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Българка от  
Атланта отговаря 
на неудобните детски 
въпроси в рими

Американските служби търсят поне 20 българи, 
замесени в източване на банкови карти

Татяна Иванова: 
Дългият полет 
на малката 
астронавтка 
до Марс

» на 14 - 15

» на 24 - 25

След трагедията в Ювалди: Има ли шанс 
за затягане на контрола на оръжията Краси Радков посреща  

на две места новата година – 
в Чикаго и Уисконсин
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ОТ РЕДАКТОРА

В един от любимите ми сериали „Скандал“ 
първите два сезона се въртят около конспи-
рация с подмяна на гласовете чрез маши-
на за гласуване в градчето Дефайънс, Оха-
йо (тук има малко и игра на думи – de�ance 
може да означава както предизвикател-
ство, така и открито неподчинение и явно 
пренебрежение).

Чрез машинацията харизматичният Фитц 
Грант става президент, след като петролен 
магнат, съдийка, неговата съпруга и шефка-
та на предизборния щаб (която му е и лю-
бовница) правят съглашение тайно да му 
помогнат чрез тези машини. Измамата е 
чрез кода на софтуера, който се произвеж-
да от една от компаниите на петролния маг-
нат. Това обаче е сериал, измислица, от коя-
то става прекрасно телевизионно шоу.

В такава измислена реалност се опитват 
да ни вкарат от ГЕРБ, БСП и ДПС през по-
следните седмици. Опозицията ги нарича 
„хартиената коалиция“, но всъщност това 
е коалиция на останките от Държавна си-
гурност, която през последните 30 годи-
ни си преразпределя и управлява огромна 
част от икономическия ресурс на страна-
та чрез своите политически представители 
в тези партии. И машинното гласуване им 
пречи. Защото то създава огромни труднос-
ти за фалшификации на изборите и купува-
не на вота. Под фалшификации имам пред-
вид „рисуването“ на изборните протоколи в 
много малки секции и цели села. Там се до-
бавят стотици нови избиратели, които реал-
но не живеят там, а кметът и членовете на 
СИК прекарват изборния ден в попълване-
то на изборни протоколи и бюлетини за оп-
ределена партия. Друг вариант за подмяна 
е при броенето и писането на протоколи-
те, където реалните резултати се променят. 
Или пък изхвърлянето от броенето на хиля-
ди бюлетини като „невалидни“ – над 120 хи-
ляди при последното гласуване на хартия 
– също проблем, който няма с машините. 
Това са измамите, на които „хартиената ко-
алиция“ разчита вече толкова години в до-
пълнение към принудителното гласуване 
за служители в различни компании, купе-

ния вот, страхуването по места.
За да продължат тези практики, сега ГЕРБ, 

БСП и ДПС искат за резултата да се броят 
разписките на машините, а не отчетените от 
тях резултати. А резултатите от хартиеното 
и машинното гласуване да се сумират от се-
кционните комисии. Това ще даде възмож-
ност точно за това „рисуване“ на изборни 
протоколи, на което сме свидетели повече 
от 30 години. Машините ще са за парлама.

И за да си гарантират още малко пре-
димство, ГЕРБ, БСП, ДПС искат други ня-
колко дребни промени в избирателното 
законодателство - закриват район „Чуж-
бина“ (който трябваше да го има от след-
ващите избори), увеличават броя на изис-
кваните заявления за откриване на секция 
в чужбина, закриват Обществения съвет 
към ЦИК, няма да има единни преброител-
ни центрове и няма да има представители 
на общностите на българи в чужбина в СИК, 
само изпратени чиновници. Това последно-
то би трябвало да навреди на „Демократич-
на България“, „Продължаваме промяната“ и 
„Възраждане“. ДПС са си ОК – те чиновници-
те обикновено са техни хора.

И вместо каквото и да е друго, включител-
но създаването на правителство, депутати-
те на ГЕРБ, БСП и ДПС в този парламент еже-
дневно се пробват да вкарат това в дневния 
ред и да го пробутат. Но не е само заради 
неизбежните, поредни, предсрочни избо-
ри за НС. Предстоят и местни – а кой държи 
властта по места, държи и „рисуването“ на 
изборните протоколи, инструментите за на-
тиск върху местния бизнес и контрол върху 
раздутата държавна администрация, коя-
то по традиция гласува за една определена 
партия. Статуквото опитва да си гарантира 
дълголетие. И никакви сериали за изборни 
измами, които ГЕРБ, БСП и ДПС ни разказ-
ват, не могат да скрият това. Този, техния се-
риал, вече сме го гледали.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Машинациите за 
изборните машинации

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Крадците, които източват кредитни 
карти, напуснаха Европа и се насо-
чиха към САЩ и Индия. Това казаха 

за BG VOICE от МВР. Вътрешното ведом-
ство изхожда от факта, че за последната 
година и половина са постъпили над 20 
искания от страна на САЩ за правна по-
мощ, свързана със скиминг банди. Това ще 
рече, че е имало поне 20 случая на бълга-
ри, заподозрени за източване на банкома-
ти. За разлика от исканията от страни от 
Европа, които са едва няколко.

Правното искане понякога е само за ин-
формация, но има и за издирвани лица, 

Американските служби търсят поне 20 българи, 
замесени в източване на банкови карти

Български рекордьор е успял да изто-
чи общо 56 млн. долара от банкома-
ти. През 2013 година Ваньо Минков 

беше изправен пред съда в Нюарк. Той 
получи 4 години затвор, но за неплатени 
данъци.

Българинът беше обвинен, че е от-
краднал лични данни на физически лица 
от кредитни и дебитни карти, и така е на-
несъл щети за близо 56 милиона долара. 
30 години затвор е максималното нака-
зание само по първото от общо четири-
те обвинения срещу Минков – заговор за 
извършване на измама. Глобата за това е 
един милион долара или пък еднократ-

ният или двукратен размер на щетите, 
нанесени от действията на българина – 
съответно - 56 000 000 или 112 000 000 
долара. 10 години затвор са предвиде-
ни още за заговор срещу правителство-
то на САЩ, като глобата там отделно е 
250 000 долара. 15 години се полагат за 
Минков по третото обвинение – заговор 
за измама с документи за самоличност и 
защитена информация, и още 5 г. зад ре-
шетките се сумират с останалите наказа-
ния по отделните престъпления заради 
измама с помощта на компютър. Минков 
обаче се размина с далеч по-малко нака-
зание.

Роден рекордьор  
точи $56 млн. в Нюарк

XКрадците от банкомати напуснаха Европа, насочиха се към САЩ

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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WWW.TANGRAEXPEDITED.COM

815 388 0004815 388 0004
info@tangraexpedited.com

Изисквания:
Шофьорска книжка Class C

6 месеца опит
Желание за работа и печалба

Вие получавате:
До $0.70 на миля или % от товара

Локални, регионални и OTR товари
Директен депозит всяка седмица

24/7 диспечер на разположение

Ние предлагаме атрактивни "Lease to Own" програми!

         NON-CDL COMPANY DRIVERS
Изисквания:
Наличен Box Truck 24” или по-голям
Шофьорска книжка Class C
Желание за работа и печалба

Вие получавате:
$8000 Weekly Gross
Локални, регионални и OTR товари
Директен депозит всяка седмица
24/7 диспечер на разположение

NON-CDL BOX TRUCK OWNERS

EXPEDITED

ФБР е по петите на Даниел Данчев, 
познат в ъндърграунда като Дани 
Германеца, за източване на коло-

сални суми от банкови карти на терито-
рията на САЩ.

Българинът стоял начело на строго йе-
рархична група, въоръжена с последен пи-
сък на технологиите за скимиране на бан-
кови карти. Според неофициални данни 
само за 6 месеца бандата успяла да изтегли 
незаконно над 180 000 долара. Очаквани-
ята на криминалистите са до дни да полу-
чат искане за екстрадиция на Дани Герма-
неца. Мярката обаче трябва да мине през 
съда, който да разреши или откаже евенту-

алното изпращане на Даниел Данчев пред 
щатското правосъдие. В момента обаче се 
съобщава, че той е в Колумбия, където има 
съпруга.

По оперативни данни около Дани Герма-
неца гравитират над 100 човека, които то-
чат ударно пари от банкомати на четири 
континента. Схемата им на работа била из-
ключително добре организирана. Скиминг 
устройствата се изработвали в село, близо 
до София, както и във Варна. От там устрой-
ствата се изпращали по света. В Европа се 
пренасяли от български шофьори на ками-
они и рейсове до Германия, Франция, Ита-
лия и Испания.

ФБР търси българин,  
той се крие в Колумбия

които са избягали от Америка и се крият 
в България.

Причината за пренасочването на банди-
те, които допреди няколко години се под-
визаваха в Европа, е

нивото на защита 
на дебитните и кредитните 
карти

„В повечето европейски страни е въ-
ведена EMV технология. Платежните кар-
ти са оборудвани с един вид миником-
пютър и картата се проверява всеки път 
за автентичност, когато се използва. Така 
тя не може да бъде клонирана. Един вид 
тази технология прави картата уникална“, 
обясниха от МВР.

Базираното във Франкфурт сдружение 
за банкова сигурност Euro Kartensysteme 
потвърждава данните на силовото ведом-
ство. За изминалата година от там са уста-
новили рекордно ниско ниво на щети, на-
несени от източване на чужди карти.

За първата половина на 2021-а са отче-
тени откраднати едва 293 хил. евро, което 
е най-ниският възможен праг за послед-
ните години. Само за сравнение, предход-
ната година, която също е била със срав-
нителен

спад на злоупотребите, 
се записва с 668 хил. евро

През 2020 г. като цяло Euro Kartensysteme 
са регистрирали 152 манипулации на бан-
коматите в цялата страна, като щетите 
възлязоха на около 1,06 милиона евро. За 
сравнение: През 2013 г. сумата е била 11,3 

милиона евро, през 2012 и 2011-а дори по 
34 милиона евро.

Немските власти подозират основно 
български и румънски групи.

„Българските скимаджии са 
едни от най-добрите в света 

Най-често именно по линия на тези 
престъпления получаваме молби за по-
мощ от партньорските служби. Имаме и 
за трафик на дрога и трафик на хора, но 
те общо взето са свързани. Изкараните от 
скимиране пари често се изпират в скъпи 
придобивки или се влагат в друг нелега-
лен бизнес“, обясняват още от МВР.

Общи данни за източените от българи-
те в САЩ пари липсват. За последната го-
дина обаче според документи, изпратени 
до българските служби, само една банда 
се разследва за 180 000 долара, няколко 
по-малки организации пък са

успели да си докарат 
още близо 800 000 долара

Така общата сметка само за последната 
година стига 1 млн. долара. Други групи 
пък вече са разбити или все още се раз-
следват и те не попадат в статистиката.

В сводките обаче все още фигурират 
вече осъдени българи, които дори са си 
излежали наказанията. Преди малко по-
вече от 10 години в затвора беше пратен 
32-годишният тогава Иво Дамянов, който 
успял да открадне общо 400 000 долара. 
Той живеел в Тръмп Тауър, въпреки че ня-
мал никакъв официален доход. Иво е осъ-
ден на 6 години затвор, които е излежал.

https://www.tangraexpedited.com
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Броени дни остават до датата 8 декем-
ври, когато Съветът на Европейския 
съюз по правосъдие и вътрешни ра-

боти ще реши дали България ще стане член 
на Шенгенското пространство или отново 
ще остане извън него.

Въпросът остава несигурен дори 14 го-
дини след приемането на страната в Евро-
пейския съюз.

Доклад, публикуван на 26 октомври, 
също показа, че България е изпълнила тех-
ническите критерии за Шенген. Докумен-
тът ще бъде основа за преговорите за член-
ство.

Европейският парламент също призо-
ва преди месец с голямо мнозинство да се 
„поправи тази несправедливост“ (по думи-
те на лидера на социалистите Ираче Гарсия 
Перес) в резолюция с препоръчителен ха-
рактер и ясно послание до съвета.

Въпреки това, страната все още

изглежда повече вън
отколкото вътре, коментират анализато-
ри. Въпреки проверката от ЕК и въпреки 
одобрената с огромна подкрепа резолю-
ция в полза на Родината в европарламен-
та несъгласието на една конкретна страна 
- Нидерландия, все така заплашва да оста-
ви България изолирана на прага на Европа, 
пише „Капитал“. Парламентът там миналата 
седмица гласува резолюция, с която задъл-
жи правителството да не взима „необрати-
ми решения“, и припомни проблемите на 
София с организираната престъпност, ко-
рупцията и върховенството на закона.

Служебният министър на правосъдието 
Крум Зарков обаче изрази оптимизъм, че 
становището на европейските страни на 8 
декември ще бъде положително за Родина-
та.

„Всички инциденти на границата, вклю-
чително и трагични, трябва да са сигнал за 
европейските ни партньори, включително 
и за Нидерландия, че

България дава жертви
за тяхната сигурност и че влизането в Шен-
ген подобрява сигурността, а не обратно-

то“, коментира той пред БНТ.
Зарков посочи като последно препят-

ствие пред България позицията на Нидер-

ландия и изрази надежда, че Амстердам 
ще застане на правилната позиция, защото 
няма практически и фактически аргументи 

да се противопостави. Министърът изрази 
надежда, че ще бъде постигнат положите-
лен резултат и по отношение на позициите 
на Австрия и Швеция.

В понеделник стана известно, че социал-
демократите в Швеция, една от двете пар-
тии в управлението, противопоставила се 
на разширяването на Шенген с България и 
Румъния, е променила позицията си и ще 
даде подкрепата си властите в Стокхолм да 
подкрепят такова решение, съобщи „Днев-
ник“.

Заедно с десните евроскептични швед-
ски демократи, представители на партията 
наблягаха на състоянието на борбата с ко-
рупцията и организираната престъпност в 
България и Румъния. Но съгласието на со-
циалдемократите осигурява мнозинство в 
парламента, когато това предложение бъде 
внесено от правителството.

Ще остане ли Шенген 
мираж за България?
XНидерландия остава основна пречка пред членството на Родината

В края на октомври парламентът на Ни-
дерландия гласува своя резолюция, изразя-
ваща негативна позиция за присъединява-
нето на България и Румъния към Шенген. В 
нея депутатите призовават правителството 
в Хага „да осигури по-нататъшно разследва-
не на наблюдението на границите от Румъ-
ния и България, въз основа че Нидерландия 
гледа стриктно и справедливо на функцио-
нирането на върховенството на закона и 
намаляването на корупцията и организира-
ната престъпност в двете страни, а дотога-
ва да не предприемат необратими стъпки“.

Според нидерландския евродепутат 
Софи ин'т Велд резолюцията дава ясни на-
соки на правителството да наложи отново 
вето при гласуване в съвета през декември.

Всичко това все още не означава, че Бъл-

гария отново ще бъде блокирана. Възмож-
но е страната да бъде приета под условие 
или решението да бъде отложено за след-
ващата година.

Самият премиер на Нидерландия Марк 

Рюте посочва, че ситуацията в София е 
сложна, защото няма редовно правител-
ство. „Холандия няма да стои на пътя, но то-
гава и двете държави трябва да бъдат по-
строги, справедливи и ангажирани“, казва 
той пред депутатите и приема, че резул-
татите от техническата проверка ще имат 
своята роля при вземане на окончателното 
решение от холандското правителство.

От полза за София е, че в момента начело 
на ЕС е Чехия, която иска да работи за прие-
мането на източните държави в Шенген.

Най-кошмарният вариант би бил Румъ-
ния да влезе самостоятелно заедно с Хър-
ватия и България да остане единствената 
континентална членка без достъп до Шен-
ген. Това ще доведе до още по-чудовищни 
опашки по границите, коментира „Капитал“.

Какво искат нидерландците

ВАЛЕРИЯ  
ДИНКОВА

valeria@bg-voice.com

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: ЕРА/БГНЕС

mariyandonov.sites.cbmoxi.com
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К
райнодесен екстремист и расист, 
участвал в безредиците в щата 
Вирджиния през 2017 г., се укри-
ва в България. Местонахождени-
ето му е разкрито благодарение 

на една малка черта с червен спрей, оставе-
на върху стената на панелен блок, и Google 
Street View. Както и непредпазливостта му 
да се снима сред колони и руини от рим-
ско време, които лесно се разпознават като 
римския форум на Филипопол. Това се каз-
ва в нова публикация на разследващата гру-
па „Белингкат“ (Bellingcat), пише „Дневник“.

