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Ени Радилова –
една българка
в клуба
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Кои ще са новите
министри?
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Все по-малко българи
с US паспорти

ОТ РЕДАКТОРА

Изненадата, когато правилата
започнат да се налагат
Новите депутати в българския парламент
решиха, че за тях правилото за зелен сертификат няма да важи. Такъв няма да им се
иска, за да присъстват на работното си място, както на милиони други българи. Те отново решиха да покажат, че за тях правилата са други – не просто да ги заобиколят, а
направо да ги пренапишат в своя полза. Такава им е промяната.
Доста от служебните министри, ключови хора в екипите им, както и в президентството, не са ваксинирани срещу COVID-19.
Когато някой от тези хора се разболее и
дори влезе в болница, новината не се появява в медиите за разлика от практиката в
САЩ и Западна Европа. Нямам спомен президентът Румен Радев или вицето му Илияна Йотова да го направиха пред камерите в опит да убедят повече българи да се
предпазят. И това в страната с най-ниското
ниво на ваксиниране срещу коронавируса
и най-висока смъртност от него в ЕС. Правилата на лидерството не важат и по този
параграф.
В България въобще правилата не важат за
мнозина. Поредният случай е с „Труд“ – някога носещ историческата тежест да бъде
най-старият издаван някога вестник в България – той излиза отпреди 9 септември
1944 година. Но това, което комунистите не
успяха да направят с него, го сториха неговите списвачи и ръководители през последните десетина години начело с Петьо
Блъсков.
Сега те се опитват да прокарат идеята, че
някой друг убива „Труд“, защото искат от тях
да си плащат наема и сметките. Оправданието на Блъсков – „не сме плащали, защото
никой не е поискал“. С години медии като
„Труд“ губеха пари от продажби и малко реклама, защото малцина искаха да четат по-

литическата им пропаганда. Но те бяха финансово обезпечени – с непоискани наеми
и сметки, пари от комуникационни фондове, заеми от банки, които никога не са връщани, и т.н. Но все някога на всичко това му
идва краят. Свикнали правилата да не важат
за тях, надават вой, че някой им взима „свободата на словото“. Със същата тази свобода
години наред громяха враговете на властта,
участвайки в схема с прокуратурата за охулване, смачкване и отстраняване на неудобните бизнесмени, наистина свободни
журналисти, магистрати и опозиционни политици. Тази им „свобода на словото“, която
срина България до 112 място в световната
класация по този показател. Това не е свобода, нито слово. Това е словесна бухалка.
Може и да има някакъв личен момент
между Блъсков и министъра на културата проф. Велислав Минеков (в България
всичко е лично), но изглежда, че е напълно законно и документално изрядно. И да
не забравяме, че когато някой не си плаща
сметките към държавата, всъщност не плаща на всички, които живеят там и плащат
данъци, т.е. не плаща на всички нас. А това
в продължение на години може да определим просто като кражба. И никакви акции
на ГЕРБ в подкрепа на свободата на словото
(най-краткия виц на седмицата) и тролски
вой във Facebook може да ни убеди, че това
има нещо общо със свободата на словото.
Не. Просто понякога, дори и в България,
правилата започват да се прилагат. Дано да
е за по-дълго и за всички. Това е промяна,
която заслужаваме.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Галина Петрова | Вера Александрова | Невена Георгиева | Васил Димов
Ангел Сапунджиев | Гергана Тодорова | Боян Димитров | Павел Хаджиев
Цветелин Пенев | Валерия Динкова | Люба Момчилова | Рени Никифорова
Ирина Евгениева | Спас Стамболски | Венцислав Жеков | Боряна Антимова
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, като
се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнението на
редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи отговорност
за съдържанието на материала си.
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

След края на преговорите:
Кои ще са новите министри?
X„Продължаваме промяната“ ще има човек във всяко ведомство
Лидерът на БСП Корнелия Нинова, освен
заместник-министър председател, ще бъде
вероятно и

министър на икономиката
и индустрията

БОЯН ДИМИТРОВ

У

boyan@bg-voice.com

силията за формиране на бъдещия кабинет в България са на финалната права. Вече e ясно в голяма степен разпределението на
министрите по партии, както и титулярите на съответните ведомства.
Почти сигурно е, че за премиер ще бъде
предложен съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.
Очаква се в коалиционното правителство
да има четирима вицепремиери. Асен Василев от ПП ще бъде номиниран и за министър на финансите. Очаква се Калина Константинова, също от ПП, да поеме и ресор
администрация.

4

Сн.: БТА
Асен Василев

а Борислав Сандов от „Демократична България“ – на екологията.
За министър на вътрешните работи ПП
ще предложи да остане служебният министър Бойко Рашков. Като министър на образованието пък ще остане Николай Денков.
За иновациите и растежа се предлага Даниел Лорер от ПП, а за министър на правосъдието най-вероятно ще бъде номинирана Надежда Йорданова от „Демократична
България“.
Гроздан Караджов от „Има такъв народ“
ще е номинацията за министър на регионалното развитие. За министър на транспорта – Николай Събев от ПП.
За министър на външните работи – Дими-
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Николов.
БСП все още изчакват със своите предложения, но се предполага, че за министър на
труда и социалната политика ще бъде предложен Георги Гьоков. Министерството на
туризма да оглави Христо Проданов. Кой
ще оглави министерството на земеделието,
засега не е известно.
Всички тези имена са неофициални и
може да претърпят промени в последния
момент.

Формулата
Сн.: БТА
Корнелия Нинова

тър Гърдев от ИТН, а за министър на електронното управление – Божидар Божанов
от ДБ.
За министър на младежта и спорта според информацията ни най-вероятно ще
бъде

Бъдещото правителство ще е по формулата 10-4-4-3. Всяка от четирите политически сили ще носи отговорност за конкретни
сфери, но „Продължаваме промяната“ ще
има свои представители навсякъде.
Как ще изглежда „началото на промяната“? Как ще се разпределят постовете в пра-

номиниран
Радостин Василев от ИТН
Неофициалната информация е, че ПП
предлага професор Асена Сербезова за министър на здравеопазването. А настоящият
премиер Стефан Янев вероятно ще оглави
министерството на отбраната. За министър
на културата се очаква да бъде издигнат Тодор Мечкарски от ПП.
Номинацията на ИТН за министър на
енергетиката вероятно ще е Александър
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вителството? Какво ще направят най-напред?
Това са три от най-важните въпроси, които българските граждани си задават в последните седмици на преговори между
политическите партии, които се очаква да
формират следващото редовно правителство в България.
Партията, която спечели изборите - „Продължаваме промяната“ (ПП), вече даде отговор на ключови въпроси за структурата
на Министерския съвет, за броя и вида на
министерствата, както и за първите действия на новия кабинет.
В неделя вечер „Продължаваме промяната“ (ПП) изпрати и финалния вариант на коалиционното споразумение до партиите, с
които водиха преговори – БСП, „Има такъв
народ“ (ИТН) и „Демократична България“
(ДБ).
В състава на новия кабинет ще влязат 21
министри, т.е. двама повече в сравнение с
досегашния му състав. Те ще бъдат разпределени между отделните партии в съответствие с резултатите от изборите на 14 ноември.

Кое е новото

Сн.: БТА
Бойко Рашков

Според черновата за коалиционното споразумение Министерството на икономиката ще бъде разделено на две части. Едното
ведомство ще бъде на „икономиката и индустрията“, като в него ще попаднат държавните предприятия, които досега бяха под
шапката на икономическото министерство
като Държавната консолидационна компа-

ния (ДКК), но също и военното предприятие
„Терем“, което досега беше в Министерството на отбраната, както и „Транспортно строителство и възстановяване“, което беше
към транспортно министерство.
Второто „парче“ от икономическото министерство ще се превърне в министерство за „растеж и иновации“. В него отиват
редица структури като дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,
Българската банка за развитие, Българската агенция за инвестиции, „София Тех Парк“
и други. Първото министерство ще е в квотата на БСП, а второто - на „Продължаваме
промяната“.
В споразумението е записано и закриването на „Държавната петролна компания“,
създадена от правителството на ГЕРБ с идеята да се изгради верига от държавни бензиностанции.
Новa позиция, която досега се съвместяваше от един от вицепремиерите, ще бъде
тази на министър на електронното управление. Под негово управление ще попаднат отделни структури, които досега бяха
под шапката на други министерства като
Държавна агенция „Електронно управление“ и държавната фирма „Информационно
обслужване“.
Редица от структурите, които досега попадаха под контрола на Министерството на
земеделието, храните и горите като Българската агенция по безопасност на храните и
Изпълнителна агенция по горите, ще преминат под шапката на Министерски съвет,
т.е. на директен контрол от премиера.
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ИРИНА
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

ай-младият шеф на парламента и депутати, всеки десети от
които е на възраст под 33 години. С такава статистика започна
работа новото 47-мо Народно
събрание и накара всички официално да заговорят за смяна на поколението в законодателната институция на България. Сигурно
заради това стартът му беше даден без скандали и с единодушни гласувания за разлика
от 45-ото и 46-ото, които се учредиха и разпуснаха по-рано тази година.
47-ият парламент започна работа с 228 от
всички 240 народни представители. Той бе
открит от най-възрастния депутат - Силви
Кирилов от „Има такъв народ“. Кирилов призова депутатите да загърбят личните си и
частно политически различия в името на националните и обществени интереси. И обърна специално внимание на младите лица в
новия парламент. „Вярвам в младите, защото те носят

47-ото Народно събрание:
Смяна на поколението
XНовият парламент тръгна с големи очаквания и заявки за редовен кабинет

нов поглед, нови идеи
енергия, свои цели, идеали и очаквания“,
каза той.
Традиционно първият работен ден на депутатите започна с клетва на новите народни представители и с речи на лидерите на
седемте парламентарни групи. И с още нещо
– депутатът от ДПС Делян Пеевски привлече
вниманието с това, че пристигна на работа,
нещо, което правеше рядко в предишните
мандати на парламента.
Първите изказвания на шефовете на „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“ дадоха сериозна заявка за мнозинство в парламента и
надежда за сформиране на редовен кабинет
в най-скоро време. Те декларираха готовност да изкарат пълен 4-годишен парламентарен мандат и така да спрат поредицата от
предсрочни избори.
Преговорите за коалиционно управление започнаха веднага след изборите на 14
ноември. Те бяха организирани от първата политическа сила и нова формация „Продължаваме промяната“. Засега се вижда, че
новото правителство би могло да бъде сформирано между партията на Кирил Петков и
Асен Василев, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. В опозиция вероятно
ще останат ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“.
Депутатите избраха почти единодушно и
председател на Народното събрание, който
е и най-младият шеф на парламента в историята на България. 34-годишният адвокат от
„Продължаваме промяната“ Никола Минчев
бе избран със 158 гласа „за“, един „против“ и
72 „въздържал се“. Освен от четирите партии, които преговарят

за коалиционно
споразумение
Минчев получи подкрепа и от групата на
ДПС.
Негови заместници ще са Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“, Росица
Кирова от ГЕРБ-СДС, Мукаддес Налбант от
ДПС, Кристиан Вигенин от БСП, Ива Мите-
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ва от „Има такъв народ“, Атанас Атанасов от
„Демократична България“ и Цончо Ганев от
„Възраждане“.
Във встъпителната си реч Никола Минчев
призова политическите формации да посрещат различията помежду си с уважение.
„Българският парламент не е просто място, където се творят законите, а върховната
институция, която със своята дейност обезпечава функционирането на всички сфери
в обществения живот - от гарантирането на
правата и свободите на гражданите до това
да изведе българското общество до заслужено челно място в Европа“, каза Минчев.
Обръщение към народните представители традиционно направи и президентът Румен Радев. В изказването си той призова за
политически консенсус на реформаторските
сили, за да има едно устойчиво, реформистко, социално управление.
Държавният глава не забрави да припомни на депутатите и за ниската избирателна
активност, съпровождала предсрочния вот
на 14 ноември. Според него това се дължи на
загубата на доверие в политическата класа.
Като приоритетна задача пред бъдещото мнозинство Радев посочи „демонтажа на
прокурорския чадър над корупцията“.

ПП слагат край
на корупцията
Акцент по време на първото изказване от
парламентарната трибуна на лидера на найголямата парламентарна група Кирил Петков бе борбата с корупцията. Той заяви, че е
„време за нулева толерантност“ към нея.
„Време е да направим България, с която да
се гордеем. Време е да бъдем активен член
на Евросъюза, който да помага за развитието му, време е България да е лидер в региона.
Време е за иновации. Време е да вложим нов
смисъл в понятието народен представител.
Време е за всички нас да си свършим работата“, каза Петков.
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стите. Вторият е превеждане
на държавата през кризите
с грижа за хората и третият - активна проевропейска
външна политика на равноправни партньори с другите
държави членки на ЕС.

ДПС иска
експертен кабинет

ГЕРБ остават опозиция
Депутатът от ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова започна декларацията с това, че по време на предизборната кампания техните симпатизанти са станали жертва на „репресии“
от служебния кабинет.
„Всяка илюзия, че някой е победил безапелационно и на тази база има право да диктува определени правила на останалите, ще
се разбие в действителността. ГЕРБ-СДС остават опозиция“, заяви Атанасова.

БСП с три приоритета
Лидерът на БСП в оставка Корнелия Нинова назова три основни приоритета пред
социалистите. Първият е истинска промяна
на досегашния модел на управление и възстановяване на държавността и на конституционните принципи на разделение на вла-
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В парламента винаги ще
има управляващи и опозиция, но конструктивният политически диалог трябва да
е в основата на верните решение, каза председателят
на ДПС Мустафа Карадайъ.
Той за пореден път изтъкна, че България
се намира в безпрецедентна комбинация
от кризи – политическа, здравна, социална,
икономическа. Карадайъ подчерта, че България има нужда от експертен кабинет.

ИТН дават всичко
за правителство
Депутатът от „Има такъв народ“
Любомир Каримански декларира, че
партията му ще направи всичко възможно за съставянето на редовно
правителство.
„Нека впрегнем цялата си креативност и съзидателна мощ и предложим
на обществото истинска и осезаема
промяна, свързана с високи нравствени критерии и стандарти, независимо от политическата окраска“, призова той.

ДБ с приоритет съдебна реформа
Съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов също увери, че формацията му ще даде своя принос за успешното излъчване на кабинет. Като основни
приоритети той определи съдебна
и конституционна реформа, както
и въвеждане на електронно управление.
„Ще имаме принос в поставянето
на природното наследство и богатство в центъра на политиката като
основа на постигането на високо качество на живота в България“,
каза Иванов.

