миналата седмица

беше установена поредна пратка с бланки 
на сертификати за ваксинация с много ви-
соко ниво на съответствие с оригиналните 
спесимени, пише NBC. От митницата там съ-
общават, че преди по-малко от месец е има-
лo подобни колети, предназначени за адрес 
в Охайо.

Няколко дни преди края на май месец се 
появиха първите съобщения за подобни 
действия в Германия. Малко по-късно стана 
ясно, че там в цели групи в т.нар. dark web 
(тъмната мрежа) сертификати са се продава-
ли за 100-150 евро на брой.

Използвайки отново тъмната мрежа и ру-
ската програма за криптирани съобщения 
Telegram, престъпници увещават свои кли-
енти от Канада, че могат да им издадат удос-
товерения за имунизация срещу COVID и 
дори да го впишат в съответните регистри, 
пишe CBC.ca в свое разследване.

Така историята се повтаря и повтаря отно-
во. Играта, в която някой си мисли, че печели 
с идеята, че надхитря системата, в един мо-
мент ще започне да се връща като бумеранг, 
защото вирусът не подбира и атакува по-
силно незащитените, и така фалшивият „пас-
порт“ за социален и трудов живот може да се 
окаже път към нежелана посока.

Освен това изкривяването на реалните ста-
тистики и завишаването на броя хора, които 
уж са ваксинирани и са попаднали в болница 
или интензивно отделение, отблъсква коле-
баещите се допълнително и така прави изли-
зането от кризата още по-трудно.
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С
АЩ ще отказват имигрантски 
визи на всички българи, които 
не са ваксинирани. Това става 
ясно от съобщение на амери-
канското посолство в София.

В него се казва, че от началото на ок-
томври кандидатите за имигрантски визи, 
които ще минат на медицински преглед, 
ще трябва задължително да имат завър-
шена пълна имунизация с ваксина срещу 
COVID-19.

От началото на ноември пък имунизаци-
ята ще е задължителна за всички чужденци, 
които искат да влязат в САЩ за туризъм или 
бизнес, съобщиха от Белия дом. Точни де-
тайли по този план за отваряне на  грани-
ците след пандемията все още не са ясни.

От посолството поясняват, че под пълна 
имунизация се разбира една или две дози в 
зависимост от вида на ваксината. Трябва да 
се има предвид и че Центърът по контрол 
и превенция на заболяванията (CDC) изис-
ква имунизациите да са направени с една от 
ваксините, одобрени от Световната здрав-
на организация (WHO) или от Американска-
та агенция по храните и лекарствата (FDA).

Задължителното ваксиниране е изисква-
не от САЩ както за българите, кандидати 
за имигрантски визи, така и за онези, кои-
то кандидатстват за годенически визи. Това 
са визите, които позволяват на българите 
да пътуват до Щатите, за да сключат брак с 
американец или американка.

Няма да се изисква ваксинация за 
COVID-19, ако кандидатът е под 12 години. 

Изискването кандидатите за имигрант-

ска виза да са ваксинирани е насочено към 
всички желаещи да започнат нов живот в 
Америка. То бе обявено преди три седми-
ци по препоръки на Центъра по контрол 
и превенция на заболяванията. С него ще 
трябва да се съобразят всички кандидати 
за зелена карта.

Медицинският преглед 
е задължителен

за желаещите да започнат нов живот в 
САЩ. Лекарската проверка се извършва от 
лицензирани медици, които работят с аме-
риканските посолства в различните държа-
ви по света.

Изключение няма да бъде правено за 
кандидати, прекарали коронавирус и из-
градили естествен имунитет. Имиграцион-
ните власти съветват всички, на които им 
предстои процедура за изкарване на ими-
грантска виза, да започнат подготовката си 
за преминаване на медицинския преглед 
възможно най-скоро, тъй като новото пра-
вило ще доведе до допълнителни забавя-
ния най-вече поради необходимия за пъл-
на ваксинация няколкоседмичен период от 
време.

Междувременно в понеделник Европей-
ският парламент поднови призивите си 
към Вашингтон да свали визите за бълга-
рите и за гражданите на още три държави 
от ЕС – Румъния, Хърватия и Кипър. Очаква 
се по-късно тази седмица да бъде приета 
резолюция, която да съдържа призив към 
САЩ за постигане на взаимно приемливо 
решение по въпроса.

САЩ връщат 
кандидат-
имигранти от 
България без ваксина

BG VOICE

XИ онези, които ще пътуват, за да 
сключат брак, туризъм или бизнес в 
Америка, също трябва да са ваксинирани

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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А
дминистрацията на Джо Байдън 
обяви нови правила за депор-
тации. САЩ повече няма да де-
портират имигранти само пора-
ди причината, че пребивават в 

страната без легален статут.
Тези нови указания са очертани в съоб-

щение на американския министър на на-
ционалната сигурност Алехандро Майор-
кас до служителите на имиграционната и 
гранична агенция. Насоките влизат в сила 
от 29 ноември.

Промяната ще засегне и хиляди българи. 
Официалната статистика от последните го-
дини е изключително оскъдна, но се пред-
полага, че десетки хиляди наши сънародни-
ци пребивават

без легален статут в САЩ
В Америка живеят около 300 000-400 000 

българи, като голяма част са в района на 
Чикаго, където се смята, че живеят около 
100 000 българи. Това се счита за града с 
най-голямата българска диаспора не само в 
САЩ, но и в целия свят.

Според новите правила имиграционните 
власти вече ще се концентрират само върху 
арестуването и депортирането на имигран-
ти, които представляват заплаха за нацио-
налната и гранична сигурност, както и за-
плаха за обществената безопасност.

В тази група влизат хора, които са заподо-
зрени в тежки престъпления, включително 
тероризъм и шпионаж. Ще бъдат засегнати 
и имигранти, които незаконно са пресекли 
американско-мексиканската граница след 1 
ноември 2020 г.

Новите насоки изискват оценка и

проверка на всеки случай
поотделно, за да се установи дали имигран-
тът попада в тези приоритетни категории, 

се казва в съобщение на Министерството 
на вътрешната сигурност.

Със сигурност обаче повече няма да се 
разрешава на имиграционните власти да 
арестуват и депортират имигранти без до-
кументи, за които се 
счита, че отдавна до-
принасят за развитието 
и просперитета на Ща-
тите. Сред тях ще са та-
кива като религиозни 
лидери, селскостопан-
ски работници и меди-
цински лица. Указани-
ята също забраняват 
на властите да задър-
жат имигранти, чий-
то статут е разкрит от 
„безскрупулни работо-

датели“, ако не са извършили тежко престъ-
пление.

Това е голяма промяна в имиграционна-
та политика на САЩ, която може да защи-
ти много нелегални имигранти, които бяха 
пред огромна заплаха от депортация по 
време на управлението на администрация-
та на президента Доналд Тръмп, позволила 
арестуване на всеки незаконен имигрант в 
държавата.

В публикувания от Майоркас документ се 
отбелязва, че около

11 милиона имигранти
без статут живеят в САЩ.

Докато президентът Джо Байдън обеща 
да се бори за предоставяне на документи 
на милиони нелегални имигранти, усилията 
за установяване на процес за легализира-
нето им са изправени пред редица пречки 
в Конгреса. Миналия месец Сенатът отхвър-
ли предложение на демократ да се включи 
процедура за предоставяне на американ-
ско гражданство на нелегални имигранти в 
законопроекта за държавния бюджет.

Промяната се въвежда на фона на ми-
грантската криза на американско-мекси-
канската граница, където хиляди мигранти, 
основно от Хаити, се опитват да влязат на 
територията на САЩ.

Байдън спира депортациите  
за хора без криминално досие

XПромяната ще засегне хиляди българи в САЩ

ЦВЕТЕЛИН ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

Алехандро Майоркас 

Сн.: БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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С
ъдбата на 12-годишния Брани-
мир Банков от Лас Вегас обедини 
българите в САЩ, които органи-
зират благотворителни събития 
и събират средства в помощ на 

момчето.
Животът на Борко и на родителите му се 

преобръща внезапно през лятото, когато 
детето е диагностицирано с рядък вид ту-
мор на мозъка в 4-ти стадий.

Драмата в българското семейство започ-
ва на 26 август тази година. Тогава Борко се 
е почувствал замаян, а баща му забелязал 
известна промяна в речта му, след като го 
взел от училище. На следващия ден роди-
телите му го завели на лекар, който провел 
неврологичен тест и веднага изпратил мом-
чето в спешното отделение с направление 
за ядрено-магнитен резонанс. Той показал 
наличието на тумор в мозъка с размер на 
топка за пинг-понг.

Следват серия изследвания в различни 
болници, а състоянието на детето се влоша-
ва бързо – за дни то се обездвижва изцяло, 
загубва и говора си заради налягането в мо-
зъка. Борко бива транспортиран в специа-
лизирана болница в Солт Лейк Сити, къде-
то е подложен на серия химиотерапии, след 
които възвръща частично подвижността си.

Състоянието му обаче остава тревожно, а 
туморът не може да бъде опериран, защото 
се намира в част от мозъка, която контро-
лира най-важните функции на тялото – ди-
шане, сърдечен ритъм и кръвно налягане. 
Срещу този вид тумор няма лечение, зато-
ва лекарите са предложили на родителите 
на момчето

експериментално лечение 
с антитела

Целта е да се засили имунната система 
на тялото така, че да му помогне само да се 
пребори с тумора.

Съдбата на Борко трогна българите в 
САЩ, част от тях се обединиха зад благот-
ворителни мероприятия и само за часове 
събраха хиляди долари в помощ на родите-
лите му, които са изчерпали всичките си фи-
нансови ресурси.

Изминалата събота благотворително съ-
битие се проведе в BG Bistro в Лас Вегас. За 
следващата неделя, 10 октомври, се органи-
зира ново – този път в Luchko� Patisserie в 
12 часа. „Донесете кой каквото има да про-
дава, който иска нещо да си купи. Донесе-
те отворените си сърца и много надежда!“, 
призовава Татяна Зуева-Вътев в една от гру-
пите на българите в САЩ.

„Борко е едно от всички слънчеви, не-
винни и любящи деца. Изключително бла-
го, сърцато и красиво, с ангелско излъчва-
не дете. Това мило създание израстна пред 
очите ни. Растеше заедно с моите синове. 
Мили и сърдечни хора, моля с най-голямо-
то си сърце, молете се за Бори!“, пише и Мо-
ника Христова в групата на българите в Лас 
Вегас.

Животът на Борко от 
Лас Вегас обединява 
българите в САЩ
XСънародниците ни организират благотворителни 

събития в помощ на момчето и родителите му

Борко и родителите му могат да бъдат 
подпомогнати в GoFundMe (на адрес - https://
www.gofundme.com/f/boriss-brain-cancer-
treatment?utm_source=facebook&utm_
medium=social&utm_campaign=m_pd%20
share-sheet&fbclid=IwAR2PtFcXq-dF7WjcIWC
7Tp655qSVbcO94wpG9oKRR6h4nC5lxFoXyFZ
4W2M)

Сн.: GoFundMe

Сн.: Facebook

https://www.krilchev.com/
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М
алко над 300 български 
деца са осиновени в чужби-
на през 2016 г., най-много от 
тях – в САЩ. Сред българче-
тата с ново семейство в Ща-

тите през тази година били и Златка и брат 
й Съби. Двамата били осиновени от много-
людно семейство в американския щат Вир-
джиния, но вместо в мечтания нов свят, те 
се оказали в петгодишен ужас на глад и фи-
зически тормоз. В крайна сметка се нало-
жила намесата на щатските власти и двете 
деца били поверени на различни осинови-
тели и настойници. Сега с помощта на новия 
си законен настойник Златка се опитва да 
открие българските си корени. А преживе-
ният тормоз е изтрил от съзнанието й род-
ния й език.

„Била съм на 3-4 г., когато майка ми, Пен-
ка Георгиева Козарова, ме е оставила в дом 
за осиновяване“, сподели Златка на англий-
ски език пред BG VOICE. Родена на 15 фев-
руари 2004 г. в Бургас, Златка Пенкова Ко-

зарова разказа, че майка й я е посещавала 
няколко пъти, докато е била в Дом за деца, 
лишени от родителски грижи, „Щурче“ в 
град Средец, Бургаска област. 17-годишно-
то сега момиче е срещало баща си само вед-
нъж, преди да бъде осиновена от американ-
ско семейство през февруари 2016 г., но не 
помни името му.

Златка смята, че в сиропиталището в Сре-
дец има хора, които знаят кои са родители-
те й.

Осиновителите на Златка в САЩ се оказа-
ли с над 15 деца, включително още три деца, 
които са осиновени от България. Сред тях е 
и брат й. През следващите пет години оси-

новителите не се отнасят добре към Златка 
- не й разрешават да разговаря с брат си, да 
говори на български език и

дори да споменава 
България

което е причина да забрави родния си език.
От няколко месеца Златка живее в щата 

Оклахома, където за нея се грижи законен 
настойник - университетски преподава-
тел по кибернетика, с научни степени, кой-
то владее няколко чужди езика. Преди 20 г. 
жената остава напълно сляпа и посвещава 
живота си на работа и отглеждане на деца в 
неравностойно социално положение. При-
емен родител на 37 момичета и момчета, 
осиновител на три деца. Дефицитът на зре-
ние не й пречи да продължава да препода-
ва онлайн, да провежда домашно обучение 
на своите деца, за да ги подготвя за гимна-
зия.