Преди две години организацията съоб-
щи, че той може би се е върнал в Сърбия, 
където се укриваше от издирване в САЩ по 
обвинения с максимална присъда от десет 

години затвор, но избяга след разследване 
на същия автор, Майкъл Колборн, публику-
вано преди две години.

„Представете си, че сте американски-
ят крайнодесен екстремист Роб Рундо. Не 
искате никой, особено правоохранител-
ните органи или досаден изследовател от 
Bellingcat, да знае къде се намирате. Вие сте 
някъде в Европа и сте изправени пред до 
десет години затвор, ако бъдете осъдени по 
обвинения в безредици и заговор в процес, 
който трябва да започне следващата про-
лет в Лос Анджелис“, започва публикацията.

Робърт Рундо е

съоснователят на движението
Rise Above Movement (RAM) - бели раси-

сти, трима от чиито членове бяха осъдени 
на затвор заради безредиците на крайно-
дясно шествие в Шарлътсвил, щата Вирджи-
ния, през август 2017 г. Вече е прекарвал 20 

месеца в затвора за нападение през 2009 г., 
след като бе осъден за това, че е намушкал 
пет пъти член на съперническа банда. Орга-
низацията, съсредоточена върху физическа 
подготовка и трениране на бойни изкуства, 
прави това, за да „напада физически идео-
логическите си врагове". 
Интересът на привържениците се поддър-
жа отчасти чрез каналите Will2Rise, Active 
Club и този на т.нар. медия на крайнодесни-
те, Media2Rise.

Арестуван е през 2018 г. за участието си в 
нападения в Калифорния, също от 2017-а, и 
скоро се оказва изправен пред съда. Обви-
ненията срещу него са снети като противо-
конституционни, но федерален апелативен 
съд в САЩ приема обжалване от прокурату-
рата през март 2021 г. Процесът му в момен-
та е насрочен за април 2023-а.

Рундо е извън САЩ
още откакто обвиненията са снети за пръв 
път през 2019 г. Освен в Сърбия, където, из-
глежда, е прекарал по-голямата част от вре-
мето си, е участвал в крайнодесни събития 
в Унгария и България в началото на 2020-
а, писа миналата година „Белингкат". В пре-
дходното разследване пишеше, че Рундо 
насърчава модела на т.нар. бойни клубове 
- групи от младежи, които се подготвят ос-
новно за физическа конфронтация.

Бившият президент Доналд Тръмп, кой-
то обяви кандидатурата си за втори мандат 
през 2024 г., предизвика нови критики от съ-
партийците си заради вечерята си с бял екс-
тремист, отричащ Холокоста. Новината дойде 
на фона на все по-отслабващата подкрепа за 
него.

Само два дни преди Деня на благодарност-
та Доналд Тръмп вечеря в имението си Мар-
а-Лаго във Флорида със своя стар приятел Ye, 
рапърът, известен преди като Кание Уест. По 
време на вечерята с тях беше Ник Фуентес, 
екстремист, вярващ в превъзходството на бя-
лата раса и отричащ Холокоста. След крити-
ките от съпартийците му бившият президент 
каза, че не е познавал Фуентес или вярвания-
та му, преди той да бъде доведен на вечерята. 
За срещата се разбра, след като Ye публикува 

видео ден по-късно, в което каза: „Тръмп е на-
истина впечатлен от Ник Фуентес“.

Самият Фуентес също признава, че се е 
запознал с Тръмп на вечерята, като го нари-

ча „моят герой“ и критикува губернатора на 
Флорида Рон ДеСантис за намеците му, че 
може да се кандидатира за изборите през 
2024 г.

Тръмп разгневи съпартийците си 
след вечеря с бял екстремист

Издирван от САЩ бял екстремист
се укрива в България
XИздала го снимка на панелен блок

Сн.: ЕРА/БГНЕС

Сн.: Screenshot/YouTube

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Страхувате се  
от турбуленция?  
Ето по кое време  
на деня да летите

О
питни пилоти разкриха по кое 
време от денонощието поле-
тите са по-малко застрашени 
да попаднат в турбуленция и 
препоръчаха на пътниците със 

страх от летене да изберат именно тях за 
следващото си пътуване.

Пред New York Times пилот Морган Смит 
сподели, че

сутрешните полети
са по-малко застрашени да попаднат във 
въздушни ями от тези в по-късните часове на 
деня.

Причината е, че сутрин земята все още не 
се е затоплила, а именно издигането на топ-
лия въздух е причината за образуване на 
въздушни ями. Ако вземете полет късно през 
деня, земята е имала повече време да се на-
грее, което може да причини „по-неравен 
въздух“ и да доведе до турбуленция на бор-
да. Освен това следобед е по-вероятно да се 
развият и гръмотевични бури, което може да 
направи полета още по-лош.

Пилотите съветват още хората, притесня-
ващи се от турбуленция, да избират предни-
те седалки на самолета, където движението 
му се усеща по-плавно.

„Почти винаги е по-добре да сте близо до 
пилотската кабина, отколкото в останалата 
част от самолета“, обясни Смит.

Други пилоти добавят, че предните седал-
ки трябва да изберете и ако искате да дишате 
най-свежия въздух или ви става горещо.

„В самолетите обикновено е най-топло от-
зад“, твърдят те.

Кое е най-доброто място
за сядане в самолет? Пилотът Патрик Смит 
обяснява: „Отзад самолетът е като люлка. Ако 
сте в средата, не се движите толкова много.“

„Ако имате страх от летене или страдате от 
клаустрофобия, бих ви препоръчал да отиде-
те на място до пътеката, така че никой да не 
пречи на ставането ви. Когато разкопчаване-
то на предпазния колан е позволено, отиде-
те на разходка, направете няколко дихателни 
упражнения, надявам се това ще ви успокои“, 
съветва пък пилот Харисън Мъри.

Морган Смит пък уверява пътниците, че в 
повечето случаи

турбуленцията не е нещо 
притеснително

а наранявания се случват, когато пътниците 
не са поставили коланите си или не са били 
на местата си.

„Единственото нещо, от което пътниците 
трябва да се страхуват по време на турбулен-
ция, е да разлеят напитката си“, пошегува се 
тя. „Затова затегнете колана си и не оставяйте 
напитката върху лаптопа си.“

XПилоти с полезни съвети как да 
избегнете неприятното усещане

Сн.: Pixabay
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Н
ай-големият български град 
в САЩ се готви за най-епич-
ното посрещане на новата 
2023 година. За първи път, и 
така както се прави в Родина-

та, куп звезди ще участват в празничните 
програми на две места – в банкетна зала 
в чикагското предградие Елмууд Парк и в 
спа хотела Lake Lawn Resort в Уисконсин. 
А обичаният актьор Краси Радков в ново-
годишната нощ ще бъде на живо и на две-
те места.

„Бил съм в два различни града на Бълга-
рия – от единия до другия край в новогодиш-
ната нощ, но в два различни щата досега не 
съм бил“, шегува се Краси. Всъщност на едно-
то място той ще отпрати старата година и ще 
даде старт на празненствата, а на другото ще 
посрещне новата.

Краси Радков подготвя специална про-
грама за новогодишната нощ с най-добрите 
си образи, песни и хитове на Слави и „Ку-Ку 
Бенд“. Заедно с него в Lake Lawn Resort в Уис-
консин ще бъде Фики – и двамата победите-
ли в „Като две капки вода“. Краси и Фики обе-
щават, че ще ни покажат и

любими образи 
от шоуто за имитации

Големият син на Тони Стораро ще включи 
още хитове от богатия му репертоар и някои 
от най-любимите песни на баща му. За до-
брото настроение ще се грижи DJ Matty.

В банкетната зала „Elmcrest Banquets“ в Чи-
каго за доброто настроение, освен Краси Ра-
дков, ще се грижат добре познатите Николет 
и DJ Wili Stone с любими песни, хитови поз-
драви и вашите музикални желания, изпъл-
нени на живо.

Кувертите в Чикаго са по 150 долара на 
възрастен ($45 - за дете и $75 – за тийней-
джър), а местата са вече към привършване.

По-разточителната опция е в Уисконсин. 
Новогодишната нощ там с включена нощувка 
и брънч на 1 януари излиза по 560 долара на 
възрастен, а 4-дневните пакети са от $980 на 
човек (с включени закуски, вечери и три пар-
тита). Концепцията за 3-дневни новогодишни 
пакети е добре позната в България, а на ня-

кои места цените минават 11 хиляди лева.
Освен Краси Радков и Фики на 31 декем-

ври в Уисконсин ще има още две партита 
– фиестата стартира на 29 декември с Deep 
Zone Project. В първия ден на новата година 
емоциите ще са под патронажа на Тончо То-
кмакчиев и музика на живо от Николет и DJ 
Wili Stone.

Тончо Токмакчиев е подготвил микс от 
своите най-добри образи и скечове през го-
дините, както и няколко изпълнения, сред 
които „За крадец не ставаш, сине“, чийто пър-
ви изпълнител всъщност е той.

Deep Zone Project обещават на живо ре-
микси на най-любимите и златни българ-
ски песни, както и световни хитове. На живо 
ще пее певицата Ева-Мария, която наскоро 
роди своята първа рожба, подкрепена от ки-

тариста Дани Димитров и легендарния DJ 
Диан Соло.

Паралелно на организацията в Чикаго и 
Уисконсин, същите звезди пък ще гостуват 
и в 5-звезден хотел на бреговете на Пунта 
Кана. Там в новогодишната нощ емоциите 
ще са осигурени от Галена и Тончо Токмак-
чиев.

Галена, която за втори сезон е треньор в 
новия сезон на „Гласът на България“ по bTV, 
вече е подготвила най-големите си хитове и 
дуети, любими български народни песни и 
балкански парчета, които всички харесват.

Места за Пунта Кана 
почти няма

В момента не се продават стаи от САЩ, а 
българите там могат да изберат да праз-

нуват в спа хотел в Уисконсин или в бална 
зала в Чикаго. Стаи и ограничен брой мес-
та за новогодишната фиеста в Пунта Кана 
има само от София с директния чартър, кой-
то тръгва на 27 декември. В България паке-
тът се предлага от туристическата агенция 
„Мистрал травел“ и партньори.

Партита с участието на Галена, Краси Рад-
ков, Фики, Deep Zone Project и Тончо Токмак-
чиев. ще съберат най-успешните наши съна-
родници, които живеят в България, САЩ и 
Канада.

Организаторите са избрали 5-звездния 
Barcelo Bavaro Hotel, а ол инклузив цените с 
чартър от София стартират от 7200 лв. на чо-
век за 7 нощувки. По-луксозните стаи стигат 
и до 9000 лв. А бизнес класа билет е още 8500 
лева. Места за нея обаче няма от месеци.

Краси Радков посреща на две места 
новата година – в Чикаго и Уисконсин

XПакетите в САЩ са по-евтини от някои в България
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Зимата превръща Лейк Женева, Уис-
консин, само на час и малко от Чикаго, 
в незабравима дестинация за създа-

ване на прекрасни спомени. В градчето, на-
речено „зимната страна на чудесата“, могат 
да се открият зашеметяващи гледки и мес-
та, където ще се отпуснете и може да се пог-
лезите. Мястото е перфектно за забавления 
за цялото семейство.

Ски и сноуборд
Планинските върхове в Grand Geneva 

Resort са едни от най-популярните дести-
нации в САЩ през зимата, а в Лейк Женева 
има цели 25 писти, 11 лифта и огромно раз-
нообразие от паркове, подсигурени рампи 
за скокове и всичко необходимо за фрий-
стайлърите на ски или сноуборд.

Ски бягане
Big Foot Beach State Park е едно от най-до-

брите места за ски бягане. Какъв по-добър 
начин да разгледате прекрасната природа 
на Лейк Женева? Оборудването за ски бяга-
не може да се наеме от всеки хотел, а след 
разходката всеки може да се стопли на ня-
кое уютно място с жив огън и топли напит-
ки.

Кънки на лед
Никое зимно приключение под открито 

небе не би било пълно без кънки на лед. 
Плъзнете се през една от крайбрежните 
зони или специално изработени пързал-
ки, заобиколени от коледни и новогодиш-
ни светлини, покрити със сняг дървета и, 
разбира се, най-добрите места, където да 
си вземете горещо какао. Кънки под наем 
се предлагат почти навсякъде.

Снегоходки
Това изживяване е задължително за все-

ки любител на пешеходния туризъм. Нае-
мете чифт снегоходки в Clear Water Outdoor, 
за да отидете в един от паркове, където мо-
жете да изследвате и създавате свои собст-
вени пътеки. Предлагат се под наем във 
всички изброени хотели.

Зиплайн
Спускането по въже или т.нар. зиплайн е 

също една прекрасна възможност за адре-
налин и забавление, което предлага Лейк 
Женева. Гостите имат на разположение 
цели девет линии, по които да изживеят не-
забравимите емоции.

Разходка с шейна
Това е едно от задължителните неща, 

които трябва да направите в Лейк Женева. 
Всички писти са безплатни, когато искате 
да се спускате с шейна. Някои обаче имат 
изискване да имате собствена. На някои 
може да наемете.

Риболов на лед
Ако сте любители на зимния риболов и 

особено този на лед, то Лейк Женева е ва-
шето място. Курортът предлага голям на-
бор от професионални риболовци, които 
ще ви отведат на места, където със сигур-
ност ще имате слука.

Ледени замъци
Зимната атракция Ice Castles е част от ку-

рорта. Построен с помощта на стотици хи-
ляди ледени висулки, скулптури, тунели и 
пързалки, тази атракция е запазена марка 
на Лейк Женева. Ледените замъци са отво-
рени, когато времето позволява.

Забавления на закрито
Насладете се на единственото по рода 

си шоу в Tristan Crist Magic Theatre или The 
Dancing Horses Theatre, предлагащо заба-
вление за цялото семейство. Или научете 
нови рецепти в клас по готварство в Lake 
Geneva School of Cooking. И изпробвай-
те уменията си за решаване на пробле-
ми в една от дръзките escape rooms в Lake 
Geneva Clue Room. Освен това знаете ли, 
че Timber Ridge Lodge има закрит воден 
парк?! Насладете се на огромни пързал-
ки, отпуснете се в изкуствената им река и 

топлите басейни и оставете малките да се 
плискат наоколо, за да се наслаждават на 
пързалки и басейни.

     Спа и уелнес глезотии
Лейк Женева определено е дестинация 

за уелнес и глезене. Насладете се на една 
от многото услуги, които спа центровете 
предлагат след ден на пистите, или може 
би резервирайте целодневен пакет, на-
слаждавайки се на сауни, спа процедури и 
басейни.  Повечето имат гледка към снеж-
ните пейзажи на курорта.

Краси Радков посреща на две места 
новата година – в Чикаго и Уисконсин

10 неща, които да 
направите в Лейк Женева
XНаричат курорта „зимната страна на чудесата“
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БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

https://connectmortgagecorp.com/
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Да намери начин да отговори на не-
удобните въпроси, които децата за-
дават ежедневно, е нелека задача за 

всеки възрастен. Като родител, който сам 
отглежда детето си, Даниела Калайджиева 
вече се е сблъскала с този проблем. Млада-
та майка решава да се подготви от рано за 
трудните разговори със своята тригодиш-
на дъщеря. Започва свое проучване по въ-
проса, но информацията, която намирала, 
сякаш все била недостатъчна и я водела до 
задънена улица.

През лятото на миналата година Дани-
ела решава, че ще напише книжка, в коя-
то да разкаже на своето дете защо нейни-

ят баща не живее със семейството. Тя носи 
името „How We Chose Our Parents“ ("Как из-
бираме родителите си“ – бел. авт.). Насоче-
на е към децата без родители, осиновени-
те деца, осиновителите, както и самотните 
родители.

