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Трима българи арестувани в Южна Каролина –
откраднали данъците на J-1 студенти
3 ноември 2021 г., брой 42 (585), година XI
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Не съм подал заявление за вота.
Ще мога ли да гласувам?
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Българин от Чикаго загина
в катастрофа с тир

Стотици изпратиха
отец Грую, който
обичаше всички

ОТ РЕДАКТОРА

Липсата на доверие,
която убива
На конференция в Лисабон преди 2 години един от най-популярните професори по
политическа психология шокира колегите
си с доклад, който предвижда края на демокрацията. Проф. Шон Розенберг преподава в UC Irvine и според него демокрацията
се самоизяжда и навлиза във финалната си
права. Неговата прогноза? „В утвърдени демокрации като САЩ демократичното управление ще продължи неумолимия си спад и
в крайна сметка ще се провали.“ Повод за доклада му тогава е възходът на Доналд Тръмп
и десните популисти. Но и упадъкът на демократичните институции и доверието в тях. В
България, където то никога не е било високо, днес води до сигурна смърт. В буквалния
смисъл на думата.
Розенберг има дипломи от Йел, Оксфорд и
Харвард. Той става известен през 80-те години с проучване, което обяснява как избирателите предпочитат кандидати, базирано на
техния външен вид, а не позиции или предложения по проблеми.
Демокрацията е трудна работа, отбелязва професорът. Според него елитите в обществото – хората с голямо доскоро доверие,
не се справят с тази отговорност, а хората не
са способни да вземат правилните решения
– нито на рационално, нито на емоционално
ниво, за да управляват една добре функционираща демокрация.
Според тезата на Розенберг – демокрацията е упорит труд и изисква много от тези,
които участват в нея. Изисква хората да уважават тези с различни гледни точки от техните и хората, които не приличат на тях. Тя
изисква от гражданите да могат да пресяват
големи количества информация и да разделят доброто от лошото, истинното от фалшивото. Изисква внимателност, дисциплина и
логика.
За съжаление еволюцията не благоприятства упражняването на тези качества в контекста на съвременна масова демокрация.
Позовавайки се на различни научни изследвания, Розенберг твърди, че хората не мислят трезво и рационално. Различни видове
емоции изкривяват мозъка ни на най-фундаментално ниво. Например расизмът лесно се
задейства несъзнателно у белите хора чрез
снимка на чернокож мъж, облечен с качулка. Ние лесно се отказваме от доказателствата, когато това не съвпада с нашето мнение,
докато лесно се съгласяваме с информация,
която потвърждава нашите пристрастия, независимо дали е вярна или не.
Сетих се отново за доклада на проф. Ро-

2

зенберг тези дни, след като прекарах малко време в България и говорих с доста хора
по темата за ваксините – предимно мои познати и приятели, но и непознати – от продавачи в магазини, през служители в банки и
големи компании до университетски преподаватели. Удивен съм от всеобщото отричане на медицинските факти и липсата на каквото и да е доверие в институциите – ако не
българските, то в световните или на държави, които традиционно българите приемат
за успели и мнозина емигрират там.
Когато математик направи прогноза за
предстоящия брой новозаразени или смъртни случаи от COVID-19, коментарите в социалните мрежи са по-ужасяващи от прогнозите. Едните са откровени заплахи към
математиците, но поне половината се чудят
„откъде той знае колко ще са“ заразените/
починалите. Само се замислете – мнозина се
чудят как математик може да направи прогноза за нещо сравнително лесно – знаем, че
7-8 на всеки 10 приети в болница с COVID-19
не излиза от нея. Този тъжен процес обикновено отнема 20-ина дни. Като се умножи по
броя на новоприетите в болниците, може да
се направи сравнително точен извод за това
какво предстои. Това обяснение, разбира се,
е много опростено, но сравнително точно.
Но за хората е необяснимо как математик ще
може да направи тази прогноза.
Прав е проф. Розенберг, че хората не търсят информация, а утвърждаване на собствените им възгледи и най-вече страхове.
Независимо че в България от седмици всеки ден умират близо 200 души и най-лошото, според математиците,тепърва предстои.
Нашият мозък, казва Розенберг, се оказва
фатален за съвременната демокрация. Хората просто не са изградени за това.
А политиците в България изглеждат неспособни, особено в предизборна кампания, да съберат смелост и да излязат с ясно
послание за нуждата от мерки и да убедят
сънародниците си да се ваксинират. А им
става все по-трудно. Според проф. Розенберг политическите елити губят контрол над
институциите, които традиционно са спасили хората от най-недемократичните им импулси. В случая упорството да не се приемат очевидни, научно доказани истини, води
само до сигурна смърт.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

3 - 9 ноември 2021 г.
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Не съм подал заявление
за вота. Ще мога ли да гласувам?
XВъпроси и отговори от ЦИК за гласуването на българите в чужбина
Гласуване в България при
заявление в чужбина
ИРИНА
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

Българите, живеещи или временно пребиваващи зад граница, няма да има нужда
да подават ново заявление при евентуален
втори вот за президент и негов заместник на
21 ноември. Причината за това е, че заявлението, подадено за вота 2 в 1 на 14 ноември,
няма да бъде анулирано. Това става ясно от
указанията на Централната избирателна комисия.
Българите в чужбина ще могат да упражнят своето право на глас дори и да не са
подали заявление в изтеклия вече срок за
това. Те ще трябва обаче да подадат декларация по образец пред СИК, че отговарят на
условията да гласуват, както и че няма да го
направят на друго място.
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Тези, които вече са подали заявление за
гласуване в чужбина, но в изборния ден се
намират в България, ще могат да упражнят
правото си на вот. Това ще може да стане в
секцията по постоянния им адрес. Като това
се отнася както за изборите на 14 ноември,
така и за евентуалните на 21-ви.
Ако при гласуването се установи, че те
фигурират в списъка на заличените лица
заради подаденото заявление за гласуване
извън страната, СИК ще впише на ръка данните им на допълнителната страница на избирателния списък, категорични са от ЦИК.
В този случай ще е нужно обаче да се подаде
декларация по образец, че не са гласували и
няма да го направят на друго място.
Избирателите могат да гласуват и в държава, различна от посочената в заявлението. Нужна ще е отново само декларация, че
гласоподавателят няма да гласува на друго
място.

3 - 9 ноември 2021 г.
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заема изборна длъжност в държавен или
местен орган; не може да е орган на изпълнителната власт; не може да е заместникминистър, главен секретар на президента на България, Народното събрание или
Министерския съвет, главен секретар на
министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;
не може да е съдия в Конституционния
съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател, заместник областен

Без гласуване
с преференции
Българите зад граница ще могат да гласуват само за партии и коалиции, независимо от това дали гласуването е машинно
или с хартиена бюлетина. Това означава, че
те няма да могат да гласуват с преференции
и за независими кандидати за депутати, издигнати от инициативен комитет.
И на вота през ноември няма да може да
се гласува по пощата, факс, чрез компютър,
смартфон или изобщо по някакъв начин
дистанционно, без да се посещава избирателна секция. Причината за това е, че подобна възможност не е предвидена в Изборния
кодекс.

Гласува се и с изтекли
документи
Избирателите с лична карта или паспорт с
изтекъл срок на валидност за периода от 13
март 2020 г. до деня на вота ще могат да гласуват на изборите през ноември. В деня на
изборите не е нужно да се предоставя удостоверение за издаване на лични документи.
Гласуване с шофьорска книжка или временен паспорт не се допуска.
Право на глас имат българите, които са
навършили 18 г., не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване
от свобода.

3 - 9 ноември 2021 г.

управител или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили; не може да е
служител на МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана,
Държавната агенция „Технически операции“ или в Държавната агенция „Национална сигурност“.
Остават по-малко от две седмици преди
вота 2 в 1. Секциите в чужбина ще бъдат 760
и ще се разкрият в 68 държави. На машини
ще се гласува в около 200, a устройствата,
предвидени за изборите, са 360.

Кой може да стане член
на СИК извън страната
Изискванията за кандидат-членовете на
СИК са еднакви за тези в страната и в чужбина. Задължителното условие е да имат право на глас и да владеят български език.
Членовете на СИК извън страната не могат да бъдат помежду си съпрузи или във
фактическо съжителство, роднини по права
линия, братя и сестри.
Член на СИК не може да бъде и човек,
който е кандидат във вота или негов близък. В СИК не може да бъде и този, който
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ВАЛЕРИЯ
ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Б

ългария е в разгара на четвъртата вълна, която отбелязва рекорди по брой заразени и починали
от началото на пандемията.
Близо 100 000 са активните случаи към понеделник, а настанените в болница надхвърлиха 8000.

Болници на предела,
кислородът свършва
XБългария пред индийския сценарий или има светлина в тунела

Болниците се задъхват,
леглата не стигат
Въпреки уверенията на властите, че могат
да бъдат разкрити още места, персоналът
не достига. Текат обсъждания в столичните
болници, които са едни от най-натоварените, да бъдат командировани лекари от страната. Прокрадват се и идеи болни да бъдат
карани за лечение в съседна Гърция.
„Това е най-тежката COVID вълна досега. Броят на заразените е с 25% по-висок от
която и да е от предишните вълни и това поставя на голямо изпитание здравната система. Ситуацията с леглата в реанимационните отделения е на ръба. Използваме в
момента и последните резерви в системата,
за да обслужим всички болни". Това заяви
пред БНР служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров.

Сн.: БТА

Той съобщи, че непрекъснато се оборудват нови легла в интензивните отделения на
болниците: „Опитваме се да направим поефективно използването на наличния медицински персонал". „Изпращането на български пациенти

за лечение в съседни страни

Стойчо Кацаров.
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е стандартна процедура, но се надявам да
не се стигне до нея“, заяви още служебният
здравен министър.
До седмица в болниците ще има и дефицит от кислород, предупредиха обаче производители.
„Ако се запази тенденцията за увеличение на приема на пациенти, следващата
седмица няма да има кислород“, заяви изпълнителният директор на един от най-големите производители на медицински кислород в Родината и най-голям доставчик за
болниците в страната Марин Димитров. Той
обясни, че дневно фирмата му произвежда
по около 60 тона, които веднага се доставят

на лечебните заведения. Димитров каза, че
при миналогодишния ноемврийски пик на
COVID вълната кислородът пак не е достигал, но били доставяни по 200-250 т седмично от Румъния, Турция и Унгария. Тези страни сега са забранили износа и няма откъде
да се купува.
В „Токуда“ дневно били необходими около 10 тона, толкова изразходвали и във ВМА
и „Пирогов“, в „Св. Анна“ били необходими
около 4 тона, пише „Труд“.
От УМБАЛ „Бургас“ обясниха, че кислород
имат достатъчно, защото си го произвеждат
сами от две години насам. Засега проблем
с количествата нямат болниците в Благоевград и Шумен.
Лекари коментираха, че около 70% от
хоспитализираните са кислородозависими
със сатурация 70-80. При спиране на кислорода изходът за повечето от тях

би бил загуба на живота
Въпреки натоварена ситуация засега

нови мерки не се предвиждат. Министър
Кацаров обяви, че се наблюдава тенденцията и посоката на кривата на заразени и по
това ще се реши дали да бъде обявен локдаун. „Локдаунът не решава проблема с пандемията, той само го отлага. Единственото решение е ваксинацията и това се видя
в почти цяла Европа, че само това работи.
Ваксинацията ще ни помогне да излезем от
ситуацията, в която сме изпаднали. Наистина се изисква национално усилие и сега е
моментът да покажем, че сме способни на
такова усилие. Като нация да се изправим
и да кажем хайде да се изправим пред този
проблем и да сложим край, да се ваксинираме и да се върнем към нормалния си начин на живот. Всичко зависи от нас“, заяви
служебният здравен министър.
През последната седмица са направени
130 000 ваксинации, което е около 10 пъти
повече в сравнение с предишните седмици,
съобщи Кацаров. Масовото тестване пък
помага за ограничаване на разпространението на инфекцията, защото се откриват
заразени с COVID хора, преди да са проявили някаква симптоматика.
Математикът от разформирования Национален оперативен щаб проф. Николай
Витанов пък написа във Facebook профила
си, че

„бомбата е спряла да цъка“
Той отчита, че базовото репродуктивно
число вече втори ден е под 1.3, което означава, че обхватът на заразата продължава
да се разширява, но вече с темпове, на които здравната система би могла да устои.
Витанов прогнозира, че през ноември
броят на починалите от COVID-19 в България ще надминат 25 хиляди. И припомни,
че въпреки че се вижда светлина в тунела,
все още са пиковите стойности на вълната,
затова е нужно спазване на мерките срещу
разпространение на заразата.
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ългария не е бедна, а безобразно крадена държава.“ Това смятат съпредседателите на „Продължаваме
Промяната“ Кирил Петков
и Асен Василев. Двамата бяха министри
в първото служебно правителството на
Стефан Янев от 12 май до 15 септември,
назначено от президента Румен Радев.

„

Предприемачът Петков и финансистът
Василев започнаха промяната още от
министерските си кабинети. И сега вече
имат отбор от 248 кандидати за народни
представители, който ще се бори за първото място на предстоящите парламентарни избори на 14 ноември.

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

Промяната идва
за българите в чужбина
Отборът на Кирил Петков
и Асен Василев ще се бори
за първо място на изборите

И ако обикновено избирателят е принуден да дава в аванс доверие на новите
партии, не така стои въпросът с „Продължаваме Промяната“. Защото сега българинът има преимуществото да съди на
базата на реални резултати, постигнати
от лидерите на формацията. За първи път
българските граждани имат възможността да избират сред кандидати, които са
доказали способността си да постигат високи резултати в кратки срокове.

Какво постигнаха
Само за 4 месеца като служебни министри лидерите на „Продължаваме Промяната“ добавиха 2 млрд лв. в бюджета чрез повишаване на събираемостта на
данъците. Василев и Петков преустановиха безконтролните практики за харчене на държавни пари чрез така наречените поръчки „инхаус“.
Благодарение на актуализацията на бюджета, която прокараха, над 2 млн. възрастни българи получиха допълнителен доход към пенсиите си и така няма
да има български пенсионер, който да
живее с доход под линията на бедността.
Двамата подкрепиха и малкия и среден бизнес като стартираха програма
„Възстановяване“ с близо 2,5 млрд. лв.
Тя е свързана с оздравяване на фирмите
след ударите на пандемията от коронавирус. По време на управлението на Петков
и Василев инвестициите в страната се
увеличиха с 4%, което ще доведе до създаването на 1000 нови работни места.
Бяха спрени и големите кредити в Българската банка за развитие (ББР) така,
че целият кредитен ресурс да не бъде
концентриран само в няколко компании с
връзки към статуквото.
Това са само част от постигнатите резултати, превърнали се в отправна точка
в предизборната програма на „Продължаваме Промяната“, която започна своята
кампания с твърдата заявка за нулева
корупция във всички сфери.