Законният настойник, пожелал аноним-
ност, обясни, че ще изчакат Златка да навър-
ши 18 г. през 2022 г. и ще посетят България, 
за да открие тя биологичните си родители. 
От думите на настойника стана ясно, че са 
наели частен

детектив и адвокат 
в България

за откриването на роднините на българка-
та и за да върнат на Златка родния й език и 
българската култура.

Догодина Златка ще може да се обърне 
и към българския съд за разкриване на ин-
формация за биологичните й родители.

От Регионалната дирекция за социал-
но подпомагане - Бургас към Агенцията за 
социално подпомагане съобщиха пред BG 
VOICE, че „осиновителите или навършили-
ят пълнолетие осиновен могат да поискат 
от Окръжния съд, постановил решението 

за допускане на осиновяването, да им бъде 
предоставена информация за произхода на 
осиновения, когато важни обстоятелства 
налагат това.“

Но от дирекцията уточняват, че Златка и 
Съби са международно осиновени и в този 
случай Софийски градски съд /СГС/ е ком-
петентният съдебен орган, който е разгле-
дал молбата за осиновяване.

„Информация за разкриване на рождени-
те родители на осиновените деца може да 
бъде предоставена само по съ-
дебен ред, чрез постановява-
не на съдебно решение на СГС. 
Молба до компетентния съд (в 
настоящия случай Софийски 
градски съд) може да се подаде 
само и единствено от осинови-
телите или от навършилия пъл-
нолетие осиновен, с описание 
на важните обстоятелства, кои-
то налагат това“, заключават от 
дирекцията.

Член 105 от Семейния кодекс 
позволява разкриване

произхода 
на осиновено дете

В края на януари 2021 г. Върхов-
ният касационен съд /ВКС/ взе 
ключово решение, което дава 
възможност на осиновените по-
лесно да откриват биологични-
те си родители. Според тълку-
ванието правото на осиновения 
да познава произхода си може 
да бъде ограничено единстве-
но ако се упражнява с намере-
нието да се увредят правата на 
трети или с неморална или ко-
ристна цел. С решението съдът 
разтълкува какво има предвид 

чл.105 от Семейния кодекс под важни об-
стоятелства, заради които на осиновения 
може да бъде разкрито кои са биологични-
те му родители. До този момент съдът не се 
бе произнасял по този казус. Съдиите отбе-
лязват в решението си, че „важни обстоя-
телства“ по смисъла на чл. 105 СК са всички 
тези факти от обективната действителност, 
които са свързани със съществени за оси-
новения обстоятелства – от здравен, социа-
лен, морално-етичен или правен характер, 
и при наличието на които за него биха се 
породили определени правомерни правни 
последици, респ. такива, които са свързани 
с гражданскоправния, здравния, социалния 
му статус, с неговия мироглед и душевен 
живот, при съобразяване на съществуващи-
те в обществото морално-етични правила 
и при зачитане на личния и семейния жи-
вот както на осиновения, така и на неговите 
осиновители и биологични родители.

Тази промяна може да помогне на Златка 
да открие биологичните си родители.

Според данни на Министерството на пра-
восъдието през последните години най-
много българчета са осиновени в САЩ, 
Италия, Франция, Испания и Нидерландия. 
Българското законодателство гласи, че към 
процедура по осиновяване в чужбина се 
пристъпва, когато няколко пъти има отказ 
от български семейства да осиновят детето. 
През последните около 3 г. над 640 българ-
ски деца са осиновени в чужбина.

Ако желаете да помогнете на Златка да 
открие родителите си, можете да пишете 
на имейл Njo2993@gmail.com.

Тормозена от US осиновители 
българка търси родителите си
X17-годишната Златка била изведена от семейството във Вирджиния и сега има нов настойник

ЦВЕТЕЛИН  
ПЕНЕВ

cvetelin@bg-voice.com
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Б
ългарин от САЩ е част от екип от 
учени, които обявиха, че са на-
правили ново революционно от-
крие, което ще помогне в борбата 
на човечеството срещу корона-

вируса. Става дума за намирането на анти-
тяло, което е ефективно срещу множество-
то мутации на заразата. В близко бъдеще е 
възможно то да бъде приемано под форма-
та на таблетка.

Откритието е направено от учени от уни-
верситета Вандербилд в Нешвил, сред кои-
то е и българинът д-р Ивелин Георгиев.

Технологията, която учените разработват, 
помага за откриването на антитела, кои-
то могат да неутрализират както COVID-19, 
така и други вирусни инфекции.

Д-р Георгиев и негови колеги успяват да 
изолират моноклонално антитяло от паци-
ент, който се е възстановил от COVID-19, 
което показва мощна неутрализация на ви-
руса. С тази нова технология учените смя-
тат, че коронавирусът ще бъде

по-малко вероятно да мутира
за да избяга от антитяло, което не е „виж-
дал“ преди.

„Тази технология е много вълнуваща 
по няколко причини. Основната е, че мо-
жем да търсим антитела по много ефекти-
вен начин. Да кажем, в случая с коронави-
рус, други технологии, които се ползват за 
откриване на моноклонни антитела, мо-
гат да ползват 1 или 2 варианта на вируса. 
С нашата технология можем на практика 

да сложим колкото искаме варианти. Зато-
ва много по-ефективно можем да намира-
ме антитела, които да са ефективни срещу 
различните варианти“, обясни д-р Георгиев 
пред Bulgaria ON AIR.

Все още се обсъжда под каква форма ще 
се приемат новооткритите моноклонални 
антитела.

„Възможно е в близко бъдеще да бъде 
и като таблетка. Моноклонни антитела се 
ползват в много различни индикации, това 
също не е нова технология. Просто трябва 
да се намери

правилното антитяло
посочи д-р Георгиев.

Все още не може да се говори за панацея 
срещу новите варианти на COVID, но това е 
голяма стъпка в тази посока, смята дирек-
торът на програмата „Вандербилт“ по из-
числителна микробиология и имунология 
и асоцииран директор на Института по ин-

фекция, имунология и възпаления.
Д-р Георгиев прогнозира, че ще са необ-

ходими поне още 2-3 години за създаване-
то на ефективно лекарство срещу корона-
вирус.

Българин от САЩ работи над 
хапче срещу COVID мутациите
XД-р Ивелин Георгиев е част от екип учени  

от Нашвил, направил революционно откритие

кадър: Bulgaria ONAIR

https://www.desplaineseyecare.com
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пари

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

Здравей, Ангеле! В момента съм на 32 го-
дини и всеки месец внасям в пенсионен ака-
унт Roth IRA, но имам приятели, които ми 
казаха, че ако внасям в Traditional IRA, ще 
е по-добре, защото внесените пари ще се 
приспадат като разход от данъците ми 
всяка година и така ще плащам по-малко 
данъци днес и в годините напред преди пен-
сиониране.

Моята идея бе да слагам в Roth IRA, за 
да имам повече опции след пенси-
ониране и да не плащам данък на 

лихвите, натрупани през годините, но сега 

се колебая дали съм направил правилния 
избор? Какво е твоето мнение в моята си-
туация?

Здравей и благодаря за въпроса. Тази ди-
лема мъчи много от хората като теб и мен, 
които инвестират за пенсиониране. Нека 
разплетем детайлите и да видим кое е най-
доброто за човек на твоята възраст, защото 
това е от критично значение.

И двата вида пенсионни сметки имат свои-
те плюсове и недостатъци, но по мои наблю-
дения при хората под 50-годишна възраст е 
по-добре да се използва Roth IRA, но това не 
е правило, защото има изключения.

Нека обърнем поглед към цифрите.
Ако един човек на 32 като теб инвестира 

по $4,000 на година в пенсионен план (кой-
то и да е от двата Roth или Traditional IRA) 
на средна годиш-
на лихва от 7% за 
период от 30 годи-
ни до 62, в акаун-
та биха се събрали 
$454,706. За да раз-
граничим разли-
ките между Roth и 
Traditional IRA, ние 
трябва да погле-
днем към внесени-
те суми и крайната стойност на акаунта и как 
се облагат те с данъци.

Приемайки, че сме внесли по

$4,000 на година 
за 30 години

това би било равно на $120,000 инвести-
рани за пенсия, от които бихме могли да 
спестим данъци в размер на около $30,000 
за тези години или по-просто казано - ¼ от 
спестените пари, защото обикновено това е 
съотношението на внесената сума и спесте-
ния годишен данък в Traditional IRA.

Това не е никак малка сума, но проблемът 
е, че като се пенсионираме, не знаем какви 

ще бъдат данъците, които ще трябва да пла-
щаме, защото данъчните закони и проценти 
се изменят постоянно с всяка нова админи-
страция. Следователно на крайната сума от 
$454,706 ние не знаем какъв процент данък 
ще платим, но знаем, че ако не взимаме от 
тези пари по малко всяка година като пен-
сионен доход, а решим да ги изтеглим като 
цяла сума, ще платим над 30% данъци по 
днешните закони, което би било $136,000.

Следователно, използвайки Traditional IRA 
и възползвайки се от днешните данъчни об-
лекчения, може потенциално

да намали опциите ни 
за бъдещето

особено ако имаме много години до пенсия, 
в които да се акумулира голяма сума пари в 

даден пенсионен 
акаунт.

Ако имате при-
ятели и познати, 
които се интересу-
ват и искат да зна-
ят детайлите по 
този закон, моля, 
споделете това съ-
общение с тях, за 
да могат да са по-

информирани в този хаос и се надявам по-
уверени в бъдещето.

(Продължава в следващия брой)

Ако имате въпроси или се интересувате 
от различните аспекти на финансовата 
част от живота, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния ми те-
лефон - (224) 522-2413 или на електронната 
ми поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зададени 
от клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

Кое е по-добро за мен – 
Roth или Traditional IRA
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

https://connectmortgagecorp.com/
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П
рогнозата за пазара на жилища 
за втората половина на годи-
ната остава положителна и ако 
решите да продадете имота си 
точно в този момент, това може 

да се окаже добър ход. Ето и четирите фак-
тора, които може да ви подтикнат да го на-
правите:

Къщата ви вероятно 
ще се продаде бързо

Според най-новия индекс на доверието 
на брокерите, публикуван от Национална-
та асоциация на брокерите (NAR), жилища-
та продължават да се продават бързо. В до-
клада се отбелязва, че имотите се продават 
средно само за 17 дни.

Времето, в което един имот стои на паза-
ра, е силен индикатор за конкуренцията на 
купувачите, а бързите продажби на жили-
ща са чудесен знак за продавачите. Това е 
един от няколкото фактора, които показват, 
че купувачите са мотивирани да направят 
всичко необходимо, за да закупят жилище-
то на мечтите си сега.

Купувачите са готови 
да наддават

В допълнение към бързата продажба, до-
мовете получават множество оферти, което 
кара и цените да се вдигат по-бързо. Отче-
тите на NAR показват, че продавачите полу-
чават средно по 5 оферти за имота си и тези 
оферти са конкурентни една на друга. Шон 
Телфорд, главен оценител в CoreLogic, каза 
в скорошно интервю: „Количеството на ку-

пувачите, които са готови да платят повече, 
отколкото данните от пазара сочат, продъл-
жават да се увеличават.“

Това потвърждава, че купувачите са го-
тови и желаят да влязат във „войнa“ за над-
даване за вашия дом. Получаването на ня-
колко оферти за вашия дом означава, че 
можете да изберете това, което е най-смис-
лено за вашата ситуация и финансово бла-
гополучие.

Домът ви е в центъра 
на вниманието

Едно от най-значимите предизвикател-
ства за мотивираните купувачи е текущо-
то предлагане на жилищата за продажба, 
което, макар и да се подобрява, остава на 
почти рекордно ниски нива. В друг инфор-
мационен доклад с факти на NAR се спо-
менава: „Общият запас на жилища в края 
на май възлиза на 1,23 милиона единици, 
което е със 7% повече от априлските на-

личности и с 20,6% по-малко от преди една 
година (1,55 милиона). Непродадените жи-
лищни запаси са с 2,5-месечен срок на про-
дажба при сегашните темпове на продажби, 
незначително нагоре спрямо 2,4-месечни-
те срокове през април, но надолу от 4,6-ме-
сечните през май 2020 г.

Има признаци обаче, че все повече жили-
ща излизат на пазара. Одета Куши, замест-
ник главен икономист в First American, от-
белязва: „Изглежда, че съществуващите 
наличности започват да се увеличават, кое-
то е добра новина за жилищния пазар, кой-
то е в очакване за повече предлагане.“

Ако искате да се възползвате от търсе-
нето на купувачите и да получите най-го-
лямо внимание и по възможност най-до-
бра оферта за къщата си, продажбата сега, 
преди да се появят повече обяви на пазара, 
може да е най-добрият ви вариант за вас.

(Продължава в следващия брой)

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. 

Ако имате въпроси, свързани с тази или 
други мои статии досега, или въобще с 
всичко, свързано с пазара на недвижими-
те имоти, ще се радвам да ме потърсите, 
а за мен ще е удоволствие да мога да по-
могна. 

Моят директен номер е: 773-827-
7827, или ми пишете на емайл: gergana.
todorova@bairdwarner.com. 

Също моят уебсайт, за повече информа-
ция: GerganaTodorova.BairdWarner.com Кон-
султацията е винаги безплатна и не ви 
ангажира по никакъв начин.