„Написах я за собственото си дете. Ми-
слила съм над това как да й обясня по въз-
можно най-безболезнения начин защо би-
ологичният й баща не живее с нас, без да 
злепоставям никого или пък да я карам да 
се чувства зле. Знаех, че ще дойде момент, 
в който тя ще започне да задава въпроси, и 
исках да бъда подготвена“, разказва Дани-
ела. 

Първоначално с книжката Даниела е ис-
кала да покаже на своята дъщеря, че

всяко семейство е перфектно 
по свой собствен начин

Впоследствие обаче решава, че написа-

ното може да е полезно и на други родите-
ли и техните деца. Затова и решава да изда-
де книжката.

„Опитала съм се да подходя по философ-
ски начин към един тежък проблем и се на-
дявам да помогна на читателите също да 
погледнат малко по-философски на неща-
та и да намерят хубавите страни в лошите 
ситуации. Идеята ми е да покажа на децата, 
че дори и единият родител да не е до теб, 
той все пак е изиграл важна роля в живо-
та ти. Дал ти е това, от което си имал нужда. 
В случая неговото ДНК, което пък ти е дало 
твоите неповторими таланти. Искам децата 
и всеки, който чете книжката, да запомни, 
че в живота ни има много други хора, които 
искат да ни дадат любов и грижи и ще бъдат 
до нас, когато имаме нужда“, разказва Да-
ниела историята зад написването на книж-
ката.

Илюстрациите са дело 
на друга българка

Искра Гереро, близка приятелка на Дани-
ела. Макар и малко неуверено в началото, 
Искра се включва с ентусиазъм в проекта. 
Казва, че отдавна не се занимава с рисува-
не, но пък идеята да остави нещо след себе 
си била основният й двигател. Сега от стра-
ниците на „Как избираме родителите си“ 
ни гледат оригинални творби, разказващи 
една дълбоко интригуваща история, дело 
на денонощния труд на двете момичета.

Всъщност огромна роля в целия процес 
има и седемгодишният син на Искра, който 
през цялото време е бил най-големият им 
критик и човекът, който е имал последната 
дума преди книжката да излезе на пазара.

Даниела и Искра се познават още от деца, 
когато и двете живеели в Хасково. Сбли-
жават се в студентските години, когато Да-
ниела учи педагогика в Софийския уни-
верситет, а Искра пък – в Художествената 
академия. Приблизително по едно и също 
време двете се местят да живеят в САЩ. 

Българка от Атланта отговаря на 
неудобните детски въпроси в рими

XДаниела Калайджиева издаде книжка за децата без родители

БОЖАНА  
ДИМИТРОВА

bojana.dimitrova@bg-voice.com
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Животът ги разделя, когато Искра се мес-
ти в Северна Вирджиния, а Даниела остава 
в Джорджия. Книжката обаче се превърна-
ла в прекрасен повод двете да споделят по-
вече време заедно и да възродят приятел-
ството си.

Това е първата детска книжка на Даниела, 
но тя вече работи по два нови проекта. Еди-
ният от тях отново има за цел да даде отго-
вор на трудните въпроси, които децата ни 
задават всеки ден, а другата е със забавна 
тематика. Има издадена книга с поезия за 
възрастни, още докато живеела в 
България. Признава, че с ра-
дост би превърнала пи-
сането в кариера и ос-
новно занимание.

Даниела живее в 
САЩ вече повече 
от 20 години.

„Просто след-
вах пътя си. Ни-
кога нито бях 
планирала, нито 
бях мечтала да 
идвам в САЩ. Ко-
гато ми се отво-
ри възможността 
да пътувам, трябва-
ше да взема решението 
много бързо. Затова по-
някога се шегувам, че само-
летът ме е довел. Нямах намерение 
да оставам. Няколко месеца след пристига-
нето си бях събрала багажа и си чаках реда 
на летището, когато всъщност взех решени-

ето, че още не е време да си тръгвам... и така 
си изминаха 20 години“, спомня си Даниела.

Пристига тук сама, а семейството й оста-
ва в България. Преди три години се ражда 
нейната дъщеря. Младата майка от рано се 
сблъскала с

жестоката реалност 
на сам родител

но е намерила начин да канализира емоци-
ите си в положителна посока и да намери 
добрата страна във всяка ситуация. Нала-

га й се да напусне работа, за да се 
посвети на семейството си. 

Сега обаче е готова нано-
во да гради кариера и 

да използва науче-
ното в Kennesaw 

State University 
(Университът в 
Кенесоу). Надя-
ва се скоро да се 
реализира про-
фесионално в 
сферата на пси-

хологията и вече 
усилено търси 

възможности.
Книжката „Как из-

бираме родителите 
си“ е налична в Амазон, 

където с излизането си дос-
тигна до първото място в класаци-

ята за новоиздадени книги за деца в смесе-
ни семейства (#1 New release in Children's 
Blended Families Books). Скоро се очаква 

да бъде достъпна и в няколко други сайта, 
сред които и този на „Барнс и Нобел“ (Barnes 
& Nobel). Даниела избира да напише книж-
ката на английски с мечтата посланието й 
да достигне до повече хора. Резултатът е 

видим. Книжката вече има фенове и извън 
пределите на САЩ. Първите копия вече са 
пристигнали в Англия и Австралия. Дани-
ела вече работи и по превода на български 
език.
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От 3 години имам инвестиционен ака-
унт при теб и бих искал да науча дъщеря 
ми също да инвестира в икономиката чрез 
фондовете, които аз притежавам. 

Как бих могъл да я мотивирам да го на-
прави, тя е само на 21, но я виждам, че неща-
та, за които харчи парите си и които я ин-
тересуват, нямат абсолютно нищо общо с 
инвестирането. 

Аз, както всеки родител, искам най-до-
брото бъдеще за нея, но не знам как да на-
правя така, че да я заинтригувам да ин-
вестира. Моля те, дай ми някакъв съвет. 
Благодаря!

Благодаря и аз за откровеността. На-
пълно нормално е на 21-годишна 
възраст да не мисли за инвестира-

не - дори аз, който работя в тази индустрия 
от 19-годишен, харчех повечето си пари за 
неща, които ме вълнуваха тогава и много 
от тях нямаха нищо общо с инвестирането. 
Знам, че много хора няма да си го признаят, 
но е факт - всяко нещо с времето си.

Има обаче един проблем - новото поко-
ление

ще бъде принудено
да се научи да инвестира с течение на вре-
мето, защото много от социалните програ-
ми, които използваме днес като държавни 
пенсионни фондове, един ден ще придоби-
ят размери, които няма да са доста-
тъчни да поддържат адекватен 
жизнен стандарт, и тога-
ва хората ще зависят ос-
новно от това, което са 
спестили и най-вече 
инвестирали през го-
дините. Това е една 
от крещящите при-
чини, поради които 
децата ни трябва да 
се научат да инвести-
рат от възможно най-
ранна възраст, за да 
могат един ден да имат 
възможност дори да не ста-
нат свръхбогаташи, то поне да 
се пенсионират в достойно финан-
сово положение.

Но след като ме попита за начини, чрез 
които можеш да заинтригуваш твоята дъ-
щеря, ще ти дам два такива, които могат и 
да проработят.

Първият е Правилото 72, илюстрирано в 
детайли на таблицата. Ето как работи точ-
но то:

Ако вземем числото 72, което е кон-

станта (не се променя във формулата) и 
го разделим на процентовата средна въз-
връщаемост, която дадена инвестиция ни 
предоставя, ние ще намерим след колко го-
дини $1 ще се удвои сам по себе си на база-
та на тази лихва и ще стане $2.

Например, според таблицата имаме 
$10,000, които могат да бъдат инвестирани 
на 3%, 6% или 12%.

Използвайки формулата 72 делено на 3, 
установяваме, че на всеки 24 години пари-
те се удвояват, следователно $10,000 ще 
станат $20,000 след 24 години, инвестира-
ни на 3% лихва и след 48 години ще бъдат 
$40,000.

При 6% лихва, на база на същата форму-
ла, ще имаме удвояване при всеки 12 годи-
ни. Нашите $10,000 ще станат $20,000 след 
12 години, след 24 години ще са $40,000, 
след 36 години ще са станали $80,000 и на-
края след 48 години ще бъдат $160,000.

Ако имаме 12% средна лихва, както на 
таблицата, тогава парите се удвояват на 
всеки 6 години. Тези същите $10,000 са ста-
нали $20,000 след 6 години; след 12 години 
са вече $40,000; след 18 години са $80,000; 
след 24 години са $160,000; след 30 годи-
ни са $320,000; след 36 години са $640,000; 
след 42 години са $1,280,000 и най-накрая 
след 48 години, за сравнение с другите два 
процента - 3% и 6%, имаме $2,560,000, като 
крайна стойност.

Гледайки този пример, повечето от нас се 
питат - как да намерим 12%, но също толко-
ва важно е и времето от 48 години, в което 
тези пари са оставени да се множат, дока-
то са били инвестирани. А твоята дъщеря, 
както много от децата на моите клиенти 

на тази възраст, имат това богатство 
- времето пред себе си, в което 

могат да оставят тези пари 
да играят и потенциално 

да се множат при един 
добър подбор от фон-

дове, с което аз мога 
да помогна, както го 
правя за всички кли-
енти, надявам се, и за 
много от децата им с 

течение на времето.

Това е от мен за днес. 
Ако имате въпроси или 

се интересувате от раз-
личните аспекти на финан-

совата част от живота, можете 
да си запазите час за консултация на ди-
ректния ми телефон - (224) 522-2413 или 
на електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 
в моя офис.

(Продължава в следващия брой)

Вашите 
пари

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

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

АНГЕЛ 
САПУНДЖИЕВ

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

Защо е важно за децата ни  
да се научат да инвестират?
XВъпроси и отговори от изминалата седмица…

https://www.msbinsuranceagency.com/
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(Продължение от предишния брой)

Мога ли да си позволя да 
закупя следващия си дом, 
ако продам сегашния си?

Ако настоящите пазарни условия ви при-
тесняват как ще си позволите следващия си 
ход, помислете за това: може да имате пове-
че собствен капитал в текущия си дом, от-
колкото предполагате. Тоест, да сте изпла-
тили значителна сума по заема, която може 
да ви помогне за следващата покупка, като 
поставите по-висока първоначална вноска, 
която пък от своя страна ще направи така, 
че да намали месечното ви ипотечно пла-
щане. Собствениците на жилища са спече-
лили значителен капитал през последните 
няколко години с нарастването на цените и 
този капитал може да направи голяма раз-
лика в уравнението за достъпност, особено 
с по-високите лихви по ипотечните креди-
ти сега, отколкото миналата година. Спо-
ред Марк Флеминг, главен икономист на 
First American: „...собствениците на жилища 
като цяло имат исторически високи нива на 
собствен капитал.

За някои от тези богати собственици на 

жилища това означава, че закупуването и 
вземането на по-висока ипотечна лихва 
няма да е проблем.“

В заключение, ако обмисляте да продаде-
те къщата си тази зима, нека се свържем, за 
да имате експертните прозрения, за да на-

правите най-добрия възможен ход днес.

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и непрестанно ги уведомявам относно все-
ки възможен аспект, който би повлиял на 
тяхната дългосрочна инвестиция, която 
всъщност за повечето хора е най-важна-
та и най-голямата, която те са направи-
ли или ще направят някога в живота си. Ако 
имате въпроси, свързани с тази или дру-
ги 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 ди-
ректен номер е: 773-827-7827, или ми пише-
те на емайл: gergana.todorova@bairdwarner.
com. 

Също уебсайт, за повече информация: 
GerganaTodorova.BairdWarner.com Консул-
тацията е винаги безплатна и не ви анга-
жира по никакъв начин.

3

ГЕРГАНА  
ТОДОРОВА

gergana.todorova@bairdwarner.com

Мога ли да купя нов дом,  
ако продам сегашния?
XСобствениците на жилища са спечелили капитал от повишаването на цените им

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Ако имаше златна малинка за обещания на 
политици, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
щеше да я спечели, при това нееднократно. 
В реч пред есенната регионална академия 
на жени-ГЕРБ в Стара Загора той обяви, че 
може да се справи с проблема с мигрантите 
за 15 до 30 дни.

„Ние врим от бежанци. Кой за две години 
напълни България с бежанци?“

Наистина, кой? Властта на талибаните в 
Афганистан. Тежката икономическа криза в 
Турция и радикалните призиви срещу „чуж-
денците“ - както и депортацията на сирийски 
бежанци обратно в Сирия, където граждан-
ската война продължава, а с нея и бегълци-
те от режима на Асад, джихадистите в Идлиб 
и турските военни в Северна Сирия. По офи-
циални данни Турция е подслонила над 3.6 
милиона бежанци от Сирия, по неофициал-
ни вече са 4 милиона.

Европейската агенция за гранична и бре-
гова охрана (Frontex) установи, че за 2022 
г. именно пътят през Западните Балкани, 
включващ и преминаване през България, е 
най-натовареният мигрантски маршрут. За 
януари-октомври 2022 г. на него се падат 
близо половината от всички установени не-
законни преминавания през външните гра-
ници на ЕС - 128 438 от общо 281 000, а миг-
рантите са предимно от Сирия, Афганистан 
и Турция.

Този натиск по външните граници на Общ-
ността е със 77% по-висок в сравнение със 
същия период на 2021 г. и най-високият от 
2016 г. насам. А през 2016 г., когато управля-
ваше вторият кабинет на Борисов, нямаше 
ограда по българо-турската граница. 235-ки-
лометровото съоръжение за над 230 мили-
она лева беше изцяло готово през юни 2017 
г.

Когато към геополитическите фактори се 
прибавят и корупцията в българското МВР, 
и трансграничната престъпност - каналджии 
от двете страни на границата обединяват 
усилия с криминални групи, базирани в ев-
ропейски държави, чийто бизнес е трафикът 
на хора, перченето на Борисов е комично. 
Както и рецептата, която дава - „партньор-
ство с Турция и Европейската комисия да по-
еме част от разходите“.

В днешната ситуация това просто не е въз-

можно - регулацията на мигрантския натиск 
не опира до сделка с Ердоган и изплащането 
на милиарди на Анкара, за да остави сирий-
ските бежанци на нейна територия. Изис-
кват се много по-големи усилия, както коор-
динирани от страна на Европейския съюз, 
така и в глобален план.

Борисов обича да си приписва заслуги за 
справяне с мигрантския натиск и намира-
не на решения - не само в български, но и 
в европейски план. В края на август обясни 
как на неговите усилия се дължали милиар-
дите от ЕС за Турция и кои европейски ли-
дери са го хвалили колко добро куче-пазач 
е на външната граница на ЕС. „Най-важното 
за европейците е шенгенската граница. Как 
оградата работеше преди две години, а сега 
не работи! Вижте какво става, когато ГЕРБ не 
е на власт“, заяви в Стара Загора лидерът на 
ГЕРБ.

Оградата не действаше като възпиращо 
съоръжение нито преди две години, нито 
сега, просто преди две години натискът 
беше в пъти по-малък. Още през 2017-та, ко-
гато оградата бе завършена, журналистката 
и депутат от БСП Елена Йончева пусна доку-
ментален филм, показващ как съоръжение-
то се прескача с най-обикновена стълба, а 
сензорните устройства и камерите не са в 
изправност.

През ноември вицепремиерът във втория 
кабинет на Борисов - Валери Симеонов, ли-
дер на една от партиите, коалиционен парт-
ньор на ГЕРБ, призна по БНТ, че оградата 
трябвало да бъде двуредова. „Проектът бе за 
двуредова ограда, но по времето на Румяна 
Бъчварова преминахме на едноредова огра-
да. Бойко Рашков не направи нищо, за да я 
възстанови“.

Тази година Борисов също се похвали как 
издействал общо 320 милиона лева на Бъл-
гария срещу мигрантския натиск. Но тра-
гичните инциденти с полицаи разкриха, че 
те са въоръжени с обикновен „Макаров“, не 
разполагат със съвременни бронежилетки, 
нито с каски при изпълнение на задължени-
ята си. Техниката и превозните средства, с 
които охраняват границата, са стари.

Лидерът на ГЕРБ говори в присъствието 
на Норберт Бекман-Диркес, ръководител 
на офиса на фондация „Конрад Аденауер“ в 
България. България без ГЕРБ и Борисов го е 
закъсала, беше внушението от речта му.

