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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Мине се не мине някой месец, и упра-
вляващите изскачат с нова идея как да 
върнат българите в чужбина обратно в 
Родината. Бързо търсене само в нашия 
сайт показа десетина такива идеи през 
последните няколко месеца - безплатен 
апартамент (Томислав Дончев), иници-
атива с писма (Държавната агенция за 
българите в чужбина), обиколки на уп-
равляващите в 13 града на 11 държави с 
оферти за работа (през 2014 г.), мобилно 
приложение „Bulagria wants you“ (преди 
месец) и последното - до 1200 лева на 
месец, с бонус, ако се завърнете в някое 
село (виж страница 4).

Коментарите в Мрежата са повече от 
иронични по последната идея - от раз-
мера на сумата до въпроса какво човек 
може да работи по селата, че и в много 
от по-големите градове.

Похвално е, че все пак България се 
опитва да има някаква политика за ре-
имиграция, но в случая ми се струва, че 
тя е на принципа да се усвоят едни пари 
от Брюксел, защото финансирането за 
последната идея идва от еврофонд.

Страната ни има спешна нужда от 
адекватна демографска политика, за-
щото най-големият проблем за всеки 
бизнес там е липсата на работници - от 
ниско квалифицирани до специалисти. 
Това е една от главните причини чуж-
дестранни компании да инвестират по-
вече в България (наред с корупцията и 
неработещата съдебна система). Родни-
те фирми също не могат да се развиват 
заради липсата на работници, това спи-
ра растежа на икономиката. По-малко-
то работещи пък намаляват приходите 
в социалните програми за пенсии, здра-
веопазване, данъци.

От 1990 до 2017 г. България е загуби-
ла 19% от населението си. Всяка година 
от България си тръгват около 25 хиляди 
души, въпреки че тази тенденция се за-
бавя. Според една прогноза на ООН до 
2050 г. населението в повечето източно-
европейски държави ще спадне почти 

наполовина. В него за България се пред-
вижда спад до 5 милиона души.

Но нито безплатен апартамент, нито 
по 1200 лева помощ ще върнат онези от 
нас, избрали да живеят и работят далеч 
от България. Защото не са само парите. 
А десетки много други неща, които все 
не биват решавани.

Нужни са ред и правила, които да ва-
жат за всички. Равни възможности за 
развитие - да си създадеш малък бизнес 
и да не те е страх, че ако той е успешен, 
местният наместник на ГЕРБ ще дойде 
да поиска половината от него.

Нужна е съдебна система, която да 
дава сигурност, че ако правата ти бъдат 
нарушени, ще има бързо и справедливо 
възмездие.

Нужно е изтласкването на тази пла-
ка на бивши ДС ченгета, които са впили 
своите пипала във всички сфери на по-
литическия, икономическия, медийния 
и културния живот на страната и про-
дължават да я управляват тихо, но зло-
кобно 30 години след уж-промяната.

Решението на тези основни проблеми 
(или поне някакъв реален опит за това) 
всъщност ще направи така, че всички в 
България да изкарват повече пари и да 
живеят по-добре. И много от нас наисти-
на да поискат да се върнат. И то без фи-
нансови примамки от правителството.

Но понеже това едва ли ще се случи 
в нашия живот, парите ще идват от бъл-
гарите в чужбина към тези, останали да 
живеят в Родината - за тази година те са 
надхвърлили 1,2 милиарда евро. Всъщ-
ност дали вярвате, че някой наистина 
иска да ни връща обратно? Просто има 
едни пари за усвояване по европрогра-
ма и добър повод за ПР по медиите на 
управляващите. До следващата им „ге-
ниална“ идея как да ни връщат. А ако мо-
жеше тях някой да ги прати надалеч….

Успешна седмица!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Пак ще ни връщат, 
този път на село
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Б
ългарската държава пред-
вижда да дава половин мини-
мална заплата на българите 
от чужбина, които се върнат 
да работят в малките градове 

на страната.
Условието е те да си изберат профе-

сия в градове и села, където средното 
възнаграждение е по-ниско от това за 
страната. Така през следващата година 
те могат да получат допълнително 305 
лв. на месец. Помощта е за година, като 
общо ще вземат 3660 лв.