„Възраждане“ не иска
COVID мерки
Лидерът на проруската партия „Въз-

раждане“ Костадин Костадинов заяви, че с
колегите му ще работят за ограничаване на
чуждото влияние върху страната, включително чрез премахване на военните бази на
НАТО.
От „Възраждане“ се обявиха срещу зелените сертификати, ваксинацията и COVID
мерките. Те продължиха да поддържат тезата си, че са срещу „Зелената сделка“ на Евросъюза.
Костадинов се обяви като борец срещу политическото статукво и защитник на интересите на българите в страната и чужбина.
Така първият работен ден по традиция
приключи със „семейна снимка“ на депутатите от всички парламентарни групи. Този път
обаче тя не беше направена отвън, а в пленарна зала. Половината от народните представители напуснаха залата след последния
звънец и така на снимката са предимно новите депутати от „Продължаваме промяната“
и отделни техни колеги от ГЕРБ и „Има такъв
народ“.
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ВЕРА K. АЛЕКСАНДРОВА

В

vera@bg-voice.com

се по-малко българи получават
американско гражданство през
последните години. Това показват
данните на Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS)
от 2019-а до 2021 фискални години, показа
справка на BG VOICE. Броят намалява особено през 2020 година, когато започна глобалната пандемия от коронавирус. Тенденциите от първите месеци на тази фискална
година са сходни, става ясно от цифрите.
Според тях за първите шест месеца на
2021 година 837 българи са били натурализирани като американци. 360 от тях са взели гражданство през първите три месеца на
фискалната 2021 г., а останалите 477 - през
вторите три месеца, показва статистиката.
За сравнение за същия период през 2020
година 1067 са били сънародниците ни,
които са

станали американски
граждани
537 през първото тримесечие и 530 през
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Спад на българите, които
взимат US гражданство
XБроят им през последните години намалява, сочат данните на USCIS
били 2194.
Намалял е и броят на българите, получили статут на постоянно пребиваващи в Съединените щати. През първите шест месеца на 2021 година техният брой е 426 – 189
през първото тримесечие и 237 през второто тримесечие. През първото полугодие на
2020 фискална година техният брой е бил
768, или с 342 повече от тази. Първите три
месеца на миналата година статут са получили 426-ма, а през второто тримесечие –
342.
Общият брой на българите, получили статут на

постоянно пребиваващи
в САЩ

второто. Общият брой на българите, получили гражданство през миналата фискална
година, е 1632-ма, става ясно от данните.

Още по-висок е бил този брой година порано – през фискалната 2019 година българите, получили гражданство в Щатите, са

е бил 1061 през фискалната 2020 г., става
ясно още от статистиката. Година по-рано,
през фискалната 2019 година, броят им е
бил 1700 души.
Спад и в интереса на българите и по отношение на зелените карти, отчетоха послед-
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ните данни преди време. Според цифрите
за последните три години кандидатите от
България са намалели двойно – от 33 000
през 2019-а, до 14 000 за последната година. През 2020 година кандидатите са били
22 000.

Спечелилите зелена карта
тогава са 348. Година по-рано са били 343.
През 2018-а 776 души са получили право за
пребиваване в САЩ благодарение на лотарията.
Печелившите по програмата всяка година са по над 55 000 души, основно от страни,
които са с по-ниско ниво на имиграция към
САЩ, сред които и България.
Що се отнася до всички, получили американско гражданство през фискалната 2021
година, данните на Службата за граждан-
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ство и имиграция на САЩ показват ръст.
Около 808 000 души са получили американски паспорти до 30 септември тази година. За сравнение 625 000 са взели US
гражданство миналата фискална година,
показват статистическите данни на имиграционната агенция. Най-много от новите
американци са от Мексико, Индия, Филипините, Куба и Китай. 85% от тях са получили
гражданство след 5 г. законно пребиваване
в страната, а 14% след най-малко 3 г. брак с
американски гражданин.

данство. Въпреки това броят на получилите
американско гражданство не е достигнал
пика от времето на управлението на бившия
лидер Доналд Тръмп.
През 2019 г. Службата за гражданство и
имиграция на САЩ регистрира 11-годишен
връх – 843 593 души са получили американски паспорт.
През юли се появи информация, че правителството на Байдън планира да предприеме безпрецедентни усилия за насърчаване
на законно пребиваващи имигранти в държавата да кандидатстват за американско
гражданство.
Тази политика произлиза от един от първите укази на Байдън, с който поиска от федералните агенции да разработят „приветстващи

стратегии за насърчаване
на интеграция, приобщаване и граждан-

ство.“ Идеята е да се разработи и прилага
общ подход от ведомствата, който да подпомогне хората, които имат право да кандидатстват за американско гражданство.
Например, могат да бъдат организирани
церемонии за получаване на гражданство
в национални паркове, за да научат повече хора за този процес; партньорство с Пощенска служба на САЩ за разпространение
на информация и ангажиране на Министерството на ветераните на САЩ и организации, свързани с ветераните, за откриване на
начини за запознаване на членовете и ветераните по въпроса за получаване на гражданство.
В САЩ има 9 милиона души с документи
за постоянно пребиваване, които могат да
кандидатстват за гражданство.
През последното десетилетие повече от
7,3 милиона души са получили американско
гражданство.

Увеличението на общия брой
през 2021 г. е на фона на прокарваната от
администрацията на президента на САЩ
Джо Байдън политика да се насърчават хората с документи за постоянно пребиваване да подават искане за американско граж-
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Нови COVID
мерки: Как се
лети до САЩ
XТе важат за всички

пътници, независимо дали
са ваксинирани и с какво
гражданство са

Н

ови изисквания към влизащите със самолет в САЩ пътници са в сила от 6 декември. От
тази дата пристигащите в страната ще трябва да предоставят
на компанията, с която пътуват, освен доказателство за завършена ваксинация срещу
COVID-19 и отрицателен тест за коронавирус.
Новите мерки бяха наложени заради бързото разпространение на новия вариант на
заразата Omicron, който бе открит в Южна
Африка и бързо се разпространява в много държави по света, включително и в Америка.
Новите правила важат за всички пътници,
които пристигат в САЩ с въздушен транспорт, независимо с каква националност са.
Те ще трябва да предоставят пред авиокомпанията, с която пътуват, отрицателен резултат от NAA тест (вкл. PCR) или антигенен
тест, направен до 24 часа преди качването
в самолета. Това уточняват от българското
Министерство на външните работи, позовавайки се на съобщение в сайта на Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ.
По информация на посолството ни във
Вашингтон,

освободени от изискването
за тест са децата до 2-годишна възраст, както и гражданите, преболедували COVID-19
през последните 90 дни.
Преболедуването е необходимо да се докаже едновременно с представяне на два
документа: положителен резултат от тест за
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COVID-19, направен до 90 дни преди пътуването, както и документ за излекуване от
медицинско заведение или от лекар с дата
и подпис, информират от министерството.
Друго изискване към пристигащите с въздушен транспорт в САЩ е да попълнят и
представят форма по образец, която могат
да намерят на сайта на посолството на България в САЩ или на МВнР.
Остава изискването онези, които пристигат по въздух в САЩ, да представят на
авиокомпанията и доказателство за завършена ваксинация срещу COVID-19 с одобрена за постоянна или извънредна употреба от Агенцията по храните и лекарствата
или от Световната здравна организация.
Към момента това са ваксините на Janssen/
Johnson&Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna,
AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/
Sinopharm и Sinovac.
За пристигащите в САЩ през сухопътните или речни граници няма промени. Там
остава изискването пътниците да са напълно ваксинирани срещу COVID-19, без да са
длъжни да представят едновременно с това
и отрицателен резултат от тест.
От изискването за представяне на доказателство за завършена ваксинация са освободени чужденците до 18-годишна възраст,
както и тези, които влизат в САЩ по съществени причини (шофьори на тежкотоварни
камиони, лекари, учители, официални лица,
дипломати и др.).
В САЩ няма изискване за задължителна карантина за ваксинираните български
граждани или пътници, пристигащи от България.
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България промени правилата
за влизане заради COVID-19

Б

ългария, както и повечето страни в света, въведоха промени в
правилата за влизане в страната
заради разпространението на коронавируса. Те са в сила от 1 декември и се състоят основно в обновяване
на изискванията за карантина при влизане
в страната, които не се свеждат само до пътуващите от африкански държави.
От лятото на тази година в страната е в
сила разделение на държавите в света по
цветови зони (зелена, оранжева и червена)
в зависимост от разпространението на коронавируса в тях. За всяка от тези зони важат различни правила – от изискване на зелен сертификат до карантина при липса на
документ за COVID-19.
Най-значителната промяна, която влиза
в сила от 1 декември, е, че за пристигащите от чужбина, които нямат сертификат за
ваксиниране, преболедуване или изследване по европейските стандарти (българските са значително разширени), се удължава
задължителната минимална карантина от
един на три дни.
Пристигащите от държави в зелената и
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XИзискванията за пристигащите в страната са в сила от 1 декември

оранжевата зона (в която влизат САЩ), които нямат валиден европейски сертификат
за COVID-19

ще бъдат поставени
под карантина
за десет дни. Карантината може да бъде отменена най-рано след третия ден на пристигането, ако човек покаже отрицателен резултат от PCR или антигенен тест.

Пристигащите от държави в червената
зона (към която засега се числят повечето
държави в Европа), които нямат сертификат
за COVID-19 по европейските стандарти, ще
трябва да останат под карантина за десет
дни, като тук няма възможност карантината
да бъде отменяна. И все пак тази промяна
от 1 декември е своеобразно облекчаване
на мерките при пътуването, защото досега
на пътуващите от държави в червената зона

се изискваше да представят при пристигане
и отрицателен тест независимо дали са ваксинирани или преболедували.
Промени за влизане в България има за
пътуващите от няколко африкански държави
От 1 декември от седем държави в Африка в България могат да пристигат само българи, хора със статут на пребиваване в страната и членове на техните семейства. Тези
държави са Мозамбик, Ботсвана, Южна Африка, Лесото, Есватини, Намибия и Зимбабве.
Пътуващите до България от тези страни
ще бъдат поставени под задължителна карантина за десет дни, независимо дали са
ваксинирани или преболедували, или са се
изследвали преди пътуването. С изтичането
на карантината им те са длъжни да изпратят
по имейл на Регионалната здравна инспекция резултат от PCR изследване (направено
между 10-и и 12-и ден след пристигането).
Разходите за теста не се поемат от държавата.
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Черна 2021 г:
19 000 жертви
на огнестрелно
оръжие в САЩ
XГолемият брой съвпада с ръста на

продажбите на пушки и пистолети

П

очти 19 000 американци са починали от огнестрелно оръжие
през тази година. Това показват
последните данни. Те идват на
фона на неспиращите стрелби в
Америка, при една от които преди седмица
тийнейджър уби четирима в гимназия в Мичиган. Броят на застреляните в САЩ може
да се окаже рекорден в края на годината
и да надмине този от 2020 г., когато издъхналите от огнестрелни рани са били 19 400
души. През 2019-а техният брой е бил 15
500, сочат данните.
Големият брой на загиналите от куршуми в САЩ съвпада с ръста на продажбите на огнестрелно оръжие тази година.
През последните 12 месеца амepикaнцитe ca кyпили нaд 18 милиoнa бpoя opъжия,
кoeтo нарежда 2021 г. сред рекордните пpи
пpoдaжби нa oгнecтpeлни opъжия oт пoнe
двe дeceтилeтия дoceгa. Само през ноември
хората в САЩ ca кyпили oкoлo 1,7 милиoнa
бpoя oгнecтpeлни opъжия cпopeд oцeнки нa кoнcyлтaнтcкaтa гpyпa Ѕmаll Аrmѕ
Аnаlуtісѕ аnd Fоrесаѕtіng (ЅААF), цитиpaни
oт Fоrbеѕ.
Kyпyвaнeтo нa oгнecтpeлни opъжия знaчитeлнo нapacтвa c

нacтъпвaнeтo нa пaндeмиятa
Пpeз 2020 гoдинa ca зaкyпeни 22,8 милиoнa opъжия, кoeтo нaдминa peкopда oт
пpeди пaндeмиятa oт 16,7 милиoнa пpoдaжби нa opъжиe пpeз 2016 г.
Oбщитe пpoдaжби нa opъжия в CAЩ зa

12

2021 г. мoгaт дa дocтигнaт и 20 милиoнa дo
кpaя нa дeкeмвpи, кaзa Юpгeн Бpayep ЅААF.
Пoкyпкитe нa opъжиe в CAЩ зaпoчнaxa
дa pacтaт в нaчaлoтo нa 2020 г. и ocтaвaт
cpaвнитeлнo виcoки. Cпopeд eкcпepти интepecът към opъжиятa e нapacнaл зapaди пpoтecтитe и пaндeмиятa. Пъpвитe дни
нa СOVID-19 пpeдизвикaxa икoнoмичecкa
нecигypнocт и xopaтa ce cтpaxyвaxa зa
coбcтвeнaтa cи бeзoпacнocт. Пpoдaжбитe
cкoчиxa oтнoвo пo вpeмe нa нaциoнaлнитe
пpoтecти пpeз лятoтo нa 2020 г., a пoкyпкитe
нa opъжиe чecтo ce yвeличaвaт пpeз гoдинитe нa избopи - ocoбeнo aкo кaндидaтитe
пoдкpeпят

пo-cтpoги мepки
зa кoнтpoл нa opъжиятa, cмятa Бpayep.
Ceгa oбaчe пo-мaлкo aмepикaнци ce
пpитecнявaт oт кopoнaвиpyca, a нacтoявaнeтo нa пpeзидeнтa Джo Бaйдън зa пocтpoги peгyлaции зa opъжиятa нe дoнece
зaкoнoдaтeлeн ycпex.
Причината е, че неговите президентски
разпоредби за повече контрол над притежаването на оръжие са по-скоро безпомощни.
По отношение на контрола над притежаването на оръжие, думата има не правителството във Вашингтон, а отделните щати. В
повечето случаи е достатъчно да се покаже
шофьорска книжка за легитимация и продавачът да хвърли един поглед към полицейския регистър, преди някой да се сдобие с
пистолет или полуавтоматично оръжие.

8 - 14 декември 2021 г.
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ЯСЕН ДАРАКОВ

С

yasen@bg-voice.com

тотици книги на български автори бяха изкупени за часове
от българите в Чикаго. Това стана по време на Първия базар на
българската книга в града. Организаторите обявиха събитието като грандиозен успех и отчетоха, че по време на
него са продадени 600 книги с 80 заглавия.
На базара в център „Магура“ най-търсени
бяха „Времеубежище“ на Георги Господинов, „Гладни сърца“ на Веселина Седларска,
„Опашката“ на Захари Карабашлиев и др.
Книгите, предлагани по време на събитието, бяха от всякакъв жанр – детски, романи, поезия, енциклопедични, биографии,
пътеписи. Всички те бяха написани на родния език от български автори от България,
Чикаго, Сан Антонио и Ню Йорк.
Сред изкупените заглавия

Българите в Чикаго изкупиха
стотици родни книги
XПарите от продажбите ще бъдат вложени

в нови събития за срещи с наши автори

лични срещи с общността

бяха и бестселъри
като „Живот в скалите“ на Мария Лалева,
„Стопанката на Господ“ от Розмари Де Мео,
„Глина“ от Виктория Бешлийска, невероятната трилогия за красотата, реда, добротата
и уважението в Япония на Юлияна Антонова- Мурата, „(Моши моши Япония“, „Уки или
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Япония и последната „Сан сан Япония“).
Специално от Сан Антонио за събитието дойде и Антонина Дуриданова, автор на
книгата „New Beginnings: From Behind The
Iron Curtain To America“.
Тя е продала всичките си книги.
„За няколко часа българите в Чикаго купиха повече книги, отколкото за месец продават в Barnes & Noble“, каза Дуриданова.
„Парите от продажбите ще бъдат вложени в нови събития, на които да бъдат поканени и други български автори на

Сн.: Facebook

в Чикаго, както и закупуването на нови книги“, каза Ваня Креймър от център „Магура“
в Чикаго.
Библиотеката там вече има 5000 книги на
български, повечето от тях са на български
автори. След края на събитието най-честият
въпрос беше: „Много хубаво събитие! Кога
ще има пак?“, споделиха организаторите.
„Прекрасни сте всички! Продължавайте
все така!“ и „Браво! Поздравления!“ пък бяха
сред най-честите отзиви за базара в социалните мрежи.