4 основни причини да продадете 
имота си тази есен

XКакво показва пазарът и какви са тенденциите?

ГЕРГАНА 
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Петър Илиев  
от Мили Ванили

Годината е 1989-а.
Тече лайв на MTV Club Tour от братски Къ-

нектикът.
На сцената излизат тийн идолите „Мили 

Ванили“ - дует, съставен от Фабрис Морван 
и Роб Пилатус, които по това време са това, 
което за нас са Павел Пав и Венци Венц, ама 
в световен мащаб.

Впрочем няма как това да са Павел Пав и 
Венци Венц, защото MTV прави така наре-
ченото „живо изпълнение“ - нещо, което на 
Павел Пав и Венци Венц не може да им се 
случи, защото аутотюнът (програмата, коя-
то оправя фалшивия ти глас) работи добре 
само в студио.

И така „Мили Ванили“ започват свое-
то живо участие. Което обаче изведнъж се 
превръща в трагикомедия, защото дискът 
(по това време няма все още флашки) за-
пецва на „Girl You Know It's True". И вместо 
да чуят турбохита на двамата знойни кра-
савци, хората, присъствали на тая срамна 
сцена, започват да чуват само повторение 
на фразата:

„Girl You Know It's“
„Girl You Know It's“
„Girl You Know It's"...
И тук някъде започва митологията. Два-

мата буфосинхронисти, известни като 
„Мили Ванили“, професионално успяват да 
довършат участието си на сцената и се из-
низват. Но публиката усеща, че нещо не е 
наред.

А какво не е наред, става ясно малко по-
късно. Но както винаги, първо е необходим 
катализатор.

А какъв по-як катализатор от факта, че 
малко след тази случка, през 1990 г., двама-
та пичове от „Мили Ванили“ печелят „Грами“.

И тогава започва един от най-грандиоз-
ните скандали в шоубизнеса за всички вре-
мена.

Певецът Чарлс Шоу, който всъщност стои 
като глас зад проекта „Мили Ванили“, обя-
вява, че всъщност в албума на дуото „All or 
Nothing“ един от основните певци е имен-
но той. И че Фабрис Морван и Роб Пилатус 
са просто някакви буфосинхронисти, които 
нямат абсолютно никакво музикално учас-
тие в проекта „Мили Ванили“.

Говори се, че някъде в края на 1989 годи-
на продуцентът на дуета Франк Фариан е 
предложил на Шоу сумата от 150 000 дола-

ра, за да си „затваря плювалника“ по тема-
та. И така нещата малко са се поуталожили.

Обаче проектът „Мили Ванили“ е вече с 
„Грами“. Славата удря като бърз влак двама-
та клети танцьори. И те застават като гора 
от стомана пред продуцента си и му казват: 
- „Батинка, ние сме звезди и от сега нататък 
ще пеем“.

И тук някъде историята на „Мили Вани-
ли“ свършва. Продуцентът Фариан изчерп-
ва своята търпимост и на 12 ноември 1990 
година той разкрива истината - Морван и 
Пилатус нямат нито една изпята сричка за 
„Мили Ванили“.

Тук започва адска сага, свързана със съ-
дебни дела. 27 на брой, повдигнати срещу 
двете лица на „Мили Ванили“ и издателската 
компания „Arista Records“ от фенове, които 
се чувстват прецакани.

Интересно е, че в този момент вицепре-
зидентът на „Arista Records“ дава култово 
изявление, в което на практика казва след-
ното: - „Не казвам, че целта оправдава сред-
ствата, но продадохме 7 милиона албума“.

7 милиона са си 7 милиона. Като жест към 
феновете компанията връща по 3 долара на 
всеки, закупил албум и поискал това. Кол-
ко са поискали, не е ясно. В крайна сметка 
продуктът „Мили Ванили“ е добър. Просто 
вътре пеят други хора.

Впрочем да оставим „Мили Ванили"… тук 
някъде историята ми за плейбека свършва.

Защо ли се сетих да ви я разкажа?
Тия дни темата с плагиатството и буфо-

синхрониадата отново бе подета в родното 
ни пространство със скандала около дисер-
тацията на довчерашния кандидат за вътре-
шен министър Петър Илиев.

За мен тая тема е скучна. В нашите усло-
вия дори интелектуалните „заемки“ не се 
правят със замах.

Ето, вижте „Мили Ванили". Буфосинхро-
нисти, ама с „Грами“. Ето, вижте Сид Вишъс. 
Не е изсвирил един тон в живота си, а е ле-
генда.

И ето, вижте нашия елит. Може да е копи-
пейстнал всичко, което някога е представял 
за свое. Но дори и тогава той, елитът, не ста-
ва за чеп за зеле.

Защо това е така? Не знам. Може би за-
щото сме толкова зле, че дори не ни бива 
да копираме и да си отваряме устите, дока-
то отзад някой ни е пуснал плейбека, който 
повтаря

 „мафия, статукво, реформи,  
изчегъртване“
 „мафия, статукво, реформи,  
изчегъртване“
 „мафия, статукво, реформи, 
изчегъртване“
Хайде, останете си със здраве. И повече 

танцувайте, а по-малко пишете дисертации.

* За да няма съмнение в плагиатство, 
трябва да призная, че аналогията между 
Петър Илиев и „Мили Ванили“ бе направена 
за пръв път от депутата от ДПС Йордан 
Цонев.

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Преди 5 години Борисов се скри под 
полата на Цецка Цачева, сега се крие под 
тогата на ректор.“

Президентът Румен Радев в коментар на 
решението на проф. Анастас Герджиков 

да се включи в битката за „Дондуков“ 2 с 
подкрепата на ГЕРБ

„Страшните страшавели, които ни 
страхуват, след това ще дойдат на нашия 
терен.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на 
упрека на Румен Радев, че се крие зад тогата 

на Герджиков

„Не мога да си обясня, когато един човек 
с безспорни знания и безспорен интелект, 
какъвто е проф. Анастас Герджиков, се качва 
на каруца, която върви назад.“

Депутатката от ИТН в 46-ото НС Мика 
Зайкова коментира кандидатурата за 

президент на ректора на СУ

„Ако са мои депутати, за 
назидание на другите, ги 
вадим пред Народното 
събрание и 50 камшика на гол 
г*з.“

Боксьорът Кубрат Пулев 
коментира поведението на 

депутата от ИТН в 46-ото НС 
Филип Станев, който се появи 

със скъсани дънки в парламента

„Има прилики между формацията на 
Петков и Василев и арт инсталациите 
на Кристо и Жан-Клод, които 
опаковат сгради. Засега виждаме 
само опаковката, но не виждаме 
съдържанието.“
Секретарят на ИТН Виктория Василева 

в коментар за „Продължаваме 
промяната“

https://www.mbglogistics.com/
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ният инженер. Искаме компанията собстве-
ник да заплати за изработените възнаграж-
дения, което е наше право“, каза морякът.

Капитан на кораба е Онур Хазар, втори 
капитан е Абдула Кемал. В документа е по-
сочен екипаж от шест души. Те са от Турция 
и Азербайджан, а корабособственикът е от 
Турция.

„14 дни сме поставени в много трудна си-
туация. Отслабваме психически. Всяка нощ 
заспиваме с мисълта, че може да загинем“, 
добавя морякът.

Той разкри и друга подробност.
„Заплашвани сме от мениджъра на еки-

пажа. Разполагаме със запис на заплахи-
те. Никой не ни помага. Работим здраво от 
първия ден, в който отплавахме. Въпреки 
всички наши усилия не можем да получим 
заплатите си“, каза още морякът пред БНТ.

Друг аспект на драмата е екологичният. 
От самото начало на кризата службите към 
Министерство на околната среда и водите 

(МОСВ) следят за качеството на водата в ра-
йона. В деня след неуспешния опит за пре-
товарване, когато голяма част от разтовар-
ваното количество попадна във водата, от 
Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
отчетоха, че количеството на азотни съеди-
нения в района е четири пъти над нормата.

Служебният министър на околната сре-
да Асен Личев издаде заповед за незабав-
но спиране на разтоварването „поради въз-
никването на непосредствена опасност 
от замърсяване на акваторията на Черно 
море“.

В събота, пред потъващия кораб, Личев 
каза, че опасност няма.

„При наличието на вълнение и на тече-
ние съм сигурен, че няма да има измиране 

на живи организми“.

Щети обаче вече има
„Чакаме този сезон цяла годи-

на - краят на септември, октом-
ври и ноември. Това е времето, 
когато ловим риба. Съсипят ли 
морето сега, приключваме“, каза 
за „Свободна Европа“ Емил Ми-
лев, който е председател на ри-
боловно сдружение „Черномор-
ски изгрев“.

„Риба има, на мястото, където 
е заседнал корабът, са най-до-
брите ни райони“, обяснява той. 
Негативните последици за риба-
рите обаче са факт.

„Вече всички знаят, че тук има заседнал 
кораб, натоварен с изкуствена тор“, казва 
Милев.

„Започнахме да даваме сигнали от самото 
начало, защото на това място, по това вре-
ме на годината и с тази позиция на кораба 
трябва да се действа в рамките на два-три 
дни“, каза за „Свободна Европа“ Георги Га-
вазов, който има фирма за риболов. По ду-
мите му много хора са предлагали безвъз-
мездна помощ по всички възможни начини.

„Морска администрация“ прояви шоки-
раща незаинтересованост и нямам разум-
но обяснение защо. Те можеха да имат само 
позитиви от действията си“, каза Гавазов.

По думите му през цялото време е имало 
„шокиращо замитане на нещата“, което е не-
обяснимо.

„Твърденията, че ние не можем да се 
справим с Vera Su, не са коректни. Ако всич-
ко беше започнало веднага, щяхме да сме 
забравили за инцидента“, каза Александър 
Тодоров от Maritime.bg.

Е
дин товарен кораб с турски соб-
ственик и под панамски флаг се 
отклони от курса си в Черно море, 
заседна в български териториал-
ни води край Камен бряг и извади 

на показ некомпетентност и бездействие в 
няколко от институциите в България. Vera 
Su спря в скалите край природния резерват 
Яйлата на 20 септември и по всичко личе-
ше, че случаят ще приключи като обикно-
вен морски инцидент. Две седмици по-къс-
но обаче екипажът на кораба продължава 
да е в него и отказва евакуация, никой от 
него не е разпитан, а опитите товарът му от 
3300 тона азотен тор да бъде разтоварен за-
вършиха с фиаско и изливането на тонове 
химикал в Черно море.

Междувременно ситуацията стана кри-
тична, след като Vera Su започна да потъва 
заради влизането на вода в хамбара на пла-
вателния съд. Часове след като служебният 
министър на транспорта Христо Алексиев 
предупреди за възможна трагедия, една-
та част от кораба полегна на дъното и спо-
ред експерти има реална опасност той да се 
пречупи.

Има ли бездействие 
от страна на властите

Пропуснаха ли момента за реакция бъл-
гарските власти или некомпетентността на 
някои от институциите им стана причина 
ситуацията да е близо до излизането й из-
вън контрол. Фактите показват, че преди да 
стигне скалите на Камен бряг, корабът Vera 
Su, пътувайки от Украйна към Варна, се е от-
клонил от направлението си и се е насочил 
директно към брега. Навигационните сис-
теми, които следят движението в реално 
време, показват, че повече от два часа ни-
кой на плавателния съд не предприема ма-
невра за промяна на курса. Всичко това се 
забелязва от дирекцията на сушата, която 
следи движението на корабите, дежурният 
там би трябвало да е в контакт с дежурния 
на кораба, но връзка така и не може да се 
осъществи.

„Когато се вижда, че няма комуникация, 
е нормално един катер на гранична поли-
ция да отиде и да ги спре“, каза служебни-
ят министър на транспорта Христо Алекси-
ев пред журналисти миналата седмица. Той 
определи действията на „Морска админи-
страция“ в кризата с кораба като саботаж. 
Точно заради това и министърът уволни ди-
ректора на изпълнителната агенция Живко 
Петров.

Според експерти от структурата обаче 

времето от момента, в който е било катего-
рично ясно, че няма да има промяна в кур-
са, до този, в който корабът се е забил в ска-
лите, е било 20 минути – недостатъчно за 
каквато и да е реакция.

Следва обаче поредица от действия, кои-
то не са били направени навреме. Едно от 
тях е, че никой от българските представите-
ли на властта не се е качил на кораба, не е 
разпитал екипажа и

не е взел 
корабния дневник

Освен това, по мнение на експерти, има 
ясни процедури, които трябва да се спаз-
ват в ситуации като тази, когато има риск 
за природата и екипажа. Има и специална 
конвенция за Защита на Черно море от за-
мърсяване, в която специално е указано, че 
ако една страна не може да се справи, вика 
на помощ съседните. Помощ от Турция и 
Румъния не е искана, нещо повече – на 24 
септември от „Морска администрация“ обя-
виха, че не приемат плана за изтегляне на 

корабособственика.
Според информация на Maritime.bg соб-

ственикът е изпратил няколко предложе-
ния, които са били отхвърлени. Едно от тях 
е било активиране на плиткогазещи кораби 

от Турция и от Украйна.
Междувременно на корабособственика 

е даден срок от един месец да изтегли ко-
раба. Всичко това на фона на прогнозите за 
лошо време и опасност от разбиване на ко-
раба.

В същото време се появи и нов интере-
сен елемент в драмата с разбилия се кораб. 
Един от моряците на борда разкри, че еки-
пажът е бил заплашван и не е получил по-
следните си възнаграждения.