Ако Борисов имаше заслуги за надежд-
ността на външните граници на ЕС, България 
да е влязла в Шенген още през 2011 г., след 
като техническите критерии са покрити. Ос-
тана обаче отвън - защото липсва полити-
ческото доверие, а европейски дипломати 
проучват каква е възможността Борисов да 
се върне на власт, явно защото подобна въз-
можност не им изглежда особено приемли-
ва. А и за какво справяне говори Борисов, 
след като обяви, че този път няма да е пре-
миер - иначе и олиото щеше да е по-евтино, 
и горивата, и границата да се пази.

Кой пусна 
мигрантите  
в България?

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

Не е развод, за да е имало развод, трябва да 
е имало брак, имаше форма на управление, 
в която си бяхме поставили определени 
приоритети. Отношенията ни бяха сложни.

Заместник-председателят на БСП Атанас 
Зафиров коментира отношенията между 

„Продължаваме промяната“ и левицата

Не възразявам играчите да правят секс в нощта 
преди мачовете, но тегля линията пред оргиите.

Треньорът на испанския национален отбор по 
футбол Луис Енрике е против строгите забрани, 

които въвеждат негови колеги

Като председател от 6 години съм 
свикнала да се опитват да ми разбият 
партията и парламентарната група, и 
тук има - едни отдясно, и да не казвам 
къде другаде. Недейте да се опитвате и 
вие, аматьори сте в тази посока.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова 
отвръща на обвиненията на Кирил 

Петков, че била готова да гласува и с 
дявола за още 15 депутати

Консултациите при президента 
за съставяне на правителство 
доведоха до нулев резултат. Затова са 
отговорни основно ГЕРБ, тъй като те са 
импотентни да съставят кабинет.

Съпредседателят на „Продължаваме 
промяната“ Асен Василев коментира 

процеса по съставяне на кабинет

Разбирате ли какво ви причиниха те за две 
години? Всичките икономически желания на 
ПП не могат да се осъществят при такъв нисък 
растеж и инфлация над 15%. Това на английски се 
нарича disaster, а на български – катастрофа.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов описва виждането 
си за управлението на „Продължаваме промяната“

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Ако „добрият стар“ бутон Like днес е 
толкова „пъргав“ и лесен за употре-
ба, основната заслуга е на българин. 

Името на Стоян Стефанов ще бъде записа-

но в историята не само на Facebook/
Meta, но и на цялата глобална 
мрежа. Нашето момче е част 
от екипа за оптимизира-
не на бутона Like, който 
преди години е бил доста 
тромав. Като си помисли 
човек живота на колко 
много хора докосва това 
мъничко нещо... Колко 
емоции, колко нови връзки, 
приятелства и любови са тръг-
нали от него... А е било служебното 
предизвикателство на българина.

Стоян е стигнал до най-ефективния ал-
горитъм за оптимизиране на бутона. А 
Facebook/Meta благородно предоставя 
кода на Стоян и на своите конкуренти от 

Google+ и останалите социални мрежи, за-
щото това е от полза за потребителите – ос-
новен принцип в Silicon Valley (Силициевата 
долина). После алгоритъмът на българина

се разпространява 
навсякъде из интернет

където има функция Like.
Стоян Стефанов е роден в София, завърш-

ва Софийска математическа гимназия и 
МЕИ. През 2002 г. учи и следдипломна ква-
лификация по IT в университета McGill в 
Монреал, Канада. През 2007 г. започва ра-
бота в Yahoo, а от 2010 до 2020 г. е софтуе-
рен инженер във Facebook/Meta. Голямата 
му страст е web performance и в чaстност 
JavaScript - езикът, който кара уеб страници-
те да оживяват, да имат поведенчески функ-
ции, а не да са статични. На тази тема основ-
но са десетината книги, които е написал, 
като най-популярни са „JavaScript Patterns“, 
„Object-Oriented JavaScript“ и като съавтор 
„High-Performance JavaScript“ и „Even Faster 
Web Sites“.

Подобно на своите събратя от „долина-
та“, Стоян е отворен и дружелюбен. Ексклу-
зивното му интервю за BG VOICE е първото 
след години на мълчание. „Скоро водих се-
мейството в българското заведение „Меха-
ната“ в Чикаго, защото едната ми дъщеря 
учи там. Исках да се снимам с вестник „BG 
VOICE“, но беше изчерпан“, казва той в нача-

лото на интервюто. Напомня ми, че любез-
ността е част от културата на хората от Си-
лициевата долина.

Екипът на Стоян във Facebook/Meta е част 
от екипа „Платформа“. Идеята е да предла-
гат на други компании да създават прило-
жения, като използват социалната мрежа 
като платформа, върху която да правят ин-
тересни неща. Например игри като Candy 
Crush или Farmville.

За 10-те години, в които работи за най-по-
пулярната социална мрежа, Стоян се зани-
мава

с два основни проекта
Единият е „Логин“ – когато други сайтове 
или приложения използват Facebook/Meta, 
вместо да карат хората да си правят още па-
роли. Другият е „Плъгини“ – малки „парчета 
функционалност“, които собствениците на 
сайтове си слагат на страниците. Най-раз-
пространеният плъгин е бутонът Like.

Стоян избира да работи за performance, 
защото го вълнува „как всичко да се зареж-
да по най-бързия начин“. „Когато се присъе-
диних към Facebook/Meta, избрах първо да 
работя на Like бутона и да го направя кол-
кото се може по-бърз. Тъй като ефектът е 
върху целия интернет, имах възможността 
и предизвикателството да направя целия 
интернет по-бърз и приятен за всички хора, 
включително и за собствената ми майка. А 
това е мисия, която ми допада. Казвам „из-
брах да работя“, това може да звучи малко 
странно, но във Facebook/Meta ти си изби-
раш над какво да работиш и кога искаш да 
си смениш екипа или типа работа.

Това също означава, че си свободен да 
работиш и над други неща, паралелно с 
„нормалната“ работа. Инженерната култу-
ра в компанията те предразполага, като ви-
диш нещо, което не работи както смяташ за 
добре, каквото и да е, да седнеш и да го оп-
равиш. А не да търсиш кой отговаря за това 
специфично нещо“, споделя софтуерният 
инженер.

С Марк Зукърбърг

е бил на „ти“
през цялото време. „Той е много достъпен“, 
казва Стоян. От него IT специалистът ще за-
помни важни житейски истини. Например, 
че persistence, или постоянството, много 
често се подценява от тези, които пишат ис-
торията. Нужен е упорит труд. А той обикно-
вено не е толкова интересна история, кол-
кото, да кажем, overnight success – успехът 
за една нощ.

„След почти 10 години вече беше време 
за промяна. Това е най-дългото време, кое-
то съм прекарал с една компания“ - така ко-
ментира той напускането си на Facebook/

Стоян Стефанов, който 
направи бърз бутона LIKE 
в цялата глобална мрежа 

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

така социолозите наричат роде-
ните през 80-те години. Те са не-
зависими, с подчертана индивиду-
алност и ревниво пазена свобода. 
Израсли са в мрежата и живеят 
в свят без граници. Българите от 
авангарда на това поколение из-
глеждат сякаш кризата е мина-
ла край тях, без да я забележат. 
Докато родителите им говорят 
за безработица и безпаричие, те 
обсъждат нови проекти. Харес-
ват ли ни или не, те са бъдещето 
и вместо да им налагаме остаре-
ли стереотипи на работа и жи-
вот, по-добре да се опитаме да ги 
разберем.

YПоколението

XСофтуерният инженер на Facebook/Meta и Yahoo композира 
и свири в рок групата „Созопол“ в Лос Анджелис

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

Meta през 2020-та.
През цялото време в него се борят две 

страсти - програмирането и музиката. Ня-
колко години е соло китарист в алтернатив-
ната рок банда Anaconda Limousine в Лос 
Анджелис. Групата се разпада, след като ми-
налата година умира вокалистът Стив Уайн-
берг. „В традицията на рокендрола Стив по-
чива в гробището „Холивуд Завинаги“, близо 
до Крис Корнел от Soundgarden и Джони Ра-
моун от The Ramones“, споделя Стоян.

„Новата ми група се казва... „Созопол“! - 
съобщава тържествуващо музикантът. - Не 
е моя идеята. Съоснователят ми, барабанис-
тът Шон Белосо, не хареса предложението 

ми за име Black Seas („Черни морета“), защо-
то много напомняло на популярните Black 
Keys (рок дуо - б.а.). Той идея си нямаше 
къде се намира Черно море, но разгледал 
по-подробно картата и един ден ми показ-
ва: „Гледай какви имена на градове,

звучат толкова cool:
Ахтопол, Созопол, Несебър!“

Успоредно с групата Стоян учи класиче-
ска китара и композиране в местния „Санта 
Моника Колеж". „Свиря с хора от колежа по-
стоянно. Даже скоро хорът изпя моята ком-
позиция „Демокрация“ и членове на пиано 
ансамбъла към колежа свириха композици-

ята ми за 2 пиана „Балканеска“. Рок в група-
та, класика в училище, ха-ха. Преди две сед-
мици свирих на концерт класическо парче 
от български жив композитор - Атанас Ур-
кузунов“, споделя той. Има около десетина 
авторски композиции.

„След две години музика, през юли се 
върнах към програмирането в нова фирма. 
Сега съм Engineering Fellow - най-високото 
ниво инженерна титла“, самоиронизира се 
Стоян. Работи в компанията Catchpoint вър-
ху продукта WebPageTest.org (https://www.
webpagetest.org/), който е open source (със 
съдържание, отворено за всички - б.а.) и лю-
бим на всички негови колеги и приятели от 
Web Performance индустрията.

„Всичко, което правя по продукта, е пуб-
лично достояние, което е много забавно 
- казва той. - Бъгове и предложения идват 
от хора в индустрията, които често позна-
вам. И даже наум чета каквото пишат и „чу-
вам“ техния глас в главата си. Общо взето 
се чувствам като част от семейство. Част от 
работата е и да пиша блог постове и да се 
виждам с „клиенти“, разбирай - нови и ста-
ри контакти от нашата индустрия, на конфе-
ренции и локални meetup-и.“

Днес той живее със съпругата си, също 
българка, и двете си дъщери в Лос Андже-
лис и се наслаждава на средностатистиче-
ските 320 слънчеви дни в годината в реги-
она.

Като вдъхновяващ лектор на IT конференции.

На репетиция с рок бандата Anaconda Limousine.
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евро плати ценител за лич-
но писмо, написано от по-
койната британска кралица 
Елизабет II, което беше про-
дадено на търг в Германия. 
Първоначалната цена е била 
2600 евро. За купувачът се 
знае само, че е жена, живе-
еща в чужбина. Аукционната 
къща Eppi, базирана в Щут-
гарт, продаде на търг кралското писмо, датирано от 1966 г. Писмото е от две страници и е 
адресирано до германската състезателка по конен спорт Ети Плеш, родена като Мария Гри-
фин фон Вюрмбранд-Щупах, чиито коне два пъти печелят престижното състезание Епсом 
Дерби в Англия. Кралицата пише на „скъпата госпожа Плеш“, че е „толкова възхитена от пре-
красната картина“ на конете в провинциалното й убежище Сандрингам, „която получих от 
Вас и г-н Плеш за Коледа“.

хиляди долара награда обяви ФБР за 
информация, която ще доведе до арес-
туването на Евгений Пригожин – ос-
нователят на армията от наемници 
„Вагнер“ и основен създател на т.нар. 
Фабрика за тролове в Санкт Петербург. 
Включването му сред най-издирвани-

те заподозрени е заради предполагаемите му 
връзки с действия, които да саботират функ-
циите на Федералната избирателна комисия, 
Министерството на правосъдието и външно-

то министерство на САЩ. Преди две седмици 
той самият призна, че се е занимавал с тази 

дейност. Това е станало от началото на 2014 г. 
до 16 февруари 2018 г., т.е. съвпада с кампанията 

за изборите за президент и Конгрес на САЩ през 
2016 г., довела до победа на Доналд Тръмп и репу-

бликанците.

 в цифри

-годишен надпис с 
името на високооб-
разована английска 
жена беше разкрито, 

издраскано на страниците на рядък средно-
вековен ръкопис от осми век, който досе-
га е бил невъзможен за разчитане. Учени са 
открили името на старото английско женско 
име Ийдбърг на страниците на религиозния 
текст, което било изписано с метод, който го 
оставил скрит в продължение на повече от 
12 века. Тайното изписване на името на жената най-накрая било открито, когато изследо-
ватели от Бодлианската библиотека в Оксфорд използваха авангардна технология, за да 
уловят 3D повърхността на древния ръкопис, латинско копие на Деянията на апостолите, 
направено в Англия между 700 – 750 г. сл. Хр. 

те заподозрени е заради предполагаемите му 

то министерство на САЩ. Преди две седмици 
той самият призна, че се е занимавал с тази 

дейност. Това е станало от началото на 2014 г. 
до 16 февруари 2018 г., т.е. съвпада с кампанията 

за изборите за президент и Конгрес на САЩ през 
2016 г., довела до победа на Доналд Тръмп и репу

бликанците.

250

-годишната котка Флоси беше 
обявена за най-старата котка 
в света. Тя подобри досегаш-
ния рекорд, когато навърши 
26 години и 316 дни. Новина-

та за рекорда беше съобщена от Световни-
те рекорди на Гинес - организацията, която 
води отчет за всички изумителни постиже-
ния. Възрастта на британката Флоси е ко-
тешкият еквивалент на 120 човешки години, 
посочват от Гинес. Въпреки това тя е в добро 
здраве, макар вече да е глуха, а зрението й 
да се е влошило. За щастие на настоящата си стопанка, котката е от гальовните. Въпреки 
възрастта си тя остава игрива и бързо се адаптира към нова среда, въпреки липсата на ос-
новни сетива.

1300

евро плати ценител за лич-
но писмо, написано от по-
койната британска кралица 
Елизабет II, което беше про-
дадено на търг в Германия. 
Първоначалната цена е била 
2600 евро. За купувачът се 
знае само, че е жена, живе
еща в чужбина. Аукционната 

8300 

27

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

70-те години на миналия век, Со-
фия, Научноизследователски ин-
ститут по електропромишленост 

– НИПКЕП. Един млад българин, чието име 
за съжаление историята е забравила, работи 
като шлосер матричар. Животът го притиска, 
той иска да е свободен, но не може, защото 
в комунистическа България свободата е от-
носително понятие. Всеки е свободен точно 
толкова, не колкото иска, а колкото му е поз-
волено от властите, политическата полиция, 
наричана милиция по съветски образец, и от 
тайните служби, които също са силно поли-
тизирани в тогавашна България.

Момчето, което е със средно образова-
ние, иска да замине за чужбина, но не прос-
то да попътува, което също е известен про-
блем в онези години, най-малкото заради 
парите, а иска да живее на Запад. Това, раз-
бира се, е неосъществима мечта за много, 
дори за повечето българи, но понякога ста-
ват и чудеса. Преди това обаче той

решава да изтегли заем
от банка в София. Привлича като гаранти 
колегата си Георги – „проверен“ член на ко-
мунистическата партия, и главната счето-
водителка на предприятието, в което ра-
боти.

Дали това е бил план, дали впоследствие 
се е зародил такъв, не е ясно, ясно е обаче, 
че план има и той работи безупречно.

Момчето тегли парите и след това редов-
но и планомерно ги връща на вноски, как-
то е по погасителния план на кредита. Ста-
ва обаче нещо друго. Той разбира как се 
теглят пари и вижда, че има пробойни при 
оформянето на документацията.

За да замине извън страната трайно оба-
че, му трябват пари, и то не малко. Тогава 

решава да се възползва от тези пробойни 
и тегли втори заем, когато вече е изплатил 
първия. Гаранти отново са колегата му Ге-
орги и главната счетоводителка. Този път 
обаче те не знаят за това. Банковият слу-
жител не се усъмнява в подписите им, кога-
то момчето представя документите, защо-
то същите са били вече веднъж гаранти по 
първия му кредит, който е върнат безпро-
блемно. Така банката отпуска нов заем. С 
парите момчето заминава за Западна Гер-
мания.