8 - 14 декември 2021 г.
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Дългът – как да се справим, когато нарасне?
(Продължение)

Г

XЕто няколко съвета как да преодолеем проблема

олемият дълг често се превръща в
проблем, с който повечето хора не
успяват да се справят. Това се оказва сериозен удар по финансовото
им състояние, от който не могат да
се възстановят с години.
В миналия брой започнахме да разглеждаме стъпките, които е нужно да се предприемат, когато проблемът се появи на хоризонта. Една от тях е подобряване на условията,
което, както уточнихме преди седмица, може
да стане чрез предоговаряне или чрез рефинансиране. Освен това то може да стане и
чрез

Обединяване
на задълженията
Ако имате много кредитни задължения,
най-вероятно е добра идея да ги обедините.
Потърсете вариант, който ви позволява да
погасите всички стари задължения и да изплащате нужната за това сума към една компания с поносима за бюджета ви вноска.
Много кредитори предлагат специализирани за тази цел продукти, така че ще имате
възможност да сравните условията им и да
подберете подходящия за вас.

Заем от роднини
или приятели
Повечето варианти да подобрите условията по кредита си са най-достъпни тогава,
когато все още не сте изпаднали в сериозни
просрочия. Ако тази граница вече е прекрачена, можете да помислите за ваши близки,
които биха имали възможността и желанието да ви помогнат.
Да ви дадат личен заем за погасяване на
задълженията не е единственият вариант –
можете да потърсите и някой, който е готов
да ви бъде поръчител при кандидатстване за
рефинансиране.
Така бихте увеличили значително шанса
да получите одобрение, в случай че поръ-
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чителят отговаря на необходимите условия.
Ако се спрете на този вариант, постарайте се
да подходите отговорно към получената помощ – изплатете задълженията си своевременно и не поставяйте близките си в неудобна ситуация.
Следваща стъпка за справяне с големия
дълг:

Изберете метод на изплащане
Ако сте натрупали много задължения, начинът, по който ги изплащате, може да се
окаже определящ за крайния резултат.
Разбира се, първото и най-важно правило
тук е да плащате поне минималните вноски
по всички кредити, за да избегнете натрупването на наказателни лихви и такси, както и
влошаването на кредитната си история.
Ако след покриването на този минимум
разполагате с още средства, ето две стратегии, които ще ви помогнат по-бързо и безболезнено да се справите с проблема:
Изплащайте с предимство кредита с найвисока лихва – Този метод се изразява в подреждането на задълженията по тяхното оскъпяване. След като покриете минималните
вноски по кредитите, използвайте свобод-

ните средства за агресивно погасяване на
най-скъпия от тях. След като е вече изплатен, насочете този ресурс към следващия по
цена и продължете в същия дух, докато не
изплатите всичко. Чисто математически, по
този начин общите ви разходи по лихвите
ще бъдат възможно най-ниски.
Изплащайте с предимство най-малкия
кредит – Тази стратегия е позната като „метода на снежната топка“. Тук, след като покриете минималните вноски по всичко, трябва
да се концентрирате в изплащането на кредита с най-малка остатъчна сума. След като
е погасен, преминавате към следващия по
големина и т.н. Това позволява възможно
най-бързо да видите осезаеми резултати от
положените усилия и ще ви помогне да останете мотивирани и фокусирани в крайния
резултат.

Ограничете разходите
Един от най-често срещаните проблеми
при изплащането на кредити е необмисленото харчене. За да успявате да погасявате
задълженията си навреме, постарайте се да
планирате разходите си.
Разбира се, всяко домакинство има базови

разходи, без които не може. Това са разходите за дома, вода, ток, храна и други продукти
и услуги от първа необходимост. След като
отделим средства за тях обаче, е важно да се
погрижим за кредитните си задължения.
Ако сте натрупали повече дългове, не е
добра идея да си позволявате да харчите
за ненужни покупки за удоволствие. Колкото повече отлагате погасяването на заемите, толкова повече ще ви струва то, а това
значи, че и занапред ще разполагате с още
по-малко средства за желаните покупки.
По-отговорното харчене ще ви позволи да
изчистите задълженията по-бързо. Проявете самодисциплина и отложете ненужните
разходи за момента, в който ще сте овладели проблема.

Следващата
стъпка – Спестявай
Да се справите с изплащането на прекомерните кредитни задължения не е лесна задача, но е напълно възможно, ако успеете да
проявите нужните отговорност и постоянство. След като успеете да погасите задълженията, възползвайте се от този ценен опит и
не позволявайте да попаднете отново в тази
неприятна ситуация.
Първата стъпка в тази посока е спестяването. Разбира се, можете да се „наградите“ за
положените усилия като си позволите малко по-голям ресурс за харчене. Важно е обаче да определите и част от дохода си за натрупване на спестявания. Заделената сума ще
ви позволи занапред да посрещате непредвидените разходи със собствени средства,
вместо да се кредитирате необмислено под
натиска на спешната ситуация.
Нещо повече – след като натрупате достатъчно спестени пари, за да се чувствате сигурни, можете да инвестирате заделяните
суми, за да ви носят допълнителна доходност. Ако не сте сигурни как да започнете,
запознайте се със спестяването и инвестирането и вижте съветите на Financer как да
спестявате.

8 - 14 декември 2021 г.
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Какво е Private Mortgage Insurance,
или частна ипотечна застраховка?
XНяколко съвета, ако искате да купите имот, но не знаете каква да е първата вноска

ГЕРГАНА
ТОДОРОВА

Н

gergana.todorova@bairdwarner.com

ай-доброто определение на
това какво точно е частната
ипотечна застраховка е това, че
ако сте планирали да закупите имот с първоначална вноска, по-ниска от 20% от покупната цена, вашата банкова институция ще ви задължи да
имате такъв вид застраховка, без значение
от големината на сумата по заема. Същото
важи и когато рефинансирате сегашния си
заем, ако вече сте закупили имота си. Това
всъщност е допълнително заплащане към
нормалния ви лихвен процент, който възлиза на 0,5% от сумата, която взимате като същински заем. Това допълнително заплащане обаче не стои завинаги. В един момент то
отпада, което автоматично намалява общата сума на ипотечното ви задължение. Ето
и как може да постигнете премахването на
този вид застраховка:
l Когато правите месечните си ипотечни
плащания и главницата, изплатена до момента, е натрупала 20% от първоначалната
покупна цена. На този етап

е ваша отговорността
да се свържете с вашата банкова институция и да ги помолите да премахнат застраховката. Ако вие не го направите в този момент, банката автоматично ще го направи,
когато изплатената сума стане 22%.
Пример: Ако сте закупили имот за
$100,000 с първоначална вноска от $5,000
(което е едва 5%), вие ще трябва да заплатите освен нормалната лихва, която банковата институция ще ви наложи на остатъка от
$95,000, но и допълнително 0,5% на същите
$95,000 (което ще е $475.00/година допълнително). Когато обаче след определено
време вече сте покрили $20,000 от главницата, тези $475/година отпадат, но основният лихвен процент си остава, както е бил
първоначално по договор.
l Рефинансиране на заема е вторият начин, по който може да премахнете това допълнително плащане от $475.00 (както бе
примерът по-горе). Ако сте закупили имота
си преди 5 години за $100,000, а сега цената
му се е вдигнала с 20%, то вие може да направите нова оценка, която да представите
пред банката си и на която база (вече виждайки, че вие дефакто имате достатъчно
стойност (equity) в имота си, банката да го
премахне. Не предприемайте обаче нищо
сами, преди да сте се консултирали с ва-
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шия банков агент. Всяка банка си назначава свои оценители, и ако вие сте заплатили
$450-$600 за оценка, при която вие сте наели оценителя, банката няма да ви я приеме.

Допълнително предимство
на рефинансирането е, когато сте закупили имот на по-висок лихвен процент, а той
е паднал (както е в момента). Тогава вие
ще спестите за всеки 1% при покупна цена
$100,000 общо $1,000 на година само от
лихви. По този начин вие не само ще спестите от това, че ще плащате по-малко лихва,
но и ще премахнете допълнителната частна ипотечна застраховка, която е темата на
този брой днес.
l Предплащане на заема е третият вариант за по-бързо изплащане на тези 20%. Ако
наред с месечната си вноска вие заплащате
една малка сума от по $50-100, или на всеки
12 месеца правите по един допълнително,
то вие (без да усетите) може много бързо да
стигнете до мечтаната цел и да изпреварите
амортизационната таблица, която банката
първоначално ви е предоставила.
Каква всъщност е идеята на този вид застраховка?
Тя изплаща на банковата ви институция вашите ипотечни задължения, ако вие
спрете да го правите.

Какви са вашите права?

1

По закон вашата банкова институция
трябва да ви уведоми в деня на сдел-

ката какви са условията по заема ви или
колко години трябва да изплащате, преди
да сте в състояние да премахнете по-горе
споменатата застраховка.

2

Банковата институция трябва да ви
изпраща годишни разпечатки, които да показват на кого трябва да се обадите, ако вече сте изплатили необходимата
сума.
Ако искате да изчислите колко% вече сте
изплатили от оригиналната си ипотека,
разделете сумата, оставаща по главницата, на оригиналната покупна цена. Пример: Ако дължите 80,000 главница, а сте
закупили имот за $100,000, може да го
изчислите като разделите 80 / 100=0,80
(приемайки, че 1=100%). Следователно
0.8=80%.

3

Ако сте стигнали необходимите%, то
вие трябва да изискате премахването на частната ви застраховка писмено и
трябва да не сте се забавяли с плащанията
си до момента.

4

Трябва също да докажете, че не сте
заложили имота си на друга кредитна институция.

5

Оценката на имота трябва да докаже,
че цената на пазара в момента отговаря на поне 20% повече, от колкото вие
все още дължите за имота си.

Надявам се тази статия да помогне на
много от вас, които се замислят да закупят
имот и не са сигурни каква първоначална вноска да заплатят. Моят съвет винаги е бил, че ако имате пари в банка, които
просто си седят, по-добре ги дайте за повисока първоначална вноска, защото по
този начин не просто ще премахнете тази
частна застраховка, но и ще намалите основната лихва, която ще се начисли на остатъка от допълнителната главница, която
банката трябва да ви отпусне като заем.
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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Младостта срещу
„Джурасик парк“
ДАНИЕЛ
СМИЛОВ
Откриването на 47-то Народно събрание
беше забележително със следния факт: стана ясно, че българският политически „Джурасик парк“ най-после е сериозно заплашен
от изчезване. Промяната в случая не идва от
сблъсък с някакъв гигантски метеор, който
мигновено да го изтреби, а от постепенни изменения в политическата среда, водещи до
намаляване на жизнените му функции и ограничаване на хранителните му ресурси (при
все още запазен апетит).
Някои от промените са поколенчески и естетически. Един поглед на първия ред на новия парламент беше достатъчен да се установят тенденции.
ДПС се бяха издокарали с Йордан Цонев
и Делян Пеевски, БСП се бяха пременили с
Корнелия Нинова. ГЕРБ от известно време
крият своя основен политически динозавър
извън парламента (и това е може би правилна стратегия), но неговата фигура и нетленно
присъствие така или иначе осмисля съществуването на тази формация и не позволява
развитието на алтернативно лидерство в нея.
На този динозавърски фон, голямата група
на „Продължаваме промяната“ (ПП), „Демократична България“ (ДБ) и „Има такъв народ“
(ИТН) изглеждаха еволюционно различни. И
дотолкова еволюционно различни, че никой
май не се сети да ги заклейми като „жълтопаветници“, „хипстъри“, „рапъри“, „канадци“,
„харвардци“ или нещо друго противонародно и противоестествено. Просто природата
- в случая политическата природа - изглежда се променя. Идва нещо ново, което носи
нови възможности и нови рискове. Но така
или иначе то сменя правилата на играта и
прави политическите динозаври да изглеждат неадекватни.
Младостта и естетиката са на повърхността, но и те не са определящи за същността на
промяната. Най-малкото защото лесно може
да се фалшифицират и компенсират с мимикрия. Корнелия Нинова и БСП не избраха
този път и гордо се идентифицираха с динозавърското си наследство, без да го крият и
гримират. В преговорите за съставяне на правителство БСП даже се върнаха към първите
серии на собствения си „Джурасик парк“, като
пратиха на преговори Румен Гечев, Емилия
Масларова, Румен Овчаров и Таско Ерменков
- все лица от ледената епоха „Виденов“.
Наистина е забележително, че за четвърт
век левицата не можа да отгледа ключови
експерти по икономика и енергетика, които
да заместят тази ударна група. В сравнение с
нея, дори ДПС изглеждаха някак подмладени
и осъвременени. ГЕРБ са основните, които заложиха на скриването, грима и извеждането
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на камуфлажни манекени на преден план. По
този начин създават впечатление за някаква промяна, но при тях Т-рексът винаги наднича от близките храсти и дава своите вещи
наставления: например, „отсъствие от парламента само при брак, развод и смърт!“
Младостта и естетиката настрана, политическото динозавърство в България има няколко същностни характеристики:

n Генезис през службите

(комунистически и
пост-комунистически):

Много от политическите лидери на прехода се оказаха по един или друг начин свързани със службите. Един се появява на сцената с препоръки от Бриго Аспарухов, други
направо са били сътрудници на ДС (макар че,
разбира се, „работили за родината"), трети са
свързани като с пъпна връв за ДАНС, КПКОНПИ и главния прокурор, и т.н. Изглежда пред
България се появява отново възможността
за лидерство от друг тип. Поне от това, което знаем досега, нито ПП, нито ДБ, нито ИТН
имат подобна генеалогия – напротив... БСП е
слабото звено от тази гледна точка и социалистите трябва да са много внимателни, ако
не искат да торпилират възможната четворна коалиция. Идеята за назначаване на Бойко
Рашков за редовен министър на вътрешните
работи също има динозавърски привкус, от
който новото управление трябва да се пази.

n Зависимости и лоялности:
Динозаврите се обграждат със свита, която
е съставена на принципа на лоялността. Основното за свитата е, че тя е вплетена в някаква хранителна верига и йерархия - най-големите отгоре, по-малките - по-надолу. Едно
от големите постижения на ГЕРБ беше конструирането и институционализирането на
устойчиви вериги от този характер, които се
простират от правителството, през институции и агенции (като пътната) и стигат до регионални бизнеси и власти (а и до национални
и местни медии)...

n Автохтонност и древност
Последната същностна характеристика
на политическото динозавърство е убеждението, че видът им е древен, автохтонен, несъвместим с нищо съвременно и модерно.
Политическият динозавър може да бъде разпознат по битките му с „джендъра“, „Европа“,
„колонизаторите“ и т.н. Според него българинът е също такова същество, чиято култура е
коренно различна от тази на европейските
му събратя, и всяко чуждо влияние върху нея
може да я обезличи или, не дай Боже, унищожи...
Политиката не е биология и няма неизменни алгоритми и обречени видове. Все пак
водещото е изборът, който се прави от свободни хора, включително лидери на партии.
Някои може да се променят или поне да поискат да се променят. Други ще продължат
да се крият и мимикрират. Трети, могат гордо
да отстояват динозавърството си. Добре ще е
втората и третата група да помогнат на страната, като поотстъпят встрани.