Плановете на правителството обяви 
заместник социалният министър Зорни-
ца Русинова по време на форума „Успе-
лите българи в чужбина - за каузата Бъл-
гария“, който се проведе в понеделник.

Пакетът „Завръщане“ е до 1200 лв. на 
месец, като е съобразен спрямо нужди-
те на конкретния човек.

Освен финансова подкрепа той 
включва и покриване на наема за годи-
на. Държавата ще дава и бавачка за де-
цата за 4 месеца.

Ако в семейството има чужденец, ще 

се осигурят и уроци по български. При 
тези мерки няма ограничение за населе-
ните места.

Българите от чужбина и тези в Бъл-
гария могат да обменят опит и идеи, да 
създадат мрежа от контакти, обясни ви-
цепремиерката Марияна Николова, коя-
то бе патрон на събитието.

По време на форума успели българи 
от чужбина, които също участваха в него, 
поискаха електронно гласуване, обща 
платформа за идеи и помощ, както и

по-лесни процедури
в България

2 млн. са българите в чужбина, те са 
и най-големият инвеститор в Родината. 
Парите, които те изпращат, са между 2,5 
и 3% от БВП и помагат на 300 хил. души. 
Това обобщи председателят на Движе-
нието за обновление на българските ре-
гиони и общини Светослав Спасов.

Той призна, че не очаква голяма вълна 
българи от чужбина да се върнат в Бъл-
гария. По думите му това е дълъг про-
цес, свързан най-вече с инвестициите.

,,Идеята да поканим тези успели бъл-
гари от чужбина е, ако могат да намерят 
възможности в България за инвестиции 
на своите бизнеси или предоставяне на 
своите идеи и опит, за привличане на 
други българи от средното ниво, кои-
то биха искали да се върнат в Родината’’, 
каза Светослав Спасов.

„Младите хора са бъдещето на всяка 
страна и тенденцията те да бъдат при-

вличани с цел завръщане и развитие в 
Родината е приоритет с огромна значи-
мост. Оценяването на техните качества 
и умения е именно една такава тенден-
ция. Да виждат условия за развитие в 
България е повече от възможност, това 
е капитал за страната ни“, каза пък пред-
седателят на Държавната агенция за 
българите в чужбина Димитър Влади-
миров.

За българите в чужбина - по 305 лв., 
ако се върнат на село в България
�Държавата предлага и жилище, детегледачка 

и учител по български за половинката
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С
отир Цацаров може да про-
дължи да има охрана от дър-
жавата, въпреки че вече не 
заема пост, за който законът 
го изисква. Преди дни той бе 

освободен предсрочно като главен про-
курор, за да заеме поста на председател 
на Комисията за борба с корупцията и 
конфликта на интереси (КПКОНПИ). Така 
той вече няма право на охрана от НСО и 
тя трябва да му бъде свалена.

Това обаче може и да не се случи, тъй 
като междуведомствената комисия, коя-
то решава кой да бъде пазен, може да се 
събере, и без да дава отчет на общество-
то, да разшири кръга от лица, за които 
смята, че имат нужда от защита, пише 
„Свободна Европа“. Според източници 
на медията това е твърде вероятно да се 
случи преди края на годината.

Потърсени за коментар, от пресцен-
търа на НСО не отговориха дали звеното 
ще се събере, за да „продължи“ защитата 
на Сотир Цацаров. „Междуведомствена-
та комисия се събира по целесъобраз-
ност, а не заседава по график“, отговори-
ха от пресцентъра на службата.