В София, в предприятието НИПКЕП, на-
става истинска паника. Георги и главната 
счетоводителка са привикани в следстве-
ния отдел към Централния софийски за-
твор. Разпитват ги, но не са подведени под 
отговорност, защото се оказва, че подписи-
те им по втория заем на техния колега

са подправени
Времето минава и изтичат няколко го-

дини, когато един ден в предприятието се 
получава писмо от същия този бивш ра-
ботник, който обяснява, че е заминал за За-
падна Германия. Извинява се за причине-
ните неудобства и за фалшифицирането на 
подписите на Георги и главната счетоводи-
телка и изпраща паричен запис с точната 
сума и лихвата, която дължи за тези години, 
които връща на банката.

Историята не е уникална. Има и друга по-
добна на някой си Киро, в лагера „Падрича-
но“ край Триест. Той е партиен секретар на 
комунистическата партия в предприятието 
„Булгарплод“-Варна. Слуховете разказват, 
че взел от касата на низовата партийна ор-
ганизация целия членски внос на членове-
те и заминал на екскурзия, от където и из-
бягал. По-късно същият Киро заминава за 
Америка. Стои там 8-10 месеца, иска да взе-
ме при себе си и жена си, но от тайната по-
лиция - „Държавна сигурност“ - му скрояват 

капан - излъгали го, че жена му е на смърт-
но легло. Той се връща в България и го за-
държат. Става известен като Киро Америка-
неца. Оставят го на работа в „Булгарплод“, 
но вече не като партиен секретар, а в ня-
каква работилница.

Тези съдби на двама души показват как 
едни обикновени и напълно нормални 
хора преживяват едни истински истории, 
достойни за роман, които променят живо-
та им и обръщат съдбите им напълно. Те 
са принудени да вървят по ръба на зако-
на, дори да го пренебрегнат, само и само да 
постигнат една-едничка основна цел – да 
живеят по-добре, да са по-щастливи и сво-
бодни. Свободата ги подтиква да извършат 
дори и престъпление в името на благоден-
ствието, на което има право всяко човешко 
същество.

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XКак се излизаше от България по време на комунизма

Благословената кражба
в името на свободата

Сн.: Архив на автора

Георги и семейството му в годините на описаната история.

Георги в Атина, в годините на „студената война“

Сн.: Архив на автора

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Нейната мечта отдавна е придобила 
много ясни и конкретни измерения. 
Още когато е на 16, изписва няколко те-

традки с планове как да я постигне, следва ги 
стъпка по стъпка.

Виртуално пътуване до Марс, безтеглов-
ност, полет в капсула, 3 пъти по-силна грави-
тация от земната и още куп предизвикател-
ства преживява младата българка по време на 
космически лагери на НАСА. Нейната крайна 
цел е мисията до Марс, планирана за далечна-
та 2033 година. И както вървят нещата, много 
вероятно е

първата българка астронавт
да се казва Татяна Иванова от Добрич.

От малка й е много интересно да наблюда-
ва нощното небе - съзвездия, метеори, лунни 
и слънчеви затъмнения. През 2018 г. е избра-
на за лицензиран лагер на НАСА в Измир, Тур-
ция, на пълна стипендия. Там е като в казарма. 
Трябва да пестиш вода, да помагаш на отбора 
си, да даваш всичко от себе си, да се храниш 
правилно, да говориш правилно, да се дър-
жиш правилно. Целта е тийнейджърите да се 

потопят в среда, максимално близка на тази 
на астронавтите, обяснява Таня. Там ги поста-
вят в стресови ситуации, да видят как ще ре-
агират. Българката е отличничка, печели ме-
дала Outstanding Cemper, или изключителен, 
открояващ се лагерник.

След успеха си в Измир Таня набира кураж 
да кандидатства за другия лицензиран лагер 
на НАСА - Space Academy в Хънтсвил, Алаба-
ма, САЩ. Единствена от групата в Измир и дос-
татъчно дръзка да го направи. За мястото се 
преборва сред 470 деца от цял свят. В Алабама 
влизат в истински модули на ракети, в истин-

Татяна Иванова: Дългият полет  
на малката астронавтка до Марс

„Не само момчетата мечтаят 
да се издигнат до стратосфе-
рата и да зърнат Земята от-
там. Познавам и много момиче-
та, които мечтаят за това“, 
казва Таня. 

БОРЯНА 
АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

XСамо за 10 дни българите събраха средства за обучението на момичето, 
което от 16-годишно се готви за мисията до Червената планета - 2033 г.
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ски капсули, в истинска база. Обличат и астро-
навтски скафандри с бутилки с кислород.

Татяна е включена в Advanced Space 
Academy - космическата академия за напред-
нали. Комплексът до една от базите на НАСА 
е огромен, с площ колкото няколко футболни 
игрища и с височина от 15 до 20 м. Вътре има 
модули като в Международната космическа 
станция в реални размери. В тях са капсулите 
на ракетите и първата тест ракета „Аполо 11“, 
с която трима астронавти стъпват за пръв път 
на Луната. А също и симулатор с 3 пъти по-сил-
на гравитация върху тялото.

„Лицето ти буквално 
се размазва

под тази тежест и ставаш три пъти по-тежък. 
Просто не можеш да си мръднеш крайниците“, 
споделя Таня.

Има басейн, дълбок 8 м, в който трябва да 
се гмуркат за 2 часа като сървайвъри. Обаче 
идва ураган и това изпитание отпада. Учат се 
да управляват самолети на симулатори за пи-
лоти. Оцеляват на висока кула, като се катерят, 
закачени на кабел. Спускат се по него, падат в 
басейн и във водата трябва да се освободят от 
екипировката. А вечерта се катерят на друга 
кула, вертикална и много опасна.

Най-голямото предизвикателство за нея са 
двете мисии на Международната космическа 
станция. Като навигатор тя отговаря за совал-
ката - когато тя е изстреляна, да следи на как-
ва височина се движи, с каква скорост, къде 
се намира. При проблем се обажда на специа-
лист от наземния контрол.

На втората мисия Таня е командир на Меж-
дународната космическа станция. Трябва да 
прави различни експерименти и да решава 
проблеми. „Цялата стан-
ция е в панели с различ-
ни бутони и когато има 
проблем, всичко започ-
ва да пищи. А от назем-
ния контрол ти диктуват 
какво да натиснеш“, раз-
казва Таня.

На третата мисия тя 
е геолог и метеоролог, 
взима проби, попра-
вя един робот, да оказ-
ва първа помощ на ко-
мандира, на пилота, тъй 
като има симулация на 
пострадали. „Бяха „при-
паднали“ и трябваше да им окажа първа по-
мощ“, разказва девойката.

„Много хора ми се смеят, като им кажа,

че съм пътувала до Марс“
споделя тя. Но усещането е съвсем като при 
истински полет. Първо я вкарват в капсулата 
на матрицата до Марс, излитат. Заедно с гео-
лог метеоролог има задача. След като изле-
тят, трябва да влязат в алтерир, или нещо като 
предбаза на Марс. Там се вмъкват в астро-
навтските костюми, изпълняват чек листове 
за проверка, излизат от алтерир капсулата и 
стъпват на Марс.

Помещението, симулатор на Марс, е огро-
мно и светлината в него е приглушена в чер-
вено, както се очаква да е на Червената пла-
нета. При влизане трябва да включат всички 
бутони. Таня трябва да намери по карта скрит 
робот и да го поправи. Взема проби от почва-
та. Когато се връща вътре, управлява друг ро-
увър, робот, разхождащ се на повърхността на 
Марс. Намира различни кутии, защото се от-
глеждат растения в среда, каквато се предпо-
лага, че ще е близка до тази на Марс.

През това време командирът и пилотът из-
лизат навън, но „припадат“, тъй като се появя-

ва пясъчна буря. Екипът в станцията трябва да 
ги спаси. „Намерихме кутията с медикаменти 
и материали за първа помощ. С едно голямо 
златно фолио се увихме всички и се завързах-
ме с голям ластик един за друг. И така излязо-
хме навън, за да им помогнем. Когато ги вка-
рахме вътре, им оказахме първа помощ и се 
обадихме на наземния контрол да ни предпи-
ше лекарства за тях“, разказва Таня... Изобщо 
всичко в подготовката е като в реалния живот 
на астронавтите в орбита, подчертава тя.

„Имаше

много стресиращи моменти
но знаех, че за да станеш астронавт, трябва да 
си много спокоен. Даже се опитваха нароч-
но да ни провокират, но не се поддадох. Като 
се прибрах вкъщи, трябваше не да избягвам, 
а да търся стресови ситуации, за да се науча 

да преодолявам стре-
са. Тренирам се да бъда 
точна и в живота си, да 
не закъснявам за срещи, 
защото точността също 
е жизненоважна за един 
астронавт“, споделя Таня.

В България тя про-
дължава упорито под-
готовката си - лагери 
по астрономия, където 
наблюдават звездното 
небе, лекции, свързани с 
Космоса, черните дупки, 
слънцето, астрогеоло-
гия, астероиди. Наблю-

дават метеори, занимават се с астрофотогра-
фия, астрометрия, спектри.

Таня завършва езиковата гимназия в До-
брич и продължава да набляга сериозно на 
английския и руския, които всеки астронавт 
трябва да владее като майчиния си език. В Ро-
дината е поканена на вечеря с нашия космо-
навт Георги Иванов. Става лице на Space Camp 
Turkey. „Помагам на общността на възпита-
ниците, снимам различни видеа“, казва Таня. 
„Дълго време ме беше страх да кандидатствам 
в космическа академия в САЩ заради непо-
силните такси“, споделя тя.

Тази година е приета по специалността 
„Космическо инженерство“, специализация 
„Ракетни горива“ в Embry–Riddle Aeronautical 
University (САЩ). „Кандидатствах, както във 
всеки университет - с изпит по математика, 
с портфолио, препоръки, есета“, казва Таня. 
Наскоро се е завърнала от Щатите, където ус-
пешно е преминала тренировъчен курс по 
микрогравитация. Курсът „EVA105“ е част от 
програмата на проект Po SSUM към Междуна-
родния институт за астронавтика. Провежда 
се в специален дълбоководен басейн и под-
готвя бъдещите астронавти за физическите 
натоварвания в Космоса.

„Успях да обиколя кампуса в „Ембри Ридъл“ 
в Дейтона Бийч, Флорида, и наистина много, 
много ми хареса“, споделя Таня. За да се запи-
ше като студент, е необходимо да събере су-
мата от 60 000 USD, включваща такса за обуче-
ние, кампус, учебни материали, застраховка, 
транспортни разходи и храна.

Приета е за пролетния семестър от януари 
2023 г. Срокът за плащане на таксата е преди 
края на тази година. Кураж и подкрепа й дават 
доброволците от платформата за набиране на 
средства https://podkrepi.bg/. През ноември 
се разгръща невиждана по мащабите си за 
България кампания в социалните мрежи. Зад 
мечтата на космическото момиче - да се обу-
чава за астронавт, застават над 1170 уникал-
ни дарителя - българи от страната и света. И 

въпреки че срокът на кампанията е 31 декем-
ври, само за 10 дни са събрани над 118 хиляди 
лева, които изстрелват звездното момиче на 
България по пътя на нейната мечта.

„Какво ще правя следващата година с такса-
та? Ще се уча упорито, за да бъда отличничка 
и да спечеля пълна стипендия. И ще работя“, 
казва тя. В момента изнася лекции в училища, 
разказва на децата за Космоса, участва в кон-
ференции, учи по математика и се подготвя за 
университета.

Като дете тя е имала и други мечти - да се за-
нимава с изкуство. Пише поезия от II клас, из-
дава стихосбирка на 14 години - „Ще те докос-
на ли“. „Продължавам да пиша стихове, това е 
начинът ми да се изразявам и никога няма да 
спра да го правя“, споделя тя. От V клас свири 
на барабани. „Когато имам време, продължа-
вам да свиря на тях“, казва девойката с душа 
на рокаджия.

Засега обаче я вълнуват други неща. Дори и 
да завърши с успех космическия университет, 
ще трябва да почака с реалното кандидатства-
не за астронавт. Сега е само на 19 години, а до-
лната възрастова граница за кандидатстване 
за астронавт е 26 години, така че Татяна има 
още цели 7 години на учене и усърдна подго-
товка.

„Е, може и да не успея да се включа в първия 
екипаж до Марс през 2033-та, но искам да ста-
на астронавт. А дали ще е до Луната, до Марс 
или до Международната космическа станция, 
няма значение. Бих желала да отида в Космоса 
и просто така, но нещата, които искам да пра-
вя, са да се занимавам с изследвания“, казва 
амбициозната българка.

Само за 10 дни българи от Родината и света събраха 
таксата за обучението на звездното момиче.

В истински костюм на астронавт. Тренировка за свободно летене. Сървайвърски тренировки в басейн.

https://www.facebook.com/milanabash78
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С
ледователката от Българо-аме-
риканската полицейска асоциа-
ция (Б.А.П.А.) Диляна Николова 
от полицията в град Лексингтън, 
Кентъки, стана сержант, съобщи 

за рубриката БГ Свят на БТА детектив Ма-
рио Вълков, президент на организацията. 
Тя е първата жена от Б.А.П.А., повишена в 
този чин.

„Процедурата не е никак лесна. Първо, 
кандидатите трябва да имат стаж и опит. По-
сле полагат писмени изпити и ако ги преми-
нат, се явяват на интервюта с командващи-
те. За финалното решение се комбинират 
точките от изпита и точките, дадени от ко-
мандващите“, обяснява процедурата детек-
тив Вълков.

Диляна е родена в София и е израсна-
ла в квартал „Гоце Делчев“. Има бакалавър-
ска степен по международни отношения от 
университета в Трансилвания и магистрату-
ра по модерна политика от университета в 
Луисвил.

Българката работи в един от най-тежките 

отдели - този, свързан с престъпления сре-
щу деца.

През свободното си време обича да е със 
семейството си и с кучето Марли, да учи 
нови езици и да гледа американски футбол. 
Нейният любим отбор е Канзас Сити Чийфс.

Българка е повишена в чин сержант 
в полицията в Лексингтън
XТова е първата жена от Българо-американската полицейска асоциация с този чин

Сн.: Б.А.П.А.

Сн.: Б.А.П.А.
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Идеята, че храненето наистина може 
да ни помогне да отслабнем, изглеж-
да невъзможна, като в същото вре-

ме е много привлекателна. Повечето от нас 
вярват, че за да изгаряме мазнини и да от-
слабваме, трябва да намалим това, което 
ядем, и със сигурност да спрем да ядем оне-
зи неща, които всъщност ни харесва да хап-
ваме.

Всъщност обаче отслабването не работи 
така. Броенето на калории е стара новина и 
все повече здравни експерти смятат, че вре-
мето на хранене, метаболизмът и кръвната 
захар също играят роля.

И тъй като някои храни влияят на тялото 
ни по различен начин, това означава, че ня-
кои действително могат да ни насърчат да 
изгаряме мазнини чрез стимулиране на оп-
ределени хормони и повишаване на мета-
болизма ни, защото някои храни всъщност 
изискват много калории, за да бъдат усвое-
ни.

Не можете обаче да очаквате да ядете ог-
ромни количества от каквото и да било и въ-
преки това да отслабнете много. Но това, с 
което трябва да сме наясно, е, че изборът 
на правилните храни може да окаже голямо 

влияние върху способностите за изгаряне 
на мазнини, като по този начин ще бъдат по-
полезни в борбата с наддаването на тегло.

Добрата новина е, че всеки протеин има 
„термичен ефект“, което означава, че кало-
риите се изгарят за усвояването му. Както 
въглехидратите, така и мазнините имат свои 
собствени термични ефекти, но протеин-
ът има най-голямо тегло - 20-35%. В същото 
време протеинът стимулира производство-
то на IGF1 и тестостерон, които са анаболни 
хормони, които продължават да съхраняват 
тези аминокиселини като мускули, докато 
изгарят мазнини за това.