8 - 14 декември 2021 г.
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казана дума

„Тежко и горко на някои министри, това
ще са най-тежките 4 г. в живота им.“

Кандидатът за премиер на ПП Кирил
Петков по повод хората, които ще
управляват сфери, за които смята, че
България е изостанала „жестоко“

„Да се ходи на избори на всеки
15 или 20 месеца се наблюдава
само в примитивни племена. Ние
управляваме тази страна като
съвременна.“

Президентът на Турция Реджеп
Ердоган защити решението си да не
свика предварителни избори на фона
на протестите в страната

8 - 14 декември 2021 г.

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

„Кафеварка за 200 лв. има 2 години
гаранция, а ремонт за 207 млн. на
„Тракия“ – няма.“

Служебният регионален министър
Виолета Комитова по повод
ремонта нa oтceчкaта oт
мaгиcтpaлa „Tpaкия“ между
Стара Загора и Чирпан

„Гърбът ми е като дъска за дартс –
пълен със стрелички от предателства.“

Лидерката на БСП в оставка Корнелия
Нинова коментира разочарованията си в
политиката

„Пулев трябваше сам
да си бъде рефер. Да
се контролира, за да не
убие Мир.“

Известният US
треньор по бокс Теди
Атлас разкритикува
поведението на рефера
на мача между Кобрата
и Франк Мир в Тексас
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Колко пари изкара Зукърбърг от българските избори
XЕто кои партии колко пари дадоха за предизборна реклама във Фейсбук

МИЛЕН
МАРЧЕВ

К

олкото повече избори има в България, толкова повече приходи за
Марк Зукърбърг. От похарчените
големи суми обаче има и две добри новини.
Фейсбук може да се ползва за различни
неща - от това да публикуваш рецепта за коледни сарми, до това да се обърнеш официално към народа, подобно на Бойко Борисов и Слави Трифонов. В мрежата на Марк
Зукърбърг тези обръщения могат да стигат
и до повече потребители срещу заплащане.
Но докато профилите на Борисов и Трифонов нямат нужда от реклама, защото националните телевизии ги цитират през ден, то

политиците с по-малко от 11 години на власт
или 20 години на екран компенсират с платени публикации във Фейсбук. И парите, които
са дали за последните избори, не са малко.

Кандидатите за депутати, за президенти и
за любимци на суверена са изхарчили за реклама във Фейсбук около последните избори в България близо 1,3 милиона лева.
Сумата от 673 922 евро е

отбелязана в публичния
регистър
за политическа реклама в социалната мрежа за периода 15 август - 27 ноември 2021 г.
С подобна сума (1,5 млн. лв.) дни след изборите кметът на София Йорданка Фандъкова едва успя да актуализира столичния
бюджет, за да оцелеят общинските болници при новите цени на тока. И докато апаратите за вентилиране в отделенията за
COVID-19 работят вече на скъпия ток, от
справката във Фейсбук се вижда, че немалко пари са изхарчени за пропаганда на кандидати с твърда позиция
против ваксините.
Например 3854 евро са платени от партия „Възраждане“ и техния кандидат за президент Костадин Костадинов. Още 2186 евро
са дадени от „Атака“ и около 3000
евро от по-малки антиваксърски
настроени партии и организации.
Всеки може да рекламира във
Фейсбук, стига да регистрира кой
носи отговорността за публикаците и да плаща по прозрачен начин.
Подробни като записките на първокурсник в Харвард са сметките на

„Продължаваме
промяната“
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Като самостоятелен рекламодател, коалицията е отделила най-много пари за
Фейсбук - 131 107 евро. С областните им
кампании сумата нараства до 157 913 евро.
Размахът на „Продължаваме промяната“
пролича и по реакциите в социалната мрежа.
„Ако още веднъж видя реклама с Кирил
Петков на стената си, ще се гръмна“, написа популярен персонаж във Фейсбук преди изборите. Но това беше комплимент към
бившите служебни министри, защото въпросният персонаж е точно от тяхната целева група, както са и много други отявлени
привърженици на „Демократична България“. Мантрата на Кирил Петков и Асен Василев, че работят в екип, отзвучава и във
Фейсбук кампанията им, където нито един
техен кандидат не е рекламирал индивидуално.
Индивидуалните изяви са предпочитан
подход при „Демократична България“, които са рекламирали колкото заедно, толкова
и поотделно. Дясноцентристката коалиция
е пуснала във Фейсбук реклами за 74 233
евро и с промоциите на отделни кандидати
сумата стига до 100 865 евро.
Партиите от коалицията са рекламирали и самостоятелно. „Да, България“ са дали
още 74 233 евро, „Демократи за Силна България“ (ДСБ) - други 2746 евро, и „Зелено
движение“ - 6362 евро. Мащабна кампания
с унифициран и модерен дизайн.
Ако съберем всички разходи на партиите
в коалицията и на отделните кандидати от

„Демократична
България“

постове с подобни суми. Основни
играчи в

отбора на социалистите

Самата централа на ГЕРБ не е рекламодател във Фейсбук, но всички местни структури се популяризират по азбучен ред
и делово от А до Я. Като се почне от „ГЕРБ
- Благоевград“ с бюджет от 676 евро и се
стигне до „ГЕРБ - Ямбол“ с 689 евро. Всички
избирателни райони са покрити. Индивидуални промоции имат Даниел Митов, Тома
Биков и още един-двама кандидати на ГЕРБ,
но с незначителни суми.
За получените на изборите 596 456 гласа
партията на Бойко Борисов е рекламирала
с по 12 евроцента на глас.

Коалицията ГЕРБ-СДС
е изхарчила във Фейсбук общо 74 738 евро.
Това не е голям бюджет за най-богатата партия - според официалните отчети, но пък
има добра възвръщаемост. За сравнение всеки спечелен глас струва на „Продължаваме промяната“ по 21 евроцента, a на „Демократична България“ - по 1.60 евро.
Продължава промяната и в комуникационната стратегия на БСП, която Корнелия
Нинова започна преди повече от година с
радикалните смени в пресслужбата на „Позитано“. Лидерката на БСП
вече има свой канал в Tik Tok, но
партията е спестила от реклами във
Фейсбук. Отделни постове на Нинова са популяризирани с общо 2955
евро.
Младият и амбициозен Явор Божанков е рекламиран за 1798 евро.
Калоян Паргов в София и Кристиан
Вигенин в Пловдив и Ямбол имат

като Крум Зарков и Драгомир
Стойнев или не са рекламирали
при Зукърбърг, или архивът на
Фейсбук не ги отчита заради бюджет под 50 евро.
За всичките си кандидати БСП е
похарчила общо 4871 евро, достигайки средно до 15 000 показвания на спонсорирана публикация. За сравнение, дъщерята на червения енергетик
Румен Овчаров - Яна Овчарова - има 17 000
гледания в YouTube на песента й с Алфредо
Торес „Mucho горещо“. А тя, за разлика от
сестра си Теодора, дори не беше кандидат
за народен представител.

Партия
„Има такъв народ“
(ИТН) също не е сред най-щедрите във Фейсбук, но е опитала да рекламира повечето си
водачи на листи. Хората на Слави Трифонов
са платили 40 404 евро за реклама в социалната мрежа от август досега. С част от тази
сума по-активно е популяризирано интервю
с Ива Митева и Любомир Каримански за ведомствената им телевизия.
Основният бюджет на ИТН обаче сякаш е
разпределян чрез референдум - еднакво се
рекламират както неизвестните за широката
публика кандидати, така и видеосеансите на
Слави Трифонов. Всички платени дейности
във Фейсбук на „Има такъв народ“ са богато
украсени с логото на партията и пищно под-

чертават номера на бюлетината, но избирателите не са го запомнили добре, съдейки по
спада в гласовете спрямо предните избори.
Ето и задача с условие за любителите на
математиката: Как партията на високия 198
сантиметра телевизионен водещ успява да
вземе 25 депутатски места с 1/3 от бюджета
на „Продължаваме промяната“, като ползва
само телевизия 7/8?
Летецът изтребител

Румен Радев и неговият екип
не са се залетели да рекламират във Фейсбук, показват данните. Инициативният комитет на двойката Радев-Йотова е похарчил
общо 10 421 евро в социалната мрежа. БСП,
която и в традиционните медии подкрепи
Радев с половин уста, в мрежата на Зукър-

бърг не го е рекламирала.
Различен е случаят с проф. Анастас Герджиков. Младежката организация на ГЕРБ е
похарчила 15 118 евро за реклами, но прилична част от тях са в подкрепа на ректора.
Самият инициативен комитет на Анастас Герджиков и Невяна Митева отделно е дал 15
088 евро за реклами на двойката във Фейсбук.
Подкрепеният от „Демократична България“ кандидат за президент Лозан Панов е
опитал да популяризира образа си със 7496
евро. Кандидатът за президент на ДПС Мустафа Карадайъ, който спечели 11,6% на първия тур, не е рекламирал във Фейсбук.
* Текстът на Милен Марчев е публикуван в българската секция на „Свободна Европа“

За троловете и хората
В архива с рекламодатели на Фейсбук по
време на последните парламентарни избори се намират и страници за откровено „тролене“, или в опит да го преведем на
български - за „омаскаряване“. Няма как да
се разбере дали зад тези страници стоят политически сили, задкулисни играчи, или някой просто не се забавлява.
Например „Харвард майна“, чиято профилна снимка е канадски кленов лист с лицето на Кирил Петков, са похарчили 886
евро за дебелашки смешки и карикатури с
бившия министър.
По-претенциозните „Zeitgeist Bulgaria“ са
платили 4236 евро на Фейсбук, за да громят
всеки попаднал им служебен министър и от
време на време да хвалят Деница Сачева
или Тома Биков.
Законно регистрираната през 2020 г. в
Софийски градски съд политическа партия
„Бригада“ също е рекламирала в социалната мрежа на последните избори. Партията е
изхарчила 2986 евро, за да популяризира
„вредата от ваксините срещу COVID-19“ и да
разясни на българския потребител в социалната мрежа, че Кирил Петков и Асен Ва-

силев са американски шпиони.
Дали платените суми в кампанията август-ноември 2021 г. са помогнали на партиите, те ще си преценят. Но рекламата във
Фейсбук помогна за две неща.
Първо - не вреди на околната среда, защото след нея не остава хартия или неразградим винил от билбордове. Иначе парите, дадени във Фейсбук, можеше да се
превърнат в хиляди дебело наслоени по
стените плакати, милиони изхвърлени по
улиците листовки и тонове непотребен винил, който да гние милион години в някое
незаконно сметище.
И второ - дигиталната реклама помага на
обществената среда. Колкото и критики да
търпи Фейсбук за това, че не бори достатъчно фалшивите новини, когато става въпрос за пари, мрежата на Зукърбърг е съвсем прозрачна. Ако някой е рекламирал
неморално или незаконно, това може да
бъде видяно от всички в рекламния архив
и лесно доказано в съда.
Е, трябва и действаща съдебна система,
но нали сега ще оправят софтуера за разпределение на делата.

излиза, че градската десница е похарчила
във Фейсбук 40% повече от „Продължаваме
промяната“.
Кампанията е фокусирана върху най-известните лица на „Демократична България“
като Христо Иванов, Елисавета Белобрадова, Антоанета Цонева и т.н., за
които са платени 38 173 евро от
бюджета. Ивайло Мирчев се е
рекламирал и от свое име с 20
754 евро отделно от партийните пари.
На регионалния подход са
заложили от коалицията ГЕРБСДС. Хората на Бойко Борисов
рекламират във Фейсбук точно
както строят магистрали - с множество подизпълнители.

8 - 14 декември 2021 г.
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$35 млн.
за реклама на държавна авиокомпания отказал актьорът
Джордж Клуни. Той разказа, че
бил посъветван за това от съпругата си. Амал Клуни, която
работи като адвокат по гражданските права, заявила на
Джордж, че репутацията
на въпросната държава е доста спорна.
Актьорът не пожела
да разкрие за коя
държавна авиокомпания става въпрос.

801

-ви гол в кариерата си вкара
Кристиано Роналдо. Звездата на
„Манчестър Юнайтед“ реализира
две точни попадения за победата на
„червените дяволи“ над „Арсенал“.
Двата отбора се срещнаха в английската футболна Висша лига на „Олд
Трафорд". До 44-ата минута домакините изоставаха в резултата, но португалецът донесе победата.

22

400

кг тежи звездата
на върха на коледното дърво, което
бе запалено в „Рокфелер център“ в
Ню Йорк на 89-тата ежегодна церемония. 24-метровият норвежки смърч
е украсен с повече от 50 хиляди светлини. А огромната звезда на върха му е изработена от 3 милиона камъка „Сваровски". Най-известната елха в света ще свети
от 6 часа сутринта до полунощ.

16
години на власт изкара канцлерът на Германия Ангела Меркел,
която официално се раздели с властта на 3 декември. Тя бе изпратена от армията
с военен парад. Меркел сама беше
избрала музиката за церемонията.
Една от песните беше на източногерманската пънк дива Нина Хаген.
Самата Меркел обясни, че й напомняла нейните 20 години в комунистическа Източна Германия.

8 - 14 декември 2021 г.
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Натурализацията –
въпрос на избор и на свобода
XДоговорът между България и САЩ от 1923 г.

за гражданството не действа от 2003 г.

ВЕНЦИСЛАВ
ЖЕКОВ

Н

venci@bg-voice.com

атурализацията представлява
две основни неща - приемане
на гражданство на чужда страна и усвояване на начина на
живот на друг народ. През 1923
г. между България и САЩ е подписан договор, който влиза в сила през 1924 г. Договорът е за натурализация между България и
САЩ. В него има клауза, според която всяка
една от договарящите се страни може едностранно писмено да заяви своето желание
за прекратяване на договора. И това го прави американската страна през 2002 г. и през
2003 г. този договор престава да действа.
Една преписка между министерства в
България гласи цитирано следното: „... За
българската държава е възникнало международно-правното задължение да признава на натурализираните в САЩ български
граждани американско гражданство и същевременно да се счита по отношение на
тези граждани, че са загубили предишното
си, тоест, българското си гражданство... По
своята същност договорът... е договор за избягване на

двойното гражданство
В договора се съдържат материалните
основания за изгубването на гражданството на една от договарящите държави при
натурализиране в другата... “. Подписът е на
тогавашния заместник-министър Жанета
Петрова.
Мнението на Драговест Горанов, тогавашен говорител на външното министерство
на България, гласи, че „Българите в САЩ,
които са придобили американско гражданство, продължават да бъдат български
граждани. Ние смятаме, че този договор не

Репродукции: Памела Алмс
Стойо Крушкин със семейството си в Калифорния.