В нейния състав, според специалния 

закон, уреждащ дейността на службата, 
освен шефа на НСО, влизат председате-
лят на ДАНС, главният секретар на МВР. 
А при необходимост и ръководителите 
на Служба „Военна информация“ и на 

Държавна агенция „Разузнаване“.
Заради факта, че повечето представи-

тели в звеното са свързани с изпълни-
телната власт, е твърде вероятно бив-
шият главен прокурор да се договори 

и охраната му изобщо да не бъде сва-
ляна, твърди друг източник на Свобод-
на Европа. Подобно тихо „разширяване“ 
на кръга от пазени лица всъщност стои 
в основата на непрестанното нараства-
не на бюджета на НСО.

В тази посока бяха и думите на бив-
шия шеф на НСО ген. Димитър Влади-
миров, казани пред Нова телевизия. 
Според него кръгът лица, които охра-
нява Националната служба за охрана, е 
нараснал неимоверно. А бюджетът на 
службата от 2004 година досега се е уве-
личил драстично. Той подчерта, че пре-
ди 15 години разходите на НСО са били 
13 млн. лв., а сега са достигнали рекорд-
ните 40 млн. лева.

„Не би следвало да се харчи държа-
вен ресурс за охраната например на по-
четния председател на Движението за 
права и свободи (ДПС) Ахмед Доган, де-
путата от Движението Делян Пеевски, 
който ходи много рядко в парламента, 
както и за председателя на Комисия-
та за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, който „не е ниво за НСО“, ко-
ментира Владимиров.

�Според бивш шеф на службата това не трябва да се случва

Цацаров като Доган: С охрана 
от НСО извън закона?
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Е
вродепутатът от България Ан-
гел Джамбазки ще бъде раз-
следван от Европейския пар-
ламент заради расистко 
изказване, което направил по 

време на заседание в транспортната ко-
мисия. Това обяви председателят на Ев-
ропарламента Давид Сасоли.

Това се случва седмица след като ев-
родепутатът беше заловен да шофира с 
алкохол в кръвта.

„Всички тук сме евродепутати и всич-
ки сме с различен произход. Не може 
колеги да бъдат посочвани заради про-
изхода им. Призовете г-н Джамбазки да 
спазва реда“, настоя съпредседателят от 
групата на Зелените Филип Ламбертс.

Към неговите думи се присъедини 
председателят на групата на социали-
стите и демократите Ираче Гарсия, коя-
то заяви, че Европейският парламент е 
на всички европейци. „Правилата тук 
трябва да бъдат спазвани, думите към 
евродепутатите Карима Дели и Исма-
ил Ертуг са напълно неприемливи. В ЕП 
не може да се правят расистки изказва-
ния, това е напълно  недопустимо“, до-
бави тя.

Джамбазки беше цитиран в медиите 

с думите, че председателят на парла-
ментарната транспортна комисия Кари-
ма Дели е „французойката от алжирски 
произход“, а един от авторите на про-
менените правила за международните 
пътни превози Исмаил Ертуг – „герма-
нец от турски произход“.

Коментарът на Джамбазки беше свър-
зан с усилията на двамата му колеги, до-
вели до неокончателното одобрение на 
промени в ущърб на българските пре-
возвачи.

Джамбазки забърка скандал в 
Брюксел с расистко изказване
�Евродепутатът нарекъл колежка „французойка от алжирски произход“

Преди седмица Ангел Джамбаз-
ки беше хванат да шофира след 
употреба на алкохол. Заради 

провинението органите на реда отне-
ха шофьорската му книжка.

Случаят е от 7 декември, но за него 
стана ясно няколко дни по-късно.

Джамбазки е бил спрян за полицей-
ска проверка в Самоков. Дрегерът на 
място е отчел 1,5 промила алкохол. 
Джамбазки обаче е настоял за кръвна 

проба. Според неофициална информа-
ция крайният резултат е в зоната на ад-
министративните санкции, т.е. - под 1,2 
промила.

Заради това патриотът едва ли ще 
бъде подложен на процедурата - ис-
кане на имунитет от Европарламента 
и наказателно дело. Той ще подлежи 
само на акт по Закона за движение по 
пътищата.