Яйцата не само са източник на протеини, 
но също така са с високо съдържание на ви-
тамин В12, който разгражда и изгаря мазни-
ните. Поради всички тези причини се пре-

поръчва да се ядат яйца в 
рамките на половин час 
след събуждане, за да се 
увеличи изгарянето на 
мазнини и да се

предотвратят 
пристъпите 
на глад

Повечето от нас не 
смятат кърито за хра-
на за борба с мазни-
ните, но това е само 
защото го ядем от рес-
торанти, които добавят 
много картофи и трансмаз-
нини под формата на масло. 
Самите люти чушки всъщност 
са много добри средства за изга-
ряне на мазнини, тъй като увеличават 
сърдечната честота, както и засилват мета-
болизма.

Чесънът е чудодейна суперхрана за от-
слабване, предотвратяване на заболявания 
и много други. При плъхове е установено, 
че потиска гените, които 
участват в натрупването 
на мазнини, въпреки че 
не са провеждани про-
учвания за този ефект 
при хора.

В подобно проучва-
не беше установено, че 
консумацията на джин-
джифил може да по-
могне за увеличаване 
на термичния ефект на 
всички храни, както и 
за предотвратяване на 
пристъпите на глад.

Кофеинът всъщност 
не е толкова храна, кол-
кото лекарство. Той е

стимулант 
за метаболизма

и по този начин ни кара 
да се чувстваме по-буд-
ни, като същевременно 
увеличава изгарянето 
на мазнини. Тези добав-
ки обаче са опасни, до-
като с пиенето на малко 
кафе не се прекалява.

Зеленият чай често 
съдържа кофеин (ма-
кар и по-малко от ка-
фето или черния чай) и 
понякога съдържа и други ксантини (йерба 
мате е описан като „перфектния стимулант“ 
от Дарвин поради уникалната си комбина-
ция от три отделни ксантин). Зеленият чай 

съдържа и антиоксиданта EGCG, който е из-
вестен със своите свойства за изгаряне на 
мазнини.

Кокосовото масло е 
друга невероятна су-
перхрана, включител-
но и за изгаряне на 
мазнини. В проучване 
е установено, че консу-
мацията на 1-2 с.л. ко-
косово масло може да 
увеличи

разхода 
на енергия
с допълнителни 5% 
всеки ден. Също така е 
страхотно за отслабва-
не, когато се използва 
за заместване на други 
масла за готвене.

Черният шоколад 
може да намали хор-
мона на стреса корти-
зол, който е свързан с 
наддаването на тегло. 
Той също така съдържа 
кофеин и теобромин – 
два от ксантините, от-
крити в гореспомена-
тия чай йерба мате. Той 
също не е и наполови-
на толкова сладък, кол-
кото по-лекия шоко-
лад, така че е чудесен 
начин да се справите с 

шоколада, без да преяждате и да съсипва-
те диетата си. Потърсете 70% какао или по-
вече и ако ви се стори, че е твърде горчиво, 
опитайте да го сложите в кафето си.

Чесънът е чудодейна суперхрана за 
предотвратяване на много заболявания

Яжте, за да отслабнете: 
Ето кои са топ храните 
за изгаряне на мазнини

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

http://www.trifonovalaw.com/
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Е
сен/зима 2022 ще бъде сезонът на 
блондинките според мнението на 
много известни коафьори, които 
завладяха модния подиум и соци-
алните мрежи. Всички нюанси на 

русото ще се радват на особена популярност.
Представяме ви актуалните цветове при 

косите за есен/зима 2022. Бъдете подготве-
ни, за да посрещнете сезона с нов и модерен 
цвят на косата си.

Вижте как да освежите своя нюанс за есен/
зима 2022-2023 и доколко сте склонни да екс-
периментирате:

Черното категорично доминира при цвета 
за коса на модния подиум за есен/зима 2022-
2023. От много наситено кафяво, неразличи-
мо от черно, до дълбоки гарванови нюанси. 
Черният цвят на коса

добавя мистика 
към излъчването

но не забравяйте, че състарява.
Интересен тренд, отново от модния по-

диум, е русата коса. Но не в онзи излъскан 
безупречно рус цвят, а с леко потъмнени ко-
рени. Не бъркайте този цвят на косата с про-
расналите небоядисани корени. Тук ефектът 
е постигнат внимателно, за да не изглежда 
неподдържано. Една от най-трудните за ими-
тация тенденции за сезона.

На другата крайност са безупречните пла-
тиненоруси коси. Платинената коса излъчва 
студенина и огромна доза сексапил, ако е бо-
ядисана добре. Не подхожда на всеки цвят на 
кожата. Затова ви препоръчваме да се кон-
султирате с колорист, който да ви обясни по-

вече за поддръжката на перфектната плати-
неноруса коса.

Червено-оранжевите нюанси също са сред 
актуалните тенденции за есен/зима 2022-
2023. Може би една от най-подходящите 
идеи за сезона. Освен че е предизвикателна, 
червено-русата коса ще ви помогне да се от-
кроите.

Ако сте с тъмна коса и не искате нищо 
драстично, но все пак държите да смените 
прическата, опитайте с тази идея. При бале-

ажа косата се изсветлява на места, като

кичурите не тръгват 
от корена

а от средата. Вече няколко сезона балеажът 
в тъмните коси е предпочитан вариант за ос-
вежаване на визията и нещо различно, което 
е трудно постижимо при по-тъмно боядиса-
ните коси.

Оранжево-кафявите тонове също са сред 
цветовете за коса с подчертано есенно-зим-
но излъчване. При тях се прелива от оран-

жево, през карамелено, до наситено кафяво. 
Приятното на този цвят е, че подхожда поч-
ти на всеки, независимо от цвета на кожата 
и очите.

Бронде - красивият цвят със странно име 
- съчетава в себе си кестеняво и русо. Мек и 
нежен, събрал най-доброто от двата цвята, 
бронде тонът е хит тази есен и зима. Можете 
да заложите на този цвят, ако сте с руса или 
кестенява коса и търсите промяна, без да из-
падате в крайности.

Бъдете огнени през студените месеци и заложете на цвят в медни краски

Косата: Червено-оранжевите нюанси  
са сред най-актуалните тенденции

Обадете ни се днес 
за безплатна 
консултация.

Open Еnrollment 2023:

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

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

Marketplace insurance specialist
302.864.3444

andy@bulguardhealth.com
Fb @ bulguardhealth

Ivelina Dimitrova Andy Slavchev

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

здравна застраховка.

http://www.bulguardhealth.com/
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CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания търси да назначи 
шофьори с минимум 2 години опит. 
Автоматик камиони с АPU. Заплаща-
не според опита- $0.60-$0.70 cpm! 
7736036413 №19586,
ШОФЬОРИ & OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
компания предлага работа за CDL A 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за прибиране в къщи през ден и 
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! За повече 
информация 847-665-9273 №19593
DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Търсим 
хора за доставка на пакети от Федекс 
със собствен автомобил. Обслужва се 
квартал Шамбург. Заплащането е $20 
на час. За повече информация можете 
да се обадите на : 312-375-3770 Стефан 
№19576
ТИМ ШОФЬОРИ 0,85CPM, 
Цена US$ , Зипкод 189000, Търсия го-
тов тим шофьори за постояно линия 
Bartlett,IL to Las Vegas,NV -York,PA-
Bartlett,IL 5200 мили на седмица тръг-
ване в Понеделник до Петък повече 
информация тел 8472542504 №19570

Chicago + suburbs

CDL A DRIVER NEED IT, 
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60047, 
CDL CLAS A DRIVER NEED IT. Monday 
to Friday, dry van 2 Years clean record . 
$1700 2246598342 №19614

ПОЧИСТВАНЕ НА КЪЩИ , 
Цена US$ , Зипкод , Търся жена за по-
чистване на къщи със собствен транс-
порт, опит не е задължителен. Добро 
заплащане! 8472621454 №19610

CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка 
семейна, Българска компания търси 
да назначи шофьор със CDL, с добър 
рекърд и минимум 2 години опит. За-
плащането е по договаряне. Телефон 
за връзка 847-749-9161 №19595

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:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ресторант „Балканика“ 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL CLASS A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка 
семейна, Българска компания търси 
да назначи шофьор със CDL, с добър 
рекърд и минимум 2 години опит. За-
плащането е по договаряне. Телефон 
за връзка 847-749-9161 №19596
DEDICATED TEAM RUNS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предла-
гаме работа за team drivers за цело-
гидишни товари от Индиана до Юта и 
обратно. Седмични мили: 6,000. Запла-
щане: 0.80 цента на миля. 7736036413 
№19598
BOX TRUCK OWNER\'S, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60050, WE ARE 
LOOKING FOR BOX TRUCKS OWNER 
OPERATORS Изисквания: Наличен Box 
Truck 26” Падащ борд е сериозно пре-
димство. Желание за работа и печал-
ба; Вие получавате: Товари навсякъде 
в САЩ и Канада; Локални и регионал-
ни курсове; Директен депозит всяка 
седмица; 24/7 диспечер на разполо-
жение; Свържете се с нас днес! Phone: 
(815) 388 0004 Cell: (224) 518 7032 
careers@tangraexpedited.com №19605

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМ-
ПАНИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШО-
ФЬОРИ С CDL КНИЖКА С МИНИМУМ 
2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕ-
ЛЕФОН 630-422-5488 ГАБИ №18519

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

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

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания 
търси да назначи шофьори с ми-
нимум 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. Оба-
дете се на 847-630-4050 за повече 
детайли и назначаване на интервю. 
№18489

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

CDL A DRIVER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Локал-
но шофиране без лог бук, всеки ден в 
къщи. Кара се Волво 10 скорости без 
слипър с 6.5м самосвал 3127312599 
№19612
ТЪРСИМ МАСАЖИСТКА, 
Цена US$ , Зипкод 60018, Търсим ма-
сажистка, с лиценс или сертификат за 
работа в спа студио в Rosemont. Full or 
Part time. Тел: 8478774455 №19580

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

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

CDL DRIVER | Event technician, 
Цена US$ , Зипкод , Търся CDL Class 
А шофьор който ще работи и като 
техник за евенти. Слагане и инста-
лация и деинсталажия на осветлие, 
аудио техника и др. Не е необходим 
опит, ние ще проведем тренинг. 
Заплащането е и на миля и на час. 
Плащаме хотел Необходим е гово-
рим английски, чист рекърд. Тел.: 
224-304-3172 №19579

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, 
Транспортна компания търси шо-
фьор Class A за регионална работа. 
Заплащането е за заработена сед-
мица, с възмойност да се заработят 
до $2000.00 за седмица. За повече 
подробности - тел 847-350-7070. 
№18945
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP 
IN BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНА-
ЧИ МЕХАНИЦИ С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪР-
ЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-
2532 ИЛИ 773-968-8245 №18518

DELIVERY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60062, Наби-
раме шофьори (обикновена шофьор-
ска книжка) за постоянна или времен-
ба работа към Федекс . Предлагаме 
се пълни осигуровки, медицинска за-
страховка. Заплащането започва от 
$19 на час. За повече информация се 
обадете на 773-988-6905 Никола, или 
312-375-3770 Стефан №19577
ТЪРСИ СЕ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ , Зипкод , Търси се диспечър 
за пълен работен ден с опит за рифер 
и хазмат компания. Задължителен Ан-
глийски език. Предлагаме добри усло-
вия за работа с професионален екип, 
15години в бизнеса. Добро заплаща-
не. За повече информация се свърже-
те с нас: 773 827 4439 №19541
COSTRACTION , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся 
помощник за costraction.Старт $20 на 
час. Работно време от 8:00 до 17:00ч 
2242570997 №19573

NAEMAME MAIKI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
cleaning naema maiki za pochistvane 
na kashti i o� si. Kola, knijka i opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia 
tarsete Petya na (773)600-0019 №19546
НАБИРАМ CDL ШОФЬОРИ , 
Цена US$ , Зипкод , Srd Freight Inc на-
бира шофьори с хазмат и танкер ен-
дорсмент за редовни товари от WI-CA 
4 товара на седмица-4000 мили мини-
мом на седмица, Volvo и Freightliner 
камиони автоматик, 17 години в биз-
неса, професионален диспеч, мно-
го добри условия за шофьор PH#773-
827-4439 №19548
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, заплаща-
не $ 15 час според опита, предлагаме 
професионално обучение, здравна за-
страховка, платена отпуска, болнич-
ни и лични дни, почивни дни за на-
ционалните празници, извънреден 
труд, англ. тел. 847-499-7010, бъл. 773 
704 2622 , hr@hypermicro.com. 900 
Carnegie St, Rolling Meadows IL 60008 
№19526
OWNER OPERATORS , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Транспортна 
компания предлага работа за Owner 
Operators! Only 8 % dispatch fee ; 24/7 
Dispatch ; Коректно отношение! ЗА 
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ (630)290-7566 
- Andy 6302907566 №19338
БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Тър-
ся бояджия с опит. Целогодишна зае-
тост и добро заплащане. За повече ин-
формация:224-388-2390 2243882390 
№19439

ФЛОРИДА
CONTRACTORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34240, 
Zdraveite.Malka transportna compania 
nabira contractori da ni pridrugat. 
Ot Sarasota,FL. 10% Dispatch IFTA 
Fuel cards + discount Tel.9415869386 
№19553
HIRE OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 34240, We hire 
owner operators to join our team. The 
best possible rates at the request of 
the driver. 15 years of experience 10% 
Dispatch Fuel discounts Ifta 9415869386 
№19344

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

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

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60090, ТЪРСЯ 
РАБОТА ЗА АМАЗОН $2000 НА СЕМИ-
ЦА ФЛАТ 2244228663 №19587
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, тър-
ся оунери за работа - от БГ Проба - 
без заплащане(най добрата офер-
та) +359889901909 359889901909 
№19561

ФЛОРИДА
DISPATCHER REMOTE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, с опит 
от България диспечер вибер : +35987 
7981874 5618770865 №19560

COAST TO COAST
SAFETY CONSULTING, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, YOU 
NEED HELP WITH IFTA, IRP, PERMITS 
-KY, NY, NM, OR, HAZMAT PERMITS, 
HWY TAX 2290, CORPORATIONS, 
MCS150, CORPORATIONS, DOT AUDIT 
ASSISTANCE AND MUCH MORE, CALL 
US! 2523052273 №19104

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

$1150 1BDR 1BATH , 
Цена US$ 1150, Зипкод 60016, Да-
вам под наем апартамент в Des 
Plaines, IL 1BDR 1bath. Апартамента 
е топъл , слънчев и с паркомясто.
Чист и след основен ремонт, с гра-
нитни плотове и ламиниран паркет.
Отопление , вода и газ включени в 
наема . 8476520980 №19611

STAIA APARTAMENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Naemam 
staia apartament za zimata ot hora kito 
si otivam v Bulgaria za zimata as 6e vi 
pla6tam dokato ste v BG. 224-830-2838 
ispratete text №19607
СТАЯ ОТ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Проспецт 
Хеитс, идеална локация близо до ма-
газини и магистрали. Вклучено парко 
място и безплатна пералня и сушилня. 
Изгодна цена! 8472192272 №19613
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 285, Зипкод 60630, Дава се 
малка стая под наем в Чикаго. На кръс-
товището на Lawrence и Pulaski. $285 
на месец + ток. Телефон 773 616 3323. 
№19585
2 BEDS ОБЗАВЕДЕН, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60171, 
Belmont Ave & Cumberland Ave. Близо 
до летището, градски транспорт, мага-
зини. 3-ти етаж, добре обзаведен, тера-
са, паркинг, мазе. Парно и вода вклю-
чени. Забранени са пушене и животни. 
7089452999 №19590
FOR RENT IN WESTMONT, 
Цена US$ 1,850.00, Зипкод 60559, Дава 