Програмата
Според Кирил Петков и Асен Василев
пътят към промяната включва редица
действия, сред които изкореняване на
корупцията и спиране на течовете на обществен ресурс. В програмата на формацията им е записано още, че ще работят
за осигуряване на достоен живот на бъл-

гарите от уязвимите групи и на възрастните, така че да няма българи с доходи
под прага на бедност. Сред приоритетите им са и работещо здравеопазване, модерно образование, което да допринесе
за световните успехи на децата без частни уроци, развитие на икономиката към
технологии и иновации, които да създадат добре платени работни места, както и
възстановяване на българското земеделие, така че българските храни да бъдат
конкурентни по качество на световния
пазар.

За българите в чужбина
Голяма част от отбора на „Продължа-

ваме Промяната“ са българи, живели и
работили в чужбина, затова засилването на връзката между българите по света
и Родината е водеща политика в тяхната
програма. Трите най-важни инициативи,
върху които Петков, Василев и отборът
им обещават да работят от ден първи, са
свързани с подобряване качеството на
консулските услуги, улесняване на гласуването зад граница и активна връзка с българите по света.
По отношение на дипломатическите
представителства и консулствата, „Продължаваме Промяната“ предвиждат обновяване и облекчаване на проблемите
при издаване на документи зад граница.

Защо да гласувате за
„Продължаваме Промяната“
l Защото „Продължаваме Промяната“ е
надежда за милионите българи, които считат себе си за непредставени в българския
политически живот.
l Защото „Продължаваме Промяната“ е
вярата, че ние, българите, имаме достатъчно сили и трябва да напуснем последните
места в европейските и световните класации за стандарт на живот и свобода.
l Защото „Продължаваме Промяната“ е
проект за управление, който ще постигне
висок икономически растеж чрез нулева
корупция и чрез компетентност на всички нива.

l Защото „Продължаваме Промяната“
съчетава в себе си както управленски идеи
за развитие на бизнес средата и малкия и
средния бизнес като икономически гръбнак на обществото, но също така и идеята,
че е недопустимо цели социални и възрастови групи в България да живеят под прага
на бедността.
l Защото „Продължаваме Промяната“
е път към нова България, запазила неунищоженото от своята природа и превърнала го в модерен туризъм, в зелена точка на
Европа, като място за живот и правене на
бизнес.

Промените, които планират, ще са свързани с актуализиране на местоположенията
на дипломатическите служби, откриване
на нови или закриване на съществуващи
в зависимост от нуждите.
Сред намеренията на формацията са
и увеличаване на мрежата на почетните
(неплатени) консули, повишаване на броя
на задължителните им услуги, налагане
на практиката на изнесени консулски услуги и прерастването им в електронни,
както и въвеждане на систематична оценка на услугите от гражданите.
От „Продължаваме Промяната“ се ангажират да подобрят процеса на гласуване зад граница така, че всеки българин в
чужбина да може да е участник в изборния процес. Това включва въвеждане на
поетапно тестово пощенско гласуване,
безопасно електронно гласуване, удължаване на срока на валидността на паспортите от 5 на 10 г. и др.
Формацията на Кирил Петков и Асен
Василев планира подпомагане на българските образователни и културни организации зад граница. Това според тях
може да стане чрез реформа в Държавната агенция за българите в чужбина и чрез
подкрепа за българските организации,
които съхраняват българското културно
наследство и изкуство. „Продължаваме
Промяната“ предвижда и насърчаване на
активен обмен на знания от световнопризнати български специалисти в чужбина
и България.
*Платена публикация
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Трима българи арестувани в
Южна Каролина – откраднали
данъците на J-1 студенти
XBG VOICE работи по схемата от повече от година

ЯСЕН ДАРАКОВ

Т

yasen@bg-voice.com

рима българи бяха арестувани и
срещу тях са повдигнати обвинения, че са откраднали данъците на
студенти, идвали на летни бригади, и са използвали техните данни, за да получат неправомерно помощи по
COVID-19. Според властите откраднати са
над 850 хиляди долара.
Иво Красимиров Иванов, на 28, майка му
Дона Каракацани, на 48, и нейният съпруг
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Тодор Милков Стоенков, на 54, бяха арестувани миналата сряда след стотици оплаквания на наши студенти. BG VOICE работи по
случая близо година, но по настояване на
властите не публикувахме нищо за измамите.
„Говорих с познати в Америка и случайно
се запознах с Иво във Фейсбук. Много мил
уж, много начетен, разбира всичко. Дадох
му W2 формата ми, единственото нещо, което съм дала. След като говорихме няколко
пъти, той каза, че не може да ми даде данъчна декларация, тъй като му трябвали още
документи. След това каза, че не знае как
точно да се оформи моята данъчна декларация“, разказа пред BG VOICE студентката
Александра Бегова, която живее в България
и е била на лятна бригада в САЩ.

3 - 9 ноември 2021 г.
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След тези разговори с Иво Иванов Александра намира друга фирма, която да й изготви данъчната декларация, и я пуска по
пощата.
Няколко месеца по-късно обаче във фирмата получават писмо от IRS, че Александра
дължи 2000 долара данъци. „Свързах се с
тях, обясниха ми, че има двойно подаване
на данъчната декларация, от което първата
е подадена онлайн, втората е подадена писмено“, казва Александра.
Тя иска т.нар. Tax Return Transcript, който
показва какво се случва с данъците й. От
документа, който предостави на BG VOICE,
се вижда, че по сметка в банка Wells Fargo
в САЩ са преведени около 2 000 долара,
от които 1 000 са за студентски кредит от
помощите за COVID-19. Александра обаче няма право на такъв, защото не живее в
САЩ.
Тя не е единствената – данъчните власти
са получили
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над 174 оплаквания
срещу Иво Иванов
и неговата фирма IV Tax Service.
Криминалното разследване на IRS започва след подаден сигнал в полицията на
Хори каунти, Южна Каролина, на 1 април
2020 г. Според доклада Иванов подал от
Мъртъл бийч фалшива данъчна декларация (форма 1040), използвайки чужди лични данни.
В оплакването до полицията се споменава още, че стотици студенти, които са били
на J-1 виза в САЩ, са били измамени.
„Данъците са ми били преведени още на
24 февруари. Аз се свързах с него някъде
около 5-7 февруари. Те вече са били преведени в банкова сметка, която не е моята, и съответно калкулацията, която Иво ми
беше изпратил с преведените пари към моя
SSN, са с разлика над 1000 долара и аз дотук още нищо не съм видял от тези данъци.

И той е върнал повече, отколкото по принцип е трябвало да бъдат върнати към моя
сошъл секюрити номер“, разказва пред BG
VOICE друг потърпевш - Мартин Бояджиев.
Разследването се води съвместно от IRS
и от Държавния департамент. Българските
власти също са сигнализирали американските данъчни, че срещу Иванов има подадени 33 сигнала в България.
До момента разследването на IRS е намерило общо 189 подозрителни данъчни декларации, подадени от IP адреса на Дора
Каракацани.
Пощенска кутия в Мъртъл бийч, наета от
Каракацани, е свързана с 543 подозрителни данъчни декларации. Пощенска кутия на
името на Иванов е свързана с други 174 подозрителни данъчни декларации.
Според съдебните документи поне 68
сметки в 16 банки на имената на 14 души са
използвани да получават върнати данъци и
стимулни чекове. Между февруари 2019 г. и

януари 2021 г. повече от 530 000 долара са
депозирани в сметките. Между май 2019 г. и
август 2020 г. над 118 000 долара са депозирани в сметки на Стоенков.

IRS са разпитали
седем български студенти
които са били в САЩ на лятна бригада.
„Ние имаме група на пострадалите, общо
взето, има над 60-70-80 човека. Другите
хора също са се свързали с прокуратурата
и те всички са се обърнали към IRS“, казва
Мартин Бояджиев.
Разследването продължи повече от година преди арестите миналата седмица. Съдът пусна Каракацани още в сряда под гаранция и с гривна, защото има дете, за което
трябва да се грижи. В понеделник съдът определи гаранция за Стоенков и Иванов от
75 хиляди долара.
*По темата работи и Галина Петрова
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Църквата „Св. София“ в Чикаго –
*
история на почти век

И

деята за създаването на българската православна църква
„Св. София“ в Чикаго датира от
29 април 1938 г. На тази дата в
града бил епископ Андрей Велички. За посещението му се разбира от информация в „Църковен вестник“, гр. София,
№22 от 27 май 1938 г. В нея се разказва, че
българите в Чикаго с радост посрещнали и
чули български владика. На 29 април той ги
събрал и избрали комитет, който да поеме
грижата за построяването в най-скоро време на църква в Чикаго.
Църковната община официално е регистрирана 8 години по-късно, на 1 март 1946
г. Съгласно нейните регистрационни документи и устав тя „административно и канонически е неделима органическа част от
Българската Православна църква - Епархията в Америка, и остава под нейната юрисдикция“.
Български свещеник, протоерей Антим
Енев, е назначен на 1 май 1973 г. Той и други
родолюбиви българи успели са купят къща,
която по-късно била преустроена за църковни служения. Тя се намирала на 3827 N.
Lawndale в Чикаго... До

XИдеята за създаването й датира от началото на 20 в.

влизането в собствена
църковна зала
ще мине повече от една година. През това
време църковните служби се водят в залата
на Latvian Community Center, намиращ се на
4146 N Elston Ave. в Чикаго...
Първата Света литургия в собствения
храм на българите в Чикаго е отслужена на
8 декември 1974 г. Още една светла дата в
историята на българската емиграция в Чикаго...
Особено място в живота на църквата „Св.
София“ и българската емиграция заема посещението на патриарх Максим. Той идва в
САЩ през септември 1978 г. Посрещнат е с
радост и полагащото се уважение от българите в Чикаго. Няколко деца са получили
светото кръщение тогава от него в църквата „Св. София“.
Църквата „Св. София“ и българите в Чикаго от дълги години са в полезрението на
специалните служби в България. Държавна
сигурност разработва, предлага и ЦК на БКП
приема документ за „Основни положения
за работа с българските църкви в САЩ, Канада и Австралия.“ Там е указано какъв е начинът на „подбор, подготовка и назначаване и ръководство на свещенослужителите“,
както и мястото на „съответните компетентни органи“ в този процес... В материалите,
подготвени за разглеждане в Секретариата
на ЦК на БКП, на два пъти се споменава Чикаго. Първият път „Да се направи опит архимандрит Дамян да бъде преместен другаде
– например в Цинцинати, а в Чикаго да бъде
изпратен един по-подходящ и по-подготвен
във всяко отношение свещеник...“ и вторият „Може би ще бъде възможно да се смени
само свещеникът в Чикаго, където ако се изпрати по-подходящ човек, ще бъде извършена много положителна стъпка.“
Както се вижда, смяната на свещеника в
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църквата „Света София“ в Чикаго е от особено значение за управляващата комунистическа партия в България. По това време Чикаго е средище на най-отявлените „врагове“
на социалистическа България - Българският
национален фронт, БЗНС - Никола Петков,
анархисти. В схемата за изпълнение на решенията на ЦК на БКП, разработени от Държавна сигурност, е включен епископ Дометиан (от 1972 г. той е агент на ДС с агентурно
име Добрев). Той е в САЩ, сменил еп. Симеон като администратор на Акронската епархия. (еп. Симеон е единственият измежду
висшите духовници, огласен като

щатен офицер от ДС
с агентурни имена Христов и Торис. През
ноември 1967 г. е назначен за оперативен
работник към строго секретния щат на Първо главно управление). Дометиан, следвайки „Основни положения за работа с българските църкви“, предлага на църковното
настоятелство на църквата „Св. София“ няколко имена на свещеници. Между тях са
имената на брата на епископа, покойният
вече отец Благой Тупозлиев, и това на Валентин Ноцков. За да няма конфликт на интереси, братът отпада. Така остава кандидатурата, лансирана от ДС - тази на Ноцков.
Ноцков пристига като енорийски свеще-

ник в Чикаго в началото на месец септември
1982 година, като „по-подходящ и по-подготвен във всяко отношение". На следващата година Ноцков е обвинен в „сексуално
отегчение“ спрямо една от енориашките.
Започва продължителна серия от съдебни
дела... Финалът идва през май 1993-а. Ноцков и поддръжниците му губят делото. Съдът постановява църквата, парите и архивът
да бъдат предадени на другите. От сметката
на църквата липсват около 50,000 долара.
Касиерът е осъден и е запорирана къщата
му. Свещеникът е обвинен от възстановените настоятели, че не е дал отчет

къде са няколко
хиляди долара
от фонда за построяване на нова църква. В
резултат на съдебните дела, „църквата „Св.
София“ се провали морално, религиозно и
духовно, а финансово беше ограбена“, казват от настоятелството. Ноцков се завръща в България. След две години той отново
е в Чикаго. Опитите му да разруши установения мир сред миряните в църквата „Св.
София“ среща категоричната съпротива на
настоятелството. (По това време свещеник
вече е отец Груйо). Те пишат на Ноцков: Вашата поява в нея (църквата „Св. София“) е
символ на разцепление и раздор.

Както става ясно, от м. май 1993 г. мястото на свещеника в църквата „Св. София“ в
Чикаго отново е вакантно. Църковното настоятелство търси такъв. Явяват се няколко
кандидата. Между тях е и отец Грую Поп Цонков. Настоятелството се спира на него. Той
поема свещенослуженията в църквата през
декември 1993 г.
През 2001-а църковното настоятелство
взема решение за строеж на нова църква.
Тук освен ентусиазмът на отец Груйо, активна роля заема д-р Виолета Симов, д-р
Николов, д-р Аврамов, Роза Грегори, която по това време е председател на черковното настоятелство, и десетки родолюбиви
българи от старото и по-новото поколение
емигранти. Много далновидно търсят и намират парцел извън голямо Чикаго, в близост до което минават някои от важните
пътни магистрали. Църковният комплекс е
построен за няколко години. Намира се на
адрес: 404 West Oakton Street, Des Plaines, IL
60018. Освен богослужебният храм, има обширни ресторант, паркинг и двор. Няколко
помещения са отделени за класни стаи за
българското училище. На 15 юни 2014 г. храмът е осветен от епископ Йосиф Босаков.
*По материал на Георги Иванов, Фейсбук
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Стотици изпратиха отец
Грую, който обичаше всички
XДесетилетия наред той бе там, където българската общност имаше нужда от него

ПАВЕЛ
ХАДЖИЕВ

С

pavel@bg-voice.com

тотици българи изпратиха отец
Грую Цонков в последния му път.
Панихидата се състоя в църквата
„Света София“ в чикагското предградие Дес Плейнс, на която той
посвети голяма част от живота си. Българите, дошли да се сбогуват с него, със сълзи на
очи си спомниха за обичта, която са получили от отеца, и за напътствията, които им е давал.
Службата беше водена от митрополита за
САЩ, Канада и Австралия – Негово преосвещенство Йосиф. В церемонията участие
взеха свещеници от българската епархия от
цяла Америка. Пред BG VOICE учителят по английски на отец Грую – Владимир Бакърджиев от църквата „Св. Това“ в град Акрон, щата
Охайо, определи своя възпитаник като „изключителна личност с интегритет, какъвто
рядко може човек да срещне“. Отец Владимир каза, че най-ценното качество на починалия е било вниманието, което той е оказвал