„Не е престъпление, но е наруше-
ние. Няма да обжалвам, няма да оспор-
вам решението. Ще държа да си поне-
са максималното наказание по закон и 
лишаване от свидетелство за правос-
пособност“, обяви самият Джамбазки. 
Евродепутатът допълни и че се сраму-
ва от постъпката си.

Взеха 
книжката 
на зам.-шефа 
на ВМРО
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А
ко изборите бяха сега, пар-
тията на Слави Трифонов би 
била трета сила и би измес-
тила ДПС от тройката на вли-
ятелните партии в държа-

вата. Това сочат данните на проучване 
на „Алфа Рисърч“, проведено сред 1017 
пълнолетни граждани чрез пряко стан-
дартно интервю по домовете в периода 
от 5 до 12 декември. От тях става ясно и 
че разликата между ГЕРБ и БСП в момен-
та е едва 3,5 процента в полза на упра-
вляващите. За тях сега биха гласували 
21.7%, а за социалистите 18.2 на сто.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов про-
дължава да е със значимо по-високо до-
верие (29.6%) от лидера на опозицията 
Корнелия Нинова (20.8%), сочат още да-
нните от проучването.

Партията на Слави Трифонов има по-
тенциалната подкрепа на 8.6% от изби-
рателите и конкурира ДПС за третото 
място, която е подкрепена от 7.8% от за-
питаните, уточняват от „Алфа Рисърч“.

„На този етап е трудно да се каже дали 
заявените симпатии ще се превърнат в 
реална подкрепа, още повече, че про-
филът на техните привърженици остава 
все още твърде неясен. За момента по-

ясно се открояват т.нар.

мобилни избиратели
чийто вот бързо се мобилизира, но и 
бързо се демобилизира: най-младите до 
30-годишна възраст, обезсърчени и раз-
очаровани хора от по-малките населе-
ни места“, посочват от социологическа-
та агенция.

Друг извод на проучването е, че през 
2019 г. продължава ерозията в подкре-
пата за националистическите партии. 
Тандемът ВМРО-НФСБ има доверието 
на 5.3%, а „Атака“ – на 1.4%. Лидерите 
им също плавно губят обществено влия-
ние - одобрението за Красимир Карака-
чанов спада от 22.5 до 18.9%, доверието 
във Валери Симеонов остава на равни-
ще 9.1%, а във Волен Сидеров - 6.4%.

Първата изборна година на „Демокра-
тична България“ донесе на обединени-
ето мандат в Европейския парламент и 
добро представяне в пропорционалния 
вот за общински съветници и районни 
кметове в София. Цялостната електорал-
на подкрепа за тях укрепва до 5.1%. Пре-
дизвикателство обаче продължава бъде 
слабото присъствие извън столицата, 
посочват от „Алфа Рисърч“.

�Ерозията на националистическите формации продължава, сочат социологически данни

ГЕРБ с малко пред БСП, 
Слави с малко пред ДПС
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И
звестният светски журна-

лист Марио Трифонов е 

бил открит мъртъв преди 

дни. 52-годишният журна-

лист е намерен в дома си 

в София на 14 декември, а от комента-

ри на негови близки в социалните мре-

жи се разбира, че той сам е посегнал на 

живота си.

Причините за решението му не са 

известни, но близките му споделят, че 

последните месеци са били трудни за 

него, тъй като бил останал без работа 

и търсел отчаяно варианти да започне 

отново някъде да пише. Във Facebook 

профила му приятели споделят, че мус-

кулите не го държали, трудно ходел, по-

несъл тежко смъртта на кучето си пре-

ди седмица, пише и life.dir.bg. Веднага 

след новината за смъртта му социални-

те мрежи се изпълниха със

съболезнования и 
спомени за Трифонов

„Не помня някой да го е хвалил при-

живе така, както днес посмъртно... Той 

имаше нужда да чува всичко това, пре-

ди да се случи... онова. Да почива в мир, 

а вие израствайте“, написа в профила си 

във Facebook светският хроникьор Ев-

гени Минчев.