Морякът говори пред БНТ, но отказа да 
разкрие самоличността си заради притес-
нения да не загуби работата си. Национал-
ната телевизия съобщи и че разполага с 
документ, според който собственикът на 
кораба трябва да плати на екипажа общо 11 
380 долара.

„Взехме единодушно решение като еки-
паж да спрем работа. Всеки от моряците на 
борда

иска да се прибере у дома
На кораба работят само капитанът и глав-

Потъване в държавата: 
Странният случай на Vera Su
XСпоред институциите екозамърсяване няма, но рибарските съюзи вече описват щетите

Корабът започна да потъва.

Горивото от кораба бе източено.

Сн.: БТА

Водни проби след разливането на азотен тор.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/


6 - 12 октомври 2021 г.22

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

четки за зъби бяха използвани за направа-
та на рекордно голяма статуя на зъб в Ин-
дия. Постижението е вписано в Книгата на 

рекордите на Гинес. Височината на фигурата е 
малко над 12 метра. Тя е призната за най-голяма-

та скулптура на част от човешкото тяло, изработе-
на от четки за зъби. Огромният зъб е направен пред 
институт за обучение на бъдещи стоматолози в град 

Нави Мумбай.

 в цифри

$1 млн. 

кг метални 
предмети като 
гвоздейчета и 
винтчета откри-
ха лекари в сто-
маха на мъж в 
Литва. Пациен-
тът е бил приет 
в болница, след 

като се оплакал от силни болки. Рен-
тгенов преглед показал, че в стомаха 
му имало метални предмети, някои с 
дължина до 10 см. Всички те били из-
вадени след 3-часова операция. Ока-
зало се, че мъжът започнал да „похап-
ва“ гвоздейчета и винтчета, след като 
спрял да пие.

смарт часовника ще 
раздаде здравното 

министерство в Бъл-
гария в томбола за 

ваксинирани. Здрав-
ните власти в страна-
та инициират играта 

с предметни награ-
ди заради ниския 

брой ваксинирани. В 
нея могат да участват 

всички, които са си 
поставили поне една 

доза ваксина срещу 
COVID-19 между 30 
септември и 31 ок-

томври.

-вековен 
алкохол от-
криха архео-
лози в централ-
ната част на Китай. 
Напитката е намере-
на в съд в провинция 
Хънан. Тя е направена чрез 
ферментация на зърнени кул-
тури, установиха експерти от 
Станфордския университет и 
от Китайския институт по коп-
рината. Археолозите твърдят, 
че винопроизводството се раз-
вива от древни времена в този 
район.

50 1

80 000
102

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

С
ънародникът ни Бело Стефанов 
от Сейнт Луис, Мисури, който си 
купил само един билет за над-
бягванията на коне от ирланд-
ската болнична лотария в Епсън 

Даун, Англия, е спечелил втората награда 
при надбягванията на 2 юни 1938 г. Награда-
та е на стойност 75 хил. американски дола-
ра. Данъкът, който нашенецът е трябвало да 
заплати на федералното и щатското прави-
телства, е бил в размер на 22 393 долара и 
така чистата сума, с която българинът е раз-
полагал, била точно 52 607 долара.

Това съобщава един от най-популярни-
те и продължително съществували българ-
ски емигрантски вестници в САЩ - „Народен 
глас“, в броя си от 3 юни 1938 г.

По-нататък в статията изданието разказва 
кой е Бело Стефанов. Той е българин от Ма-
кедония, роден в Тетово. Пристигнал в САЩ 
25 години по-рано - тоест около 1913 г.

и се установил 
в Сейнт Луис

където се занимавал с много професии, но 
най-вече с търговия. В Тетово Стефанов ос-
тавил две дъщери, които били омъжени, и 
един син, съобщава още вестник „Народен 
глас“.

През последните няколко години, към 
1938 г., мъжът държал паркинг на самия 
бряг на река Мисисипи.

Бело Стефанов е първият българин в Аме-
рика, който печели толкова крупна сума 
пари от надбягвания на коне в Англия. Вест-
никът го описва като шейсетгодишен, скро-
мен и трудолюбив човек.

Наистина, не са често явление новини 
като тази - българин да спечели от залага-
ния. Защо ли? Ами защото българите по това 
време са предимно бедни хора, които рабо-
тят много и пестят много, защото за тях при-
ходите са нещо, което трябва да им позволя-
ва да съществуват, и останалото се заделя за 
„стария край“, защото всички искат един ден 
да се върнат в родните си земи и да се уста-
новят там. За тях гурбетът е възможност да 
подобрят живота си в Родината, а не е кла-
сическата форма на емиграция, когато чо-
век сменя трайно местожителството си не 
заради друго, а защото иска вече да живее 
на ново място.

Именно поради тази причина да отделиш 
от залъка си, за да играеш на залагания, кол-
кото и малко да е това, то е твърде много и 
е твърде рисково за хора като нашите ста-
ри българи от емиграцията ни в САЩ, които 
не са готови да правят такива резки стъпки 
в страни, на каквато и да е цена.

Разбира се, има и изключения, каквото е 
това с Бело Стефанов от Тетово. А един бъл-
гарин, автор на пътен дневник, отбелязва 
още един подобен случай, години по-късно, 
когато обстановката в САЩ вече е различна 
от това, което е било през 1938 г.

В по-късните години – 40-те и особено 50-
те, ситуацията е друга. Хората са понатрупа-
ли капитали и са разполагали със свободни 
такива, които макар и малко, вече са позво-
лявали и на

българите 
да играят комар

и да залагат пари на конни надбягвания. 

Това е национален спорт и мода в Амери-
ка. Сънародниците ни твърде дълго време 
странят от тези тенденции, защото нямат 
финансовата възможност да се включат.

Сред емигрантите ни по това време е има-
ло ентусиасти, които постепенно са дости-
гнали до нивото да могат да си позволят да 
бъдат модерни и да играят комар. Някои от 
тях очевидно са имали и късмет. Други пък, 
още в ранните години, когато са пътували 
в Америка, за да изкарат пари за „стария 
край“, са ги залагали още на пристанището 
на връщане и понякога са губели всичко, 
което са изкарали с труда си в „Новия свят“.

Бело Стефанов и Кирил Николов са само 
двама българи, единият от които печели на-
истина крупна за онези години сума пари, а 

другият печели по малко, но продължител-
но и устойчиво. Хазартът не е характерен за 
нашенците в САЩ, особено в ранния пери-
од. Но все пак на някои от тях щастието по-
някога се е усмихвало…

Първият българин 
„милионер“ в САЩ

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

XСънародниците ни в Америка от началото на 20 в. 
не са били богати, но са били смели ентусиасти

Българският комарджия от Толедо
„…На 1 септември 1971 г., около 8 ч. ве-

черта, пристигнахме в Толедо. Това е стар 
град. Има доста неизмазани къщи, кои-
то червенеят. Повечето сгради са око-
ло 4-5-6-етажни, единици са измазаните. 
Отидохме в българския квартал. Тук е най-
богатият българин. Намерихме Джени и 
Кирил Николови… На следващия ден – 2 
септември - след закуска жените отидоха 
на пазар, а ние с Киро отидохме за хляб. 
Минахме по мост над реката, която тече 
буйно през самия град. Киро ми разказа 
как когато работели по моста, го викнали 
да работи и той. Той обаче видял как ра-

ботниците са се настанили в един кош над 
водата и се уплашил, защото ако кошът се 
скъса, те ще се издавят в реката, и им от-
казал.

На младини Киро играел комар. Обика-
лял щатите и много му вървяло. Печелел 
доста пари и почти никога не губел. Оже-
нил се, но продължил да играе на карти 
за пари. Не се прибирал дори за хране-
не. Един ден на жена му и писнало и взела 
тенджерата с яденето, занесла я там, къде-
то играели комар, и я тръснала на масата!

По-късно Киро се хванал на работа в 
железниците и от там се пенсионирал…“.

Бело Стефанов от Тетово до Сейнт Луис.
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Б
ивш продуктов мениджър във 
Facebook разпространи хиляди 
страници документи, в които по-
казва тъмната страна на една от 
най-големите технологични ком-

пании в света. Преди дни бе разкрита са-
моличността на човека, подал сигналите и 
станал причина за избухването на един от 
най-големите скандали около компания-
та до момента. Това е 37-годишната Фран-
сис Хауген, бивш продуктов мениджър на 
Facebook, която е работила по въпросите 
на гражданската неприкосновеност.

Тя твърди, че документите показват, че 
във Facebook знаят, че платформата се из-
ползва за разпространение на омраза, на-
силие и дезинформация и че компанията се 
е опитала да скрие тези доказателства.

„Нещото, което виждах във Facebook от-
ново и отново, беше, че имаше конфликти 
на интереси между това, което е добро за 
обществеността, и това, което е добро за 
Facebook, и Facebook отново и отново из-
бираше да се оптимизира за собствените си 
интереси, като например да печели повече 
пари“, каза Хауген пред CNN.

Преди около месец бившата сътрудничка 
подаде най-малко осем жалби до Комисия-
та по ценни книжа и борси, в които твърди, 
че компанията крие проучвания за своите 
недостатъци от инвеститорите и общест-
веността. Тя сподели документите и с Wall 
Street Journal, които публикуваха разслед-
ване, показващо, че Facebook е наясно с 
проблемите с приложенията си, включител-
но с негативните ефекти от

дезинформацията и вредите
причинени, особено на млади момичета, от 
Instagram.

Хауген, която започва работа във 
Facebook през 2019 г., след като преди това 
е работила за други технологични гиганти 
като Google и Pinterest, ще даде показания 
във вторник пред подкомисията на Сената 
по защита на потребителите, безопасност 
на продуктите и сигурност на данните.

„Виждала съм куп социални мрежи - и 
във Facebook беше значително по-лошо от 
всичко, което съм виждала преди“, каза тя. 
„В един момент през 2021 г. осъзнах, че ще 
трябва да направя това по системен начин, 
че ще трябва да измъкна достатъчно доку-
менти, така че никой да не може да се усъм-
ни, че това е реално.“

От Facebook агресивно се противопос-
тавиха на докладите, наричайки много от 
твърденията „подвеждащи“ и твърдейки, че 
приложенията им носят повече полза, от-
колкото вреда.

„Всеки ден нашите екипи трябва да ба-
лансират, защитавайки способността на 
милиарди хора да се изразяват открито с 
необходимостта да поддържаме нашата 
платформа безопасно и позитивно място“, 
заяви говорителят на Facebook Лена Пие-
тч в изявление пред CNN. „Продължаваме 
да правим значителни подобрения, за да 
се справим с разпространението на дезин-
формация и вредно съдържание. Предпо-
ложенията, че насърчаваме лошо съдържа-
ние и не правим нищо, просто не е вярно.“

В неделя сутринта, преди интервюто с Ха-
уген, вицепрезидентът на Facebook по гло-
балните въпроси Ник Клег каза пред CNN, 
че

няма съвършенство 
в социалните медии

толкова, колкото във всяка друга сфера на 
живота“.

„Ние правим огромно количество проуч-
вания, споделяме го с външни изследовате-
ли, доколкото можем, но не забравяйте, че 
има … разлика между това да правите ре-
цензирани упражнения в сътрудничество 
с други учени и да подготвяте документи 
вътрешно за провокиране и информиране 
и вътрешната дискусия“, каза Клег.

Хауген заяви, че вярва, че основателят и 
главен изпълнителен директор на Facebook 
Марк Зукърбърг „никога не е имал за цел да 
направи платформа на омразата, но е поз-
волил страничните ефекти на омразно и по-
ляризиращо съдържание да получат пове-
че разпространение и по-голям обхват“.

Тя разказа още, че е била назначена от 
Facebook през 2019 г. и е поела работата, за 
да работи за справяне с дезинформация-
та. Но след като компанията решила да раз-
пусне екипа си за гражданска неприкосно-
веност малко след президентските избори 
през 2020 г., чувствата й към компанията 
започнали да се променят. Хауген предпо-
ложи, че това решение – и ходът на компа-
нията да изключи други мерки за защита 
на изборите, като инструменти за предо-
твратяване на дезинформация – позволило 

платформата да се използва за организира-
не на щурма на 6 януари на Капитолийския 
хълм.

„Те казаха основно: „О, добре, успяхме да 
издържим изборите, нямаше безредици, 
сега можем да се отървем от гражданската 
неприкосновеност“, каза тя. „Минаха някол-
ко месеца и стана щурмът.“

Доверието във Facebook 
и Instagram спада

Вицепрезидентът на Facebook Integrity 
Гай Роузън заяви в Twitter в неделя вечер-
та, че групата е интегрирана в други екипи, 
така че „работата, започната преди избори-
те, може да бъде приложена още повече“.

Алгоритъмът на компанията за социал-
ни медии, който е предназначен да показ-
ва на потребителите съдържание, с което 
най-вероятно ще се ангажират, е отгово-
рен за много от проблемите му, каза Хауген. 
„Една от последиците от начина, по който 

Facebook избира това съдържание днес, е, 
че се оптимизира за съдържание, което по-
лучава ангажираност, реакция, но собстве-
ните ми изследвания показват, че съдър-
жанието, което предизвиква омраза, което 
е разделящо, което е поляризиращо, е по-
лесно да вдъхновява хората към гняв, от-
колкото към други емоции“, каза тя.