на всеки един българин лично
дори и без да го познава.
Полагането на тялото на отец Грую беше
извършено в двора на „Света София“. Това
стана със съдействието на властите на Дес
Плейнс. Приживе свещеникът беше основният двигател, стоящ зад изграждането, изографисването и развитието на църквата, която е първата православна такава в чужбина,

изцяло построена от наши сънародници.
Българите имаха два дни да се сбогуват
с отец Грую. Освен същинската панихида и
опело в четвъртък, в сряда бе извършено
и бдение. Боян Петров със сълзи на очи си
спомни отеца като „ човек, който винаги е отзивчив с каквото може, приема те, изслушва
те, напътства те“, а Джон Бучи го нарече „герой, твърд и способен“.
Отец Грую е човекът, който работи усилено за развитието на църквата „Света София“
в Дес Плейнс.
„Преместването на храма от Лонгдейл в
Дес Плейнс беше изцяло негова идея. Строителството, дори и след това всичко, което
виждате – стъклописи, изписване. Един човек, който беше любим енорийски свещеник
на всички

човек с голяма душа и сърце
който беше главният мотор, движещ напред
църквата. Голяма загуба за цялата българска общност, не само за църквата“, каза пред
BG VOICE д-р Михаил Николов, председател
на църковното настоятелство към църквата
„Света София“.
Според доктор Николов отец Грую би искал най-вече църквата „Света София“ да пребъде.
„Да се завърши отвътре цялото изографисване и църквата да остане като средище на
българската духовност в Чикаго, защото тя
е единствената църква, която е към нашия
български Свети Синод в Чикаго. Винаги сме
гледали на нея като на едно място за духовно и национално самосъзнание и развитие и
запазване на българския дух. Затова имаме и
библиотека, и училище, и всички тези неща,
и той успяваше да намери време за всичко
това“, казва д-р Николов.
Десетилетия наред отец Грую е там, където българската общност има нужда от него.
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„Знаете, всички знаят, че

той винаги си беше
на мястото
и беше един изключително отзивчив човек,
изключителен свещеник. Мястото му няма
кой да го заеме, има един отец Грую и за съжаление той си отиде“, казва още д-р Николов.
Отец Грую почина от сърдечен удар на
68-годишна възраст. Уважаван и почитан от
цялата българска общност, той остава наследен от съпругата си Пепа, син Димитър и неговия внук.
Роден е на 7 юли 1953 година в Карлово и
е потомствен свещеник – баща му е служил
в Калоферския манастир. Завършва Семинарията в София, след което служи като свещеник в Карлово и Пловдив. През 1990 г. идва в
Съединените щати, първоначално в Детройт,
а пет години по-късно се мести в Чикаго.
Екипът на BG VOICE поднася своите съболезнования на семейството и близките на
починалия.
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Българин от Чикаго
загина в тежка
катастрофа с тир
XПоклонението пред Ивайло Димитров ще бъде

в Чикаго, но той ще бъде погребан в България

Б

ългарски шофьор на тир, който живее в Чикаго, загина в тежка катастрофа в западния край на
окръг Шампейн, Илинойс. До трагедията се е стигнало след сблъсък между два камиона на магистрала I-74.
Инцидентът е бил регистриран в 1:18 РМ
в събота.
Щатската полиция на Илинойс съобщи,
че катастрофата е станала, когато тир, отбил
встрани на пътя, се е опитал да влезе обратно в трафика.
При маневрата обаче се сблъсква с друг
тир, идващ отляво, зад волана на който бил
38-годишният българин Ивайло Григоров
Димитров. Той вероятно не е успял да се измести в съседната лента заради натоварения трафик.
Ивайло Димитров

е загинал на място
Другият шофьор - 64-годишният Доналд
Джонсън - не е пострадал при инцидента.
Полицията му е съставила акт за неспазване на предимство при включване в трафика.
Катастрофата е станала между град
Мансфийлд и село Махомет.
Поклонението ще бъде в неделя, 7 ноември, от 12:15 PM в църквата Св Иван Рилски (адрес: 5944 W Cullom Ave, Chicago, IL
60634). Тялото на Ивайло е обезобразено и
няма е там. То ще бъде изпратено в понеделник в България, където ще бъде и погребението.
Аутопсията на трупа е показала, че Ивайло не е получил инфаркт или инсулт, но все
още тече разследване.
Това е втората тежка катастрофа, при която загива българин от Чикаго само в рамките на няколко месеца. В началото на август
33-годишният Радостин Рашков издъхна, след като автомобилът, който управлявал, се сблъска с влак на Metra Union Pacific
Northwest.

За смъртта на Радо стана ясно от публикация в GoFundMe, създадена от приятелката му Катарина Митрикова, за да се подпомогне

транспортирането на тялото
на Радо в България и предстоящото му погребение.
Младият българин е бил шофьор на Uber.
Трагичният инцидент станал, докато бил на
работа и имал клиент – тийнейджър, който
отивал на абитуриентско парти.
Според abc7chicago белият седан, шофиран от Радо, преминал на спусната бариера
в предградието Norwood Park и бил връхлетян от влака, който нямал никаква възможност да спре. Автомобилът бил смачкан до
неузнаваемост.
Тийнейджърът, който се возел в автомобила, бе в тежко състояние.
„Загубихме те твърде рано и ще ни липсваш ужасно“, написаха тогава близките и
приятелите на Радо в GoFundMe.

Сн: Colin Likas
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„Това е криза“: Смъртните случаи
на пътя в САЩ най-много от 15 г.
XТранспортното министерство ще състави стратегия за борба с тази тенденция

П

андемията от коронавирус постепенно разхлабва хватката си
в САЩ, но друга, не по-страшна
тенденция отнема все повече
жертвите в страната. Става дума
за тежките катастрофи и броят на смъртните
случаи в тях.
По данни на Националната администрация по безопасност на движението през
първите шест месеца на тази година е имало около 20 160 случая на смърт, причинена
от катастрофи. Това е най-високото ниво за
този период от 2006 година и представлява
ръст с 18.4% в сравнение с първите шест месеца на миналата година, става ясно още от
данните.
Това е най-високото покачване на случаите на смърт на пътя за полугодие, откакто транспортното министерство започва да
води статистика на фаталните катастрофи
през 1975 година.
На базата на тези данни може да се прогнозира, че тази година в САЩ

ще има повече
от 40 000 жертви
на пътя, като половината от тях ще са концентрирани в 15 щата и Пуерто Рико.
Експерти по обществено здраве смятат, че
покачването на смъртните случаи при катастрофи е пряко свързано с пандемията, която накара милиони американци да се чувстват стресирани и като в капан, и да търсят
начини да избягат от изолацията си.
„Въпреки че няма нито една пряка причина за това, безразсъдното поведение на
пътя вероятно се дължи на прекаляването
с алкохола и наркотиците и неспазването на
правилата за безопасност – шофиране без
колан, писане на sms-и по мобилните телефони, превишена скорост, които са свързани с желанието за свобода“, каза временният
декан на Училището по здравни науки Карл
Майнес.
Новият ужасяващ брой смъртни случаи на

Сн. Архив

върху поведението на шофьорите, показват,
че повече са онези, които нарушават ограниченията за скоростта, и по-малко онези,
които използват предпазен колан. Това съобщиха отново от Агенцията за безопасност
на движението.
От там допълват, че тези тенденции са се
отразили на увеличаването на случаи на
безразсъдното шофиране по пътищата, което се свързва с пандемията и нейните ограничения.
„Данните са отрезвяващи. Те са и напомняне за това, което стотици милиони хора
могат да правят всеки ден, за да преборят
това – да намалят скоростта, да носят предпазни колани, да шофират трезви и да бъдат
концентрирани зад волана“, каза зам.-шефът на Агенцията Стивън Клиф. „Всички ние
трябва да работим заедно, за да спрем агресивното и опасно шофиране и за да спомогнем за избягването на катастрофи с фатален край.

пътя предизвиква тревога във Вашингтон и
стана причина да се заговори за развитието
на национална стратегия, която да отговори
на черната статистика.
„Това е криза“, каза и транспортният министър Пийт Бутиджидж в свое изявление
преди дни. „Не можем и няма да приемем, че
тези фатални случаи са просто част от ежедневието на Америка“, допълни той.
Министърът обясни и че ще е нужно да
бъдат привлечени всички нива на управление, индустриите, адвокатите, инженерите и
общностите в цялата страна да работят заедно за деня, в който близките няма вече да
трябва да се сбогуват с онези, които обичат,
заради катастрофа.
Възможно е

да се стигне до нови
наказания
за онези, които превишават скоростта и отказват да носят колани.
Проучвания, проведени от март до юни

Скок на смъртните случаи
Жертвите на пътя от януари до юни тази година се увеличиха
до ниво, невиждано от 2006 г.

Националната агенция по безопасност на движението в САЩ
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САЩ забраниха
арестите на
имигранти в
„защитените зони“
XТе обхващат училища, университети, болници,

религиозни храмове и др.

Списъкът със
„защитените зони“

С

ЦВЕТЕЛИН
ПЕНЕВ
cvetelin@bg-voice.com

АЩ прекратяват арестите на
имигранти без документи в училищата, болниците и други „защитени зони". Новата политика,
въведена от Департамента за
вътрешна сигурност, влиза в сила незабавно. Тя ще се прилага от всички американски имиграционни агенции, включително
от служителите на Служба „Митници и имиграция“ и Служба „Митници и гранична охрана“, които ще преминат обучение.
Забранява се на митническите и имиграционни агенти да извършват арести, претърсвания и да връчват призовки в зони,
където имигранти „получават достъп до основни услуги или дейности“, се посочва в
публикувания от силовото ведомство документ с новата политика.

обхваща училищата и университетските
кампуси, болниците и други здравни заведения, местата за тестване и ваксинация срещу COVID-19, религиозните храмове, детските площадки и детските градини.
Включени са и други зони като домове за
бездомни хора и жертви на домашно насилие, центрове за лечение на зависимост
към алкохол и наркотици и места за социално подпомагане. Имиграционното правоприлагане също е ограничено на погребения, демонстрации и паради.
Арести в тези зони ще бъдат позволени
само при определи обстоятелства, такива
като съществена заплаха за национална сигурност.
Министърът на вътрешната сигурност
Алехандро Майоркас заяви, че имиграционните власти трябва да „вземат под внимание
въздействието“ къде могат да се извършат
правоприлагащите действия и тяхното отражение върху „по-широките обществени
интереси“ на хората. Според него те могат
да прилагат закона, без да отказват достъп
на хората до медицинска грижа, достъп на

Сн.: Архив
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агенции да се съсредоточат върху тези работодатели, които наемат работници без необходимите документи за работа в САЩ. Той
обяви и че се предвиждат по-солени глоби
за работодателите. Министърът на вътрешната сигурност поиска също имиграционните власти да се координират с други агенции, включително и с Министерството на
труда.
Майоркас отбелязва и че използваният
от предишната администрация механизъм
е довел до

арестуването
на стотици работници

Сн.: Архив

децата до училище, достъп на бездомните
до храна и убежище и достъп на вярващите
до техните религиозни храмове.
„Придържането към този принцип е в основата на постиженията ни като държавни
служители“, подчерта Майоркас.
Новата политика е

поредният ход
на администрацията
на президента на САЩ Джо Байдън да ограничи правомощията на имиграционните
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власти.
През последните седмици администрацията нареди на имиграционните власти да не
депортират имигранти само заради това, че
са без документи за законно пребиваване в
държавата.
Беше решено и имиграционните власти
да прекратят масовите арести на нелегални имигранти на работното място. Министърът на вътрешната сигурност Алехандро
Майоркас публикува в средата на октомври ново ръководство, в което определи

„експлоатиращите работодатели“ като „найвредния“ аспект на пазара на труда в САЩ.
Масовите акции срещу нелегалните работници бяха честа практика по време на
управлението на бившия лидер Доналд
Тръмп. През 2019 г. бе предприета мащабна
операция в няколко птицекланици в Мисисипи, довела до арестуването на близо 700
нелегални работници. Тогава властите определиха акциите като най-големите в един
щат в американската история.
Майоркас поиска от имиграционните

и е бил прилаган от работодателите като инструмент за потискане и отмъщение срещу
служители, които настояват за правилно
прилагане на трудовото законодателство.
Политиката на Байдън е част от усилията
на правителството да премахне крайните
имиграционни политики на предшественика си Доналд Тръмп. Докато правителството
на президента Барак Обама издаде подобна
политика, която забранява арести на имигранти без документи в определени райони,
администрацията на Тръмп като цяло я пренебрегваше.
11 милиона имигранти без документи за
постоянно пребиваване живеят в САЩ, става ясно от документа с новата политика, издаден от Департамента за вътрешната сигурност. Президентът Байдън обеща да се
бори за осигуряване на документи на тези
имигранти, но за момента законодателният процес е изправен пред редица пречки в
Конгреса.
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Вашите
пари
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АНГЕЛ
САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

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

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Каква пенсия мога
да получа в Америка?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица

Здравейте, Ангел, бих искала да знам
мога ли да взема пенсия без 10-годишен
стаж в Америка? Аз лично имам само 6 години стаж, в момента съм на 66, но моят
съпруг е вече пенсионер и получава пенсия
всеки месец, след като той има нужните 10
години. Има ли възможност и аз да получа
пенсия, преди да трябва да чакам още 4 години, за да натрупам нужните 40 кредитни
точки или 10 години стаж?

Б

лагодаря ви за този интересен въпрос
и за подробностите около вашата ситуация, които ще ми помогнат да ви отговоря по най-изчерпателния и точен начин.
Във вашата ситуация, така, както сте ми
описала нещата, вие ще можете да вземете
пенсия, без да сте навършила 10 години работен стаж, защото можете да получите половината пенсия на вашия съпруг, ако бракът ви е продължил повече от една година,
което предполагам, че е така.
Дори да влезем малко по-навътре по темата, защото смятам, че за много хора би
било интересно да знаят и да се възползват
от тази информация.