Марио Трифонов е роден на 18 ноем-

ври 1967 г. в София. Филолог по обра-

зование. С журналистика започва да се 

занимава през 1995 г. Работил е в теле-

визиите „Триада“, „Евроком“ и „7 дни“, в 

радиата „Хит 7“, „Атлантик“ и NET. Бил е 

главен редактор на списанията BEAUTY, 

„Всичко за жената“, Mr. BiG и на сайта 

fashioninside.bg. Работил е и като адми-

нистративен директор на списанията 

FHM и Madame Figaro. Автор е на жен-

ския роман „Най-добрата в играта”. От 

юли 2014 г. е главен редактор на inlife.

bg.

„Научи ни преди всичко на ценните 

неща в живота - за добротата в отноше-

нията, обичта и уважението към всеки 

един, без значение кой къде се нами-

ра на йерархалната стълбичка. Благода-

рим ти за всичко... “, написаха бившите 

му колеги от „In Life“.

Б
ългарка е изчезнала в испан-

ския град Валенсия и се издир-

ва от полицията и близките й. 

Жената се казва Пена Димитрова. За 

последно тя е била забелязана мина-

лия петък, около 17:30 часа, в квар-

тал Марчеленес на Валенсия. Това 

съобщава bulgaros.ovh.

Пена Димитрова е облечена със 

зелено яке и зелени панталони. Же-

ната е висока е 150 см, описват я 

близките й.

В призива за издирването на бъл-

гарката се призовават всички, които 

знаят нещо за жената, да се свържат с 

дъщерята й. Оставен е и телефон: 670 

372 988. Сигнали по случая се прием-

ат и в полицейските управления.

Пена Д. изчезна 
във Валенсия, 
издирват я

Известен журналист 
се самоуби в София

�Марио Трифонов останал без работа, 
отчаяно търсел вариант пак да пише

60
-годишен грък бе осъден на 
доживотен затвор за убий-
ството на българка на остров 

Крит. 38-годишната Антонина Зоева е 
родом от Сливен.

Тялото на жената не бе намерено и 
въпреки това съдът даде максимална 
присъда за умишлено убийство.

По време на процеса подсъдимият 
не направи самопризнания, като отка-
за да посочи къде е погребал тялото 

на жертвата. Защитата направи неус-
пешен опит да прехвърли вината за из-
чезването на българката на друго лице.

В колата и в дома на осъдения раз-
следващите намериха кръв от жертва-
та, което доказва извършеното умиш-
лено убийство. Представени бяха и 
записи от охранителни камери, които 
са запечатали как убиецът е пренесъл 
трупа на жертвата извън населеното 
място.

Доживотен затвор за грък, 
убил българка в Крит
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Н
якои от хората, попаднали 
в клопката на престъпна-
та финансова пирамида на 
българската криптокрали-
ца Ружа Игнатова и реши-

ли да разкажат за това, са подложени 
на заплахи. Подобен е случаят с англи-
чанката Джен Макадам. 49-годишната 
жена, която сподели за начина, по който 
е била примамена, получава анонимни 
заплахи във фейсбук за саморазправа и 
сексуално насилие.

Освен от заплахи, пострадалите от из-
мамата на българката се оплакват от фа-
лити, депресии и паник атаки. Много от 
тях са с ипотекирани домове и потъна-
ли в заеми, пише „168 часа“. Финансова-
та пирамида OneCoin на Ружа Игнатова 
беше разбита от разследващи в начало-
то на тази година.

От наивни инвеститори българката 
успя да забогатее с рекордните 4 млрд. 
евро, но от март 2018 г. схемата, органи-
зирана от нея, стана обект на сериозни 
разследвания в няколко страни. Въпре-
ки че от 2016 г. ФБР не спира да търси 
обвинената в една от най-крупните све-
товни измами с криптовалути, от нея все 
още продължава да няма никаква следа. 
Ясно е, че броят на ужилените от Игна-
това е изключително голям. Според до-
кументи, с които службите разполагат, 
най-големите суми са идвали от Китай, 
Южна Корея, Хонконг и Германия. Жерт-
ви обаче имало и от още 171 страни.