Тя добави, че компанията признава, че 
„ако променят алгоритъма, за да бъдат по-
безопасни, хората ще прекарват по-малко 
време в сайта, ще кликват върху по-малко 
реклами, ще печелят по-малко пари“.

Хауген заяви, че макар „никой във 
Facebook да не е злонамерен … стимулите 
са неправилно подредени“. „Facebook пра-
ви повече пари, когато консумирате повече 
съдържание. Хората се радват да се занима-
ват с неща, които предизвикват емоционал-
на реакция“, каза тя. „И на колкото повече 
гняв са изложени, толкова повече си взаи-
модействат и толкова повече консумират.“

Омраза и насилие: Тъмната 
страна на Facebook

ВАЛЕРИЯ 
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

X„В компанията има конфликт на интереси между това,  
което е добро за хората, и това, което е добро за компанията“

Франсис Хауген

Сн.: БТА
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И
ма такава история и тя се е слу-
чила преди почти 50 години. 
Главната героиня в нея е сръб-
ската стюардеса Весна Вулович, 
а за събитията, в които тя участ-

ва, има всевъзможни интерпретации, една 
от които е, че всичко е измислица на тайни 
служби. Каквото и да се говори обаче, Весна 
и до днес е записана в Книгата с рекордите на 
Гинес като единствения човек в света, летял 
най-дълго без парашут – при свободно пада-
не от над 10 000 метра височина.

Всичко се случва на 26 януари 1972 г. Са-
молет McDonnell Douglas DC-9-32 на юго-
славските авиолинии JAT изпълнява редовен 
полет от Стокхолм до Белград с междинни 
кацания в Копенхаген и Загреб, разказва dir.
bg. Весна, която по това време все още е ста-
жант-стюардеса, не трябва да лети с него, но 
се оказва на борда заради недоразумение – 
диспечерът слага на смяна нея, вместо друга 
Весна – Николич.

Полет 367 излита в 15,15 ч. Изведнъж – точ-
но в 16,01 ч., когато самолетът е над Чехосло-

вакия, експлозия избухва в багажното отде-
ление.

Самолетът се разцепва
и пада край село Ческе Каменице. От 10 160 
метра (33,330 фута). 27 души от общо 28 на 
борда – 23-ма пътници и 5-ма членове на еки-
пажа, загиват.

Взривът е чут и видян от много местни жи-
тели, които се втурват към мястото, макар 
никой да не вярва, че може да има оцелели. 
Сред част от останките от машината в близ-
ката гора един фермер от немски произход – 
Бруно Хонке, обаче открива жив човек. Кол-
кото и немислимо да изглежда, това наистина 
е така. Хонке чува, че някой вика, и с изумле-
ние се натъква на Весна. Първо вижда, че ней-
ната тюркоазена униформа е покрита с кръв, 
а високите токчета на обувките й са буквално 
откъснати. Хонке, който е бил медик по вре-
ме на Втората световна война, й оказва първа 
помощ, докато спасителите пристигнат.

Весна е в изключително тежко състояние 
– със счупени череп, таз, два крака, няколко 
ребра и три гръбначни прешлена, единият от 
които напълно смазан. Заради това тя е пара-
лизирана под кръста и дни наред е в кома. А 
когато идва в съзнание, се оказва, че има пъл-
на амнезия. Научава за катастрофата в болни-
цата от родителите си. Когато й показват за-
главията във вестниците, тя припада.

След 16 месеца лечение, 10 от които обез-
движена, сръбкинята се възстановява почти 
напълно, накуцвайки леко. До края на живо-
та си обаче тя има проблеми с гръбначния 
стълб.

„Никой никога не е очаквал да живея тол-
кова дълго“, казва тя през 2008 година, обяс-
нявайки това със „сръбската си упоритост“ и 
„детска диета, включваща шоколад, спанак и 
рибено масло“.

Какво открива 
разследването?

Междувременно тече разследване на не-
виждания въздушен инцидент. 10 дни след 
него Чехословашката държавна служба за си-
гурност обявява, че са открити части от ча-
совник, който е идентифициран като част от 
взривно устройство. Обявено е, че най-ве-
роятно става дума за терористична атака на 
хърватската крайнодясна организация „Уста-
ши“, която е поставила взривно вещество в 
багаж. Въпреки това официално престъпле-
нието остава неразкрито и никой не е задър-
жан.

Между 1962-а и 1982 г. хърватските нацио-
налисти извършват 128 терористични ата-
ки срещу югославски граждански и военни 
цели. А точно в деня, в който самолетът пада, 

във влак от Виена до Загреб също избухва 
бомба. На другия ден мъж, който се пред-
ставя за хърватски националист, се обажда в 
шведския вестник Kvällsposten и поема отго-
ворността за атаката срещу полет 367.

Обяснението за оцеляването на Весна е от-
ново късмет. Следователите по авиационна 
безопасност смятат, че тя е била заклещена 
от количка за храна в корпуса на самолета и 
затова не е изхвърчала като останалите път-
ници и екипаж. Смята се, тази част от маши-
ната, в който е Весна, се приземява под ъгъл 
върху силно залесени и покрити със сняг пла-
нински склонове, което омекотява удара.

Още едно обстоятелство
„Винаги съм имала много ниско кръвно на-

лягане. Когато човек рязко се издигне на го-
ляма височина, където почти няма кислород, 
умира практически моментално – сърцето му 
се пръсва. След взрива съм загубила съзна-
ние. И това, съчетано с ниското ми кръвно, 
ме е спасило от бърза смърт във въздуха. А 
защо съм останала цяла, падайки на земята, 
това и самата аз не знам. Винаги съм спорту-
вала. Тялото ми беше гъвкаво, извиваше се на 
всички страни… Вероятно затова съм полу-
чила по-малко счупвания, отколкото би тряб-
вало да имам“, казва години след инцидента 
самата тя.

Междувременно светът полудява по Ве-
сна. През 1985 година стюардесата е вписана 
в книгата „Гинес“, а лично сър Пол Маккартни 
от „Бийтълс“ й връчва наградата. Тя е особено 
щастлива от този факт, след като на стаж във 
Великобритания в младежки години е стана-
ла луд фен на Ливърпулската четворка. На 
сцената Весна иска от Пол автограф, но пре-
ди да й го даде, той казва: „Разбира се, но пър-
во ти ми дай твоя!“.

Последните години от живота й обаче не са 
щастливи. През 1990 г. губи работата си, след 
като се включва активно в продемократични-
те протести на опозицията срещу социалис-
тическия лидер Слободан Милошевич. След 
това се налага да живее с 300 евро пенсия в 
стария си апартамент.

Весна Вулович умира на 66-годишна въз-
раст през 2016 г.

Теория на конспирацията
През 2005 г. падането на Весна Вулович е 

пресъздадено от американската телевизион-
на програма MythBusters. 4 години по-късно 
чешките журналисти Питър Хорнунг-Андер-
сен и Павел Тейнър излизат с теорията, че по-
лет 367 не е бил обект на терористична атака, 
а е сбъркан с вражески самолет и свален от 
местните ВВС на надморска височина едва от 
800 метра. Двамата твърдят, че чехословаш-
ката тайна полиция е измислила рекорда на 
Вулович, за да прикрие това, а обаждането до 
шведския вестник е измислица.

Чешката администрация за гражданска 
авиация обаче отхвърля твърдението на жур-
налистите, наричайки го теория на конспира-
цията. А те признават, че доказателствата им 
са само косвени.

Има такава история: Стюардеса 
падна от 10 000 м и оцеля
XИ до днес тя е записана в Книгата на Гинес като човека, летял най-дълго без парашут

https://www.msbinsuranceagency.com/
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В
одата за уста е ключов елемент от 
ежедневната хигиена на устната 
кухина. Замисляли ли сте се оба-
че дали я използвате правилно?

Използването на вода за уста 
и редовното миене на зъбите доприна-
ся за намаляването на риска от зараза с 
COVID-19, коментира д-р Николай Шарков, 

председател на Българския зъболекарски 
съюз. Според него водата за уста намалява 
натрупаната плака, която е въз-
можен проводник на виру-
са в организма.

За да разберем как 
най-оптимално да из-
ползваме водата за 
уста спрямо нашите 
нужди, първо е не-
обходимо да научим 
повече за нея. Затова 
ще разгледаме някои 
основни характеристи-
ки на водата за уста.

Водата за уста е воден или 
хидроалкохолен разтвор, който 
обикновено съдържа активни съставки за 
елиминиране на бактериите в устната ку-
хина (зъби, венци, лигавици) и за да предо-
тврати тяхното разпространение.

Водата за уста допълва идеално действи-
ето на четката за зъби – тя достига до недос-
тъпни за четката места, задържа се за

по-дълго време 
в устната кухина

от пастата за зъби и осигурява свежест.
Мнозинството използват водата за уста 

като превенция на гингивит или кариеси 
или просто като допълнително средство, 
за да преборят хроничния лош дъх. Най-
важното обаче е да запомним, че водата за 
уста не може да бъде единствената стъпка, 
която предприемаме при оралната си хиги-
ена. Водата за уста действа най-ефективно, 
когато я прилагаме правилно.

В грижата за здрава устна кухина и ли-
гавица, миенето с четка за зъби заема ос-
новна роля. От съществено значение е 
четкането да се извършва внимателно с 
циркулиращи движения и да бъде послед-
вано от задължително изплакване с вода.

Когато използваме вода за уста с анти-
септици, е препоръчително да използваме 
паста за зъби, която не съдържа състав-

ки, които биха попречили на тяхното 
действие. 30 мин. след нейната упо-

треба не бива да се приемат на-
питки или храна.

На пазара се предлагат два 
типа води за уста – такива, под-
ходящи за всекидневна употре-
ба, и терапевтични. Всекиднев-

ните води за уста обикновено се 
използват за поддържане на до-

бра устна хигиена и превенция на 
появата на кариеси. Терапевтичните 

води за уста се различават в зависимост 
от активните си съставки.

Най-добре е да използваме количество-
то, обозначено на опаковката – около 10-
15мл. Повечето води за усти се продават с 
чашка, чрез която лесно може да се отмери 
количеството. По принцип е хубаво да не се 
разрежда с вода, освен ако не е препоръча-
но от производителя.

Водата за уста 
предпазва от COVID-19

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19предпазва от COVID-19
Тя допълва четката за зъби, като 
стига до недостъпни за нея места

натрупаната плака, която е въз-
можен проводник на виру-

За да разберем как 

ще разгледаме някои 
основни характеристи-

Водата за уста е воден или 

паста за зъби, която не съдържа състав
ки, които биха попречили на тяхното 

действие. 30 мин. след нейната упо
треба не бива да се приемат на

питки или храна.

типа води за уста – такива, под
ходящи за всекидневна употре
ба, и терапевтични. Всекиднев

ните води за уста обикновено се 
използват за поддържане на до

бра устна хигиена и превенция на 
появата на кариеси. Терапевтичните 

води за уста се различават в зависимост 

http://www.PlumbingExpertServices.com
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С
лед като първа напусна Седми-
цата на модата в Париж заради 
коронавируса, сега модна къща 
„Ив Сен Лоран“ се завърна зре-
лищно и с колекция, по-агресив-

на отвсякога.

Художественият директор Антони Ва-
карело изпрати на подиума модели с при-
лепнали по тялото гащеризони, „кацнали“ 
върху шеметно високи токчета. В черно - 
любимият цвят на дизайнера, лилаво или 
електриково синьо, и дори с флорални 
щампи.

Класически якета и блейзъри с подчер-
тани рамене, съчетани с тесни панталони, 
имаха за цел да отбележат „разпадането на 
жанровете“.

Гости на бляскавото шоу бяха много зна-
менитости, сред които голямата дама на 

френското кино Катрин Деньов, бивша-
та първата дама на Франция Карла Бруни-
Саркози и актрисата, певица и режисьорка 
Шарлот Генсбур.

„Тази колекция е желание за еманципа-
ция, за улавяне на нишката на подривното 
съблазняване - съществена дума, която сме 
склонни да заглушаваме“, сподели Антони 

Вакарело.
Дизайнерът предлага новост по отноше-

ние на силуета - много дълги рокли - бели, 
черни или червени, с подчертани рамене и 
цепка в долната част.

Тоалетите са съчетани с ръкавици в ярки 
червени и сини цветове и масивни позлате-
ни бижута.

„Дължините са подчертани, тъй като из-
лагането на показ днес е изкуство“, каза още 
Антони Вакарело.