Ето ги детайлите
и възможните ситуации:
n При брак, който в момента е в сила, и

съпруг, който получава вече пенсия, е нужно от брака да е изминала поне една година
от датата на сключването му, за да може съпругата да получи
определен процент от неговата пълна пенсия
според нейната
възраст.
n При брак, завършил със смъртта на основния
съпруг, на който се базира процентът от пенсията, се изискват поне 9 месеца този брак да е бил в сила, за да може
наследникът на пенсията да получи цялата
пенсия на титуляра, който е починал.
n При брак, приключил с развод, в който
и двамата бивши съпрузи са все още живи,
са нужни поне 10 години брак и съпругът,
на чиято пенсия се базира процентът на съпругата, да е вече получател на собствената
си пенсия.
В примерите съм използвал съпруг като
основен получател и съпруга като получател на процент от пенсията, но полът няма
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значение и работи по абсолютно същия начин, ако ролите са разменени. Считам, че е
важно да подчертая това, защото някои от
читателите могат да сметнат, че половете на
получателите биха имали ефект върху размера на пенсията, но това не отговаря на
истината тук, в Америка.
През годините съм ставал свидетел на ситуации, в които тези факти не са били известни на много от моите клиенти, и като
резултат от това те са изпуснали да получат

сериозни суми пари
от пенсията на своя брачен партньор или
бивш брачен партньор, който е получавал
пенсия в продължение на години наред. По
този начин много хора са изчаквали грешно да натрупат необходимите кредитни точки и години стаж,
докато те са можели да се пенсионират в поранна възраст и
да спестят доста
пари и от данъци, платени през
годините, в които са продължили
да работят, с цел
натрупване на необходимия стаж за пенсиониране.
Надявам се информацията да е била полезна и интересна за всички читатели,
ако имате въпроси или се интересувате
от различните аспекти на финансовата
част от живота, вие можете да си запазите час за консултация на директния ми телефон - (224) 522-2413 или на електронната
ми поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зададени от клиенти, с които съм работил по
време на консултации в моя офис.
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ГЕРГАНА
ТОДОРОВА

Видове тръстове и
кога да ги използваме

gergana.todorova@bairdwarner.com

(Продължение от миналия брой)

В

миналия брой се запознахме с
това какво е тръст и какво е предимството му пред завещанието.
Сега нека видим кои са видовете
тръстове.
Има много видове, които може да „построите“, в зависимост от това какви са вашите желания относно вашите активи. Ето и
няколко примера:

XКак може да се създаде тръст

и от кого да се потърси помощ

Living Trust
Това е често срещан тип тръст, който се
използва, за да ви помогне да предадете активите си на вашите наследници, но също
така може да ви помогне да управлявате активите си, докато сте жив. Вие може да бъдете ваш собствен попечител, а след това да
определите наследник попечител да поеме
управлението в случай, че станете недееспособни или починете.
Този тип тръст може да бъде „отменяем“
или „неотменяем“. Отменяем означава, че
можете да променяте или отменяте някоя
от разпоредбите на тръста. Неотменяем означава, че след като определите условията на тръста, то не можете да ги промените
след това (или поне не без много главоболие). Тръстът може да се промени от отменяем, докато дарителят е жив, на неотменяем, след като той почине.

Special Needs Trust
или тръст за специални нужди. Този тип можете да направите специално като се предвиди за определени членове на семейството ви със специални нужди. Или с други
думи, ако предоставите вашите активи на
човек в неравностойно положение, то той/
тя може да загуби възможността да получава държавни средства като социална медицинска застраховка (Medicaid), както и полагащата им се инвалидна пенсия (Social
Security). Тръстът може да спомогне да се
гарантира, че вашите близки имат пари за
покриване на техните нужди за живеене,
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като същевременно защитават достъпа им
до държавните обезщетения, споменати
по-горе.

Irrevocable Life Insurance Trust
или неотменим тръст застраховка „Живот".
Този вид има за цел да задържи изплащанията на животозастрахователни полици,
което от своя страна може да помогне за
облекчаване на потенциални данъчни задължения върху данък-наследство, които
биха могли да възникнат, ако наследените
пари преминат директно на членовете на
вашето семейство. Ако направите този вид
тръст, вие ще сте хората, които приживе
ще правите месечни плащания, а след това

този тръст ще плати премията застраховка
„Живот“ на вашите наследници.

Generation-Skipping Trust
Тръст, прескачащ поколение. Този вид е
както и звучи - дава ви възможност да пропуснете поколение от наследници, така че
да можете да прехвърлите вашите активи
директно на внуците ви, а не на децата ви.

Charitable Remainder Trust
Благотворителен остатъчен тръст. Чрез
този вид вие можете да сложите активите си
в която и да е развиваща някаква дейност
институция. Тази институция ще управлява активите ви вместо вас, така че вие или

вашите бенефициенти получават доходи от
него. След смъртта ви тази благотворителна институция ще получи остатъка от активите ви.
Тръстовете могат да бъдат чудесен начин
да запазите контрола на активите си дълго
след като си отидете от този свят, но правилата и данъчните последици около тях може
да са сложни. Ще ви трябва адвокат, за да ви
помогне да създадете такъв. Ще ви е от голяма полза също да помислите за среща и
с други видове професионалисти, като данъчни специалисти и агенти на недвижими
имоти (ако възнамерявате да вложите парите си в имоти) например. Те ще ви помогнат
да изберете най-добрия път, за да създадете тръст въз основа на това какви са вашите
бъдещи цели за вашите активи, както и от
това да намерите оптималния вариант, за
да може да се погрижите по най- добрия начин за вашите най-близки хора. Купувайки
имот например, е добре той да бъде поставен в тръст веднага след покупката. Това ще
елиминира месеци чакане и допълнително
данък-наследство, което бихте избегнали в
противен случай.
„Като агент на недвижими имоти, аз не
само помагам на своите клиенти със закупуване, продажба и отдаване под наем, но
и непрестанно ги уведомявам относно всеки възможен аспект, който би повлиял на
тяхната дългосрочна инвестиция, която
всъщност за повечето хора е най-важната и най-голямата, която те са направили или ще направят някога в живота си. Ако
имате въпроси, свързани с тази или други мои статии досега, или въобще с всичко
свързано с пазара на недвижимите имоти,
ще се радвам да ме потърсите, а за мен ще
е удоволствие да мога да помогна. Моят директен номер е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също моят уебсайт, за повече информация:
GerganaTodorova.BairdWarner.com
Консултацията е винаги безплатна и не ви
ангажира по никакъв начин.
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До моя приятел
антиваксъра

ПРОФ. АСЕНА
СЕРБЕЗОВА
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Скъпи приятелю антиваксър!
Като изключим, че не е тактично и никак не е приятелско да
ми пращаш материали на тема „как ваксинираните си инжектирали генетична отрова“ и как „ще умрат в най-скоро време“, бих
искала, тъй като вероятно си пропуснал уроците по биология
(а е напълно възможно биологията да не ти е била интересна,
защото не си я разбирал - това не е ирония, може да не си имал
добри учители), да ти споделя следното:
• В иРНК ваксини (на Модерна и Пфайзер) има само части от
информационна РНК, която кодира синтеза на спайк-протеина.
Това „малко парче“ РНК не може да се репликира.
• За разлика от горното, когато се заразиш с COVID-19, ти „получаваш“ целия вирус, с целия му генетичен материал, който навлиза в клетките ти и започва да се репликира. Заразяването с
COVID-19 е много по-опасно, отколкото да получиш едно „парче
от мъртъв протеин“. Естественият контакт с коронавируса може
директно да увреди твоите клетки и да причини възпаление поради реакция на твоята имунна система, което може да причини
увреждания на цялото тяло.
• иРНК ваксините са по-безопасни от произведените по традиционни методи ваксини, с които всички ние сме ваксинирани.
• Технологията на иРНК-ваксини не е нова. Тези методи на
производство на ваксини се прилагат още от 90-те години на
миналия век – за лечение на рак например. Към момента има
клинични изпитвания за такива ваксини за Zika, бяс и цитомегаловирус (CMV). Помисли за производството на иРНК ваксини
като един вид печатница – технологията е да направиш машините и мастилото, както и буквите – а след това „печаташ различни книги“ – т.е. ваксини срещу различни заболявания.
• Макар явно да си забравил и уроците по имунология, бих
искала да ти напомня, че животът на РНК е кратък и еднопосочен – от РНК не може да се направи ДНК, от ДНК може да се направи РНК.
П.С.
Умолявам те, приятелю, не пиши под поста ми, той е само информация, а не за започване на спор. Нямам намерение да споря и доказвам правотата си. Горното са общоизвестни факти и
научни истини. А иначе всеки има право да вярва в каквото поиска...
Моля, така, както аз не ти пращам материали, че има голям
процент вероятност да умреш или да се усложниш, ако не се
ваксинираш, да ми отвърнеш със същото уважение и да не ми
изпращаш „информация“ за това каква „отрова циркулира в
кръвта на ваксинираните“.
Това, че си с юридическо или медицинско образование, само
го прави още по-тъжно... Различното ни отношение към ваксините не би следвало да се отрази на нормалното ни общуване.
Различното отношение към ваксините означава, че по различен начин четем и разчитаме научна информация, че използваме различни източници на информация и че имаме различно ниво на доверие към науката и фармацевтичната индустрия.
Нищо повече...
Няма да влизам в спорове, защото вярвам в науката. А тя казва, че ако ти си предубеден в нещо, дори излагането на обективни и логични факти няма да ти промени мнението. А времето и
на двама ни е ценно, нали... Нека не спорим...
Можем да използваме това време за нещо много по-приятно и полезно. Само искам да ти кажа, че сайтовете с дезинформационни материали, от които ми препращаш линкове, за да
се „информирам“ как ще умра и ДНК-то ми ще бъде променено
след ваксинирането, са спечелили за създателите си повече от
250 милиона щатски долара само за първите 6 месеца на 2020
година. Моля те, не ми изпращай линкове към тях. Аз не искам
да съм част от тази печалба...

3 - 9 ноември 2021 г.
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„Нас, българите, може само Господ вече да ни
спаси и затова обикалям манастирите.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Басарбовския
манастир „Св. Димитър“ край Русе в коментар за
разпространението на коронавируса в България

„Сега сме в диктатура на
тъпариата. Тъпанарите диктуват
дневния ред на обществото.
Хората, които не са образовани и
не вярват в науката и ваксините,
и такива, които са незрели,
бунтари.“

Създателят и собственик на
„Уолтопия“ Ивайло Пенчев в
коментар за въвеждането на
зелените сертификати

3 - 9 ноември 2021 г.

„Аз съм готова да прежаля мандата, но
няма да прежаля процесия ковчези, която
да върви пред очите ми!“

Кандидат-депутатката Татяна Дончева,
застъпвайки се за задължително
ваксиниране

„Ако трябва, ще
спя пред Белия
дом и ще върна
откраднатите пари
на българския
измъчен народ.“

Певицата Луна,
която е кандидат
за президент,
след като разказа
в тв дебат, че
написала писмо
на Джо Байдън с
молба да прекрати
комунистическия
грабеж в България

„Делян е човечен,
избирателите го посрещат с
обич.“

Кандидатът за
вицепрезидент на ДПС
Искра Михайлова по адрес на
кандидата за депутат на
партията Делян Пеевски
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Нова Мета със стария Зукърбърг

Зукърбърг. Той дава пример с други (неназовани – бел. ред) държави, където употребата на Facebook e висока, но степента на
обществено противопоставяне е ниска или
дори намаляваща.
Зукърбърг казва и че милиардите хора,
използващи платформата, го правят, за да
бъдат свързани с близките си, да намират
места, където да срещнат хора със сходни
интереси, или да развият малкия си бизнес.
Само ден по-късно той обяви промяна в
името на компанията, стояща зад социалната мрежа, и

spas@bg-voice.com

кандалът Facebook Papers е толкова голям, че поставя под въпрос бъдещето на Facebook, пишат медиите от двете страни на
Атлантика, че и отвъд. Този път
социалната мрежа е на фокус заради свидетелствата на една бивша служителка –
Франсис Хаугън.
Тя заяви в свои изяви пред медиите и в
комисия в Сената, че Facebook не е направила нужното, за да намали разпространението на дезинформация

XFacebook опитва да отвори нова

страница, ще успее ли да се промени?

във връзка с щурма
на Капитолия
от 6 януари тази година, че улеснява престъпни картели в дейността им и че чрез
една от платформите – Instagram, влияе негативно върху развитието на момичетата в
тийнейджърска възраст.
За Зук, както той самият обича да се представя, медийното внимание не е нещо ново,
то го следва още от зората на неговия успех.
В материалите той често е упрекван за това,
че Facebook не държи на поверителността
на личните данни, че предпочита печалба-

Марк Зукърбърг

та пред ограничаването на дезинформацията, че навлиза грубо в интимния свят
на хората.
В същото време как можем да искаме
поверителност и самоограничения от човека, измислил Facebook, който за добро
или за лошо се ползва от милиарди потребители по целия свят.
За да я има социалната мрежа, тя лежи
на заложен от самия Зукърбърг компромис между личното пространство и ползата от общуването с другите, които невинаги
са там, за да ни предоставят надеждна информация или някаква друга положителна
емоция. От този компромис създателите на
Facebook генерират своите приходи, но и
удари, като той съпътства социалната мрежа още от преди нейното съществуване и
ще продължи, докато я има.
Точно преди 18 години, в късната есен на
2003 г., в кампуса на Харвардския университет се случва нещо непознато досега. Един
малко по-дръпнат студент решава да се избудалка с колегите си и да им сложи снимките, с които влизат в общежитията си, в
сайт и да даде възможност на всички оста-

нали да ги съпоставят и оценяват.

Ражда се Facemash
но за да се случи това, Зукърбърг взима
снимките на колегите си от сървъри с ограничен достъп и едва не е изключен от университета. Като още тук може да се види
сянката на компромиса, за когото говорихме по-горе.
Впоследствие през 2004 г. ентусиазмът
му прераства в нов проект - (The) Facebook,
който и до ден-днешен, макар отскоро и с
променено име, е причината Зукърбърг да
бъде един от най-влиятелните хора на планетата.
С малки изключение всичко минава относително гладко за Facebook до началото на
2018 г, когато избухва

скандалът Cambrige Analitica
който разкри механизми, използвани от
партньори на управляваната от Зукърбург
компания да влияят на потребителите на
Facebook при взимането на политически
решения. Социалната мрежа бе разкъсана
за това, че е спомогнала да се случат такива
събития като избирането на Доналд Тръмп
на власт, както и успешният референдум за
излизане на Великобритания от ЕС.
Тогава думата взима друг разобличител
– Кристофър Уайли, който работи за базираната във Великобритания CA, която чрез
приложение си е осигурила тайно достъп
до профилите на десетки милиони души,
облъчвайки ги с целенасочена дезинформация.
Уайли казва „Facebook вече не е просто някаква си компания, това е преддверие към умовете на американския народ - и
Марк Зукърбърг остави вратата му отворена за Cambrige Analitica, за руснаците и за
кой знае още колко други“.
2018 г. е първата, в която акциите на FB
завършват с понижение спрямо котировките им от началото на годината. Компанията плаща през следващата година глоба в
САЩ от 5 млрд. долара заради пробиването на профилите на 50 млн. души. Във Великобритания наказанието е 500 хил. паунда
(около 650 хил. долара).
В месеците след нея Facebook прави редица промени и така стигаме до септември
тази година, когато Wall Street Journal и други влиятелни медии започват да публикуват
документи от т.нар.