се прилага автоматично, т.е. независимо че
той е бил в сила през този дълъг период от
почти 80 г., загубването и придобиването на
гражданство не става по автоматичен път“,
се казва още в позицията на България, изложена от говорителя Горанов.
Един български гражданин от с. Бистрица, Софийско, заминава за Америка през
1915 г. Той се натурализира едва на 4 юни
1940 г., когато получава официален сертификат за натурализация № 4839603. Молбата на ищеца Стойо Крушкин е под № 14965.
Документът е оформен изключително красиво, защото той е официален и на практика предоставя американско гражданство.
Той е истинско ювелирно постижение, което по дизайн и шрифт силно наподобява изработката на американските доларови банкноти.
Сертификатът съдържа подробна информация, както сега
бихме казали, за биометричните
данни на ищеца – цвят на очите

височина, тегло,
цвят на косата

Сертификат на Стойо Крушкин за натурализация в САЩ,
издаден на 4 юни 1940 г.
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през 1950 г. Числата показват, че латиноамериканските имигранти в Северна Америка, които стават двойни граждани, имат
по-големи успехи на пазара на труда, отколкото тези, които са се отказали от първото
си гражданство за сметка на новото, което
говори за икономическа асимилация, пише
foreigner.bgvhod.com.
Двойното гражданство не е проблем на
правителствата, още по-малко пък на хората. Колкото и да е разочарован един човек
от Родината си, едва ли ще е чак толкова,
че да се лиши от първоначалното си, родното си гражданство. Ако той по своя воля
е избрал да живее в друга държава, тогава
просто може да има двойно гражданство,
това е допустимо и дори е въпрос на достойнство.

специфични белези, социален
статус и произход.
И така на 4 юни 1940 г. Стойо
приема американско гражданство, а по силата на тогава действащия договор между България и
САЩ (от 1923 г., бел. автор.), той
вероятно престава да бъде бъл-

гарски гражданин.
В миналото правителствата смятали, че
желанието да принадлежат към повече от
една нация е проява на нелоялност. Съвсем
наскоро спират опасенията дали имигрантите могат напълно да се интегрират, ако те
се придържат към първоначалната си националност.
В САЩ приемането на закони, които толерират двойното гражданство, започва

Кръщелното свидетелство на Стойо Крушкин, подписано
от името на софийския митрополит, от протосингел
архимандрит Теофилакт, на 21 април 1898 г. в с.
Бистрица, Софийско.

Къде по света се допуска
двойно гражданство
Гражданството се придобива по рождение – автоматично, при наличието на определени юридически изисквания, и чрез
натурализация, в резултат на доброволни действия на лицата, в случай, че те отговарят на установените в закона условия.
Българското гражданство по рождение
възниква винаги в две хипотези – когато
поне единият родител на лицето е български гражданин, или когато лицето, което не
придобива друго гражданство по произход,
е родено на територията на Република България.
Конституцията на България от 1991 г. не
допуска лишаване от гражданство на български гражданин по рождение, пише bg-

pravo.com.
„Повече от половината държави в света допускат някаква форма или елемент на
двойно гражданство“, сочи проучване, проведено от Института по миграционна политика в САЩ. Статистиката сочи, че страни
като Хаити и Танзания най-късно са започнали да работят в тази посока. И дори Дания, където отдавна е едно от най-трудните места за признаване и получаване на
двойно гражданство и където това се предоставя само на бежанци, които са родени с
двойно гражданство или не са в състояние
да се освободят от първото си гражданство,
в момента обмисля да се движи в посока
към приемане на тази световна тенденция.
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Ени – една българка в клуба
на артистите в Ню Йорк
XЕвгения Радилова печели роли в тв сериали като „Закон и ред“ и „Високо напрежение“

В

„За първи път летях на самолет, когато пътувах за Ню Йорк. Като слязох там, преминах
през Таймс скуеър и си казах, че това е моето вкъщи“, споделя Евгения.
В началото работи каквото може, защото не знае английски. Записва се на курсове за езика, но трябва да помага и на баща
си с доходи. Започва работа като хостеса в
ресторант - посреща и настанява гостите по
масите, без да говори. „След няколко месеца се пробвах като сервитьорка и това беше
една от най-големите ми грешки. Приемах
поръчките и ги връщах с по 5 грешки“, смее
се Ени.
Една среща още в България предопределя по-късно шанса й в Голямата ябълка. Танцьори на огън я учат на изкуството си и купува от тях вериги с топчета накрая, които
се запалват при танц. Докато раздава флаери в Ню Джърси, тя вижда пърформанс на
артисти с огън, лепва се за тях, показва им
какво може, а те са възхитени и я приемат
в техния кръг.

БОРЯНА
АНТИМОВА

сички гледаме към този пуст
Холивуд и се питаме защо са
толкова естествени тези хора,
как го правят? - вълнува се Евгения. - Исках да попия тяхното знание, тяхната техника и да бъда толкова добра, колкото тях.“ Тук хората я знаят
като Ени - една от първите и най-красивите, сексапилни и креативни адреналинки от
шоуто „Господари на ефира“.
В Ню Йорк обаче Евгения Радилова се изстрелва към непостижими за една българка
върхове в театъра, киното и ентъртеймънта. Актриса, режисьор, сценарист, продуцент и... зашеметяваща танцьорка с огньове. Целият й живот и кариера в Ню Йорк е
точно като танц с огъня. „Той е много силен
символ при мен, като медитация, започнах
да танцувам със затворени очи“, казва дръзката, пламенна, креативна и горяща в работата си българка.
Родена е в София, израства

„

в семейство на хора на духа
Баща й е известният режисьор Петко Радилов, а майка й Силва Аврамова е актриса
и директор на театър „Сълза и смях“. „Баща
ми от малка ме слагаше да играя във филмите му като „петото дърво вдясно“ - смее
се тя. - Майка ми пък ме е кърмила, когато
съм била на 45 дена, в гримьорната на театъра.“
Първите й 8 години преминават в музикалното училище, където учи пиано. „Баща-

Пътува с тях на турне

та на майка ми работеше в операта, обичаше много класическата музика и ме научи
на нотите още преди да мога да чета. В музикалното училище директорката Милка
Митева ахна, реши, че съм „продиджи“, каза,
„тя е гениална“. Свирех по час и половина
сонати на Бетовен, Моцарт, Вагнер, Шопен...
Но разбрах, че пианото не е моето нещо и
напуснах училището. Избрах актьорското
майсторство“, разказва Евгения пред „Труд“.
Тя завършва гимназия и влиза в НАТФИЗ,
от втората година е адреналинка и работи
в шоуто 3 години. Междувременно родителите й подават документи за зелена карта,
тя самата също я получава 5 дни преди да
навърши 21 години и заминава за Америка.

в 7 града в Тексас.
Като се прибира, друга среща я изстрелва в неподозирани висини. Тя попада в „The
Box“, най-известното заведение за кабаретни спектакли в Ню Йорк, с уникални шоута,
с артисти от „Цирк дьо Солей“. Ени се явява на кастинг с танца с огньове. На втората
минута от изпълнението й водещият спира
кастинга и отсича: „Вземаме я!“.
За година и половина, докато работи там,
гостите са само ВИП персони от червения
килим, а тя танцува пред Джанет Джексън,
Деми Мур, Стинг, Линдзи Лоуън... „Беше извънземно преживяване, но в един момент
осъзнах, че с тях вече бяхме партньори на
сцената. Казах си, какво правя тук аз, актрисата“, споделя Ени. Дава си сметка, че има
много още какво да учи в актьорството.
Тя постъпва в „Американската академия
за драматични изкуства“ в центъра на Манхатън, на Медисън авеню, с 2 театъра вътре
по 100 и един по 200 места. В академията,
в която са учили Ейдриън Броуди, Катрин
Хепбърн, Кърк Дъглас, Дани де Вито и още
куп звезди, българското момиче завършва
със златен медал като най-добра от целия
випуск.
Медалистката получава 4 главни роли,
различни като натюрел, в постановки на
академията. Това пък й дава възможност да
ангажира двама агенти - един за реклами и
един за театър и кино. В Ню Йорк това е голям успех, защото добрите агенти са много
взискателни в избора си кого да поемат.
Тя печели главна роля в „Кървава сватба“
на Лорка, където играе

с няколко звезди от Бродуей

Ени (вдясно) като адреналинка в „Господари на ефира“.
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игрaя нeйнaтa дъщeря в пocтaнoвкaтa „Вишнeвa грaдинa“ пo Чeхoв“, рaзкaзвa Ени. Тя
печели и роли в няколко късометражни и
пълнометражни филми. Чрез тях е приета в
SAG-AFTRA - съюз на филмовите и тв звезди.
„След това не можах нито да спра да играя на сцена и да се снимам, нито да продължа да се градя и да уча, бях като в полет“,
вълнува се Ени. Тя се прицелва в „черешката на тортата“ - кандидатства за прием в „The
Actors Studio“. „Реших да се боря сам-сама.
Беше ужасно трудно. Целият процес отне
една година. Три пъти ме върнаха с различна сцена, с различен партньор. Няколко
неща искаха да променя и накрая ме приеха. Бях сред тримата души, приети тази година от 1500 човека“, разказва тя.

Приета е в театралния актьорски съюз „Actors’ Equity“, където се влиза само с покана. А тя идва от самата Eлън Бърстин, носителка на „Ocкaр". „После тя мe пoкaни дa

Щастлива с една от 10-те статуетки, които получава за
филма си „Патрик“.

В това студио българската актриса за втори път попада сред блясъка на топ величията - Елън Бърстин, Естел Парсънс, Алек Болдуин, Ал Пачино, Харви Кайтел. Идеолог на
студиото е самият Лий Страсбърг, създателят на американската актьорска система.
Студиото е създадено през 20-те години в
къща в планината извън Ню Йорк. Днес е на
Таймс скуеър, на 46-та улица и 9-то авеню,
вътре има театър, а в борда на директорите
са Ал Пачино, Елън Бърстин, Алек Болдуин
и Естел Парсънс.
Благодарение на членството си в студиото Евгения печели роли в 5 от големите тв
сериали като „Закон и ред“, „Високо напрежение“. Снима се в много пълнометражни и
късометражни филми, които днес не може
да изброи, но никога не й минава през ум да
режисира. До едно пътуване в Китай.
Там тя преподава актьорско майсторство
година и половина на деца и възрастни, с
големи уърк шопове. Режисира няколко
филма и пиеси със студентите и те се приемат добре. После в Ню Йорк учи приятелка
да върти огньове за снимките на музикален
клип. Остават без режисьор и тя предлага

сама да режисира клипа
Видеото „Истинският рай“ участва на 10
големи фестивала и печели награди в 3 от
тях.
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Десетминутният филм на Евгения Радилова „Патрик“ участва на 20 фестивала навсякъде по света и печели награди в 9 от
тях. „Статуетките са толкова много, че нямам къде да ги сложа. Това ми даде кураж,
че правя нещо, което се харесва, което докосва някого“, споделя Евгения. Вторият й
филм „El Cavil“ е инспириран от Чарли Чаплин, без звук е и разказва за бездомник,
обожаващ старата традиция да ходи винаги
с лъснати до блясък обувки, като вярва, че
така животът му ще е по-хубав.
Евгения е регистрирала 2 свои компании
- „iDareProductions“ заедно с Цвета Димова, за филми, и Evgeniya Entertainment, чрез
която е букър на 60 талантливи танцьори с
огън.
Последните дни тя е във вихъра си. Ра-

боти по проекта на живота си - пълнометражния филм „Lost Cos“ - игра на думи, от
една страна, „загубена кауза“, и от друга косплеърите, хората, които се обличат като
любимите си анимационни герои - Батман,
Супермен, Уондър Уоман. Снима се от известния холандски режисьор Робин Де Левите.
Покрай работата над филма фотограф
я снима като една изкусителна, красива и
смразяваща Вампирела - героиня от вампирски комикси, а българското издание на
„Плейбой“ й посвещава 26 страници, като
всичките снимки са от серията „Вампирела“.
По пълнометражния филм, в който половината е актьорска игра, а другата половина - анимация, Евгения работи с екип от 200
души.

Евгения (вдясно) с Елън Бърстийн (вляво) и Дена Тайлър
в „The Actors Studio“.

„След това започнах да пиша, да продуцирам и да режисирам като луда! За 2 години и половина направих 6 късометражни
филма“, разказва Ени. В студиото тя среща
известния актьор от Бродуей Патрик Уолдорф, когото снима в главна роля в първия
си режисьорски филм „Патрик“. Историята
написва по една трогателна случка. Още докато е в НАТФИЗ, вижда как един престарял
мъж напразно се опитва да пресече улицата
на зелен светофар, но ходи толкова бавно,
че все не успява и се връща.

8 - 14 декември 2021 г.

Евгения на сцената в пиесата „Anna In The Tropics“ в театъра на AADA в Ню Йорк.

Танцуващата в пламъци.