„Ив Сен Лоран“ 
се завърна  

по-агресивно 
отвсякога

Сред гостите на бляскавото шоу в Париж 
бяха Катрин Деньов и Карла Бруни

Сн.: БТА
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КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка компания 
набира контрактори с dry van за съвместна ра-
бота. За информация търсете Зори на телефон 
(224)658-2356. №18855
NOW HIRING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60201, CDL A OTR TRUCK 
DRIVERS ,SOLO $0.75 A MILE WITH ALL MILES 
PAID EMPTY AND LOADED,3000-3500 ,TEAM 
DRIVERS PAY $0.85-$0.90 PER MILE ,5500-7000 
MILES A WEEK.OTR POSITION - BRAND NEW 
TRUCKS 2020-2021 . 3126590884 №18861
OWNER OPERATOR , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 53965, A small trucking 
company from WI now hiring owner operators. 
A� ordable dispatch fee. Give us a call at 608-254-
9977 and learn more about out starting bonus 
and reward program. №18863
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, MyProHelpers 
предлага работа за почасово почиствчне на 
домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 
Отлично заплащане. 224-334-1818 2243341818 
№18842
ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 224-334-1818 
Опит и собствен транспорт Отлично заплаща-
не 3125931392 №18843
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-
Op търси шофьор за dedicated run Minooka 
IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твър-
до заплащане започващо от 1500 с бонуси. 
7734954405 №18844
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назна-
чим работник за поддръжка и почистване в 
сервиз. 6303509989 №18694

Chicago + suburbs
DRIVERS&OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Nabiram sho� ori 
za kamioni 2022 full loaded,redovni tovari za 
west coast,3500-4000 mili na sedmitza hood and 
drop in Chicago,IL . owners re� er hazmat dispech 
$8500-$11000 na sedmitza booking 7738274439 
№18946
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ , Зипкод 30000, Owner Operators -тър-
сим шофьори на собствени камиони предла-
гаме диспетч на DRY Van,Reefer,Hazmat,Flatbed 
даваме камиони и трайлъри под наем повече 
информация 8472542504 №18943
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60440, LOOKING FOR A 
CDL DRIVER WITH 2 YEARS EXP. NEW TRUCK,NEW 
TRAILER-LONG MILES CALL 7083722576 FOR 
DETAILS 7083752576 №18925
CDL DRIVER 0,80-0,95, 
Цена US$ , Зипкод 10000, Търся шофьори за 
Dry Van Flatbed Reefer ,Hazmat we плащтаме 
до 0,85за Теам драйвър 0,95 повече инфо тел 
8472542504 №18935
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ. Тел. 773-865-0406 7738650406 №18934

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

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

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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОН:. . . . . . . 
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Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, TRANSPORTNA 
KOMPANIA NABIRA CDL DRIVES ZA MANUAL 
TRANSMISSION TRUCKS. REGIONAL RUNS. VSEKI 
WEEKEND VKASTI. ZAPLASTANE .90 CPM ILI 30% 
OT WEEKLY GROSS NA KAMIONA. PHONE 224 
600 1186 ili 224 935 0978 №18912
МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за ками-
они търси да назначи механици (с опит или 
без) и служител за поддръжка и почистване на 
сервиза. 6303509989 №18899
ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор 
клас А, дабъл-трипъл, чист драйвинг рекорд, 
за стеди тим,добро заплащане, нов камион ав-
томатик, тел:847-877-4745 №18904
OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме Owner 
operator with Hazmat and Tanker endorsement. 
17738182886 №18902
DROP AND HOOK , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся шофьор 
за FedEx Ground, hook and drop only. Всеки 2 
ри ден вкъщи. От 2500 до 3000 мили седмич-
но. Нужно е 2 год опит и doubles endorsement 
6302903092 №18792
DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор 
клас C за Straight truck local. Заплащане про-
цент от рейта с договаряне. Може и без опит. 
Monday-Friday 6306342892 №18872

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

МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕ-
ХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 
ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-968-8245 
№18518

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

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

DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT, 
Цена US$ , Зипкод 60015, Deerfi eld Dental 
Offi  ce търси да назначи на пълно и не-
пълно работно време Dental Receptionist 
и Dental Assistant. Заплащане : $16 -$19 
на час в зависимост от опита. Обадете се 
на тел: 847-312-5549 Говорим български. 
№18931

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

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, 
MyProHelpers Предлага почасова работа 
за почистване на домове и офиси. Опит 
и собствен транспорт. 224-334-1818 312-
593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспорт-
на компания търси диспечер за работа в 
офис. За повече информация - тел.: 847-
571-0945. №18486

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- 
Транспортна компания търси да назначи 
шофьори с минимум 2 години опит. Ав-
томатик камиони с АPU. Заплащане спо-
ред опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413 
№18426

KAMIONI POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, OTDAVAM 
POD NAEM VOLVO, 10 SPEED MANUAL 
TRANSMISSION, DVIGATEL ISX CUMMIS 500 HP. 
ZA POVECHE INFORMACIA NA TELEFON 224 935 
0978. №18910
CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, TRANSPORTNA 
KOMPANIA NABIRA CDL DRIVES ZA MANUAL 
TRANSMISSION TRUCKS. REGIONAL RUNS. VSEKI 
WEEKEND VKASTI. ZAPLASTANE .90 CPM ILI 30% 
OT WEEKLY GROSS NA KAMIONA. PHONE 224 
600 1186 ili 224 935 0978 №18911
OTR DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 75cpm za Hazmat i 65 
cpm za dry load 17738182886 №18901

TARSIM RABOTNICI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181, Construction 
compania tarsi da naema rabotnici. Ne se 
iziskvat specialni poznania no se iziskva 
se shofi orska knijka. Dobro zaplashtane i 
benefi ts. 6303339292 №18864

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

MAINTENANCE PERSON, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60406, Free 
Style Trucking Търси да назначи служи-
тел за отдел “ equipment maintenance”. За 
предпочитане бивш шофьор или меха-
ник, или някой с опит и познания в транс-
портната индустрия. Задълженията ще 
включват профилактични и текущи ре-
монти, търсене на пътна помощ и др. До-
бър английски е задължителен! За повече 
информация търсете Руси - 708-243-9628. 
№18928

OTR, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60102, Набираме 
CDL drivers за OTR заплащане 80cpm za 
Hazmat i 70 cpm za dry load. 17738182886 
№18919

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси шофьор Class A 
за регионална работа. Заплащането е за 
заработена седмица, с възмойност да 
се заработят до $2000.00 за седмица. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
№18945
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LOCAL C-CLASS DRIVER, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60090, -Pick up and 
deliver cars in Chicago area and nearby states 
-New equipment -Home every night -Driver pay 
a week - $1200-$1800 -Routes IL-IL, IL-WI, IL-IN, IL-
MI -Yard located in Wheeling, IL 7739804191 for 
English 6304459520 за България 6304459520 
№18845
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за 
чистене на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-
8483 7087708483 №18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шо-
фьори за dedicated run. 4 дни се работи и 3 по-
чива. FedEx Ground, doubles endorsement and 
1 year experience. 6302903092 №18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time 
Caregiveri/Companions. Locations: Suburbs 
(Ho� man Estates, Highland Park,Schaumburg), 
City Chicago. Zaplashtane $15.00-$18.00 na chas. 
Zapochvane na rabota vednaga. 847-813-5108, 
224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local 
rabota za CDL sho� or. Elk Grove Village do 
Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 
informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner 
operators за локална/регионална работа в 
радиус от 200 мили от вашия паркинг. $800-
$1400 оборот на ден, вкъщи всяка вечер. Нови 
Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портнa компания набира котрактори с CDL 
за съвместна работа. За повече информация 
търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair 
& Maintenance is looking to hire front desk 
associate at full time. For more information 
please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair 
в Elgin търси да назначи момиче за работа 
като офис асистент и касиер. Опит не се изис-
ква. За повече информация, моля позвънете 
на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED 
TEAM DRIVERS FOR LOAD from IL-
CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load rate.
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 
№18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST

AGI TRUCKING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Agi Trucking 
INC,набира шофьори със CDL-A за long 
distance, hook and drop товари, запла-
щане на пълни-празни мили 0.65$ Или 
твърдо заплащане на ден. Предлагаме ка-
миони Volvo 2021,2022 I-Shift, за повече 
информация офис в Schaumburg IL : Иван 
Стоянов 7274888269 №18932

DRIVERS WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, CDL-A Drivers 
wanted ,6 Months of experience required !!! 
Набира шофьори CDL-A , изискват се ми-
нимум 6 месеца опит !!! Офис Schaumburg 
IL : за контакти Иван Стоянов -7274888269 
№18933

OWNER OPERATOR CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89183, Malka semeina 
� rma tursi Owner Operators CDL Class A. Dry 
Van & Reefer. Lichno otnoshenie, otdadenost 
i profesionalizm. Dobri otstupki za gorivo. 
Destinacii, teglo i cena sa odobrqvani ot sho� ora 
(no forced dispatch). Za poveche informacia, 
Veronika 702-769-3985. №18903
NEED HOUSEKEEPERS , 
Цена US$ , Зипкод 13, Нужни са камериери 
за New Jersey , NY, Philadelphia 3039748716 
№18841

РАБОТА 
Търся

ФЛОРИДА
DISPATCHER +9YEARS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България Ди-
спечер +9год V/R/F/HZ 5618770865/call/text/
email №18906

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА, 
Цена US$ 650, Зипкод 60008, Търся съ-
квартирант/ка за 2 стаен апартамент, от-
делна баня. Близо до Rt53 и I 90. Всичко 
вкл в наема. Agonquin Rd/Golf Rd. Наем 
$650. Телефон: 224 595 7409 №18939

ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Давам под наем стая 
в Розел 500$ включени ток и газ 6309233333 
№18944
ELMHURST 2 BED/BATH, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60126, York Rd & 
Grand Ave. Close to ORD and I-290. 3rd � oor. 
Master bedroom, balcony, SS appliances, 
furnished, underground garage and storage 
cage. No smoking and pets. Quiet neighbours. 
Rent period: 2+ years. Please contact me for more 
pictures and showing. 7089452999 №18938
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – 
For Rent Room In Townhouse, Furnished Close to 
Hwy 90, 290, 355, 390 $690/month All inclusive 
1-847-630-7078 Please, leave a message №18940

ТАВАНСКИ ЕТАЖ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Самостоятелен та-
вански етаж от къща във Франклин Парк се 
дава под наем. Включва спалня, кухня с тра-
пезария, баня с тоалетна и просторна тераса. 
7733223640 №18941
ТАВАН ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Дава се таван под 
наем. 7733223640 №18942
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся съквартирант 
за самостоятелна стая в апартамент ,наем 325 
Допълнителна информация по телефона. ПЕ-
ТКОВ 13127143018 №18929
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая 
от таунхаус под наем.За трък драйвър или 
жена.$650/на месец, включва всички сметки. 
Ползване на пералня/сушилня, гараж, басейн 
(летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. Prospect, Arl. 
Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me a text if 
you want to see the place. 2242800226 №18908
ДАВАМ СТАЯ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60070, Давам Стая 
от таунхаус под наем.За трък драйвър или 
жена.$650/на месец, включва всички сметки. 
Ползване на пералня/сушилня, гараж, басейн 
(летен).Prospect Hts, Wheeling, Mt. Prospect, 
Arl. Hts, Des Plaines, Northbrook.Send me a 
text if you want to see the place-224-280-0226 
№18909
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60025, Стая под наем 
- $500 - всичко включено 8476300290 №18914
RENOVATED 2 BEDROOM, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60018, Two bedroom, 
one bathroom apartment located in Schiller Park 
available for rent October 1st. Brand new carpet 
and freshly painted walls with a designated 
parking spot. Rent including heat and gas. 
7738143175 №18900
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с 
подземен гараж в Glenview Разполага с ог-
ромно patio. В комплекаса има вътрешен 
басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по 
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За 
повече инфо: 2246560753 №1886
CONDO FOR RENT, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, RENT 
INCLUDES HEAT WATER GARBAGE and POOL. 
Maintenance free living in this 2nd � oor unit 
located in Brittany Place. Large living room. 
Complex features pond, pool, park and walking 
paths. 6095050341 №18856
2BD1B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bd,1b v Schiller 
Park, svoboden v monenta.Za info 7082895771 
№18862
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 
3b/3b къща в Elk Grove village 60007. Перално 
помещение, паркинг, обзаведени общи час-
ти, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли 
съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо 
моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent 
townhouse 3 bedrooms, 1.5 baths in Mount 
prospect, great location, great schools, brand 
new kitchen remodeled, freshly painted, call 708 
415 7911 №18761
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем за 
непушач в Des Plaines 7739344547 №18847

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth 
apartment available for RENT in Schaumburg 
as of July 1st. Convenient location near Costco, 
Wood� eld Mall, I-90. Second � oor with balcony. 
Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 
№18764

FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA 
Apartment for rent in Arlington Heights IL 60005. 
Newly renovated, great location and schools! For 
information: 847 630 8884 Stancho №18755

SOMEWHERE ELSE

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

БОЯДИСВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Mix2 inc.предлага бо-
ядийски услуги с високо качество и ниски 
цени.за повече информация тел:847-312-2155 
8473122155 №18916

БОКС, 
Цена US$ , Зипкод 60061, Тренировки по бокс 
2246231842 №18918

ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-
456-1366 №18853

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер на не-
гативни филми в дигитални снимки, JPEG фор-
мат. Запазете вашите стари ленти като ги на-
правите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №18854

DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in 
Arlington heights, haircut, color, highlights, 
perm, keratin straightening treatment, 708 415 
7911 №18763

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v 
doma si v Ho� man estate.Predlagam domashno 
prigotvena hrana,mnogo igri,razhodki i 
zabavleniq Tel: 224 659 1156 №18609

УСЛУГИ 
Търся

SOMEWHERE ELSE

ФОТОЕПИЛАЦИЯ ЛЯТО. ,
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Технология 
PRETTY LAB (Sun&Safe) позволява безопасна, 
качествена и не скъпа фотоепилация през ля-
тото. Трябва само да се пазите от слънцето 48 
часа преди и след процедурата. Текущи про-
моции: фотоепилация на цели КРАКА 99лв, 
ИНТИМ+ПОДМИШНИЦИ 50лв! www.prettylab.
bg/fotoepilacia . 359885108502 №18837