Facebook Files и
Facebook Papers
разпространени от бивш служител на компанията, който на 3 октомври в популярното предаването „60 minutes „ по CBS се
разкрива. Това е Франсис Хауган, която до
май е била продуктов мениджър в CID на
Facebook.
В документите, които представляват чатове между служители в компанията, отделни
откъси от проведени вътрешни проучвания
и др., се вижда взаимодействието между
служителите, отговарящи за неразпространението на информацията, и по-висшия мениджмънт на Facebook.
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Една от темите, засегнати в разкритията,
е отговорът и справянето на Facebook със
събитията от 6 януари, когато Конгресът на
САЩ беше атакуван от крайно десни привърженици. Те бяха провокирани от твърденията на загубилия проведените през
ноември 2020 г. избори Доналд Тръмп, че
вотът е бил манипулиран и формулиран в
кампанията Stop the Steal (Спрете кражбата).
Няколко дни преди атаката, в края на 2020
г., създаденият по-рано департамент за контрол на дезинформацията във Facebook е
разформирован, като от компанията посочват, че служителите му ще продължат да работят в други отдели.
Часове след атаката на Капитолия главният технологичен директор на Facebook
Майк Шрьопфер публикува във вътрешния чат на компанията: „Продължавайте да
удържате позиции. Facebook трябва да продължи да позволява умерените коментари
по повод атаката на Конгреса, но да не подкрепя призивите за насилие“.
Съобщението му обаче е посрещнато с
гняв и недоволство от служителите, които
тогава са виждали последиците от действията и бездействията на компанията. Един
от служителите пише: „В огромна трудност
съм да съотнеса моите ценности с тези на
компанията. Дойдох тук, за да допринеса за
развитието на обществото, но всичко, което виждам, е атрофия и отказ от поемане на
отговорност“.
Своя гняв от това, че Facebook е могла да
предотврати по-голямото разпространение на твърдението, че изборите са манипулирани, изразява и друг служител, който пише, че оперативните мениджъри не са
действали, за да спрат нарастващия брой
групи, призоваващи към отпор на резултатите от изборите. Това е било така, защото
те са разглеждали всяка една новосъздадена група в социалната мрежа за себе си, но
не са виждали по-голямата картина, пише
NBC, позовавайки се на документите.
В материал на New York Times се посочва,
че нищо не е било предприето след доклад
от служител, че всеки един на всеки 10 поста, свързани с политика, са отчитали изборите като измама.
Най-вероятно именно тук

Facebook стана Meta

Франсис Хаугън

лично обвиненията срещу компанията си и
обяви някои новини, които бяха определени от публиката като опит да отклони вниманието от Facebook Papers.
В поста, който препредава разговора на
Марк с инвеститорите по-рано през деня,
той обръща внимание на факта, че каквото
и да прави екипът на социалната мрежа, не
може да разреши сам проблеми, които са
широко застъпени в обществото. „Поляризацията на мненията в САЩ е започнала да
нараства още преди аз да се родя“, допълва

като метавселената Meraverse, в която иска
да ни потопи с виртуалната реалност на
очилата и контролерите Quest, може би давайки сигнал, че ще му е по-лесно да управлява въображаем свят, измислен от него,
сътрудниците и партньорите му, отколкото да направлява социалния и политически
дискурс в реалността.
Часове след като обяви новото име, потребители от Израел и други точки на света,
говорещи иврит, започнаха да пускат майтапи във връзка с новото име на компанията, което на техния език означава смърт.
На шега или не, Facebook Inc вече не съществува. Само бъдещето ще покаже дали
Meta и Марк Зукърбърг ще намерят работещия компромис между виртуалното и реалното, както и правилния баланс между
фалшивите профили, бълващи омраза и дезинформация, и истинските общочовешки
търсения.

моралът на служителите
на компанията
се пропуква и въпреки високото възнаграждение, някои от тях започват да напускат, други като Франсис Хауган дори събират смелост да влязат в сблъсък с Facebook.
Въпреки всичко тя заявява по време на
проведено през октомври изслушване в
Сената, че прави всичко това, за да развие
потенциала на социалната мрежа да прави добро, ако се справи със своите големи предизвикателства. В началото на тази
седмица обаче тя призова от Португалия
Марк Зукърбърг да си подаде оставката от
ръководството на Facebook. Сред поредната порция обвинения в средата на миналата седмица Марк Зукърбърг, чрез профила
си във Facebook, за първи път коментира
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души са застрашени от гладна смърт в Мадагаскар. Южната
част на тропическия остров край
източните брегове на Африка продължава да се бори с най-тежката
суша от 40 години насам. От тези
региони се съобщава, че хора вече
умират от глад, защото реколтата е
изключително лоша вследствие на
екстремната суша. Мнозина ядат
глина, кожа, корени, трева и листа.
Ядат дори хлебарки и скакалци.

е цената, на която е оценен пълният каталог с песните на Дейвид Боуи (1947-2016). Той е обявен за продажба от представители
на британския музикант. Каталогът включва композиции от няколко десетилетия, сред които емблематични албуми като „The Rise
and Fall of Ziggy Stardust" (1972),
„Heroes" (1977), „Let's Dance"
(1983), „Outside" (1995) и др.

15

пъти е повредна за
въздуха една
цигара от
най-мощните
автомобилни двигатели.
Това са изводите от научно
изследване на Националния институт за тумори в
Милано. В него е записано
още, че човек, който пуши
цигара в продължение на 8
минути, замърсява от 4 до 6
пъти повече от един тир и 10-15
пъти повече от дизеловия двигател
на кола Euro3.
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-килограмов
тумор бе изваден от тялото на жена
от Горна Оряховица. 41-годишната Кирилка Кирилова тежала
250 кг, тя била извадена от
дома си от пожарникари.
Докато в редица болници
отказали да я лекуват заради тежкото й състояние,
група млади лекари се ангажирали и я оперирали по
спешност. Няколко дни покъсно жената вече е на крака и си обещава да започне
нов живот.

3 - 9 ноември 2021 г.
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300 лв. и 15 денонощия:
С кораб до Америка през 1904 г.
X„…В морето вълни от вода, на парахода – от хора“
ли средства за гаранция. Ако човек е над 50
години и отива като работник, а не със семейството си, бива връщан. Ако някой не
успее да даде ясно обяснение защо идва в
Америка, също бива връщан към Европа,
защото е съмнителен. Ако някой има брат
или баща в Америка, или ако парите за пътуването му са осигурени от тях, кандидатемигрантът бива връщан, защото комисията не иска да събира роднини, защото те
започват да се организират и да се съюзяват, а основната цел е да се работи!
Христо разказва как до фабриките имало
бараки, където били настанени работниците. Това са дървени постройки, в които били
поставени по четири легла – две двойни.
Наемът за всяка барака бил по два долара
на месец. „Нощно време

ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ

К

ак се заминава за Америка през
1904 г.? Това е колкото романтично, толкова и опасно и трудно,
но в същото време и необходимо, мечтано и постигано от много българи. „До Америка потребни са 300 лв.
само да се докопаш до американския бряг, а
ако искаш да отиваш във вътрешността, не
стигат и 400 лв.“, споделя в пътеписа си „Отиванието в Америка и връщането ми“, Христо Н. Соколов. Творбата му е препечатана
в сборника „Българинът по света в началото на ХХ в.“ със съставител Румяна Пенчева,
издадена от издателство „Кибеа“ в София.
Христо разказва изключително интересни моменти от пътуването си до Новия свят,
като не пропуска както хубавите неща, така
и лошите. Според него човек спокойно

там е зрелище жално
Пощенска картичка с реклама за пътуване до Америка от края на 20-те години на миналия век.

може да се пресели в Щатите
в онези години, дори с цялото си семейство.
15 денонощия са необходими през океана,
за да стигне човек с кораб до американския
бряг.
По това време главната агенция за изпращане на работници в Америка се намира
в германския град Бремен. Според Христо
немците, които пътуват за новия континент,
се ползват с привилегии, на кораба имало
дори помещение за евреи, където те сами
си подготвяли храната, и имало табела, на
която пише: „За израилтяните“.
„…В морето вълни от вода, на парахода –
от хора. Матросите и дежурните, вместо да
въдворяват ред и тишина, попадат от смях
и още повече усилват вълнението със своето „коман“ (скоро)! Пътниците от 1-вий клас
са на горните етажи, които са в средата на

Сн.: Архив на автора
Пощенска картичка за ежедневния живот в Охайо, 1920 г.

парахода, и там са повече немци чиновници, задоволни от добра храна, чиста квартира, липсва им само смях за удоволствие.

Съветите за пътуване до
Новия свят от онова време
Към края на разказа си Христо ни оставя едни от най-точните съвети как човек
да посети Америка и какво му е необходимо да знае. На първо място, трябва да има
най-малко 20 „наполеона“ пари и да носи
колкото се може по-малко багаж. Трябва да се плаща такса само за път до американския бряг, не и за вътрешността по
железниците, защото това струва пове-
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че пари от Европа. Трябва да се пътува до
Ню Йорк, защото пътят до Америка с тези
кораби е само 6-7 дни, а и храната е подобра. Параходите, които отиват до Балтимор, пътуват 15-16 денонощия. Христо
съветва да се купува билет само за 1-ва
класа и да се търси настаняване в средните отделение на парахода, защото там клатенето било по-слабо.

Ето и той се явява на сметка на славянството и никой не се смущава от тази анархия, а
всякой се смее и се възхищава…“, разказва
Христо в пътеписа си.
Според него

докторите не
се грижели добре

печално, сърцераздирателно от охканията, пъшканията и стенанията на измъчените работници, щото на човека космите
настръхват. … Връщането (от Америка) е
много по-мъчно от отиването. При отиванието поне отчасти има веселие, щото се
отива с надежда. При връщането представлява се твърде печална картина. Пътниците са повече от славянското племе, но няма
нито 10% щастливци, защото връщат се кой
без ръка, кой без нога, кой без око, кой полудял, защото изгубил, кой е болен и прочие…“, спомня си Христо Соколов в творбата си.
Един „наполеон“ струвал четири долара. Особено ценен е съветът за пътуването с парахода, където според Христо човек
трябва да си носи кромид лук, оцет и пипер
– продукти, които закрепват стомаха.
Според разказа на Христо по-лесно било
човек да се пресели със семейството си в
Америка, но това щяло да му коства вярата и езикът. „След години неговите синове и
внуци ще бъдат англичани по език и вяра.
Славяните… се преселват в Америка, но
цели села и градове и там образуват колонии и по такъв начин запазват своя език и
религия“, твърди Христо в своя пътепис за
пътуването си до Америка през 1904 г.

за пътниците от ІІІ-та класа.
Изключително интересни са
обаче спомените му за комисията, която преглежда току-що пристигналите европейци. Първият въпрос е за
имената. И откъде е човекът,
както и на колко е години.
След това питали за причината да се пътува до Америка, има ли близки и познати в
новата земя, откъде е събрал
пари за разноски, както и има Пощенска картичка за работа в металургичен завод в Охайо, 1919 г.
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Български волейболисти помагат на
талантливи деца за стипендии в САЩ
XСамите Радослав Попов и Димитър Калчев са възпитаници на американски университети

АИДА
БУРНУЧЯН

Б

aida@bg-voice.com

ългарските състезатели от „Монтана - Волей“ Радослав Попов
и Димитър Калчев се обединиха с обща кауза. Двамата заедно
търсят млади талантливи волейболисти, които искат да сбъднат спортните си и академични мечти в Европа и САЩ.
Радослав и Димитър стартирали проекта
„Popov&Kalchev Recruitment Agency“ официално преди месец, но споделят, че вече
година работят върху цялостната идея. И
двамата са завършили в САЩ и именно от
там идва тяхното желание да помогнат и на
други подрастващи таланти да се докоснат
до образованието и базата в чужбина.
„Завърших бакалавър „Финанси“ в
California State University с пълна спортна
стипендия. В САЩ получаваш образование
на високо ниво и отделно играеш волейбол
на високо ниво. Съоръженията им са

на светлинни години
от всички в България. А и също диплома
от американски университет значи много“,
сподели Димитър пред BG VOICE. Той обаче
допълни, че въпреки това без колебание е
решил да се върне и да играе в Монтана един от най-успешните волейболни клубове в България.
Неговият партньор в проекта за таланти

Радослав Попов пък е завършил в George
Mason University. И двамата са част от отбора в Монтана от 2019 година.
Идеята за агенцията дошла от Радослав,
но Димитър е категоричен, че веднага е
приел предложението присърце.
„И двамата сме имали подобни идеи, но
той ми го предложи на мен. Първият човек,
който се свърза с нас, беше едно момиче
преди два месеца. След това последваха и
още хора.

Двамата разказаха, че първото условие
на агенцията им е просто да се свържеш с
тях. След това те ти изпращат въпросник и
изискват видео с избрани моменти от мачове.
„Ние работим на пакети, първият пакет

Доста бързо
ни тръгнаха нещата
още като обявихме в социалните мрежи.
Преди дори официално да започнем“, разказа Димитър и допълни, че оттук насетне
предстои да започнат да предлагат профилите на одобрените ученици на базата им
данни с контакти. Калчев уточни, че именно
събирането на контакти е отнело най-много
време на екипа им.
„Имаме над 2500 контакта, които сме намерили един по един. Много време отне.
Има контакти, които съм завързал, докато
бях в Америка. И двамата в конференциите,
в които сме играли, сме се запознавали с десетки треньори и хора от бранша.

Имаме много контакти
Радослав Попов
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които лично сме завързали. И отделно вече
другите сме си ги намерили“, каза още спортистът.

Димитър Калчев

е
изготвянето на профил
на играча. След
като използваме контактите
ни, ако сме спечелили
интереса на някой
треньор с видео на наш клиент, най-вероятно треньорът
ще иска видео
с цял мач“, обясни
Димитър.
Той разкри и какво включват втори и трети
пакет на услугата.
„Ако намерим университет за пълна или
частична стипендия, която да устройва нашия клиент и реши да приеме, то тогава
влизат в сила втори и трети пакет. Те са помощ от наша страна с всички документи по
кандидатстването, защото това е много дълъг процес. Третият пакет е и свързан със
съвети за подаване на данъчни декларации, за намиране на почасова работа, за да
навлязат в живота там“, довършва той, като
е категоричен - идеята на първата изцяло
българска агенция е да помогнат на младите хора, които нямат финансовата възможност да използват чужди агенции, а имат
желание и качества да играят и да се развиват в сферата на волейбола.

3 - 9 ноември 2021 г.
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Криста Чернева – момичето,
което проби в Netflix

З

а едно българско момиче мрачната 2020 година се оказва не чак
толкова лоша. Дори напротив –
докато светът се бори с пандемията и самата тя страда от ограниченията, се случва едно от най-хубавите неща
в живота й – избрана е за една от главните
роли в нов сериал на стрийминг платформата Нетфликс. Поредицата все още не се е
завъртяла, но много от анализаторите вече
й предричат огромен успех, сравнявайки я
с тийн хита „Клюкарката“.
Криста е модел и актриса. Баща й Панчо
Чернев е актьор и мениджър на културни
събития, а майка й е актрисата София Кузева-Чернева, която всички помним като
Дана в един от най-гледаните и харесвани български филми – „Вчера“ на Иван Андонов. Самата Криста е родена в Германия,
където родителите й се установяват през
90-те, но връзките й с България никога не
са прекъсвали.
Криса се снима още като ученичка във
филм заедно с майка си и се влюбва в актьорската професия. В момента филмогра-
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XОчаква се сериалът „Kitz“ да се

превърне в един от новите хитове

фията й включва четири заглавия, включително два сериала. Сериалът на Нетфликс
обаче ще я изкачи на друго ниво и тя ще
влезе бързо в светлината на прожекторите.
А как се е стигнало дотам? През лятото
на миналата година от актьорската агенция в Германия, с която Криста работи, й
се обадили, че някой иска да прави кастинг за стрийминг платформа. „Това е цялата информация, която получих. Не ми казаха нито коя е стрийминг платформата, нито
ми пратиха сценарий.