Една от тях е Джен Макадам. Тя науча-
ва за OneCoin от приятел. Гледа клип в 
интернет, на който специалисти разказ-
ват, че това е криптовалутата на бъдеще-
то, много по-добра от BitCoin. Веднага

решава да направи 
голяма инвестиция

„Научих за OnеCoin през февруари 
2016 г. - разказва Макадам пред „168 
часа”. - Беше ми любопитно и в крайна 
сметка реших да инвестирам. Дадох 10 
хил. евро, без да подозирам, че това е 
една огромна лъжа и вече много хора 
са измамени. Мислех, че всичко е наред 
и легално. Така изглеждаше. Споделих 
дори на мои приятели. Те също прояви-
ха интерес. Решиха също да инвестират. 

Не бяхме никак малко хора.“
Така Джен и нейните близки наливат 

в престъпната схема на Игнатова общо 
250 хил. евро.

„Можем да кажем, че тези пари са за-
губени“, обяснява още жената, превър-
нала се в една от 70-те хиляди жертви 
на Ружа Игнатова само във Великобри-
тания. По информация на „168“ часа от 
тази страна криптокралицата е спечели-
ла 122 млн. евро.

По думите на Джен сред инвестирали-
те в OneCoin имало хора, които са дали 
всичките си спестявания, които са съби-
рали години наред с идеята да спечелят 
от валутата на българката. Вследствие 
на това те останали без никакви пари и 
се наложило да ипотекират домовете си. 
Други пък теглили заеми, които и до мо-
мента продължават да връщат.

Сред пострадалите от Игнатова има-
ло и хора с бизнес, който фалирал, след 
като направили голямата инвестиция, от 
която очаквали добра печалба. Всичко 
това се отразило и на здравето на ужи-
лените. Немалко от тях изпаднали в де-
пресия и започнали да получават паник 
атаки, които лекували при психолози. 
Дали ще получат парите си обратно, ни-

кой от тях не може да каже.
Със сигурност

броят на ужилените 
по целия свят

е много по-голям от този, който власти-
те са установили до момента. Част от по-
страдалите най-вероятно са решили да 
замълчат, след като са разбрали, че Ружа 
Игнатова е успяла да избяга, и са се при-
мирили с факта, че няма да си върнат ин-
вестираното в OneCoin. Оплакване пред 
разследващи не са направили и всички 
хора, които са давали по-малки суми.

Джен Макадам обаче решава да го-
вори открито пред медии за начина, по 
който е измамена. Тя разказва, че след 
като споделила в подробности за своя 
случай и схемата OneCoin, започнала да 
получава смъртни заплахи в интернет.

Те били именно с идеята да бъде при-
нудена да спре да говори за станалото и 
да не мотивира другите жертви да пра-
вят същото като нея. Притеснителното 
за жената било, че сред предупрежде-
нията имало и такива, които били свър-
зани със сексуално насилие.

Тя не може да посочи кой е човекът, 
който й е изпращал заплахите във фейс-

бук, тъй като всеки път било от аноним-
ни профили и самоличността не можела 
да се установи. Както тя, така и другите 
пострадали са сигурни, че това са под-
дръжници на криптокралицата.

Според излъганите хора властите все 
още не са успели да стигнат до абсолют-
но всички в организацията на българка-
та, а

заплахите били 
превантивната мярка

за да не се случи точно това. Жертвите 
на Игнатова са убедени, че тя е създала 
мащабна схема от стотици хора, които 
са й помагали в организирането и под-
държането на OneCoin по целия свят. 
Именно затова те не се успокояват с фа-
кта, че нейният брат Константин беше 
арестуван на международното летище 
в Лос Анджелис през март 2019 г. Малко 
след това той се призна за виновен по 
няколко обвинения, включително пране 
на пари и измами. Мъжът беше изпра-
вен пред 90 години затвор, но реши да 
свидетелства срещу сестра си и съосно-
вателя на OneCoin Марк Скот, за когото 
стана ясно, че е помогнал за изпирането 
на близо 400 милиона евро чрез крип-
товалутата. Пред съда самият Констан-
тин обясни, че не е разговарял с Ружа, 
откакто тя е в неизвестност, и допълни, 
че лично той е наел частен детектив, за 
да я открие.