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW 
X1 xdrive28i с нови гуми,нови накладки и 
дискове,clean title! 7739642928 №18500

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

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспорт-
на компания набира шофьори Class A на 
дълги дистанции. Заплащането е за зара-
ботена седмица или на миля - до $ 2000,00 
на седмица за започване , в зависимост 
от опита. Търсим собственици на ками-
они. За повече подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. №18485

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена стая 
под наем от апартамент в Elmwood park.-
$500 -всичко включено.В апартамента 
има интернет,пералня и сушилня,които 
са включени в наема 7733879465 №18921

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 500, Обзаведена стая 
под наем от къща в Melrose park.Ще 
бъде свободна от 01/11. -$500 -всичко 
включено.Безплатна пералня и сушилня. 
7734142633 №18920
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ВОДОРАВНО: “Децата на капитан Грант”. Щекер. Параван. Раван. Билет. Таран. Рана. “Ата”. Целина. 
Адара. Очи. Пир. Валат. Мотор. Вана. Карол. Рамон. Бас. Река. Анино. Арена. “Ема”. Орли. Иносан. Гале-
нит. Стакан. Арес. Талер. Иванов (Георги). Ираде. Италик. Асан. Март. Налим. Така. Илона. Аар. Сал. Век. 
Лук. Акинак. Бик. Орина (“Орина, майка войнишка”). Илиган. Накит. Стан. Ака. Еналиди. Ина. Кану. Се-
ров (Валентин). Лерос. Рил. Кран. Надим. Пирамидон. ОН. “Нанина”. Ана. Ане. Столипин (Аркадий). Ко-
рал. Нан. Илик. Навик. Перони. Ано (Жан-Жак). Опити. “Анана”. Анит. Овали. Атик (Тит Помпоний). На-
нос. Елит. Тарок. “Манон”. Ток. Набат. Нарита. “Одина”. Акан. Ген. Рет. Кирот (Ана). Анорак. Мед. “Нивата”. 
Анис. Рикар (Антоан). РАТАН. Нар. Алод. Номератор. Гири. Алов (Александър). Самар. Нанин. Кан. 

ОТВЕСНО: “Вещиците от Истуик”. Ретинол. Кавал. Целер (Карл). Крава. Класа. Оловина. Ило. Такел. 
Калкани. Еноли. Атанасов (Георги). Тетива. Иан. Лагер. Никол (Шарл). Вар. Нара. Номоканон. Питагор. 
Талони. “Ванина Ванини”. Атерина. Тапа. “Алина”. Ран. Дан. Тар. “На Ком”. Карат. Норит. Анилин. Нитон. 
Кама. Парад. Росер. “Академика”. Икар. Рер. Панама. Асана. “Кир”. Новак. Рем. Див. Роман. Дарби. Опа-
рин (Александър). Митеран (Франсоа). Таратор. Тел. “И ти си”. “Аканат”. Дата. Мана. Онега. Иск. Рал (Фьо-
дор). Нанак (Талванди). Тон. Нор. Налима. Саран. Пано. Инари. Играч. Балет. ЛОТ. Имане. “Онорин”. Ра. 
Ива. Ерат (Кристине). Ракли. Арас. Дов. Тава. Асен. Лавина. “Донон”. “Титаник”. Натан (Жак). Миликен (Ро-
бърт). Неон. НИКОН. Тара. Етна. Арат. Какаду. Нерит. Канарин.
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Пиян пациент влиза в кабинета на лекар и 

пита:
- Кой от вас двамата ще ме прегледа?
- Моля, не влизайте по четирима!

  
Полицай спира мутра и му казва:
- Дайте си трите имена, моля.
Мутрата, вбесен:
- Ти луд ли си, бе, а аз после как ще се каз-

вам?

  
Плешив мъж влиза във фризьорския са-

лон.
- С какво мога да ви помогна? - пита фри-

зьорът.
- Плащам сто лева, ако направите така, че 

моята прическа да изглежда като вашата.
- Няма проблем - казал фризьорът и набър-

зо се подстригал гола глава.

- Ало, Международният валутен фонд?
- Да!
- Обещахте да преведете пари.
- Превеждаме, пари на английски е 

„money“.

  
Двама ще скачат от самолет. Скочили и 

единият пита:
- Няма ли да пускаме парашутите, вече 

виждам планината?
- Няма, рано е.
След пет минути:
- Няма ли да пускаме парашутите, вече 

виждам земята?
- Рано е.
И най-накрая:
- Хайде да пускаме парашутите, ще се раз-

бием!

- Е, тебе от 5 метра ли те е страх да скочиш...

  
Студент учи за изпит. Вътрешният глас му 

казва:
- Ще се падне 6-ти въпрос!
Студентът пита вътрешния си глас:
- Сигурен ли си, че ще се падне точно той?
Вътрешният глас отговаря, без да се коле-

бае:
- Сигурен съм! Учи 6-ти въпрос!
Студентът научава 6-ти въпрос и отива на 

изпита. Преподавателят съобщава, че въпро-
сът е 8-ми. Тогава вътрешният глас на студен-
та му казва:

- Не е възможноооо!

  
Разговор между шофьори на дизелаци:
- Трака ти калникът!
- Какво?
- Трака ти калникъттт!
- Какво?
- Викам, че ти трака калникът, бе!
- Какво? Абе, говори по-силно, че ми трака 

калникът и не мога да те чуя!

  
Две приятелки си говорят:
- Нито веднъж не му изневерих!
- Хм, не вярвам, нито веднъж ли?
- Честно! Нещо не ми вървеше...

  
Изпит. Професорът задава въпрос след въ-

прос. Студентът мълчи.
- Добре, последен въпрос: Кой е открил 

Америка?
Студентът повдига рамене.
- Колумб! - направо крещи преподавателят. 

- Колумб!
Студентът става и тръгва. Преподавателят:

- Къде тръгнахте?
- Помислих, че викате следващия.

  
Двама еднояйчни близнаци са на военна 

комисия. Излиза единият от кабинета и дру-
гият го пита:

- Кво стана? Взеха ли те?
- Не. Освободиха ме! Негоден!
- Моля те, мини вместо мен. Мързи ме да 

се събличам.
Навил се близнакът. След малко пак изля-

зъл. Другият:
- Кво стана?
- Теб те взеха!

  
- Скъпа, трябва да ти призная нещо... Же-

нен съм...
- Как ме изплаши! А аз си помислих, че са ти 

откраднали BMW-то!

  
- Келнер! Каква е тази супа? Мирише на 

бензин!
- Бензин? Значи е картофена. Пилешката ни 

мирише на лак за дърво.

  
Звъни се във фирма, която се занимава с 

ремонт на компютри:
- Принтерът ми почна да печата лошо!
- Вероятно трябва да се почисти. Това стру-

ва 15 лева, но можете и вие да прочетете ин-
струкцията и да го направите сам.

Клиентът, удивен от такава откровеност, 
пита:

- А вашият шеф знае ли, че така му спъва-
те бизнеса?

- Даже е негова идеята. Имаме много пове-
че приходи, откакто оставяме клиентите в на-
чалото сами да отремонтират нещо.

  
Докторът:
- Не разбирам защо искате да ви предпис-

вам сънотворни, когато всяка вечер до късно 
сте в кръчмата!

- Не са за мен, а за жена ми!

  
Шотландец се прибира към вкъщи с бутил-

ка уиски под палтото. Подхлъзва се, пада и 
усеща, че нещо му подмокря. Веднага си каз-
ва:

- Господи, дано да е кръв!

  
Художници седят на брега на морето и ри-

суват пейзажа. Минава японско семейство 
туристи. Бащата казва поучително:

- Деца, виждате ли как се мъчат хората, 
които си нямат фотоапарат?

  
- Знаеш ли, че пиенето съкращава живота 

двойно?
- Как така?
- Ами ти например на колко години си?
- На 30.
- А ако не пиеше, вече да си на 60!

Една мутра казва  

на друга:

- Снощи чувам навън 

някой да крещи: 

„Помощ! Убиват ме!“

- И какво направи?

- Помогнах. Убихме го.

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Самочувствието ви ще бъде по-
ласкано, но няма опасност да се 
самозабравите. Не сте от хора-
та, които парадират с фалшив 
блясък, благородството ви е не-

оспоримо. Любовта на близките ви и на онези, кои-
то не крият доброто си отношение към вас, ви пра-
ви щастливи, подхранва амбициите ви и мотивира 
да се развивате. Вярата в собствените ви сили ви 
помага да вървите успешно напред и нагоре. Раз-
вивате в себе си качества, позволяващи ви да бъде-
те силни и прозорливи в решенията си.

РАК
Отношенията с партньора ви на-
влизат в хармоничен и за двама 
ви период. С разбиране приема-
те настроенията и проблемите 
му, без това да ви отегчава или 

натъжава. Самотните имат добър шанс да срещнат 
близък до душевната им нагласа човек, когото да 
дарят с привързаност и внимание. Доверието ви ще 
срещне доверие и заедно ще вървите напред. Като 
цяло всички от знака ще се радват на удовлетворя-
ващи ги взаимоотношения и мотивирани ще живее-
те пълноценно и разумно живота си.

ВЕЗНИ
Имате силни вътрешни ориенти-
ри, вслушвайте се в интуицията 
и в сърцето си. С хармония в ду-
шата си посрещайте всеки нов 
ден и го живейте пълноценно. 

Ясно виждате перспективите и ще се впуснете в реа-
лизация на проектите си. Търсете баланса във всич-
ко и няма да останете разочаровани. Финансовите 
ви възможности ще нарастват пропорционално на 
усилията, които влагате в работата си. Ще имате въз-
можност да посетите места, за които мечтаете, и да 
се срещнете с хора отдалеч.

КОЗИРОГ
Природата ще ви привлича със 
спокойствието си. Насърчавай-
те доброто в себе си и се по-
грижете за любовта да я задър-
жите безусловно. С търпение, 

подкрепяйки законността и морала, ще постигнете 
много от нещата, които ще ви направят щастливи. 
Подтиквани от добронамерени пориви, ще търсите 
различни пътища за опознаване на доброто в себе 
си и около вас. Чисти помисли ще изпълват същ-
ността ви и водени от тях, ще се захванете с работа 
в изпълнение на благородните си цели.

ТЕЛЕЦ
Умеете да анализирате слабите 
си места и да се учите от греш-
ките си. Така се превръщате във 
водачи, имащи грижа за всич-
ки. Здравословни проблеми е 

възможно да ви създадат напрежение. Въпреки 
подготвеността ви е добре да се консултирате със 
специалисти, за да се избавите по-скоро от страда-
нията си. В общуването си ще се радвате на внима-
ние и интерес. Ще впечатлявате с ерудиция и из-
тънчен вкус. Раздавайте се, без да се щадите, и ще 
намирате онова, което търсите.

ЛЪВ
С укрепнала вяра и нови сили 
ще се посветите на делата си, за-
гърбвайки всичко, което ви връ-
ща назад. Ще се радвате на при-
добивки, измежду които ново 

жилище или предпочитана нова работа. Радостни-
те вълнения ще поддържат духа ви силен и амби-
цирани, ще търсите предизвикателствата в живота 
си. Мотивирани сте да повишите активността си, на-
сочвайки я в различни посоки, в зависимост от ин-
тересите си и нагласата. Ще намерите временен ан-
гажимент с добри финансови постъпления.

СКОРПИОН
Социалната ви ангажираност 
ще ви постави в условия за из-
ява и ще ви даде шанс да по-
кажете способността си да ор-
ганизирате събития и хора. 

Необвързаните ги очакват приятни изненади и не 
на последно място нова любов. Не бъдете критич-
ни към човек от обкръжението си, за да не ви спо-
ходи неговата участ. Запазвайки си правото да из-
бирате, ще предпочетете да работите усилено и 
желание за промени. Прозорливи сте и това ви по-
мага да подреждате по важност задачите си

ВОДОЛЕЙ
По-лесно ще ви бъде, ако може 
да се освободите от прекалена-
та си емоционалност и дадете 
преднина на умението си да ор-
ганизирате и ръководите спра-

ведливо. Това, което ще чуете там, не може да го про-
четете или получите като съвет. То идва от извора и 
е безценно за вас. Вярвайте в доброто и се осланяй-
те на ценностите, чиито носители сте. Заради мно-
гостранните ви познания, интереси и връзки ще ви 
търсят за помощ. Помагайки, ще останете удовлетво-
рени от свършената си работа.

БЛИЗНАЦИ
Любимия ви човек ще ви напра-
ви съпричастни на събитие от 
еднаква важност и за двама ви. 
За повечето от вас периодът ще 
е натоварен с работни ангажи-

менти и ще имате все по-малко време за себе си. 
Отдавате предимство на професионалната си зае-
тост, и с право. Проектите, върху които сте се съ-
средоточили, ще повишат финансите ви. От до-
пълнителна заетост или рента също ще получите 
доходи. Изпаднал в нужда приятел или роднина ще 
поиска съвет или пари, няма да му откажете.

ДЕВА
Прагматично ще подбирате съ-
трудниците си според лични-
те си предпочитанията и опи-
та, който имат, но във всички 
случаи, водени от желанието 

за просперитет. Вие също не отказвайте жестове-
те, които очакват от вас, и ще привличате доброто 
към себе си. Бъдете сговорчиви към всички, така и 
късметът няма да ви подмине. Много от вас разгръ-
щат нова страница в живота си, има какво да дадат, 
не лишавайте никого от вниманието си. Няма да ви 
липсва енергия и хъс за работа.