До месец и половина той ще бъде пуснат
по различни фестивали, а следващата стъпка е да го развият в телевизионен сериал.
Планират да създадат и дом за косплеърите, където те да се събират с хора със сродни интереси, и в него да има сцена, на която
да излизат. Направили са и „Комибук“ - анимационна книга по героите от филма.
Ени е водеща на едно от най-нашумелите театрално-циркови шоута в Ню Йорк „Moonrise“, в което тя, в ролята на Оракула,
разказва историите на 13-те богини на Луната и представя свое шоу с въртене на огньове и камшици.
Днес дамата живее в Манхатън, в апартамент на 6-ия етаж, който „гледа към небето,
залеза и един красив парк“. Казва, че с удоволствие би се върнала в България за 2 месеца, за да снима филм или сериал.
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Москва му плати $4.5 млн.,
за да издаде тайните на ЦРУ

В

исш кадър с над 20 години кариера в ЦРУ се превърна в къртица
за своите и предаде голяма част
от агентурния апарат на САЩ в
СССР в ръцете на Москва. Причината е тривиална – липса на пари, а резултатът е „изпаряването“ на едни от най-добрите агенти на ЦРУ и ФБР в Източна Европа.
Американецът, който внезапно преминава на страната на врага в разгара на Студената война, и то доброволно, е Олдрич
Еймс. Така от един от най-успешните шпиони той става отговорен за разкриването на
огромен брой агенти на ЦРУ в СССР.
Стартът му в кариерата не е предполагал фиаското, което ще последва в края й.
За него със сигурност може да се каже, че
занаятът му е в кръвта, защото баща му работи в централата на американското разузнаване в Лангли, Виджиния. Младият Еймс
се включва в тренировъчните програми на
ЦРУ още докато е студент и няколко години
по-късно вече е назначен на щат.
Първата му работа на терен е в Турция,
където е изпратен със задача да намира

XUS шпионин влезе в играта заради скъпите прищевки на жена си
подходящи хора, които да бъдат

привличани като агенти
работещи за САЩ. Тогава даже успява да
проникне в местната младежка комунистическа организация посредством свой съквартирант.
В началото на 70-те се завръща в Америка, където работи в Ню Йорк, а после е пратен в Мексико и се специализира в руски
език и контраразузнаване срещу Съветския
съюз, като се издига до началник в отдела,
отговарящ за Източна Европа и СССР. В онези години това се счита за един от най-важните департаменти на ЦРУ.
Някъде в тези години започва да развива и зависимост от алкохола, която макар и
да е отчетена във вътрешните доклади, все
пак остава незабелязана, разказва webcafe.
По това време Еймс проявява и друга своя
слабост – жените. Той започва любовна афера с колумбийското културно аташе в САЩ
(и информатор на ЦРУ) Мария дел Росарио

Касас. В крайна сметка връзката им става
повод за развода на Еймс, а това се оказва
почти пагубно за неговото финансово отношение.
Така към проблемите с алкохола се прибавят и тежки проблеми с пари, изплащане
на издръжка и дългове. Новата му съпруга
Мария наистина е умна и красива, но има и
навика да харчи повече, отколкото изкарва
мъжът й. В докладите на ФБР след ареста на
двамата пише, че в дома им са открити над

500 чифта луксозни
дамски обувки
В подобна ситуация какво му остава на
един шеф на отдел в ЦРУ в разгара на Студената война?
Да, точно така. Еймс сам се свързва с КГБ
и предлага услугите си. Това се случва през
лятото на 1985 г., когато американецът на
няколко пъти се среща със съветски дипломат и срещу сумата от 50 000 долара му предава секретна информация за самоличностите на двама агенти в Москва.
„Аз бях един от най-осведомените хора
в ЦРУ що се отнася до разузнаването срещу СССР“, разказва самият Еймс в интервю
за The Washington Post. „Достъпът ми до информация, наред с познанията ми за Съветите, бяха толкова големи, че можех да получа всичко, което поискам.“
Ражда се едно особено ползотворно сътрудничество и за двете страни, а веднъж
видял сладката страна на парите, Еймс
просто не може да спре и предава „ключа
за кралството“ на враговете. Информацията е толкова ценна, че СССР му отделя бюджет от 2 милиона долара, който започва
да се изплаща успоредно с буквалното изпаряване на голяма част от американската
агентурна мрежа.
Първите заловени

осъдени и екзекутирани
са офицерът в КГБ Генадий Вареник, хванат в Източна Германия, и генерал-майор
Дмитрий Поляков от ГРУ, който давал информация едновременно на ЦРУ и ФБР и
се считал за един от най-ценните активи на
американското разузнаване. След тях следват още над 20 други агенти.
Естествено, подобна катастрофа за разузнаването на САЩ прави впечатление,
но тогава никой не отчита вероятността за
къртица сред собствените им редици, а се
разследват всякакви други вероятности
като разбиване на някой секретен код или
използване на подслушвателни устройства.
По-късно пък съветските агенти пускат фалшива диря за предател на съвсем друго
място, което отклонява вниманието от истинската къртица.
Самият Еймс е изненадан и дори шокиран от мащабите на всичко, което е предизвикал, но вече е късно да спре. След време
той оправдава действията си с финансовите грижи, както и с факта, че просто всички
в американската разузнавателна общност
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Сн.: Wikipedia
Олдрич Еймс

така или иначе били убедени, че „руснаците
няма да ни нападнат“.
Или казано с други думи, мачът вече му
изглеждал спечелен, така че защо да не изкара и пари?
Еймс продължава срещите си със съветските свръзки в Богота, а след това и в Рим,
където е назначен, в продължение на няколко години. Когато се връща обратно в
САЩ, заедно с жена си купуват

къща за 540 000 долара
Смята се, че за целия активен период на
дейността си между 1985 и 1994 г. Еймс е получил над 4,5 милиона долара.
Именно скъпият живот, който започва да
води, в крайна сметка привлича вниманието и го превръща в основен заподозрян.
С него се заема малък екип на ЦРУ начело с агентите Санди Граймс и Джийн Вертефойл, който започва щателно да разследва цялата банкова активност на Еймс след
1985 г. Така е намерен един много точно определен модел на поведение. Свръзката му
в съветското посолство се казва Сергей Чувахин и двамата често се срещат на обяд с
обяснението, че се прави опит руснакът да
бъде примамен да шпионира за ЦРУ.
Само че ден след всяка среща Еймс правел депозит на сериозна сума пари в банковата си сметка.
До 1994 г. вече е напълно ясно кой е къртицата. ФБР го арестува през февруари заедно с жена му, а двамата се признават за
виновни малко по-късно. Еймс е осъден на
доживотен затвор без право на замяна, а
Мария получава пет години за по-дребни
обвинения в шпионаж.
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Съкровище в пръстта:
Какво лекува земната ябълка
Забравеният зеленчук бори холестерола и регулира кръвната захар
е високо или ниско, биха могли да го върнат
към нормалните му граници само с консумацията на йерусалимския артишок, заради
богатото съдържание на калий, който помага за регулирането на телесните течности и
налягането на кръвта.

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

В

Заседналият начин
на живот

luba@bg-voice.com

сезона на кореноплодните растения няма как да не обърнем внимание на този непознат за мнозина, но много полезен зеленчук,
известен с целебните си свой-

в днешно време и нездравословното хранене все по-често предразполагат към завишаването на нивата на холестерол, което
води до редица сериозни заболявания. Благодарение на земната ябълка обаче тези неприятни последствия биха могли да бъдат
предотвратени, тъй като чрез нея тялото
метаболизира мазнините по-бързо.
Заради високото си съдържание на пребиотичното влакно инулин, което стимулира производството на бифидобактериите,
борещи се с вредните бактерии в червата,
гулията е

ства.
За разлика от картофа, грудките на земната ябълка могат да се консумират директно,
а сладкият им вкус и приятна хрупкавост ги
превръщат в добро попълнение към ежедневното меню в студените месеци.
По произход гулията, или йерусалимският артишок, както е известно още растението, идва от централните части на Северна
Америка, от индианското племе тупинамба,
като се смята, че около 17 век е пренесено
в Европа.
Лесно е за култивиране, затова и
изкушава много от
любителите градинари да го оставят
да се развива самостоятелно. Достатъчно е в почвата да попадне дори
малко парченце от
грудката на земната ябълка, за да започне да се размножава.
Полезните свойства на грудките на
земната ябълка са
неоспорими, защото растението е

богато на много
витамини
и минерали, които помагат на организма да
се бори по-лесно с някои заболявания. Земната ябълка може да бъде консумирана сурова, варена или
печена.
Една от полезните функции на гулията е това, че действа като естествен
регулатор на кръвната захар. Затова
хората, страдащи от
диабет, е добре да
включат зеленчука към дневното си
меню.
За тези пък, които имат проблем с
кръвното налягане,
независимо дали то
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идеален естествен
пребиотик
Тя може да предотврати неразположения

като запек, както и да намали концентрацията на някои канцерогенни ензими в чревния тракт.
Земната ябълка е безценен дар, който по
доста лесен начин се справя с анемията.
Това си действие тя дължи на високите дози
желязо в състава си.
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АНИТА ХРИСТОВА

С

лед промяната на температурите през дошлите зимни месеци
е време да се ориентираме към
по-дебели връхни дрехи. Навън
става все по-мрачно, появяват се
и снежинките, за които трябва да сме подготвени, при това със стил.
Как обаче да изберете топла дреха, която
да изглежда едновременно модерна и актуална, а от друга страна, да подчертава достойнствата на фигурата ви? Вижте:
Всяка година по време на Седмицата на

Есен/зима
2021:
Време е за
стил в ярки
цветове
На мода е и червеното, което буди
асоциация с коледните празници
модата в Лондон се събира екип, който дава
своите предположения кои ще са 10-те наймодерни цвята и освен това се избират 4
класически цвята. За 2021 г. те са жълто и
сиво.
Вече се знае и кои са 10-те най-модерни цветове за сезон есен/зима 2021/2022
г. Сред тях отново присъства сивото, а жълтото
е представено от два нюанса.
Ненатрапчив нюанс на
средно сиво, което вдъхва увереност и е подходящо за офис дрескод и
ежедневието.

Сивото може
да се съчетае
практически с почти всеки цвят и е подходящо
както за двата пола, така и
за всяка възраст.
И тази година за сезон
есен/зима един от модерните цветове е изискано червено, което буди
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най-предпочитаните цветове за връхни
дрехи, защото е лесно за поддържане и
дава свобода за комбинация с практически
всички цветове дрехи и аксесоари като чанти, шалове, шапки и обувки.
През последните десетилетия се обръща
особено внимание върху екологията

опазването
на дивите животни
а активисти пропагандират против използването на животинска кожа за изработване
на дрехи и аксесоари. Ето защо черната екокожа е предпочитана пред естествената и в
крак със световните тенденции.

асоциация с добре отлежало вино, красиви есенни листа и наближаващите коледни
празници.
Не е задължително връхните дрехи да са
едноцветни и в скучни, неутрални цветове.
Можете да изберете палто или манто в свежо каре, а защо не и манто от луксозна материя с красив принт,
което да е истинско
бижу в гардероба и да

подчертава
съвременната
ви визия
Ако се притеснявате, че не можете постоянно да носите със
себе си голям чадър,
може би връхните дрехи, които не пропускат
водата, са добър вариант. Те обикновено са
тънки, тип дъждобран,
и можете да ги намерите в различни цветове
и дизайни.
Черното е един от
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Работа
Предлагам

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630422-5488 ГАБИ №18519
ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, shop в Bensenville
търси да назнаци помощици и механици (с
опит и без опит) добро заблащане за повече информация се обадете на 312-735-2532
3127352532 №18349

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

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да помага с
грижата на две малки деца (1 година и бебе) целодневно
в дома ни от пролета. Има опция и за live in. Заплащане по договаряне. 360.970.6448 Деси Hoffman Estates, IL
3609706448 №19057
ЧИСТЕНЕ ОФИСИ И КЪЩИ,
Цена US$ 20+, Зипкод 60025, Всяка събота чистене на
офиси и през седмицата къщи на парт тайм. 2247666445
№19059
CAREGIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся жена за caregiver на
livi-ing в Naperville за постоянно при добро заплащане
от 1-ви януари.Подробности по телефона 2243051894
№19062
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага
работа за собственици на камиони!*Strong 24/7 Dispatch
Dry Van and Reefer!*Direct Deposit every Friday. Call 847852-0581 №19063

ЛИЦЕНЗИРАН ВОДОПРОВОДЧИК,
Цена US$ $25 - $48, Зипкод 60062, Българска
фирма за водопроводни услуги търси да наема на пълно работно време лицензиран водопроводчик или водопроводчик с активен
apprenticeship. Заплащането е супер атрактивно, като може да бъде на W2 или 1099, почасово, на комисионна, комбинирано и други възможни опции. Гарантирани 40 часа на седмица
с възможност за повече часове при желание
на работника. Предлагаме оборудвани бусове. Офиса и шоп в Northbrook, обслужваме 15
мили радиус. Телефон за контакт 312-667-9802
или имейл: office@plumbingexpertservices.com
3126679802 №19019

ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жени за чистене на
къщи!Опит и собствен транспорт за предпочитане,но
не е задължителен!Отлично заплащане!Търсете Вики
,тел:7736792221 №19015

PREDLAGAM RABOTA,
Цена US$
0.00, Зипкод 60194, Компания търси
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за
връзка:773-510-0855 №19049
PREDLAGAM RABOTA,
Цена US$
0.00, Зипкод 60194, Компания търси
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за
връзка:773-510-0855 №19050
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания
търси DISPATCHER с опит. Говорене на български &
English е задължително. Други езици са от голям плюс.
Моля обадете се на 847 668 0373 №19032
OO & CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, OO и регионални CDL A
шофьори! Добро заплащане! Възможност за прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! Предимно Midwest;
24/7 Dispatch; Чек всеки петък! За повече информация
847-665-9273 или (847) 483-8787! №19034
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор $450 per
day .Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342
№19042

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 - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в десният
горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, кликнете върху него
и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако обявата
ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕЛЕФОН:. . . . . . .
.................................................
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.................................................
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ACCOUNTANT ,
Цена US$ 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
ДИСПЕЧЕР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна компания търси диспечер за работа в офис. За повече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

CDL DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit!
Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847852-0581 №19069

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

CLEANING SERVICE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers
Предлага почасова работа за почистване на домове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224334-1818 312-593-1392 №18586

CDL CLASS A,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транспортна компания търси да назначи шофьори с
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm!
7736036413 №18426
PRODUCTION ASSISTANT
Tърсим Production Assistant. Full Time.W-2.Да
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847630-4050 за повече детайли и назначаване на
интервю. №18489
CDL REGIONAL,
Цена US$ 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 $2000.00 за
седмица. За повече подробности - тел 847-3507070. №18945
ДИЗЕЛ МЕХАНИЦИ,
Цена US$ 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

CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор $450 per
day .Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342
№19043

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

DRIVER(S)/ШОФЬОР(И),
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся Тим ($0.85) и Соло
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля позвънете на 224-717-9656 №19045

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

OWNER OPERATOR,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, HIRING OWNER OPERATORS
WITH HAZMAT AND TANKER ENDORSMENT 17738182886
№19022

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

DRIVER CDL A,
Цена US$ , Зипкод , Малка транспортна фирма търси
шофьори CDL A. За повече информация ни потърсете на
тел 262-744-8341. №19029

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 312-3753770 Stefan, or Nick 773-988-6905 №18954

DRIVERS ТИМ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, CDL-A за long distance,
Dedicated Run,Тим $0.80, hook and drop, дабъл-трипъл,
1година стаж,нов камион автоматик,тел: 847-358-2584
№19030

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

DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим диспетчър на пълен работен ден. Опит в сферата е предимство. 8152054060 №18997
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
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/
hook-Chicago 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
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

DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Fedex Contractor is looking
for delivery Drivers, Part Time and Full Time. $18-$25 per
hour. Full benefits. Dental and Vision included. Regular
driver license require. Flexible schedule. Phone Numbers
3123753770 (Stefan) or 7739886905 ( Nick ) №18956
DRIVERS&OWNERS,
Цена US$ 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-$11000 na sedmitza booking
7738274439 №18946
DRIVER/ШОФЬОР,
Цена US$ 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
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
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НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили платени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри *
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL
NOW: 224-724-1694- Любо №18508
ШОФЬОРИ, O. OP.,
Цена US$ 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
847-571-0945. 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
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 $275 per
day or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи.
За повече информация се обадете на 708-831-8432
№18413
СТЕДИ КУРС,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица,
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро
заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359
COAST TO COAST
TRUCK DRIVER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL driver
with HAZMAT. Brand new truck 2022 Cascadia Automatic
or manual. $3000 guaranteed weekly. Immediate start
2402917503 №19047
CDL DRIVER ,
Цена US$ 70.00, Зипкод 60525, looking for OTR CDL class A
DRIVER with min 2 yrs driving exp. for long haul or regional
work. call me if interested 7087831251 №19011
PROPERTY ASSISTANT,
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асистент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка
3039748716 №18968
Работа
Търся
Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 17
YEAR EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
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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, selfmotivated 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
RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся транспортна фирма
която да ми съдейства заработна визаили друго,като
шофьор CDL-A съответно бих подписал договора за работа вфирма припоемане наразноските по
процедурата!!Професионален шофьор съм със стаж в
Европа.Имам SSNизтекли ID и Driver license.При интерес
моля свържете се с мен 359878448476 №19033
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
ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, +10y experience,53V,R,F, Hz
От България 5618770865/call/text/email №19056
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
DAVAM STAYA POD NAEM,
Цена US$ 650.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение,
паркинг, обзаведени общи части- хол и кухня, WiFi и нетфликс са гарантирани!френдли съм, но не pet friendly,
sorry. За повече инфо моля драснете съобщение на 305916-0160. №19058
4 RENT 1 BED SCHILL,
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60025, 1 BEDROOM RECENTLY
REMODELED PAINTED SCHILLER PARK. HEATING, COOKING
INCLUDED. 1 ASSIGNED PARKING. 3124511561 №19060
FOR RENT 1BED SCHILL,
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60025, 1 BEDROOM RECENTLY
REMODELED PAINTED SCHILLER PARK. HEATING, COOKING
INCLUDED. 1 ASSIGNED PARKING. 3124511561 №19061
СТАЯ ПОД НАЕМ В КЪЩА,
Цена US$ 688.00, Зипкод , Стая под наем в къща, Lake in
the Hills. $688 за 28 дни. Без договор. За контакт тел: 224713-5534. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 2247135534
№19064
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a
detailed message 18476307078 №19053
ДВУСТАЕН ПОД НАЕМ ,
Цена US$ 1.00, Зипкод 60016, Отдавам под наем двустаен апартамент, с една баня след ремонт в Дес Плейнс .
Близо до транспорт, магазин, газстанция , мол и магистрала I-294 . В комплекса има външен басейн, детска
площадка и баскетболно игрище. Директно от собственик. Телефон за връзка: 669-350-4878 №19046
MALLARD COVE ,
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, For rent Mallard Cove
$1300 2BD&2BT Arlington Heights 8476309292 №19027
СЪКВАРТИРАНТ/КА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за двустаен в Шилер
Парк.Наемът е $ 475 на месец и включва вода – топла
и студена,парно,едно парко място, газ за готвене. Ел.
ток и Интернет се заплащат отделно. Депозита и договора са задължителни!Последните се дава и сключва с
хазяина!Телефон:7737042622.Дни за оглед : Събота и Неделя! №19010
СТАЯ В DES PLAINES,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des
Plaines,773 934 4547 №18991
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

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
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
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
Продавам
Chicago + suburbs
КЪЩА В MCHENRY IL,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60050, Продава се къща в Mchenry
IL. Тих, спокоен квартал. 6 спални, 3 бани, гараж за 2 коли.
Заграден двор, ниски данъци.След основен ремонт. за
контакти тел: 224-713-5535. Е-майл: dimitrova07@yahoo.
com №19065
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,
е-майл: dimitrova07@yahoo.com №18978
SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ,
Цена US$ 965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сандански, напълно завършени. Намират се в слънчев комплекс, с акт 16. Охрана, бариера, видеонаблюдение,
басейн и добре оформена инфраструктура, асансьор,
подземно паркомясто. Локация-до Медите Спа Ресорт,
на 1.5 км. от Интерхотел Сандански и 1.5 км от пешеходната зона на града. 359884780493 №19026
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
OРЪЖИЕ
Цена US$ 0.00, Зипкод , Купувам стари оръжия:
револвери,пистолети,карабини и пушки (всички видове). 2243051163 №19023
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
VOLVO 670,
Цена US$ 50,000.00, Зипкод 60148, volvo 670 648 000 mles
10 new tires 2242158020 №19044
TRUCK FOR SALE,
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000
MILES,APU 7734904040 №18995
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

УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ,
Цена US$ , Зипкод 60047, Водопроводни услуги
за дома или бизнеса ви. Качествени услуги от
опитни и лицензирани водопроводчици. Говорим български. Възможност за услуга в деня
на заявката. Професионални съвети, които ще
ви спестят време, нерви и средства. Проверете дали обслужваме вашият адрес онлайн на
plumbingexpertservices.com/service-area. Телефон: 312-667-9802 №19020

CPA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Certified Public
Accountant at your Reach. Some of the services I
provide : Income Tax Preparation for all types of
businesses and individuals IRS and State Audit
Representation Payroll Reporting QuickBooks®
setup, support and training Business startup
services
Monthly
bookkeeping
Financial
statements - making sure your financial records
are timely and accurate. 773 983 3242 Alexon
Financial №19035
ДЯДО КОЛЕДА,
Цена US$ , Зипкод 60201, Дядо Коледа може да стане
част от вашето коледно парти. Той ще дойде там, където
пожелаете и ще направи вашия празник незабравим за
всички - у дома, детска градина, училище, или фирмено
парти. Внимание: графика на Дядо Коледа се запълва
бързо. :) 7738869108 №19055
ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски
рождени дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги
Станчо 708 307 5522 №19067
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора за интервю за работа чрез провеждане на Mock Interview.
Предлагам сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn профил.
Професионален опит над 5 години в тази сфера и завьршена магистратура Human Resources Management.
balkanconsultingusa@gmail.com 630-853-5936 №19052
ТОЛВАЧКА,
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ- толвачка. 24/7. Телефони: 773-563-1200 и 630-542-4695 - Пламен. №19018
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
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
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ВОДОРАВНО: Велегезити, „Ема”, Атака* Мебел, Мистрия, Хап* Сидерит, Стелт, Боле* Дот, Ера, Батерия* Дам, Агами, Фитил* Мим, Група, Чета, Адат* Синод, Тал (Михаил), Верила, Ези* Демос, Рикелме (Хуан Роман), Дукат* Пай, Тем, Корса,
Сено* Таран, Луи, Манерка* Легация, Патос* Мания, Нос, Такъм, Мец* Филия, Кебап, Дар, Ложа* Нон, Ерген, Колар* Кеш,
Клоун, Хол, Беко (Жилбер)* Аванс, Дилов (Любен), Бутер* Аколада, Хематин, Мота (Тиаго)* Атина, Рубин, Соя, „Вий”*
Франт, Гемия, Мирта* Иво, Живот, Валмо, Мей (Браян)* Боа, Губер, Гъска, Мито* Капер, Булка, ал* Дихател, Брана, Замяна*
Нипел, Виена, Гуно (арл)* Фенер, Лавка, Бимс, Екю* „ЗИЛ”, Поло, Клише, Коса* Банан, Бельо, Нера, Син
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ОТВЕСНО: Семирамида, Емине, Кариокинеза* Лед, Миней, Галош, Отава, Хинин* Лебед, Мом, Танин, Али- но, Капела* Герой, Дотация, Квант, Гатер* Велит, Серия, Елада, Жупел* Арт, Мая, Крона, Гибел, Лоб* Тим, Ягуар, Негус, Ревер, Вале* Тис,
Аплик, Робен (Ариен), Хумор, Бивол* Система, Кол, Сан, Дебит, Брек* Тери (Джон), Верую, Химия, Гуанако* Перла, Челси,
Колан, Вълна* Мит, Ферма, Пад, Лот, Маска, Бин (Алън)* Рая, Битие, Макао, Висилка, Гише* Ватал, Сатър, „Норма”, Зумер*
ах, Ти, Аденом, Кеб, Ято, анс* Табела, Унес, Локум, „Мамо”* Запор, Декор, Молотов (Вячеслав), Миля, Еос* Липаза, Кнежа,
Етикет, Никси* Камея, Титла, Цар, Рай, Йога, Юан*
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Лъвът в софийската зоологическа градина умрял и изпратили един самолет да докара друг лъв от Африка.
Взели един лъв в клетка и го карат за София, но на връщане самолетът се развалил
и кацнали в пустинята да го оправят.
Минали един, втори, трети ден и на лъва
определената дажба храна свършила. Той
търпял, търпял, не могъл да стои гладен,
разбил клетката, видял механика и му казал:
- Ще те ям.
А механикът му казал:
- Ако се развали самолетът, няма кой да
го направи.
Минал по-напред, видял пилота:
- Ще те ям.
- Ако ме изядеш, няма кой да кара самолета.
Оклюмал се лъвът, тръгнал обратно към
клетката, но срещу него се задала стюардесата. Лъвът казал:
- Охо, поне теб мога да изям.
А тя му отговорила:
- Ако искаш теб да те изядат тия двамата
до София, яж ме.

  

- Мамо, може ли да нося сутиен?
- Не!
- Ама, мамо, аз вече съм на 14!
- Не, казах!
- Моля, теееее!
- Абе, сине, ти от дума не разбираш ли?

  

Срещат се двама клошари:
- Ти къде живееш?
- Никъде.
- О, значи сме съседи!
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Три жени - блондинка, брюнетка и червенокоса, и един мъж попаднали на остров,
обграден от река. Блондинката преплувала
реката и се спасила, червенокосата си построила сал и се спасила, брюнетката си построила лодка и се спасила, а мъжът просто
минал по моста.

  

Две мухи летят съсредоточено около
един слон.
- Имаш ли план за действие?
- Да. Само да успеем да го съборим, после
лесно ще го довършим с ритници...

  

Мъж и жена решават един ден единият да
купува за ядене, на следващия ден другият.
Прибира се мъжът от работа и гледа бележка:
- Скъпи, излизам с приятелки. Днес има
спагети, тенджерата е в шкафа, сиренето и
маслото в хладилника - сготви си ги!
На другия ден жената се прибира от работа и намира бележка.
- Скъпа, отивам с момчетата на по бира.
За вечеря има риба. Въдиците са в коридора!

  

Двама приятели разговарят:
- Знаеш ли, онзи ден ми откраднаха колата!
- И ти какво направи? Обади ли се в полицията?
- Обадих се. Не са те...

  

- Докторе, имам един много странен проблем - като почна да пия кафе, ме заболява
окото.

- А ти вадиш ли лъжичката от чашата?

  

Една жена влязла в магазин за дрехи.
- Мога ли да пробвам тази рокля на витрината? - попитала тя.
- Съжалявам, мадам - отвърнал продавачът - но като всички останали ще трябва да
използвате пробната.

  

На един самотен остров останали три
блондинки. Те намерили една магическа
лампа, потъркали я и от нея излязъл дух.
Той им казал, че ще им изпълни и на трите
по едно желание. Първата си пожелала да
е в мола на София, пуф и изчезнала. Втората
си пожелала да е в апартамента си в Бразилия, пуф и изчезнала. А третата се замислила и казала:
- Ах, колко ми липсват моите приятелки.
Пуф, и се появили...

  

Двама приятели решили да се научат да
готвят. На другия ден:
- Сготви ли нещо? - пита единият.
- Ами не – отговаря другият.
- Защо?
- Ами всички рецепти започват с вземете
един чист тиган...

  

- Защо мозъкът на една блондинка е голям колкото грахово зърно?
- Защото се е подул...

  

Слаботелесен звъни в полицията:
- Ало-о-о, помо-о-ощ! В стаята ми има
муха!
- Ами, изгонете я - съветва дежурният.
След малко в слушалката се чува:
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- Къш, къш, птицо проклета!

  

Много пиян студент влиза на изпит и заеквайки, пита професора.
- Профффесоре, ще иззззпитате ли един
мноооого пиян студент.
Професорът, разбира се, се пробва да го
изгони, но студентът продължава да пита
настойчиво. Накрая на професора му писнало и казал:
- Добре де.
А студентът се обърнал към вратата и се
провикнал.
- Готово, внесете го.

  

Разговор между две блондинки, возещи
се в кола:
- Тези мъже съвсем не могат да карат като
хората!
- Не ми разправяй! Този отпред даже не
спазва дистанция - кара точно пред нас!
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Астрологична прогноза
ОВЕН

Амбициите ви ще ви помогнат за
подобряване на финансовото ви
положение и за затвърждаване
на успехите в професионалната
сфера. Възможни са някои разногласия с партньора ви, които ако искате да преодолеете, ще се наложи да положите усилия, а от
друга страна, вероятно ви очаква началото на нов
роман. Помислете добре, преди да се решите на важната стъпка. Настъпва време, в което се радвате на
живота и да се възползвате от всяка ситуация, която
ви се предостави.

ТЕЛЕЦ

Периодът е особено подходящ
за промени, макар и изпълнен
с изкушения. Не се колебайте
да допълните интимния си живот с повече пикантни моменти.
Почивните дни ще можете да използвате за общуване с роднините и децата, и то без възникване на
някакви конфликти или неприятни ситуации. През
целия период обаче бъдете внимателни - рискувате да станете жертва на лъжливи обещания. Няма
да се измъкнете от труден разговор с партньорите
си. Не поемайте допълнителни отговорности.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете разумни по отношение
на разходите си. Мисията на миротворец ще падне върху раменете ви. Вслушайте се в интуицията си, може би тя ще ви каже как
да продължите. Не трябва да бързате с иновациите
- заложете на старите и проверени методи. Не правете нищо извън правилата. Може да бъдете санкционирани. Не се залавяйте за сериозна работа.
Интелектуалното натоварване върху вас ще се увеличи. Ще се наложи да поемете повече отговорности, това ще донесе ползи за вас.
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РАК

Възможни са драматични промени в личния ви живот. Периодът ще ви донесе вдъхновение
и необичайни идеи. Свободните от вас ще се радват на романтика през почивните дни. Възможно е обаче да ви
посетят и тъжни мисли. Понякога е нормално да се
случи, но гледайте да не се задържат дълго. Истината е, че в живота ви всичко върви добре. Опитайте
се да обмислите добре думите си, за да не обидите
по невнимание любим човек. Заложете на компанията на стари и верни приятели.

ЛЪВ

Това е период, в който да не се
притеснявате излишно за дреболии. Обстоятелствата ще ви
насочат да сте на точното място.
Възможни са неочаквани промени в плановете. Може да се наложи да направите
преоценка на ценностите си. Обърнете внимание и
на задълженията си, не изпускайте от поглед малките неща. През почивните дни не отказвайте помощ
на приятел. Може да получите примамливо бизнес
предложение. Не бързайте да кажете „да“, първо направете проучване.

ДЕВА

Периодът ще бъде наситен със
събития и различни приключения. Все пак не се включвайте
във всички и пожалете организма си от емоции. Експериментите сега няма да са добре приети, затова заложете
на традиционните методи на работа. В средата на
периода ще имате шанс да намерите източник на
допълнителен доход, но не си позволявайте слабости. Общувайки с близките си, бъдете максимално
тактични, нямате нужда от семейни проблеми. Посветете се на подреждане на документацията.

ВЕЗНИ

Понякога ще почувствате, че нещата не вървят така, както бихте искали. Това е напълно нормално, така че не се фокусирайте
върху отрицателните моменти.
Някои от вас може да очакват предложение за брак
и други приятни промени в личния ви живот. Ще видите как мечтите ви се сбъдват. Ще имате добър шанс
за напредък в кариерата и големи финансови печалби. Не забравяйте обаче за красотата на скромността. Това сега ще ви избави от недоразумения и конфликтни ситуации.