Получих само
два листа с диалог
разговор между приятелки. Трябваше да го
направя като видеокастинг и да им го изпратя“, разказа актрисата пред EVA. Тя записала видеото с майка си.
„След две-три седмици ми се обажда
агентката и ми казва, че „онези“ са ме харе-

сали. Вторият кръг на кастинга вече беше
присъствен, тук, в Берлин. Бяха селектирали само по 5-6 актьори за роля. Тогава разбрах, че първият етап на кастинга е
бил много мащабен и са търсили актьори
в цяла Германия и в цяла Австрия. Затова
дори самият факт, че си на втори кръг, си
е цяло постижение. И така се случи, че на
втория кръг пак ме харесаха. Изпратиха ми
целия сценарий и най-после разбрах за коя
платформа става въпрос“, спомня си още
момичето.
Сериалът, в който Криста участва, е „Kitz“.
В него се разказва за шестима тийнейджъри от Мюнхен, сред които и героинята на
българското момиче. Всички те са от много богати семейства, които отиват да прекарат зимата в уникалните си къщи в курорта.
Снимките на сериала ще бъдат завършени
през февруари, а поредицата ще започне
да се излъчва в 190 държави.

Сн.: Instagram
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ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

М

luba@bg-voice.com

едът е може би един от найполезните натурални продукти. Той е богат на голяма гама полезни вещества,
незаменими за организма
и здравето. Може да направи истински чудеса с тялото ни, ако го консумираме всеки ден.
Медът съдържа невероятно голямо количество мощни антиоксиданти. Те се борят с всички кожни проблеми, извеждайки токсините и стопирайки възпаленията и
стареенето.
Второто по сила въздействие след меда
е това на прополиса. Пчелите го събират от
кестен, върба, топола, чиито пъпки напролет са лепкави. Интересен е фактът, че прополис от различни части на света и с различен състав има приблизително еднакво
действие.
Пчеларите пък събират прополиса
със специални мрежи. Приготвя се т.нар.
хидроалкохолен разтвор по определен начин. Съхранен в хладилник, той е изключително благоприятен като имуномодулатор, антиоксидант, детоксикатор на черния
дроб.
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Прополисът очиства
черния дроб и подмладява
Пчелното млечице укрепва
вегетативната нервна
система
Прилага се 10 до 30 капки два до три
пъти дневно

при здрави или
болни хора
Децата също могат да приемат
прополис, но трябва да се избягва
алкохолният разтвор.
Прополисът изчиства тялото от
дегенериралите клетки. Затова кожата на хора, които приемат големи
дози прополис, видимо се подмладява след продължително лечение от 3 до
6 месеца.
Устойчивостта на организма рязко се подобрява след няколко курса. Една простуда или бронхит могат да бъдат лекувани в
началото им само с прополис. Заболяванията на храносмилателния тракт – язви, гастрити и колити – също.
Пчелното млечице е един сложен про-

може да бъде използвано за тонизиране на
организма при деца с хипотрофии, възрастни хора, които са отслабнали и не
се хранят добре.
Основното е да се приложи в малко количество - с размерите от лещено до грахово зърно - задължително под езика за 2-3 мин., за да
се резорбира. Никога млечицето
не се гълта директно, защото се
унищожава оксаловата му киселина.
Пчелният прашец пък помага
срещу хроничен колит

стрес и физическа
умора

дукт. Има регулиращ ефект върху вегетативната нервна система.
То е едно прекрасно средство, което

Той е богат на витамини, минерали,
микроелементи. Съдържа между 20 и 30%
белтъчни вещества – заменими и незаменими аминокиселини. Разбира се, не може
да бъде заместител на месото, коментират
специалисти по хранене. Приема се по 1-2
ч.л., разтворени в кисело мляко или вода
като десерт.

3 - 9 ноември 2021 г.
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Работа
Предлагам

МЕНИДЖЪР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка транспортна компанията търси да наеме мениджър на позиция, включваща различни
управленски функции (без диспач!). Възможност за растеж и добро заплащане! За
повече информация - Ники - 8478345639
8478345639 №18999
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

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
MOVING SERVICE-ХАМАЛ,
Цена US$ , Зипкод 19, Търся здрави момчета за хамалска работа Заплащане 19$ кеш плюс бакшиш I'm looking
for healthy boys for porter work Pay $ 19 cash plus gratuity
7738147491 №18990
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим диспетчър на пълен работен ден. Опит в сферата е предимство.
8152054060 №18997
CDL DRIVER DEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, CDL class A driver needed,
must have hazmat and tanker endorsements or willing to
get them. Reefer experience preferred. Minimum 1 year
experience and clean driving record. 2700-2800$ per week!
7738077028 №18998
ACCOUNTANT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция
accountant. Добро заплащане в добра работна среда.
Опит не е задължителен. За повече информация 773627-6819 №19002
OWNERS/DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за CDL шофьори и собственици на камиони!
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 №19004
CDL 0.90$,
Цена US$ 0,90, Зипкод 60056, CDL HAZMAT
DRIVER(reefer),0.90$
za
milia(palni,prazni)kamiona
niama ELD,minimum 4000mili na sedmica,seriozni
shofiori,korektno otnoshenie 7739463517 №18975

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

CDL REGIONAL,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси шофьор Class A
за регионална работа. Заплащането е за
заработена седмица, с възмойност да
се заработят до $2000.00 за седмица. За
повече подробности - тел 847-350-7070.
№18945
MAINTENANCE PERSON,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60406, Free
Style Trucking Търси да назначи служител за отдел “ equipment maintenance”. За
предпочитане бивш шофьор или механик, или някой с опит и познания в транспортната индустрия. Задълженията ще
включват профилактични и текущи ремонти, търсене на пътна помощ и др. Добър английски е задължителен! За повече
информация търсете Руси - 708-243-9628.
№18928
ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за работа в
офис. За повече информация - тел.: 847571-0945. №18486
OWNERS/DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за CDL шофьори и собственици на камиони!
*Midwest Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 №19005
DRIVERS /OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофйори за рефер/вен 2022 ремаркета/2022 камиони,редовни курсове до запад/west,3500-4000 мили на седмитца,drop/hookChicago Owners booking $8500-$11,000 weekly нови 2022
рифери под наем 7738274439 №18973
DRY VAN DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим да назначим dry van
drivers. Заплащане 0,75cpm. За повече информация свържете се на посочения телефон. 5082809522 №18980
ТЪРСЯ ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ , Зипкод 60007, Фирма търси диспечер/
ка. Добра работа, Добро заплащане. Тел 847 744 1519
8477441519 №18985

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я публикуваме
тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената е $11 на брой. А ако
искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОН:. . . . . . .
.................................................
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
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ACCOUNTING,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Сервиз в
Bensenville търси мъж или жена за работа в офис.Да владея английски. За повече
информация се обадете на телефон 312735-2532 или 773-968-8245 Габи или Ангел 3127352532 №18984
DENTAL RECEPTIONIST AND ASSISTANT,
Цена US$ , Зипкод 60015, Deerfield Dental
Office търси да назначи на пълно и непълно работно време Dental Receptionist
и Dental Assistant. Заплащане : $16 -$19
на час в зависимост от опита. Обадете се
на тел: 847-312-5549 Говорим български.
№18931
CLEANING SERVICE,
Цена
US$
0.00,
Зипкод
60706,
MyProHelpers Предлага почасова работа
за почистване на домове и офиси. Опит
и собствен транспорт. 224-334-1818 312593-1392 №18586
ACCOUNTANT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG
EXPRESS INC located in Burr Ridge is looking
for accountant Candidate must have: Good
planning, attention to detail, organizational
and prioritization skills, ability to multitask
and work under time constraints. Job
Functions include but are not limited to:
• Accounts Receivable • Customer invoice
preparation and sending invoices to
customers. • Collections • General ledger •
Data entry, filing and scanning reports and
payments • Driver’s settlement. 6304682472
№18682
CDL DRIVER/ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся CDL шофьор, постоянни
курсове до Virginia. Вкъщи всеки weekend. Заплащане
според опита. 6307857645 №18986
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
ДИЗЕЛ МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60481, G&I Trucking Solutions в
Wilmington търси да назначи на работа механици на камиони и трейлъри с опит. Добро заплащане. За повече
информация, позвънете на 773-540-0199. №18982
MЕХАНИК НА KАМИОНИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin
търси да назначи механици на камиони и трейлъри.
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За повече
информация, моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic.
Experience is a plus own set of tools is required. For
additional info please call 630-948-4547 or text 773-9467497 №18965

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в
Bensenville търси да назнаци помощици и
механици (с опит и без опит) добро заблащане за повече информация се обадете
на 312-735-2532 3127352532 №18349
HELP WANTED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat
se rabotnisi za montirane i demontirane
na stilaji ,raboti se izvan Chicago
,
transport,hotel
ysigureni
,dobro
zaplashtane za informasia se obadete na
7736064860 №18488
CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class AТранспортна компания търси да назначи
шофьори с минимум 2 години опит. Автоматик камиони с АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413
№18426
PRODUCTION ASSISTANT
Tърсим Production Assistant.
Full
Time.W-2.Да подпомага дейността на мениджър проекти.Изискава се перфектен
английски и шофьорска книжка.Офиса е в
Burr Ridge. Обадете се на 847-630-4050 за
повече детайли и назначаване на интервю. №18489
DISPATCHER & SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in
business need experienced dispatcher and safety to work in
office / not from distance/ 2245202269 №18971
TRUCK DRIVER CDL,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Looking to hire a truck driver,
with for local/regional drive in Chicago area 2 years clean
record required, able to pass a drug test. Know how to read
and write English and must use smart phone For more info
please call 319-409-7443 ask for Victor or Peter 3194097443
№18949
DELIVERY ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Delivery for FedEx with you
own car. Regular driver license require. The car have to be 10
years old or newer. For more information cal 312-375-3770
Stefan, or Nick 773-988-6905 №18954
ТЪРСИ МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони в
Arlington Hts. търси да назначи механик. За повече инфо
тел, 630-873-5507 №18958
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
DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor is looking
for delivery Drivers, Part Time and Full Time. $18-$25 per
hour. Full benefits. Dental and Vision included. Regular
driver license require. Flexible schedule. Phone Numbers
3123753770 (Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18955
DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor is looking
for delivery Drivers, Part Time and Full Time. $18-$25 per
hour. Full benefits. Dental and Vision included. Regular
driver license require. Flexible schedule. Phone Numbers
3123753770 (Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18956

DRY VAN DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. Заплащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969

DRIVERS&OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Nabiram shofiori za kamioni
2022 full loaded,redovni tovari za west coast,3500-4000
mili na sedmitza hood and drop in Chicago,IL . owners
reffer hazmat dispech $8500-$11000 na sedmitza booking
7738274439 №18946

ТЪРСИМ МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Сервиз за камиони търси да назначи дизел механици (с или без опит), електричари и
служител за почистване и поддръжка на сервиза. За повече информация: 630-350-9989. №18972

OWNER OPERATORS,
Цена US$ , Зипкод 30000, Owner Operators -търсим шофьори на собствени камиони предлагаме диспетч на
DRY Van,Reefer,Hazmat,Flatbed даваме камиони и трайлъри под наем повече информация 8472542504 №18943

3 - 9 ноември 2021 г.

BG VOICE
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: *
$0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пълни и
празни мили платени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover * 90% За оунъри *
SELF DISPATCH за оунъри * 2020 Volvo 860/
760 * iShift Automatic * 2020/21 Reefers *
OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит
CALL NOW: 224-724-1694- Любо №18508
ШОФЬОРИ, O. OP.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания набира шофьори Class A на
дълги дистанции. Заплащането е за заработена седмица или на миля - до $ 2000,00
на седмица за започване , в зависимост
от опита. Търсим собственици на камиони. За повече подробности - тел 847-5710945. Mоля, oставете съобщение, ако не
отговорим. №18485
МЕХАНИЦИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА
ТЕЛЕФОН 312-735-2532 ИЛИ 773-968-8245
№18518
ТЪРСЯ ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор клас А, дабъл-трипъл, чист драйвинг рекорд, за стеди тим,добро
заплащане, нов камион автоматик, тел:847-877-4745
№18904
DRIVER/ШОФЬОР,
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с договаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892
№18872
БОЯДЖИЙ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 773865-0406 7738650406 №18934
DEDICATED RUN!,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шофьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи всеки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бонуси. 7734954405 №18844
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989
№18694
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483
№18838
FEDEX GROUND ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground,
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092
№18819
CAREGIVERI TARSIM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Hoffman Estates,
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga.
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
LOCAL CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za
CDL shofior. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v
kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
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 транспортнa 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 изисква. 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 транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day
or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За
повече информация се обадете на 708-831-8432 №18413

3 - 9 ноември 2021 г.