СТРЕЛЕЦ
Енергични, много знаещи и мо-
жещи, ще избирате измежду въз-
можностите си на перспективни-
те така, щото да получите повече 
от това, което желаете. В такова 

състояние на духа сте способни на смели постъпки, 
каквито няма да ви липсват.. В подкрепа на казано-
то, ще живеете пълноценно, възползвайки се от вся-
ка възможност в живота си. Щадете здравето си, за да 
продължава успешният ви ход, са нужни еднакво от-
говорно отношение, както към работата, така и към 
почивката ви.

РИБИ
Използвайте опита и информи-
раността си, за да продължите в 
същия дух на развитие. Отложе-
те за по-късен етап намеренията 
си за нова работа и бизнес. Вре-

мето е подходящо за разумно приложение на по-
стигнатото. Ползвате се с авторитет сред колегите 
си, което ви прави предпочитани и търсени. Няма да 
ви липсват проблеми от битов характер, но са пре-
одолими. Не пренасяйте променливото си настрое-
ние в общуването с любимите ви хора. Починете си 
и направете вечерите си приятни.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Пилешки руладини  
в сметанов сос

Солени кифлички 
със сирене

Да ви е сладко!  

Продукти
»  пилешки гърди - 4 бр.
»  шунка - 100 г варена, нарязана
»  зехтин - 4 с.л. екстра върджин
»  сол
»  черен пипер
»  песто - 4 с.л. босилеково
»  лимони - 1 бр. кората и сокът
»  брашно - 2 с.л. за овалване
»  сирене - 100 г проволоне на-

рязано

За соса
»  сметана - 200 мл
»  лимонова мащерка - листа
»  сол
»  черен пипер
»  пармезан - прясно настърган
»  вода - 1 ч.ч. /може и бульон/
»  чесън - 3 скилидки
»  лимони – сокът на 1 бр.
»  мащерка - 1 ч.л. суха

Измийте, почистете и нарежете на 
филийки пилешките гърди. Начу-
кайте ги с чук за месо. Посолете фи-

летата и поръсете с черен пипер. Намаже-
те с босилековото песто, поставете парче 
шунка и сирене.

Навийте рулцата и закрепете с клечка за 
зъби. Запечатайте в тиган с мазнина за 2-3 
мин. Сложете в тигана чесъна за минута. 
Добавете сока от лимона.

След минута сипете и водата, добавете 
двата вида мащерка и лимоновата кора. 
Гответе соса за пилешките руладини за 20 
мин. или до сгъстяване.

Сипете сметаната и гответе до сгъстява-
не на сметановия сос още около 10 мин. 
Добавете пармезана. Овкусете руладини-
те с желаните подправки и поднесете.

Разбиваме едното яйце и белтъка от 
другото - жълтъка оставяме за на-
мазване на кифличките преди пече-

не. Към разбитите яйца прибавяме пряс-
ното мляко, киселото мляко, разтопеното 
краве масло, натрошеното сирене, сол, за-
хар, куркумата и сухата мая.

Разбъркваме добре и с брашно, колкото 
поеме, замесваме тесто. Оставяме на то-
пло да втаса. Втасалото тесто разделяме 
на 6 еднакви топки. Разтегляме с ръце на 
кори или разточваме с точилка.

Намазваме с четка с разтопеното кра-
ве масло цялата кора и редим една върху 

друга по три кори, като всяка намазваме с 
мазнина.

Така наредените кори навиваме на рула. 
Нарязваме рулата на еднакви парчета и 
слагаме в намазани с мазнина формички 
за мъфини.

Отгоре мажем всяка соленка с жълтък 
и поръсваме със сусам. Печем солени-
те кифлички в нагрята на 170-180 градуса 
фурна до готовност

»  яйца - 2 бр.
»  прясно мляко - 1/2 ч.ч.
»  кисело мляко - 1 с.л.
»  сирене - 150 г натрошено
»  масло - 1/3 ч.ч. разтопено
»  сол - 1 ч.л.
»  захар - 1/2 ч.л.
»  куркума - 2 щипки
»  мая - 1 ч.л. суха
»  брашно
»  масло - за намазване
»  сусам - за поръсване

Продукти

https://www.serdikabg.com
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Дженифър Анис-
тън е готова от-
ново да ходи по 

срещи. Актрисата се 
наслаждавала на това 
да бъде необвърза-
на, но сега е готова да 
се влюби. Тя би се рад-
вала да си намери нов 
партньор, въпреки че 
в последно време това 
е трудно заради панде-
мията от коронавирус.

„Много дълго време 
обичах да съм сама. Ни-
кой важен не ми е на-
правил впечатление все още. 
Но мисля, че е време. Мисля, 
че съм готова да споделя себе 
си с друг човек“, обясни тя.

Звездата за пореден път по-
твърди, че не би използвала 
приложения за запознанства, 

за да си намери половинка.
Анистън сподели, че тър-

си човек, с когото разговорът 
върви с лекота още първия 
път, човек с чувство за хумор, 
който да е щедър, мил към хо-
рата и уверен, но не наперен.

Дженифър Анистън си търси  
гадже - уверено, но не наперено Мисията невъзможна:  

Том Круз скъса с Хейли Атуел
Намирането на нова и истинска лю-

бов се оказа мисия невъзможна 
за Том Круз. След като през юли 

актьорът се похвали, че излиза с Хейли 
Атуел и я показа за първи път пред ка-
мерите, днес се говори, че отново е сам.

Според някои световни медии след 
края на общата им работа по седмия 
филм от поредицата „Мисията невъз-
можна“ двамата трудно ще намерят вре-
ме, за да се виждат.

Том и Хейли са прекарали близо годи-
на, снимайки се на различни локации в 
Лондон, Рим, Венеция и др. В началото 
те се държали чисто колегиално, но си 
допаднали и започнали да се виждат в 
свободното време.

Има голяма вероятност романсът 
между звездите да е по-скоро пиар по 
договора им към продукцията.

Карди Би проговори за 
второто си раждане. Пе-
вицата стана майка за 

втори път на 4 септември. Тя 
дари съпруга си Офсет с мом-
че.

Сега 28-годишната звез-
да признава, че раждането е 
било мъчително, защото тя е 

загубила много кръв. 
Карди обяснява, че 
много хора си мисли-
ли, че тя си е направи-
ла липосукция, защото 
вече е в добра форма. 
Но рапърката отрича 
това.

„Не можеш да си на-
правиш операция, след 
като си родил, особе-
но аз, защото загубих 
толкова много кръв“, 
обясни тя във видео в 
Instagram Stories.

Изпълнителката призна в 
Twitter, че постоянно плаче 
без причина, след като е ро-
дила второто си дете.

„Нямам търпение тези 
странни следродилни хормо-
ни да напуснат тялото ми. Пла-
ча без причина“, написа тя.

Карди Би плаче без причина  
от следродилните хормони

Шакира е била нападната от две 
диви прасета, докато била на раз-
ходка със сина си в парк в Барсе-

лона.
44-годишната певица твърди, че живот-

ните са я обградили и атакували, взели 
нейната чанта и са я понесли към гората. 
Поп звездата сподели видео в Instagram, на 
което показва разкъсаната си чанта и обяс-
нява какво се е случило.

„Вижте в какво състояние двете диви 
прасета, които ме нападнаха в парка, оста-
виха чантата ми. Те понесоха чантата ми 
към гората, като мобилният ми телефон 
беше вътре. Те унищожиха всичко“, казва 
тя.

Във видеото Шакира показва и 8-годиш-
ния си син Милан от испанския футболист 
Жерар Пике. Не си личи изпълнителката 
или Милан да са ранени. Звездата и Пике 
имат още един син - Саша на 6 г.

Два глигана нападнали 
Шакира в парк

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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След тормоза на 
баща й през по-
следните някол-

ко години и психичните 
проблеми певицата не 
е изгубила чувството си 
за хумор. И го показва в 
последното си видео в 
Instagram, където намек-
на, че може би е готова 
за нова страница в жи-
вота, идваща с бебешки 
плач.

Изпълнителката, коя-
то вече е свободна, и 
нейният приятел Сам Ас-
гари изненадаха с клип, в кой-
то подмятат кукла на бебе.

„Ексклузивно! Имаме бебе. 
Как ще я кръстим?“, пише Спи-
ърс към видеото.

Половинката на певицата 
се шегува, че двете си прили-

чат. В друг клип, качен от него, 
той посочва, че бебето е та-
лантливо колкото майка си, а 
Бритни добавя, че и двете са 
супер естествени пред каме-
рата.

Малко след качването на 
видеото то бе изтрито.

Иска ли Бритни Спиърс  
бебе от Сам Асгари?Eминем с нов бизнес, отваря 

ресторант в Детройт
Еминем се заема с ново начинание, 

което ще учуди феновете му. Рапъ-
рът, който има много хитове, никога 

не е споделял, че обожава спагети. И ето 
че сбъдна една от младежките си мечти 
– да има свой ресторант. Скоро той ще 
отвори за първите си клиенти в Детройт.

Неслучайно заведението, което ще 
носи името „Спагетите на мама“, е в род-
ния град на изпълнителя. То е свързано с 
хита Lose Yourself, саундтракът към фил-
ма „Осмата миля“. Именно в него той пее 
за „мамините спагети“.

Тази пролет 48-годишната звезда из-
ненада работещите на първа линия в 
две болници, изпращайки им от своите 
спагети, които преди това можеха да се 
намерят в т.нар. временни магазинчета, 
разположени за ден на различни места 
в Детройт.

Дуейн Джонсън – Скала-
та прави всичко, което 
3-годишната му дъщеря 

Тиа иска от него.
49-годишният актьор спо-

дели мил кадър в социалните 
мрежи, на който се вижда как 
лакира ноктите на малкото 

си момиченце, докато 
то се усмихва широко 
към камерата. Джон-
сън седи на малък стол, 
а дъщеря му е сложена 
на висока маса и е дала 
ръка на баща си, кой-
то внимателно лакира 
всеки един нокът. Оказ-
ва се, че Скалата е до-
бре подготвен за часа 
по маникюр.

През юни актьор-
ът, който е баща и на 
5-годишната Джазмин 

и 20-годишната Симон, гово-
ри откровено за живота си 
като женски татко. Според 
него най-важното нещо, кое-
то един родител може да на-
прави за децата си, е просто 
да бъде до тях във всеки един 
момент.

Скалата лакира ноктите на 
3-годишната си дъщеря

Актьорът Даниъл Крейг, който се 
пенсионира като агент 007, избра 
следващата си роля. Той ще играе 

Макбет на Бродуей. Представленията 
от новата постановка ще започнат на 29 
март 2022 г. В ролята на Лейди Макбет 
ще е британската актриса Рут Нега.

Екранният Джеймс Бонд има опит на 
театрална сцена. Той е участвал в пи-
есата „Предателство“ на Бродуей и в 
много британски постановки.

Продуценти на новата постановка на 
„Макбет“ са Барбара Броколи и Майкъл 
Г. Уилсън, които продуцират и филмите 
за Джеймс Бонд.

„Даниъл е не само велик филмов ак-
тьор, но и великолепен театрален ак-
тьор. Развълнувана съм, че той под-
крепя съживяването на Бродуей, като 
играе тази легендарна роля“, заяви Бро-
коли.

След Бонд Даниъл Крейг  
се завръща на Бродуей

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Т
я е необичайно скално формиро-
вание, което се извисява на някол-
костотин метра и възнаграждава 
малцината, успели да се изкачат на 
върха, с уникална гледка. Дявол-

ската кула се намира в Блек Хилс, в северо-
източната част на Уайоминг.

Височината на тази монолитна конструк-
ция е около 386 м и исторически погледнато, 
тя е първият национален паметник в САЩ. 
Обявена е за такъв на 24 септември 1906 г. от 
президента Теодор Рузвелт.

Според учените образуванието е започ-

нала да се формира преди около 50 млн. го-
дини, когато магма се излива през пукнати-
ните на повърхността. С течение на времето 
от нея се образуват скални колони, които са 
изложени на всякакви атмосферни условия 
през вековете и така придобиват различни 
форми.

Дяволската кула се посещава от над

400 000 туристи 
годишно

като едва 1% се опитват да я изкачат. Онези, 
които все пак успяват да я покорят, са имали 

наистина рядката възможност да се насладят 
на невероятна гледка - пет от американските 
щата наведнъж: Уайоминг, Монтана, Северна 
Дакота, Южна Каролина и Небраска.

Както около повечето шедьоври на при-
родата, така и за този съществуват много ми-
тове, легенди и вярвания. Една от истории-
те, които се разказват в района, е за седем 
момиченца от племе, живяло покрай река-
та, които си играели на воля сред природа-

та. За нещастие една мечка ги подгонила и 
те побегнали, докато не стигнали до малка 
скала и решили да я изкачат, за да се спасят, 
разказва peika.bg. И докато се катерили по 
малката скала, с всяка следваща стъпка тя 
пораствала, сякаш за да ги спаси и опази от 
мечката.

Животното не могло да достигне децата, 
но следите от лапите му и до днес седят вър-
ху Дяволската кула.

XТя е първият национален паметник в САЩ, 
обявена за такъв от Рузвелт през 1906 г.

Да видиш пет щата 
наведнъж: Дяволската 
кула в Уайоминг

Сн.: Pixabay и Flickr

http://bg-voice.com/
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