СКОРПИОН

В следващите дни проявявайте по-малко емоции. Колкото
по-спокойно гледате на настоящата ситуация, толкова повече успех можете да постигнете.
Ще имате шанса да разрешите важни въпроси и да
избегнете сериозни грешки. Оставете инициативата на партньора ви за взимането на важни решения. Опитайте се да се възползвате максимално от
бизнес контактите, които имате. Не отхвърляйте и
помощта на приятели. Почивните дни посветете на
покой и пълен релакс в домашна среда.

СТРЕЛЕЦ

През цялата седмица се опитайте да говорите само истината. Избягвайте избягвате дори лекото
изкривяване на информацията.
Нещо може да ви се стори много
обещаващо, но да крие сериозни подводни камъни.
Бъдете нащрек. През този период не искайте повече, отколкото имате. Когато се разделите с желанието си, ще получите изненадващ подарък. Заемете се
с нещо, което ще ви даде достатъчно самочувствие,
което ви липсва напоследък. Бъдете добронамерени
към новото.

КОЗИРОГ

Периодът е благоприятен за работа и ще можете да отхвърлите
голяма част от планираните за
задачи. Някои от вас ще подготвят условията за подписване на
споразумения, които ще им осигурят добри печалби в бъдеще. Бъдете по-търпеливи, ако ви се налага да общувате с административни органи, излишно
ще хабите енергията си. С каквото и да се захванете, то ще ви донесе удовлетворение от добре свършената работа. Чувствате се раздвоени по личен въпрос, не бързайте с решения.

ВОДОЛЕЙ

Получавате интересно професионално предложение, но е
много възможно част от вас да
се разколебаят, когато трябва да
вземат окончателно решение.
Преценете приоритетите си и доколко сте способни
да поемете нови отговорности. Прекарайте вечерите си сред разтоварваща обстановка, като избягвате
разговорите за работа. Самостоятелните изяви ще ви
донесат очакваните резултати. Ще привлечете вниманието на партньорите си и заедно ще напреднете
в работата си по общия проект.

РИБИ

Плановете ви ще претърпят промени. Непредвидени обстоятелства ще наложат да проявите
търпение, ако искате да успеете.
Припряността няма да ви донесе нищо добро. Събиране, организирано от приятел,
може да ви донесе приятна изненада. Ще научите
неща, които само сте подозирали. Някои от най-смелите ви надежди стават реалност. Деловите контакти ще ви създадат настроение и възможност за бързо напредване в работата ви. Подкрепете социална
благотворителна инициатива.
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Жени Патева, която проправи
пътя на жените в България
XТя е правозащитник, миротворец и борец за правата на българките

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

З

luba@bg-voice.com

ащита на правата на жените, благотворителност и просветна дейност – все каузи, които са присърце на повечето съвременни жени.
Каузи, които дълго време са отстоявани, за да може днес всяка българка да се
ангажира спокойно с тях.
Жени Божилова-Патева се родила в семейство на абаджия на 1 декември 1878 г.
в село Градец, Котленско. Баща й Божил,
участник в Руско-турската освободителна
война, бил буден човек, който силно вярвал
във важността на образованието на деветте
си деца, а майка й Генка се грижела за възпитанието им. На 16 години Жени вече била
учителка в Разград, а през 1897 г. се омъжила за Иван Патев, също учител от Градец, с
когото имали три деца.
Семейният живот за учителките обаче не
се съчетавал с професионалния. По закон от
1898 г. омъжените учителки губели автоматично

правото да упражняват
професията си
На Жени оставало само да се примири, но
тя не била никак съгласна с такъв развой и
написала открито възмутено писмо до всички учителки в Княжеството, с което се показала на сцената на обществения живот.
Двамата със съпруга й Иван Патев решили
да продължат образованието си в чужбина,
издържайки се взаимно. Докато той учел в
Швейцария, Жени го издържала със скромната си заплата, а когато се завърнал в България като доктор на юридическите науки,
дошъл и нейният ред – Жени заминала за
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три години в Берлин, а после и за Париж, за
да учи философия и социология.
През 1903 г. се завърнала в България „заразена“ от каузата

на световните
женски движения
Семейството се установило в Бургас, а до-

мът им се превърнал в истинско културно
средище, става ясно от информация на Дирекция „Държавен архив“ – Бургас.
Семейството посрещало личности като
Стамболийски, Петко Росен, Найчо Цанов,
проф. Александър Балабанов, проф. Асен
Златаров, Никола Сакаров, Адриана Будевска и Ана Карима. Именно с Карима, Юлия
Малинова и няколко други будни жени започнала подготовката за създаването на
Българския женски съюз. През 1901 г. Жени
Патева станала член на управителния му съвет, а книгата й „В помощ на жената“ е в основата на идеологията на БЖС.
В Бургас будната бълкарка създала няколко дружества, сред които и „Самосъзнание“ – едно от най-важните в историята на
града. Там Жени Патева станала инициатор
за откриване на курсове по ограмотяване,
организирала професионални и просветни
курсове за жени и девойки. През войната
открила организация по продоволствието,
грижила се за пленническите семейства

откривала неделни училища
и дори дом на изкуствата и печата.
През 1908 г. била изпратена от Българския
женски съюз в Амстердам като делегат на
конгреса на Международния женски съюз,
където се преборила за приемането на българките в световното женско семейство.

Бургас почита най-знаковата си дама от началото на 20-и век с този площад, който се намира пред Стария съд.

Тя е и първата българка, която през 1923 г.
публично се обявява против смъртното наказание, а през 1925 г. организира „Женско
миротворно общество“ в Бургас, в което се
обявява против полицейските репресии и
издевателства, както и в защита на жените
и децата.
Жени Патева организирала обществени
работилници, за да създаде работа на бедни жени, чиито мъже са на фронта, създала
старчески дом

за бездомни
възрастни хора
През 1945 г. написала писмо на новия министър на културата с молба да й даде разрешение да създаде „Свободно народно
прогресивно културно огнище Самосъзнание". В писмото декларирала желанието си
да служи безвъзмездно с всички свои сили
за възвишена просветно-културна дейност.
Народната власт обаче й отказала и нещо
повече – обявила семейство Патеви за врагове на народа, защото били част от елита на
Бургас - хора с голяма къща, синът им имал
фабрика, финансови средства.
Когато обявили смъртната присъда на Никола Петков, смелата учителка от село Градец, която вече била на почти 70 години, за
последен път

надигнала глава
срещу неправдата
и изпратила писмо до Васил Коларов и Георги Димитров с призив да се обявят пред
парламента за отмяна на закона за смъртното наказание.
Това била грешка с катастрофални последици за семейството. Всичко, което Патеви
имали, било отнето и национализирано, а
когато тази прекрасна жена, бедна и болна,
написала писмо до властите с молба да й отпуснат малка пенсия, за да се лекува, такава
й била категорично отказана.
Починала в нищета на 17 юни 1955 г.
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Деми Ловато се запалила по
фотографията

Д

еми Ловато признава, че
е изпробвала нови хобита по време на карантината и смята, че това е доп-

ринесло много, за да може тя
да се превърне в „най-добрата версия“ на себе си.
„Запалих се по фотографията. Правих снимки на цветя
с телефона си. Най-простичките неща ми носят много радост, затова трябва просто да
стимулираме себе си, за да
може да станем най-добрата
версия на себе си“, призна тя.
Преди известно време
Деми коментира, че по време
на карантината е имала периоди, в които е била депресирана и разтревожена.
„Аз съм социален човек и
когато да нямам възможност
да виждам хората, това ме накара да се почувствам изолирана на моменти. И моята тревожност, и моята депресия
отново се появяваха на вълни“, обясни тя.

Machine Gun Kelly се намушкал с нож

M

achine Gun Kelly със
сигурност печели наградата за най-голяма
отдаденост към жената на живота си.
По време на гостуването си
в шоуто The Tonight Show рапърът си спомни за момент, в
който е наранил опашната си
кост и случайно намушкал ръката си. Всичко това се случва в началото на връзката му
с Меган Фокс, като актрисата
може да се нарече „виновницата“ за контузиите.
Нараняването на опашната кост се случва по време на
игра на бира понг срещу рапъра Пост Малоун. Опитвайки
се да изглежда още по-готин,
Machine Gun Kelly, чието истинско име е Колсън Бейкър,
се спуснал по парапета. За не-
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Бен Афлек иска да бъде
добър съпруг и баща

Б

ен Афлек сподели, че иска да
бъде добър съпруг и баща.
През пролетта актьорът се събра с бившата си Дженифър Лопес.
Припомняме, че той има 3 деца от
брака си с Дженифър Гарнър
Бен смята, че това, че с Джей
Ло са подновили връзката си, се
е превърнало в красива история.
Той се стреми да бъде автентичен
и човек, на когото може да се разчита.
„Моят живот сега отразява не
само човека, който искам да бъда,
но и човека, който наистина чувствам, че съм - той не е перфектен,
но е някой, който се опитва упорито и който много се интересува от
това да бъде честен, автентичен и
такъв, на когото може да се разчита. Най-важното нещо е да бъда добър съпруг и баща“, каза той.

Селена Гомес понякога
трудно става от леглото
С

гово съжаление не видял огромния шип в края и така си
наранил опашната кост.

елена Гомес признава, че понякога й е
трудно да стане от леглото сутрин. Певицата използва различни „инструменти“, които да й помогнат за психичното здраве. Преди време тя призна, че е страдала от
депресия и е получавала паник атаки.
„Понякога не съм добра в това, просто се
събуждам и може би понякога ми е трудно да
стана от леглото“, признава звездата във видео.
Но Селена е научила някои трикове, които
й помагат.
„Това, което ми помага най-много, е да взема
телефона и да се обадя на някого“, издаде тя.
Гомес признава, че не обича да тренира,
но осъзнава, че това помага на психичното
й здраве. Скоро тя се е занимавала с бокс и
това й е помогнало да се справи с чувството
на неудовлетвореност.
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Кейдж ще изиграе
Брадли Купър и Ирина Шейк Никълъс
граф Дракула
отново заедно
Н
икълъс Кейдж е подписал договор с „Юнивърсъл пикчърс“ за участие в новия филм „Рънфилд“
на Крис Маккей за поклонника и помощник на граф Дракула.
В главната роля на Рънфилд
зрителите ще видят актьора
Никълъс Холт. Кейдж ще се
превъплъти в образа на Дракула.
Персонажът, чиято история
разказва филмът, се появява
за първи път в романа „Дракула“ (1897) на писателя Брам
Стокър. Рънфилд е обсебен от
вампира пациент в лудница,
който се храни с мухи и паяци
и вярва, че пиенето на кръв
ще му донесе безсмъртие.
С такава молба той се явява

Е

дна от най-шокиращите звездни раздели беше тази между Брадли Купър
и Ирина Шейк. Двамата изглеждаха
като щастливо семейство, опитвайки се
да стоят далеч от светлината на прожекторите и пазейки личното пространство
на дъщеря си Леа.
Всички фенове бяха сигурни, че Брадли
и Ирина ще останат завинаги заедно, но
през 2019 г. те обявиха раздялата си. Обещаха, че остават приятели и най-важното за тях е дъщеричката им Леа да расте в
нормална среда, в която вижда, че родителите й се разбират и се подкрепят.
За кратко Шейк имаше връзка с Кание
Уест, а малко след това моделката беше
забелязана отново в компанията на Брадли. Това накара много техни почитатели
да се надяват двамата да си дадат втори
шанс.

Ники Бела все още
не може да се омъжи

Принц Чарлз и синът му
Хари отново си говорят

Н

ики Бела и партньорът й Артем
Чигвинцев все още не могат да
сключат брак. А причината е само
една - кечистката е обещала на танцьора неговите родители да присъстват на
сватбата. Плановете им за сватба вече
няколко пъти се отлагат заради пандемията от коронавирус.
Родителите на Артем живеят в Русия,
затова е трудно да пътуват за сватбата,
докато има ограничения.
„Единственото обещание, което направих на Артем, преди да можем да планираме сватбата, е неговите родители да
присъстват. Почти невъзможно е сега да
дойдат в Америка“, обясни тя.
Ники признава, че се надява да може
да вдигне сватба към края на 2022 г. около Деня на благодарността.
Бела и Артем имат 16-месечен син,
който носи името Матео.
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пред Дракула, който не иска
да го направи безсмъртен.
Подробностите около сюжета на новия филм се пазят
в тайна. Самият проект е описан като модерна приключенска история с комедиен привкус.

П

ринц Чарлз отново говори със сина си Хари.
Това твърдят източници, според които близо осем
месеца след тяхната последна среща отношенията между
двамата започват да се подобряват.
За последно баща и син бяха
заедно на погребението на
принц Филип. А преди броени
дни синът на Елизабет Втора се

върна от Барбадос, точно
в момента, в
който медиите гръмнаха, че именно
той е човекът
от кралския
двор, който
питал за това
какъв
ще
бъде цветът на кожата на внука му Арчи.
Чарлз несъзнателно е предизвикал отчуждението на
сина си, след като попитал съпругата си Камила за това какъв ще бъде цветът на кожата на наследниците на Хари
и Меган. Това потвърждава и
журналистът Кристофър Андерсън, автор на книгата „Братя и съпруги“.
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Сн.: north-conway.com

нежни писти, купон и неочаквани срещи с лосове и скунксове. Това е градчето Норт Конуей,
което се намира в Бялата планина в щата Ню Хемпшир. То не е от
най-популярните дестинации за ваканция
в САЩ, но е известно сред любителите на
зимните спортове и почитателите на дивите гледки.
Норт Конуей се намира на около 3 часа
път с кола от Бостън, а от него може да хванете

зъбчатата железница
от 1869 година,
която ще ви отведе до връх Маунт Уошингтън. Разбира се, бихте могли да изкачите
разстоянието пеша или да го минете с кола,
но така ще се лишите от далеч по-ексцентричното пътуване с влака.

Сн.: north-conway.com

Сн.: Flickr

Снежни писти и купон на
три часа път от Бостън
XВ Норт Конуей може да имате неочаквани срещи с лосове и скунксове
Някои от хотелите тук са разположени високо в планината, но повечето се намират в
центъра на Норт Конуей. Дори и там обаче
можете да видите как се разхождат мечки,
лосове и скунксове.
През деня и в града, и по пистите кипи живот. В градчето можете да намерите както

типичните американски места за бързо хранене, така и няколко приятни ресторанта.
Трябва обаче да знаете, че нощният живот в Норт Конуей, където го има заради пандемията, приключва в
01:00 ч. Това е записано
в местните закони, които се спазват стриктно. В
баровете в Норт Конуей
обикновено може да се
насладите на изпълнението на някоя кънтри
група или да поиграете
на билярд и дартс.
През лятото Норт Конуей също е привлекателна дестинация. През
юли се провежда мо-

рене, а за любителите на по-спокойните забавления – голф игрища.

Сн.: north-conway.com

Сн.: Flickr
Сн.: Flickr

тосъбор, към който се
стичат рокери от цялата
страна. Освен това през
лятото можете да отидете на плаж на някое
от езерата, в близост до
градчето, както и да карате джет или водни ски.
В река Сако пък можете
да пробвате уменията си
с кану или кану каяк. За
любителите на по-екстремните спортове има
и места за скално кате-

38

Сн.: Flickr

8 - 14 декември 2021 г.

8 - 14 декември 2021 г.

39

40

8 - 14 декември 2021 г.