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

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
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
ФЛОРИДА
NEOLOGSYSTEMS LLC!,
Цена US$ , Зипкод 4, Ако сте малка компания и искате най-доброто за своите камиони,не си губете времето! Neo Log Systems LLC е компания,която извършва
диспечерски,сейфти и акаунтинг услуги на най-ниски
цени 4% от гроса! Нужно е само е да имате МС#,всичко
друго оставете на нас! 2242316080 №18959
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, заплащане на пълни-празни мили 0.65$ Или
твърдо заплащане на ден. Предлагаме камиони 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 минимум 6 месеца опит !!! Офис Schaumburg
IL : за контакти Иван Стоянов -7274888269
№18933
PROPERTY ASSISTANT,
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка
3039748716 №18968
OWNER OPERATOR CDL-A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 89183, Malka semeina firma 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 shofiora (no
forced dispatch). Za poveche informacia, Veronika 702-7693985. №18903
Работа
Търся

СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ , Зипкод 500, Обзаведена стая
под наем от къща в Melrose park.Ще
бъде свободна от 01/11. -$500 -всичко
включено.Безплатна пералня и сушилня.
7734142633 №18920
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ , Зипкод 550, Обзаведена стая
под наем от апартамент в Elmwood park.$500 -всичко включено.В апартамента
има интернет,пералня и сушилня,които
са включени в наема 7733879465 №18921
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland &
Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и сушилня $600, вода и газ са включени в цената. За контакт
Мирко (773) 510-4442 №18976
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДОГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец.
Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, е-майл:
dimitrova07@yahoo.com №18977
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/ка за
самостоятелна стая в двустаен апартамент до Павилион
апартаменти в Чикаго, О\\\'Хеър. Инфо на 773-681-4562.
Нед. №18983
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 3 bedrooms, 1.5 bathrooms
aпартамент под наем в Des Plaines (Elmhurst and
Algonquin). Първи етаж. За повече информация се обадете на (847)312-3871. №18967
ХУБАВА СТАЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включено всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
APARTAMENT POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Ot 1vi Noemvri 2021.
Samostoqtelen apartament v monogofamilna kushta. 2
staii, hol, kyhnq i banq. Vsichko e vklycheno v naem bez
elektrichestvoto. Tok e otdelno. Na 5 minyti ot Harlem and
Irving Park Plaza. 3123443276 №18951
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 floor. 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

Chicago + suburbs
ACCOUNTANT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Транспортна компания
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция
accountant. Добро заплащане в добра работна среда.
Опит не е задължителен. За повече информация 773627-6819 №19001

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

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР +9 ГОД ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България Диспечер
+9 години опит 53\'V/R/F/Hz 5618770865/call-text-email
5618770865 №18994

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

ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА,
Цена US$ 650, Зипкод 60008, Търся съквартирант/ка за 2 стаен апартамент, отделна баня. Близо до Rt53 и I 90. Всичко
вкл в наема. Agonquin Rd/Golf Rd. Наем
$650. Телефон: 224 595 7409 №18939
СТАЯ В DES PLAINES,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des
Plaines,773 934 4547 №18991
2 BEDROOM RENOVATED,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60176, Freshly renovated
with brand new carpet 2 bedroom 1 bath available for
rent in Schiller Park. Parking spot, heat and gas included.
7735170165 №18996
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 №19003

ОТДАВА 1BD GLENVIEW ,
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж
в Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има
вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, паркинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са гарантирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За повече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160.
3059160160 №18848
FOR RENT ,
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call
708 415 7911 №18761
FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient
location near Costco, Woodfield Mall, I-90. Second floor
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764

FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great
location and schools! For information: 847 630 8884 Stancho
№18755
SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1flr, 1garage,2
beds, 2 full baths living dining granite kitchen many closets
laundry in condo with new washer&dryer.closet&bath in
master.laminate/tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr,
close Mall. Association swimming pool&party room.
2246596601 Neviana 2246596601 №18849
ИМОТИ
Търся под наем
Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ , Зипкод 500, Търся стая под наем до $500 около летището с малко куче съм на 12 год е 8478673240
№18952
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще
купите директно от собственика. Тел: 847 854 8094, емайл: dimitrova07@yahoo.com №18978
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 2, 2% DISPATCHER RZ VZ FZ
DISPATCH990gmail.com REMOTE WORK 17 YEAR EXP
7278355206 TXT 882421586 №18992
2% DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 5834, 2 % REMOTE DISPATCHER RZ
VZ FZ TXT 7278355206 EMAIL NICKSTOYKOV@GMAIL.COM
7278355206 №18993
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60004, Фризьорски услуи в Arlington
Heights. Дамско и мъжко подстригване, боядисване, кичури, къдрене, кератин, Тел.: 708 415 7911 7084157911
№18988
ЗАСТРАХОВКИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
Не е просто да застраховаш качествено, и съвсем не е
просто да направиш това за минимално заплащане. Това
е изкуство! 224-713-5534 №18979
БОЯДИСВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод 0, Mix2 inc.предлага боядийски услуги
с високо качество и ниски цени.за повече информация
тел:847-312-2155 8473122155 №18916
DAMSKO PODSTRIGVANE,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma
si v Hoffman estate.Predlagam domashno prigotvena
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156
№18609
ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме екип от
специалисти, които предлагат психотерапевтична подкрепа на Българи живеещи в чужбина. Повече информация можете да получите от сайта ни. 359889291674
№18960
SOMEWHERE ELSE
МАЙСТОР ПЛОВДИВ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ремонт баня реди фаянс теракота
гранитогрес камък Пловдив 878171450 №18953
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
TRUCK FOR SALE,
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000
MILES,APU 7734904040 №18995
ПРОДАВАМ PETERBILT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Peterbilt 385, 2007г. 835000
мили. Много добро състояние и готов за работа.
17086912897 №19000
МАТРАК QUEEN SIZE,
Цена US$ , Зипкод , Продавам почти нов матрак с рамката. Queen size. Tel.: 224-595-7409 2245957409 №18989
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
КАБЕЛИ ЗА СНЯГ,
Цена US$ 425.00, Зипкод , Продавам кабели за гуми за
сняг . Нови, неупотребявани. 3 комплекта х 2 бр. Цена
425 $. Моля, оставете съобщение. 6308850805 №18948
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3 - 9 ноември 2021 г.
ВОДОРАВНО: “Под игото”. Атанасов (Георги). Волов (Панайот). Лиман. Кала. Панер. “Соларис”. Кел. Сотиров (Димо). Равин. Пер. Лекар. Маратон. Сако. Анатоми. Плет. “Алеко”. Апарат. Урок. Имена. Имане.
Очи. Ек. Атене. Анил. Иконом. Атина. “Ила”. Ана Мария. “Ирина”. Ариман. Икебана. Луан. Динар. Алан.
Ли. “Как”. КАПРИ. Еро ( “Еро от оня свят”). Лидер. “Алото”. Янтар. Цанев (Стефан). “Има”. “Рома”. Па. АМАРО. Нарта. Ок. Тил. РЕНО. Керван. Калиман. Арама. Рас. Один. Озон. Тек. Бор. Нитрит. Панама. Сила. Росини (Джоакино). ОДОЛ. Кана. Гири. Аколада.
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ОТВЕСНО: “Това се случи на улицата”. Оса. Донор. ЕРИКА. “Аида”. Илорин. Билет. Сто. Оман. Еналид. Ла.
Горила. КЕНАР. Крем. Мина. Ров. Река. Корида. Варани. Соколи. Мимика. Рен (Лудвиг). Три. Лолова (Татяна). “Ема”. Яан. Лион. “Орор”. ИЛ. Ракета. “На Ком”. Оазиси. Самар. Нонети. Ратан. Роти. Тарама. Анири. По.
Акан. “На”. “На нивата”. ЕНИКАР. Ярем. Пик. Сиропи. “Анелия”. Трата. Лак. “На мама”. Аба. Нрав. Енол. Сак.
Тирани. “Ането”. Аркада. Колело. Анилин. “Рамона”. “Мод”. Вал. Нитела. Анорак. Скала.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

BG VOICE
  

Митничарят, ядосан:
- Ами валута?
- Разбира се - отговаря капитанът и вади
едно куфарче долари.
Митничарят, шашнат:
- И всичко това е ваше?
- Не - казва капитанът - това е ваше, моето
е в трюма...

  

Младеж изпраща момиче:
- Няма ли да ме поканиш на чаша кафе?
- Никога не каня вкъщи на първа среща!
- Добре, нека тази среща да ни е последна.

  

Майката пита Иванчо:
- Защо плачеш?
- Сънувах, че училището е изгоряло.
- Не плачи де, това е само сън!
- Плача точно за това…

  

Човек вървял през пустинята без капка
вода. Накрая видял един оазис и един змей
до водата. Човекът събрал смелост и сили и
започнал да се бие със змея. По някое време
змеят го попитал:
- Какво искаш ти, бе?
- Да пия! - отвърнал човекът.
- Ами пий бе, що се биеш?!

  

Телефонен разговор:
- Ало! Ще се омъжиш ли за мене?
- Да! А кой се обажда всъщност?

  

Мъж отива при доктора:
- Имам СПИН!
- Идете на кални бани - съветва го докторът.

3 - 9 ноември 2021 г.
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- Ще помогнат ли?
- Не, но полека-лека ще свиквате със земята...

  

Първокласник пита баща си математик:
- Тате, как се пише осмица?
- Много просто. Взимаш знака за безкрайност и правиш централна ротация на „пи“
върху две.

  

Дик се връща с няколко синини на физиономията от бара.
- Кой те подреди така? - пита жена му.
- Джими - кратко отвръща той.
- О, този тип, този разбойник, този хаймана... - започва да кълне тя.
- Ш-ш-шт! Тихо! За умрелите се говори само
добро или нищо!

  

Журналист:
- Боли ли, когато ви ударят по главата?
Боксьор (философски):
- Какво е това болка?
Журналист:
- Не получавате ли сътресение на мозъка?
Боксьора (любопитно):
- Какво е това мозък?

  

- Господин полицай, съпругата ми излезе
на разходка преди два дни... и все още не се
е прибрала.
- Опишете я! Как беше облечена?
- Ами... жена с рокля. С нея имаше куче!
- Какво куче?
- Фокстериер. Висок 32 см, дясното му
уше е черно, а на задната лапичка има бяло
петно. Нашийникът е му е черен. А... и очите
- очите са му кафяви...

  

Един режисьор пита друг:
- Защо вашите актьори започнаха така
лошо да играят любовни сцени?
- Защото всички се изпожениха...

  

Син пита баща си:
- Тате, сега, както поскъпват пиенето и цигарите, означава ли, че по-малко ще пушиш
и пиеш?
- Не, сине, означава, че по-малко ще ядеш.

  

Две блондинки си говорят:
- В началото си мислех, че той ми изневерява, а сега разбрах, че той с мен й изневерява на нея. Така ми стана хубаво...

  

Зъболекар, след три часа опити да извади
зъб на пациент, казва:
- По-добре влакът да го дръпне.
След седмица среща пациента без зъби
въобще.
- Докторе, направих както казахте - вързах зъба си за последния вагон на влака.
- И?
- Три вагона излязоха извън релсите.
- А зъбите?
- Началник-гарата ми ги изби!

  

Две блондинки се разхождат по крайбрежието и едната пита другата:
- Къде живееш?
- В „Чайка“.
А тя учудено се оглежда и пита:
- Ъъъ, коя по-точно?

  

Заседание на парламента. Разгорещен

ра.
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депутат от трибуната:
- Половината парламент се състои от корумпирани мошеници!
Председателят:
- Веднага да се извините и да си вземете
думите обратно!
Дълга пауза... Депутатът:
- Извинете. Взимам си думите обратно,
половината парламент не са корумпирани
мошеници...

  
В казармата:
- Който разбира от компютри, да вдигне
ръка!
- Аз!
- Аз!
- Аз!
- Чудесно, пристигна един камион с офис
техника, отивайте да разтоварвате!

  
- Мъжо, гледам една от кокошките е омърлушена, дали да не я заколим?!
- Ами, ако мислиш, че това ще я развесели.
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Астрологична прогноза
ОВЕН

Здравата психика ще ви помогне да преодолеете стреса от
временните затруднения, които
изпитват някои от вас. За сметка
на професионалните проекти и
задължения, е възможно да насочите енергията си
повече към дома. Преместване в ново жилище, подреждането му или смяната на мебелировката ще занимават мислите ви през тези дни, в стремежа ви
той да стане по-комфортен и уютен за семейството
ви. Кариерата няма да остане на втори план за онези, за които тя е най-важното нещо в живота им.

ТЕЛЕЦ

С прилив на сили, ще се впуснете в реализацията на поредния си работен проект, финансовите очаквания за който са
големи. И не грешите. В края на
периода ще се поздравите с повече, пък било то
и нерви, отколкото пари. Творческото ви усещане
за нещата ще ви помогне да се изявите там, където
другите губят или се обезличават. Това е и една от
причинете да се радвате на засилен интерес към
особата си, освен че ще впечатлявате с интелект и
чувството си за хумор.

БЛИЗНАЦИ

Ще се изправите пред трудности
извън семейството и ще срещнете препятствия там, където
най-малко очаквате. Но не се
тревожете. Имате борбен дух и
ще преодолеете затрудненията, устремени към целите си. Случващото се идва, за да ви направи поустойчиви и да усвоите уроци, важни за бъдещето
ви. Романтични закачки ще събудят у вас любовни
желания, ще ви разведрят и направят по-активни.
Нерешените домашни задачи ще отстъпят място за
професионалните ви ангажименти.
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РАК

Потиснете в себе си надигащото се негодувание, запазете добрия си тон, мислете позитивно
и ще предизвикате благополучието си. С добро настроение
ще се спасите от скуката и отегчението. Очертаващите се възможности за професионален растеж ще
утвърдят авторитета ви по всички направления. Деловите контакти са обещаващи, предвид съпътстващите ги финансови приходи и сделки. В семейството ще има атмосфера на търпимост и разбиране,
която само вие може да нарушите.

ЛЪВ

Ще ви се отворят големи недоразумения, ако не зачитате
правото на свободен избор на
вашите близки. Намерете подходящи начини да се разтоварите от стреса и напрежението. Повечето от вас ще
се радват на добро здраве, но не са изключени проблеми, свързани с горните дихателни пътища. Пазете дома си от нездрав интерес и водете живот, който
да ви носи повече спокойствие. С положително отношение ще изразявате мнението си по служебни и
други проблеми, предлагайки решенията си.

ДЕВА

В търсене на истината, е възможно да възникнат противоречия с колеги, които да ви
натоварят емоционално. Професионализмът изисква да приемете и другата гледна точка, без това да се отрази
на взаимоотношенията и работата ви. Във възможностите ви е да се справите. В подкрепа на усилията си се учете от чуждия опит и толерирайте всяка
проява на доброто. Финансови реализации ще ви
помогнат да се справите с плащанията и да покриете нуждите си, както и на семейството си.

ВЕЗНИ

Самочувствието ви ще нарасне,
а с него и настроението. Засилете приема на витамини и станете по-отговорни за здравето си,
обичайте се и не се изкушавайте
да имате всичко. Непозволените неща често ни причиняват страдания въпреки изкушенията, с които ни
привличат. Ще имате настроение и ще влизате в добри взаимоотношения с хората до себе си. Това ще
ви помогне да се освободите от съществуващи в душата ви притеснения и ще ви отвори път към нови
предизвикателства.

СКОРПИОН

На служебното място ще бъдете
правилно оценени и е възможно преминаването на по-висок
и отговорен пост. Онези, които
се занимават със собствен бизнес, ще получат възможности за разширяване на
дейността, изразяващи се в ангажиране с нови задачи. За да изключите неприятностите от ежедневието си, се съветвайте с професионалисти, не подценявайте конкуренцията и мислете позитивно.
Оставете в миналото притесненията си от интимен
характер, сега те не стоят на дневен ред.

СТРЕЛЕЦ

Каквото и да сте замислили, има
голям шанс да постигнете напредък. Приемете покана за гостуване, ще ви разведри и може да
научите нови неща за себе си.
Звездите ви дават възможност да постигнете бърз
напредък в определено направление. Условието за
това обаче е да преодолеете склонността си да се
носите по течението и да поработите здраво. Вдъхновение ще имате, но точно сега, ако искате да реализирате плановете си, ще трябва да проявите и повисока инициативност.

КОЗИРОГ

Голям успех може да имат тези
от вас, които работят за някакво общо благо – например, ако
събирате средства за благотворителност, ако участвате в някакъв общ проект или се подготвяте за съвместна
изява. Денят е за творчески начинания, така че не
мързелувайте и вложете енергията си в нещо, което
ви доставя удоволствие – работа или хоби. Не е във
ваша полза да жертвате собствените си цели заради
другите. Ако сте верни на себе си, може да сте полезни и на други хора.

ВОДОЛЕЙ

Следващите дни са чудесни за
практическа дейност – ако си
поставите конкретни задачи, ще
бъдете доста продуктивни. Едва
ли ще имате основания да се
притеснявате за финансите си – ще получите средствата, които са ви нужни, дори това да означава да
разчитате на помощ от страна на други хора. Периодът ще бъде успешен за вас, защото ще бъдете особено креативни в работата и ще подхождате доста нестандартно в процеса на търсенето и намирането на
решения на проблемите.