поднаем двустаен апартамент - две спал-
ни, две бани, гараж, пералня+сушилня В 
близост до I-55, I-294, I-355, IL-83 и мно-
жество магазини. 6309351033 №19591
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines 2248446817 №19592
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая 
под наем в Des Plaines за непушачи 
7739344547 №19557
СТАЯ ПОД НАЕМ В CHICAGO, 
Цена US$ 600, Зипкод 60645, Давам 
стая под наем от двустаен апартамент 
в Rogers Park, Chicago ( Pratt & California 
Ave). Всички консумативи са включени. 
безплатен паркинг. Тел: 773-807-3076 
№19563
2СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, ДАВАМ 2 
СТАИ ПОД НАЕМ ЗА НЕПУШАЧИ ВСИЧКО 
ВКЛЮЧЕНО $350 и $395 НА МЕСЕЦ ЛЕ-
СЕН ТРАНСПОРТ WI-FI КУХНИ БАНИ ПЕ-
РАЛНО КЛИМАТИК И ДРУГИ ОБАДЕТЕ СЕ 
НА ХРИСТО 7738170102 №19564
3 BEDROOM HOUSE , 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60018, 3 спални, 
1 баня с мазе къща под наем в Дес пле-
инс. Пеша до 3те училища, и механата 
и малинчо. Чиста и просторна къща, с 
двоен гараж и голям двор. 7739345707 
№19545
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Давам стая 
под наем в двустаен апартамент за мъж 
или жена. За инфо на :773-681-4562. От-
лични условия. №19521
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен апартамент в 
района на летището О Харе. Много до-
бри условия. 3127143018 №19522

УСЛУГИ 

Chicago + suburbs
MAG NA 38 TARSI GENA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Mag na 
38 tarsi zapoznanstvo s gena 773-560-
2775 ispratete text stanred@mail.com 
7735602775 №19604
ПСИХОЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Психолог с ди-
плома от Великобритания предлага 
психологическа подкрепа и консулта-
ции онлайн. 359896558922 №19600
ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, С дълго-
годишен опит съм в отглеждането на 
деца. Живея в Glenview IL , шофирам. 
Тел. за контакти 872-484-3052 №19549
GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam 
deca v doma si v Ho� man estate, 
predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri i razhodki Tel.224 659 
1156 №19513

ПРОДАВАМ

SOMEWHERE ELSE
AUDI A4 2.0TDI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1000, Дата на про-
изводство май 2007г. Тип двигател Ди-
зелов Мощност 140 к.с. Евростандарт 
Евро 4 Скоростна кутия Автоматич-
на Категория Комби Пробег 230000 км 
Цвят Черен 882967951 №19602

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

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: 
* $0.80/m Тим * $0.70/m Соло, Пъл-
ни 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 Годи-
ни опит CALL NOW: 224-724-1694- 
Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седми-
ца за започване , в зависимост от 
опита. Търсим собственици на ка-
миони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съоб-
щение, ако не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО: “Съдии на самите себе си”. Щампа. Елата. Аретир. Тарар. Спирала. Араки (Садао). “Ти”. Ирит. Икако. Оман. Ка-
тети. Исна. Икони. Нек. Лика. Стик. Нон. Палат. Макак. Асол. Теме. Амок. Италик. Шумен. “Нариман”. Отава. Хоросан. Налим. 
Икар. Потири. Авари. Арно. Вин (Вилхелм). Нота. Имане. Нос. Левак. “Нора”. Арена. Обол. Гана. “Алото”. Левитан (Исаак). Бар. 
Параван. Ирис. Ваталин. Дева. Конак. Карате. Емират. Ран. “Мама”. Окалина. Баритон. Кератит. Тап. Телеман (Георг). Ри. Ок. ТА. 
Сол. Лили. “Одина”. Отар. Ром. Валета. Аналема. Тирани. “Атила”. Аламан. Ядка. Ана. Ир. Ранина.

ОТВЕСНО: “Къщата на духовете”. Оратория. Дарител. Мотив. Винар. Лорд. Рима. Екатерина. Иранит. Мак. Иприт. Тенор. Ко-
тик. Тел. “На”. Она. Рил. Син. Бас. Моливи. Си. Имена. Онон. Канела. Асептика. “Анатол”. “Вам”. “Милан”. Али. Сакар. Вар. Барака. 
Ета. Амарин. Амина. Агата. Еноти. Итака. Комари. Аратор. Дали (Салвадор). “Атала”. Калиман. Лекари. Ар. Акита. Ни. Арапи. 
Атина. Оса. Окиси. Мане (Едуар). Анели (Анджело). “Анар”. Ера. Окото. Ренар (Жул). Мито. “Ала”. “Оберон”. Латин. Аладин. Ко-
лан. Етамин. Лакон. Оверат (Волфанг). Теми. Осика. Олива. Октава. Атаман. Иринин (Борис). Карас. Онат. Парана.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА:

Жена пита съпруга си:

– Ако отида при друг 

мъж, на теб мъчно ли ще 

ти е?

– Е, какъв пък ми е той, 

та да ми е мъчно за него?

  
Възпитаният мъж не прави забележка на жена си, 

че не бърка правилно бетона!

  
Купих препарат, дето пише: „Измива 200 чинии.“ 

Прибирам се и гледам… Нищо не е измил!

  
- Татко, защо се подписваш в бележника с кръстче? 

Нали не си неграмотен?
- Не искам учителят да помисли, че грамотен човек 

може да има такова дете.

  
Иванчо пита баща си:
– Тате, извънземните приятели ли са или врагове?
– Зависи, защо?
– Ами, кацнаха и взеха баба.
– А-а, тогава са приятели!

  
- Изядох шест кюфтета, преди да си взема лекар-

ството.
- Какво лекарство вземаш?
- Капки за очи.

  
Наташа Ростова и поручик Ржевски се разхождат в 

парка. Минавайки покрай езерото, Наташа замечтано 
питa:

- Поручик, никога ли не сте мечтал да се превърне-
те в лебед?

Удивен, поручикът нервно преглъща:
- С гол задник в студената вода? Не, благодаря!

  
Да си песимист е чудесно - винаги си или прав, или 

приятно изненадан!

  
- Скъпи, дай ми пари за джобни разходи!
- Колко?
- 1000-2000!
- Скъпа, егати джобовете дето имаш!

  
Веганите не остаряват, а повяхват.

  
Всяка сутрин правех крос, за да избягам от инфарк-

та. Оказа се, че въобще не ме е гонил, а ме е причак-
вал!

  
Алкохолът ми даде много незабравими моменти, 

които не помня.

  
- Ти ревнива ли си?
- Не!
- Мъжът ти, като излезе сам, по колко пъти му звъ-

ниш?
- В какъв смисъл да излезе сам?

  
– Защо закъсняхте за работа?
– Късно излязох от вкъщи.
– А защо не излязохте по-рано?
– Защото вече беше късно да излизам по-рано…

  
Вече се разбра официално защо спряха бюлетина 

за нивото на река Дунав в сантиметри – защото това 
били лични данни на реката!

  
Умират поп и шофьор. Бог ги посреща – с най-голе-

мите почести се оказва шофьорът.
Попът се почувствал засегнат:
- Господи, защо така… цял живот съм ти служил?
Господ:
- Защото докато ти проповядваше, всички спяха… а 

докато той караше, всички се кръстеха.

  
Лекар към пациент:
- Пушите ли?
- Не.
- Пиете ли?
- Не.
Лекарят, поглеждайки пациентското досие:
- Ами, то, като гледам, май и няма за кога...

  
- Тате, знаеш ли колко е дълга пастата за зъби?
- Откъде да знам, какви въпроси ми задаваш...
- От хола до кухнята, тате!

  
Двама си говорят за жени. Единият пита:
– Какво ще кажеш, ако срещнеш жена, която те оби-

ча, разбира те и ти прощава?
Другият:
– Ще й кажа „здравей, мамо!“

  
На банкета на синоптиците присъстваха между 5 и 8 

човека, на места до 12… А се усещаха като 20!

  
Програмист е на гости при свой приятел пианист. 

Той с гордост му показва новото си пиано. Програмис-
тът го оглежда дълго и накрая казва:

- Много му е неудобна клавиатурата - всичко на 
всичко 84 клавиша, половината от тях функционал-
ни... Обаче, виж - това да натискаш Shift с крак е много 
оригинално!

  
Свети Петър седи на вратата на Рая.
Приближава се чернокож човек.
- Как се казваш, приятел?
- Леонардо ди Каприо.
- Я изчакай малко тук - смутено отговорил светията.
После набира мобилен телефон и пита:
- Абе, шефе, последно не разбрах - „Титаник“ потъна 

ли или изгоря?

https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/neli.nova.9
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Осъзнавайки мястото си в об-
щата картина, ще се почувствате 
пълноценни, уверени в себе си, 
което пък ще ви подтикне да се 
заемете с нещо ново и непозна-

то. Ще си дадете сметка коя сфера на дейност е по-
лезна за вас, къде бихте се чувствали най-пълноцен-
ни и по какъв начин да стигнете до набелязаната цел, 
без да претърпите загуби или да навредите на пози-
циите си. Нестандартните идеи ще никнат като гъби 
в съзнанието ви, а интуицията ще ви подскаже с кои 
да се заемете.

РАК
Възползвайте се от публични 
форуми, на които можете да раз-
гърнете уменията и способно-
стите си. Направете го, без да 
скъсявате дистанцията с окол-

ните, за да не станете обект на посегателство на 
крадци или мошеници. Необходимостта на момен-
ти да променяте плановете си ще е предизвикана 
от обективни обстоятелства. Съобразите ли се с тях, 
ще избегнете възможността да ви въвлекат в интри-
ги. Не прекалявайте с фантазиите и доверието, кои-
то ви вкарват в разочарование.

ВЕЗНИ
Атмосферата в дома или на ра-
бота е спокойна и това ви се от-
разява добре. Успявате да ви-
дите в положителна светлина 
нещата, дори когато не вървят 

по начина, по който искате. Добре ще е да не поз-
волявате на дребните неща да ви разстройват. На-
сочвате енергията си към конкретни цели. Вашите 
действия са правилни и ефективни, защото сте наяс-
но какво искате и стигате направо до горещата точ-
ка. На работа печелите благоволението и подкрепа-
та на началниците и колегите си.

КОЗИРОГ
Идва моментът да ускорите дви-
жението, да се отворите за дру-
гите, да се насочите към нови 
области на интереси. Вашата 
чувствителност ще е по-голя-

ма от обичайното. Звездите силно ви насърчават 
да се насладите на земните удоволствия и да не си 
отказвате нищо. Хубав момент да си изясните отно-
шенията с хората около вас. Опитайте се да бъдете 
обективни и да не отправяте лични нападки, кое-
то означава да се поставите на мястото на другия, а 
това хич не е проста работа.

ТЕЛЕЦ
След като преодолеете труд-
ните ситуации, в които попада-
те, ще претърпите и загуби, но 
пък и ще откриете допълнител-
ни възможности за разгръщане 

на уменията си. Ограничете общуването до неиз-
бежните контакти, за да запазите силите си и да из-
бегнете възможността за погрешни действия, при-
чинени от умора. Използвайте само информация от 
достоверни източници, доказали, че може да им се 
вярва. Без особени усилия ще постигнете целите, 
към които се стремите от известно време.

ЛЪВ
Може да се изправите пред пре-
пятствия, които вместо да ви от-
кажат, само ще засилят борбе-
ността ви. За да постигнете това, 
което сте си поставили за цел, 

ще трябва да получите помощ или поне малка под-
крепа. Ако ходите на работа, нищо чудно да се на-
ложи да свършите първо чуждата преди вашата. Об-
щуването малко по-трудно ще ви се отдава, защото 
мислите ви ще са объркани, а решенията – по-слож-
ни. Що се отнася до любовта, на хоризонта няма об-
лаци, които да я засенчват.

СКОРПИОН
Възможно е да бъдете възнагра-
дени за вашите положени уси-
лия в миналото. Умението да 
импровизирате ще ви е необ-
ходимо. Без да се налага да пра-

вите нищо специално, знаете как да направите до-
бро впечатление. Задачите, с които предстои да се 
справяте, може би ще изместят някои от плановете 
ви встрани. Амбициите ви ще растат, тъй като иска-
те да реализирате всичките си желания и цели. Ин-
стинктът ще ви води в правилната посока. Звездите 
ви даряват с чар и привлекателност.

ВОДОЛЕЙ
Сами си генерирате проблем, 
стаявайки чувствата и страхове-
те си. Опитайте да сте по-смели 
и открити, само може да спече-
лите от това. Хубав период, за 

да приключите с някои стари навици и да открие-
те неща, които сте смятали за отдавна изгубени. Не 
бъдете твърде резки с хората около вас, все пак и 
те имат чувства. Срещите и разговорите с приятели 
ще ви донесат удовлетворение. Хубаво е също да 
направите планове за действията си оттук-нататък, 
макар и само мислени.

БЛИЗНАЦИ
Контактите ще са интензивни, 
хората, с които общувате, ще са 
добронамерени, част от отно-
шенията ще променят характера 
си. Проявете максимално стара-

ние, когато работите с документи, особено ако тряб-
ва да ги представяте пред държавната администра-
ция и други официални институции. Благоприятно 
решение ще получите на юридически въпрос, който 
пряко ви засяга. Не прекалявайте с разходите, дори 
и да нямате в момента финансови затруднения. Не 
ограничавайте социалната си активност.

ДЕВА
Нужно е да сте внимателни спря-
мо финансите, тъй като ще сте 
склонни към леко разхищение. 
Игнорирайте цялата непровере-
на информация, която получава-

те, и не споделяйте плановете си с никого. Прияте-
лите са много важни, особено когато имате някакви 
неприятности. Финансовите проблеми постепенно 
се стабилизират и започвате да се чувствате по-спо-
койни и по-стабилни. В привидното спокойствие на 
ежедневието ще откриете ситуации, които ви отва-
рят врати към по-добри реалности.

СТРЕЛЕЦ
Има вероятност да се появят 
нови възможности за успех. Ще 
търсите по-лесни начини да по-
стигнете целите си. Вземате не-
щата в свои ръце по време на 

работа. Работете усилено и резултатите ще надми-
нат очакваното. Също така можете да получите ком-
плименти или похвали от колеги и приятели. Въз-
можно е обаче да възникне напрежение в резултат 
на вашите усилия. Имате заслужено самочувствие. 
Смело вървите напред, без да поглеждате зад себе 
си - това е вашата голяма сила.

РИБИ
Ще сте доста енергични и гото-
ви да се справите с всякакви пре-
дизвикателства. Ако няма кой да 
ви ги отправи, сами ще си ги съз-
дадете. Само не прекалявайте с 

активността, може да ви дойде в повече. На някои ще 
им се прииска да прекарат времето в приказки с не-
познати по интернет, внимавайте какви ги говорите. 
Вече е крайно време да престанете да мислите за ра-
бота и да се повеселите като всички хора, дори и да 
не ви се иска ще ви въвлекат в някое нехаресвано ме-
роприятие.

https://www.brookhavenmarket.com/
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САЩ са потулили „друг инцидент в Розу-
ел“, при който НЛО с форма на авокадо 
се разбило в пустинята в Ню Мексико 

през 1945 г., твърдят „ловци на извънземни". 
Според двама сериозни изследователи го-
лямо НЛО е паднало по време на буря в Ню 
Мексико две години преди скандалния ин-
цидент в Розуел. Те казват, че американската 
армия е скрила доказателствата за тази ката-
строфа от 1945 г.

Италианската разследваща журналистка 
Паола Леопици Харис и известният френ-
ски учен и изследовател на НЛО доктор Жак 
Вале са се обединили, за да разкрият под-
робностите за предполагаемата катастрофа 
от 1945 г. Двамата са работили върху първа-
та компютъризирана карта на Марс за НАСА. 
Те направиха възстановка на наблюденията 
на НЛО от 1945 г. на трима свидетели.

Очевидците говорят за почти непокътнато 
НЛО и екипажа му, заловен от отряд на аме-
риканската армия. Изследователите твър-
дят, че разполагат с документирани доказа-
телства за

летящ апарат с форма 
на авокадо

тежащ няколко тона, който е бил изваден 
от имота, където се е разбил през 1945 г.

Според тях катастрофата на НЛО се е слу-
чила същата година като проекта „Тринити“ 
и на същото място в пусти-
нята. Проект „Тринити“ е 
било кодовото име на пър-
вата детонация на ядрено 
устройство от армията на 
Съединените щати на 16 
юли 1945 г. Това бе част от 
проекта „Манхатън“, кой-
то сложи край на Втора-
та световна война с двете 
ядрени бомби, хвърлени 
в Нагасаки и Хирошима, 
Япония.