РИБИ

Ако нещо досега ви е тревожело
и е трябвало да избирате между
всичко или нищо, сега няма да е
чудно, ако установите, че има и
друг вариант, който преди ви е
убягвал. Тези от вас пък, които все пак е трябвало
да се разделите с нещо, сега ще погледнете напред
и ще ви се изясни по-добре в каква посока да поемете., защото ще впрегнете всичките си сили, а и ще
получите нужната ви подкрепа. Не сте сами, така че
спокойно гледайте напред и действайте, за да реализирате идеите си.
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а Патрона“, както я нарича
мафията, е най-високопоставената жена, попадала в картела Синалоа, основан от зловещия Ел Чапо. Години наред
тя организира със строгост и прецизност
трафика на кокаин между САЩ и Мексико.
Преди 2016 г., когато е арестувана заради
търговия с дроги, 61-годишната Гуадалупе Фернандес Валенсия е един от верните
агенти на Хесус Алфредо Гусман Салазар един от синовете на Ел Чапо. Но решава да
свидетелства срещу баща му и така се превръща в един от факторите, довел до доживотната присъда на мракобесния Хоаким
Гусман.
Гуадалупе не изглежда като закоравял
мафиот. И когато през август 2020 г. в съда
в Чикаго се изправя на съдебната скамейка, никой не може да види в нея активен агент на

„
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Тя беше войник на
Ел Чапо, но го предаде
X„Ла Патрона“ пренесла тонове кокаин между САЩ и Мексико
Още отпреди това обаче тя работи с американските власти, като

името й се държи в тайна
В замяна на сътрудничеството й и на признанието за вина, Фернандес Валенсия получава присъда от 10 години, над половината от която вече е излежана в Мексико и в
САЩ, докато чака решението на съда.
Тя обаче има всички шансове това решение да се обърне срещу нея, щом тя излезе на свобода. Ако Фернандес Валенсия не
влезе в програмата за защита на свидетели, тя може да бъде депортирана обратно
в Мексико, което би било смъртна присъда
за нея.
Алфредо Гусман продължава да е на свобода в Кулиакан, а той е известен с репутацията си на жесток човек.
Какво може да се случи с Гуадалупе, показва един друг случай на жена, издигнала
се високо сред картелите. Това е Луз Ирен
Фахардо Кампос, която между 2010-а и 2017
г. управлява своя собствена група за трафик

мексиканския картел Синалоа
отговорен за внасянето на тонове кокаин и
други наркотици в САЩ.
В света на мексиканските картели на жените по принцип не се отрежда добра роля.
В типичната мачо култура на местните престъпни организации, на жените се гледа като
на плячка, като на лесни жертви, разказва
webcafe. Затова и съпругата на Ел Чапо - Ема
Коронел Айспуро, в крайна сметка се предаде на американските власти, за да защити
живота си и този на децата си от хора, които
евентуално биха искали да си отмъстят на
мъжа й.
Наркокартелите продължават да бъдат
пропити с омраза към жените и да странят от тях. Това обаче не пречи на все повече представителки на нежния пол да започнат да се обучават на самозащита или
дори да се запишат сами да станат част от
войниците на самите картели, превръщайки се в търговци на дрога или дори в обучени убийци.
Пред съда в Чикаго Гуадалупе Фернандес
Валенсия се признава за виновна по всички
обвинения срещу нея. Така избягва съдебен
процес и голяма част от историята й остава
в сянка. Но публичните записи издават част
от престъпната й кариера, обхващаща

цели три десетилетия
Родена във влажния южен щат на Мексико - Мичоакан, Фернандес Валенсия, която
по-късно ще стане известна с прозвището
си „Ла Патрона“, помни времената отпреди
бума на наркокартелите, когато по полетата
растат авокадо и липови дърветa.
В тийнейджърските й години обаче родното й място е нападнато от наркобандите,
които започват да заемат територията и да
установяват господство върху нея.
Плантациите вече се изпълват с бял мак
за хероин и с марихуана, а по-богати фермери или децата им редовно биват отвличани за откуп. Много млади момичета биват
изнасилени.
Макар Гуадалупе да се спасява от тази
съдба, за нея е ясно, че не може да остане
в родината си. Скоро след това тя влиза в
САЩ като нелегален мигрант, подобно милиони нейни сънародници.
Така през 90-те тя се установява в Калифорния, но ограничените възможности за
легална работа я тласкат към подземния
свят, контролиран от картелите, заради които е избягала в САЩ.
В един момент Гуадалупе се оказва въвлечена в бизнеса с наркотици, разнасяйки
торби с
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на наркотици, сътрудничеща си със Синалоа.
През април 2017 г. тя е арестувана в Мексико и известно време след това е предадена на американските власти. Според
материалите по делото срещу нея тя е управлявала своя независима наркоклетка.
Американските прокурори й предлагат
същата сделка - намалена присъда, ако предаде някой по-голям по веригата. Преди
тя още да вземе решение обаче, се случва
нещо, което й показва, че ако говори, само
ще съжалява.
Двама от синовете й са отвлечени. Телата
им са открити няколко дни след това, овъглени заедно с камиона, в който са набутани от похитителите - ясен знак за Фахардо
Кампос и за това какво ще се случи с останалата част от семейството й, включително
другите й синове и внуците й, ако тя проговори.
Така Кампос отказва да се признае за виновна пред съда въпреки всички тежки обвинения срещу нея.

Сн.: Федерален съд на Чикаго
Гуадалупе Фернандес Валенсия

дрога по улиците
на Калифорния
В края на 90-те е заловена и осъдена, а
след като излежава присъдата си, е депортирана обратно в Мексико.
Но тя избира да не се върне в родното си
село, а да се установи в Кулиакан, където с
брат си Мануел през 2009 г. започва отново
да се занимава с трафик на наркотици. Според документите по делото й тя използва
старите си контакти в Калифорния и с тяхна
помощ успява всяка седмица да изпраща по
около 30 кг кокаин към Лос Анджелис.
Но когато Мануел е арестуван само година по-късно, тя мести цялото си семейство в
Гуадалахара и се опитва да уреди живота си
законно. Безуспешно.
Там е намерена от неизвестен мъж, вероятно лично синът на Ел Чапо Алфредо Гусман, който й казва, че въпреки смяната на
града, семейството й не е в безопасност.
Той й предлага споразумение - да осигури
сигурността на близките си, а в замяна на
това да пласира наркотици към САЩ. И тя
се съгласява. Именно в тези години тя си
печели прякора „Ла Патрона“, установявайки стегната и работеща мрежа за трафик на
наркотици.
До 2016 г., когато тя вече не може да се
укрива от властите. Арестът й е бърз, а екстрадицията й в САЩ идва близо две години след това. През ноември 2017 г. стъпва
отново на американска територия, като по
това време процесът срещу Ел Чапо вече е
в ход.

35

BG VOICE

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

Роналдо и Джорджина Родригес
ще имат близнаци

Р

оналдо и приятелката му Джорджина Родригес очакват близнаци. Това обяви
футболистът в Instagram.
Той качи снимка, на която
двамата с моделката лежат в леглото и Кристиано държи в ръцете си сонограми.
„Щастлив съм да съобщя, че ние очакваме близнаци. Нашите сърца са
пълни с любов - нямаме
търпение да се запознаем
с вас“, гласи текстът към публикацията.
Това ще бъдат петото и шестото дете за спортиста. Роналдо стана баща за първи път
пред 2010 г., когато се роди
синът му Кристиано Роналдомладши - от сурогатна майка,

Е
която остава анонимна. През
юни 2017 г. той стана татко на
близнаци - момче Матео и момиче Ева, също износени от
сурогатна майка.
Любимата му Джорджина го
дари с дъщеря Алана през ноември 2017 г.

Сам Смит: Искам семейство
и да стана майка

П

евецът Сам Смит иска
скоро да се задоми и
да има семейство. Последната му сериозна връзка беше с актьора Брандън
Флин. Двамата бяха заедно
през 2017-2018 г.
Но Сам продължава да има
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Заради дъщеря си Ед Шийрън
спрял да преяжда и препива

много амбиции, що се отнася до музикалната му
кариера и каза, че ще продължи да пее.
„Искам да имам деца.
Искам да съм с децата и да
ги гледам как растат, и да
съм с тях всеки ден. Искам
да бъда майка. Определено ще направя това в някакъв етап, но все още имам
какво да давам. Все още
имам амбиция“, коментира той преди месеци.
Изпълнителят признава, че опитва да си намери гадже, но това е трудно и изморително.
„Ще се скъсам от работа и
надявам се, че ще намеря гадже, но няма такова абсолютно никъде в Лондон. Търсих
навсякъде“, сподели той.

д Шийрън казва, че това, че е станал баща, го е накарало да промени начина си на живот. Така той
решил да се детоксикира и да се храни
по-здравословно, след като години наред прекалявал с джънк фууда. Дъщеря му Лира Антарктика се роди през август 2020 г.
„Откакто станах баща, започнах с чистия живот. Но мисля, че това да си взема
почивка и да не ходя по турнета, беше
най-лошото нещо за здравето ми, защото пиех всяка вечер. Спрях да го правя 3
месеца преди Лира да се роди. Бях към
98 кг в най-пиковия момент, а сега мисля, че съм 67 - бях огромен, наистина
си личеше“, сподели той пред „The Sun“.
Музикантът признава, че още обича
нездравословна храна и понякога хапва такава, но в умерено количество.

Хари в паника заради баба си,
иска да се прибере в Англия
П

ринц Хари иска да посети Англия, за да може баба му, кралица Елизабет Втора, най-накрая
да се запознае с правнучката си Лилибет, която е кръстена на нея. И това би
трябвало да стане на Коледа.
Миналата седмица кралицата беше
приета в болница за изследвания и
прекара една нощ там, но после бе изписана. Меган и Хари се чувствали безпомощни в дома си в Ел Ей и сега източник твърди, че те се готвят да се
завърнат в Англия с Арчи и Лили скоро.
Хари изпаднал в паника и постоянно проверява как е баба му. Принцът
се чувствал виновен, че не успял да се
сбогува с дядо си на живо. Припомняме, че принц Филип почина през април
тази година. Хари планирал пътуване
до родината си в близките седмици.
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Полтроу: За малко да умра
Майли Сайръс храни прасенца Гуинет
при първото си раждане
и работи по нов албум
Г

П

евицата Майли Сайръс работи по
следващия си пети албум, като разкри, че отново е в студио, за да записва нови песни. Тя публикува клип в
Instagram, на който показва как е по анцуг
в двора си и храни малките прасенца, които отглежда.
„Истински кадри на мен - как храня децата“, написала е звездата към видеото.
Скоро изпълнителката разкри, че е страдала от криза на идентичността след успеха на сериала, в който участва като тийнейджърка - „Хана Монтана". Сериалът се
излъчваше от 2006-а до 2011 г. и бащата на
певицата, Били Рей Сайръс, изигра неин
баща и в „Хана Монтана“.
Майли разкри, че си е мислила, че на никого няма да му пука за нея, ако тя не продължава да се преструва, че е Хана Монтана.

Марая Кери продаде къщата
на майка си в Ню Йорк

уинет разказа за тежкото раждане на дъщеря си
Епъл, което едва не довело до фатален край. „Имам
две цезарови сечения. Появата на дъщеря ми беше спешен
случай. Преживяването беше
доста тежко – едва не умрях“,
казва актрисата. Допълва, че
след раждането се е сдобила с огромен белег на тялото,
който дълго време не е знаела как да приеме.
Въпреки че Полтроу не сподели повече детайли около
тежкото си раждане, тя призна, че е радостна, че бременността й е преминала преди
възхода на социалните мрежи. Според нея майките на
днешното време са поставени под огромно напрежение
и лесно могат да изгубят раз-

Том Ханкс изненада
младоженци на сватбата им

М

арая Кери е продала къщата на
майка си в Ню Йорк. От известно
време Патриша Кери живее в луксозен дом за възрастни хора.
Певицата купува имота за $419 000 и
през 1994 г. в него се настанява жената,
дала й живот. Кери сключва успешна сделка за къщата близо седем месеца след
като брат и сестра й завеждат дело за клевета срещу нея.
По-рано този месец Марая е получила
сумата от 757 444 долара за нея и вече е
предала ключовете.
Що се отнася до брата и сестрата на певицата, за него тя говори, че е изключително жесток, а и за двамата – че разпространяват лъжи за нея в медиите, с които искат
да повлияят негативно на кариерата й.
За прекалено сложните отношения
между тях певицата пише и в мемоарната
си книга.
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съдъка си.
Сега Епъл вече е на 17 г., а
актрисата не крие добрите си
отношения с тийнейджърката.

Т

ом Ханкс превърна сватбения ден на двама влюбени в Санта Моника в
още по-щастливо събитие.
Дисиембре и Ташия Ферис
празнуват стартирането на
своето семейство на плажа
в Санта Моника, когато към
тях се присъединява 65-го-

дишният носител на
„Оскар“. Те са били
със своите семейства и приятели, позирайки за снимки,
когато Ханкс изневиделица се появява в
картинката.
„Бяхме погълнати
от своя момент и затова бяхме леко шокирани, когато той се
приближи и започна
да си говори с нас.
Това беше черешката на тортата на този ден“, заяви Дисиембре.
Ханкс е останал пет минути,
в които е разговарял с всички
гости и е позирал за снимки.
По-рано през годината актьорът и съпругата му отбелязаха 33 г. от брака си.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Да се изкачиш в небето:
Новото приключение
на Ню Йорк
XАтракцията се представя като

най-високото изкачване на сграда на открито

Н

ова атракция за смелчаци загрява на старта в Ню Йорк. От
9 ноември всеки, който поиска, ще може да се изкачи по
външните стълби на един от
небостъргачите на мегаполиса. Това приключение вече се смята за най-високото
изкачване на сграда на открито в света. По
време на него туристите ще се качват стълба по стълба по наклонената кула на Thirty
Hudson Yards на стотици метри над земята.
Или ако трябва да сме точни – пълното с адреналин приключение ще започва от 100ия етаж на небостъргача и ще продължава
нагоре на около 400 метра над улиците на

Манхатън.
Най-смелите ще имат възможността да се
движат по серия от открити платформи и
стълби по външната стена на небостъргача.
Те ще бъдат вързани с осигурително въже,
но нищо друго няма да ги отделя от

бездната под краката им
Няма нито парапети, нито други прегради. И така цели 370 стъпала нагоре и после
надолу.
Ако някой не се чувства готов за изкачването, може да посети само платформата за
наблюдения, от която се вижда целият град
и околностите.

Сн.: New York Yimby

Приключението си има и име - City Climb
(Изкачване на града).
„City Climb крещи буквално от покривите, че туризмът в Ню Йорк отново е тук и
че никога не е имало по-вълнуващо време да го посетиш“, каза Джеф Блау, който е
главен изпълнителен директор на компанията, разработила проекта. „Това е приключение като никое друго в града досега
и ние каним всички да опитат нещо, което
ще помнят през целия си живот“, каза още
той.
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