Разследващите твърдят, 
че НЛО може да е било 
привлечено в този регион 
поради ядрените опити, 
провеждани от американ-
ската армия. Паола Харис 
и доктор Вале разговаряха 
с двама свидетели, Хосе и 
Сабрина, които казаха, че 
са наблюдавали не само 
действителната катастро-
фа на обекта в техния имот, но и действия-
та на армията на САЩ да го вдигне и отнесе.

Свидетелите мълчали около 60 години за 
това, което са видели.

Кристофър Мелън, бивш заместник по-
мощник-министър на отбраната на САЩ, на-
рече данните „нова причина да вярваме, че 
нашето правителство крие физически дока-
зателства за извънземна технология“.

Позовавайки се на новата информация, 
професор Пол Хайнек добави, че изследва-
нето „разкрива нова история на НЛО". Раз-
критията са окачествени като подобни на 
инцидента в Розуел, който досега беше най-
ранното регистрирано предполагаемо из-
земване на останки от НЛО от правителство-

то на САЩ, случило се през юли 1947 г.
Случаят в Розуел беше обявен от Военно-

въздушните сили на армията на САЩ като ка-
тастрофа на военен балон в ранчо близо до 
Розуел, Ню Мексико. Въпреки това послед-
валите теории на конспирацията твърдят, че 
катастрофата всъщност е била на НЛО и че 
истината е била прикрита от правителство-
то на САЩ.

Слуховете за инцидента 
в Розуел

включват разкази за прибрани от армия-
та отломки. Те са описани от Джеси Марсел 
- единственият известен свидетел, който е 
придружил останките от мястото на ката-
строфата до местоназначението из във Форт 
Уърт - като „нещо, което не е създадено на 
тази земя“.

Други свидетелства идват от Бил Брейзъл, 
син на фермера Мак Брейзъл, съседът му 
Флойд Проктър и Уолт Уитман младши, син 
на новинаря У. Е. Уитман, който е интервюи-
рал Maк Брейзъл. 

Според тях материалът, за който Мар-
сел говори, има суперздравина, която няма 
общо с метеорологичен балон.

През октомври 1980 г. разказът на Марсел 

бе изложен в книгата The Roswell Incident от 
Чарлз Бърлиц и Уилям Муур. Книгата ланси-
ра подозрението, че отломките, които били 
прибрани в присъствието на Марсел в ран-
чото на Фостър, са били заменени с отломки 
от метеорологично устройство като част от 
прикриването.

Книгата също така твърди, че пресата не 
е получила разрешение за близък оглед 
на отломките, открити в ранчото. Усилията 
на военните бяха описани като целящи да 
дискредитират случая и „противодействат 
на нарастващата истерия към летящите чи-
нии“. В книгата са включени два разказа за 
сплашване на свидетели, включително за-
държането на Мак Брейзъл.

Авторите казват, че са интервюирали над 
90 свидетели, въпреки че показанията на 
само 25 са показани в книгата и само седем 
от тези хора твърдят, че са видели отломки-
те.

В същата книга за първи път са предста-
вени и свидетелства от втора ръка за някак-
ви тела на извънземни на мястото на ката-
строфата. 

Това допълнително замъгли историята 
с инцидента, като мнозина скептици към 
конспиративната теория за прикрита ката-
строфа на извънземни посочиха, че някои 
от разказите от първа ръка съдържат еле-
менти от историята за още една катастрофа 
на НЛО от 1948 година, която впоследствие 
бе разобличена като измама, но за момент 
стана сензация.

САЩ прикриват още една 
катастрофа на НЛО освен Розуел?
XТя датира от 1945 година

ВАСИЛ 
ДИМОВ

vasil@bg-voice.com

http://www.newchancetransport.com/contact.php
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Джаред Лето показа впечат-
ляващите си коремни муску-
ли, позирайки без тениска на 
плажа. На кадъра, споделен в 
неговия профил в Instagram, 
50-годишният носител на 
„Оскар“ излъчва увереност, 
демонстрирайки стегнатото 
си тяло, докато стои бос на пя-
съка.

На въпросната снимка ак-
тьорът от „Морбиус“ носи 
само бели панталони и тъмни 
слънчеви очила. Младежка-
та визия на Джаред разтуптя 
сърцата на многобройните му 
фенки по цял свят.

Известно е, че звездата от 
„Къщата на Гучи“ се храни 
доста здравословно. Той е ве-

ган от около 20 години и смя-
та, че диетата му е това, което 
го поддържа млад отвътре и 
отвън. През лятото той демон-
стрира резултатите от тест, 
който измерва възрастта на 
кожата му, която била като на 
25-годишен.

50-годишният Джаред Лето  
е веган от 20 г.

Хали Бери изигра момиче на 
Бонд в Die Another Day. В профи-
ла си в Instagram тя си припом-
ни голямата си роля отпреди 20 
г. Хали сподели кратко видео от 
филма и написа: „Минаха 20 г. Пи-
ърс Броснан е моят Бонд завина-
ги.“

Хали разкри и пред какво пре-
дизвикателство се е изправя-
ла по време на снимките на Die 
Another Day. „Така че най-голямо-
то актьорско предизвикателство, 
което имах в тази сцена, беше да 
направя така, че да изглежда, че 
водата е топла... докато аз всъщ-
ност замръзвах“, каза Бери, коя-
то никога не криеше колко е раз-
вълнувана да участва във филм 
за Джеймс Бонд.

„Сцената, в която излизам от 
водата, беше емблематична“, 
обясни още Холи Бери в интервю 
за Vanity Fair.

Adidas AG съобщи, че е започна-
ла вътрешно разследване на обви-
ненията в неподходящо поведение 
на Кание Уест, по-малко от месец 
след като германският производи-
тел на спортни облекла реши да 
прекрати партньорството си с ра-
пъра.

Компанията твърди, че е започ-
нала разследването, след като е по-
лучила анонимно писмо с няколко 
обвинения срещу музиканта, който 
сега носи името Йе.

Разследването следва доклад на 
списание Rolling Stone, в който под-
робно се описват предполагаеми 
инциденти на неподходящо пове-

дение на Йе към персонала и по-
тенциалните служители.

„В момента не е ясно дали твър-

денията, направени в анонимното 
писмо, са верни“, каза говорител на 
Adidas в изявление за Reuters.

Adidas започна разследване на 
обвиненията срещу Кание Уест

Хали Бери: Броснан е моят 
Бонд завинаги

На около 80 км от Доха, 
столицата на Катар, 
се намира град Филм 

Сити, където можете да на-
мерите останките от древно 
арабско селище.

Това място, известно като 
призрачния град, се намира 
в залива Зекрит на западния 
бряг на Катар.

Съобщава се, че Film City е 
построен за целите на заснема-
нето на арабския телевизионен 
сериал Eyaal Al Theeb ("Синове-
те на вълка"), чието действие 

се върти около борбата на две 
арабски племена.

Остри скали, пустинен пясък 
и дюни водят до това необи-
чайно катарско село, известно 
като селото призрак. След това 
започват да се виждат пясъч-
ни скали и камъчета с интерес-
на форма, а край селото почти 
няма хора и коли.

Едно от интересните неща 
тук е каменният стълб с форма 
на гъба. Посетилите го призна-
ват, че са се чувствали самотни 
и са ги побивали тръпки.

Град без хора близо  
до Доха интригува мнозина

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Джони Деп ще се снима в 
шестия филм от поредицата 
„Карибски пирати“ - пет годи-
ни след предишното приклю-
чение на капитан Джак Спароу, 
пише в. „Сън“.

Според публикация в табло-
ида името на Деп фигурира в 
списъка на актьорите 
и техническия персо-
нал, извикани за учас-
тие в снимките на фил-
ма.

Изданието пише 
още, че пробните 
снимки за продукци-
ята, чието работно за-
главие е „Ден в море-
то“ (A Day At The Sea), 
ще започнат през фев-
руари във Великобри-
тания.

Отбелязва се също, че про-
ектът е на ранен етап и все още 
не се знае кой ще режисира но-
вото приключение. Известно е 
обаче, че изпълнителен проду-
цент ще бъде Брус Хендрикс, 
който участва в създаването 
на първите три филма.

Около 2500 души се събра-
ха на известния плаж Бонди 
Бийч в Сидни, съблякоха се и 
позираха голи за американ-
ския фотограф Спенсър Туник 
в опит да повишат осведоме-
ността за рака на кожата.

Туник, известен с това, че 
позира за групови снимки на 
някои от най-попу-
лярните забележи-
телности в света, из-
ползва мегафон, за 
да инструктира тъл-
пата, преди мнозина 
да се потопят голи в 
океанските води.

„Имаме възмож-
ност да повишим 
обществената осве-
доменост относно 
кожните прегледи и 
за мен е чест да бъда 

тук“, каза Туник в тази пролет-
на сутрин в Сидни.

На 3 юни Туник снима гола 
фотосесия с 2 хиляди души в 
Амстердам, а на 18 август на-
прави „жива скулптура“ от 600 
доброволци на един от топя-
щите се швейцарските глет-
чери.

Китайско-канадският певец и актьор 
Крис Ву беше осъден на 13 г. затвор, пре-
димно за изнасилване, според съдебна 
присъда, обявена по дело, предизвика-
ло скандал в страната.

32-годишният артист беше осъден на 
„11 г. и 6 месеца затвор за изнасилва-
не на поне три жени“, според решени-
ето на окръжния съд в Чаоян в Пекин, 
който добави, че поп звездата „е също 
така осъдена на една година и 10 месе-
ца затвор за престъплението събира-
не на хора за сексуален разврат“ и ще 
бъде депортиран от Китай, когато изле-
жи присъдата си.

Той беше задържан миналата година, 
след като 18-годишна китайска ученич-
ка го обвини, че е склонявал нея и други 
непълнолетни момичета да правят секс 
с него.

Шакил О'Нийл изисква само едно 
нещо от децата си: „да бъдат образо-
вани". Легендата на НБА обяснява в ин-
тервю, че когато става дума за децата 
му, той иска те да докажат своята стой-
ност чрез упорит труд.

„Не ме интересува какъв си, защото 
ако се прави по правилния начин, вяр-
вам в непотизма“, каза той.

О’Нийл, говорейки пред американ-
ското списание People за отглеждането 
на децата си, добави: „Аз съм честен и 
давам пример. Мога да кажа на децата 
си да се образоват, но водя с пример“, 
добавяйки, че „моите деца са много по-
умни и по-способни да успеят в учили-
ще. Опитах, но не съм толкова умен.“

Бившият баскетболист обаче каза 
още, че преди да го наследят, децата му 
ще трябва да му докажат своята стой-
ност.

Крис Ву беше осъден на 13 г. 
затвор за изнасилване

2500 души позираха голи за 
известния фотограф Спенсър Туник

Джони Деп ще се снима в новия 
„Карибски пирати“Шакил О'Нийл иска децата му 

да бъдат образовани

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Всеки художник влага парченце от ду-
шата си в своята творба и колкото по-
голям е талантът му, толкова по-мо-

щен е ефектът. Има картини обаче, които 
притежават скрит негативен заряд. Всеки, 
който ги е притежавал, докосвал или прос-
то ги е гледал продължително време, впо-
следствие претърпява различни нещастия 
или дори загива.

Съществуват много картини, които имат 
мрачна слава. Ето някои от тях:

Холандският ренесансов художник Пи-
тер Брьогел е начело в класацията на про-
кълнатите картини. Твърди се, че неговото 
платно „Поклонението на влъхвите“ докар-
ва на жените стерилитет. Всичко започнало 
от там, че сестрата на Питер Брьогел – Ста-
рия, му позирала

в качеството на Дева Мария
Впоследствие се установило, че тя не 

може да има деца.
Тази история се повтаряла многократ-

но. Същата съдба сполетяла семействата 
на различни колекционери, които останали 
бездетни. Последният собственик се ока-
зал някакъв холандски архитект, който вече 
имал три деца и нямал намерение да увели-
чава бройката, пише и hicomm.bg.

Понастоящем картината се намира в Лон-
донската национална галерия, но няма дан-
ни дали влияе върху посетителите или съ-
трудничките на музея.

„Плачещото момче“ 
проклело баща си

За Бруно Амадио не се знае много. Някои 
го наричат гений, други – садист, трети – 

магьосник. Цялата истина за Амадио нада-
ли някога ще излезе наяве. С известна доза 
достоверност обаче може да се твърди, че 
той бил почитател на Бенито Мусолини и е 
участвал във Втората световна война като 
подофицер във фашистки полк.

Амадио направил 65 портрета на плаче-
щи сирачета, които продал на туристите 
след Втората световна война. Най-извест-
ната картина се нарича „Плачещото момче“, 
която официално е обявена за прокълната 
в Англия. Според легендата художникът 
запалил кибритена клечка пред лицето на 
момчетo

за да го разплаче
Предполага се, че в качеството на модел 

той използвал сина си. Обаче детето се за-
инатило и не пожелало „да пусне сълзи“. 
Художникът се сетил, че то изпитва ужас от 
огъня, и прибягнал до своеобразно мъче-
ние: започнал да пали клечки кибрит на ня-
колко сантиметра от лицето му.

Момчето се дърпало, но бащата, който 
по време на войната сигурно бил свидетел 
на какви ли не изтезания и издевателства 
над хора, включително и деца, го заставил 
да стои мирно.

Един ден синът, чиито сълзи шуртели 
като ручей, не издържал и започнал да 
крещи: „Дано ти изгориш!“. Момчето умря-
ло от пневмония три месеца след случката 
със запалените клечки.

За проклятието на „Плачещото момче“ се 
заговорило едва през 1985 г. При това не в 
Испания, не и в Италия, а в Англия – след 
серия загадъчни съвпадения. Предимно в 
Северна Англия лумнали пожари в двай-
сетина къщи. Изгорели доста обитатели на 
овъглените домове. Журналисти, разслед-
ващи странните опожарявания, установи-
ли, че от цялото имущество винаги оце-
лявали само репродукциите на картината 
„Плачещото момче“.

„Любовни писма“
Историята на тази картина на Ричард 

Кинг е наистина смущаваща. В хотел The 
Driskill, намиращ се в щата Тексас, се наста-

нило семейството на авторитетен мъж – се-
натор Хюстън. Сред гостите била и негова-
та дребна дъщеричка Саманта, която била 

доста буйна.
Играейки си с топка, стигнала до стълби-

щето. Протегнала ръчички да хване играч-
ката и полетяла надолу през парапета. Па-
дайки, детето умряло на място.

Странното в цялата история е това, че 
на една от стените на хотела бил закачен 
портрет на момиченце, нарисуван доста 
преди Саманта да се роди, а най-странно-
то е, че двете си приличали като две кап-
ки вода.

Гостите забелязвали и друга чудноватост 
– в случай че дълго гледали към портрета, 
изражението на детето се променяло. Ли-
цето на момичето просто сияело. Този хо-
тел все още работи и приема гости.

„Венера с огледалото“
Тази картина на Диего Веласкес е нари-

сувана около 1650 г. Произведението се 
прославило с това, че притежателите му 
се разорявали малко след като са го купи-
ли. Пръв собственик на картината бил мад-
ридски купувач. След като се сдобил с же-
ланата красавица, се разорил – корабът 
му със скъп товар бил похитен от пирати, 
след което трябвало да разпродаде цялото 
си имущество

за да плати дълговете си
По-късно картината сменила притежате-

ля си, който също се занимавал с търгов-
ски бизнес. Но и той не успял да се наслади 
дълго на новата си придобивка – складът 
му бил ударен от мълния и само за час за-
губил всичко.

Картината била изложена на търг, къ-
дето я купил богат лихвар. Само седмица 
след това в дома му влезли крадци, убили 
стопанина и откраднали сандъче със злато. 
Наследниците на убития не могли по ника-
къв начин да продадат картината с лоша 
слава. В края на краищата те я дарили на 
Лондонската национална галерия.

Картини убийци: Мистериозните тайни на 
прокълнати творения на велики художници
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X„Поклонението на влъхвите“ докарва на жените стерилитет, 
„Венера с огледалото“ разорява собствениците си

„Венера с огледалото“
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