Оказва се, че пострадали от схемите 
на българката не са само такива с фи-
нансови възможности. Жертви са стана-
ли също и много бедни хора от Третия 
свят. Един от тях е 22-годишният Дани-
ел Лиенхард от Уганда. През 2016 г. той 
решава да инвестира в OneCoin един-
ствените 250 долара, с които разполага. 
Със сумата се сдобива, след като прода-
ва последните три останали кози на се-
мейството си. Младежът обаче вече е 
изгубил надежда, че ще върне парите 
си. Измамените като него са сигурни, че 
все още има хора, които са на свобода и 
най-вероятно оперират с техните пари.

Жертви на Ружа Игнатова – 
заплашвани да мълчат

�Пострадалите са потънали в дългове, 
ипотекирали са домовете си и са в депресии



О
р г а н и з и р а н а т а 
престъпност в Бъл-
гария се пренасоч-
ва към привидно 
легална дейност и 

чист бизнес, които прикриват 
незаконните й практики. Това са 
изводите в доклад на Центъра 
за изследване на демокрация-
та (ЦИД) от поредицата „Оценка 
на заплахите от организирана 
престъпност в България”. Спо-
ред изследването българската 
организирана престъпност се 
е пренасочила върху кандидат-
стване за европроекти, търго-
вия с нелегални горива, измами 
с ДДС и нелегален дърводобив.

„Мутренският период оста-
на някъде назад в годините. [...] 
Тенденцията е все повече прес-
тъпността на „белите якички“ да 
нанася много по-големи щети 
от класическите организирани 
престъпни пазари като нарко-
тици, проституция, контрабан-
да. Има един вид адаптация на 
организираната престъпност. Това, кое-
то се наблюдава напоследък, е, че все 
по-често тази престъпност се крие зад 
законен бизнес“, коментира пред БНР 
Атанас Русев от неправителствената ор-
ганизация.

Друго основно заключение на ЦИД 
е, че българските криминални мрежи 
трайно са се преориентирали от позна-
тите в миналото форми на насилие към 
„корупционни инструменти за отстра-
няване на конкуренцията, които използ-
ват в публичната администрация“, пише 
„Свободна Европа“. Докладът разглежда 
десет основни нелегални дейности, ге-
нериращи най-големи приходи за под-
земния свят през 2018 г.

Измами с евросредства
Европейското финансиране се пре-

връща в един от големите източници на 
приходи за новите форми на организи-

рана престъпност. Конкретният размер 
на щетите за ЕС и България обаче труд-
но би могъл да бъде изчислен, защото 
„множество нередности не са докладва-
ни, не могат да бъдат доказани и никога 
не биват установявани“, уточняват авто-
рите на доклада.

„Значителният обхват на европейски-
те средства, възлизащ на 144,7 млрд. 
евро бюджет за плащания и 160,1 млрд. 
евро поети задължения в рамките на 
ЕС, и предполагаемите огромни щети от 
злоупотреби обуславят нуждата от сис-
тематичен анализ на явлението“, се каз-
ва в документа.

Обществените поръчки са най-раз-
пространената форма за кандидатства-
не за еврофинансиране, като през ми-
налата година 12.8% от всички фирми в 
България са участвали в такива проце-
дури. В строителството например делът 
на кандидатстващите фирми достига 40 

на сто. Следващата по популярност фор-
ма са проектните предложения, изготвя-
ни от 3.6% от всички фирми, основно в 
строителството и промишлеността.

Търговия с нелегални 
горива

Данните за размера на този пазар са 
индиректни, тъй като нерегистрира-
ното гориво изключително трудно се 
идентифицира. Например, в случаи, при 
които горивото е с нормално качество, 
различаването на законно от незаконно 
гориво е практически невъзможно, се 
казва в доклада на центъра.

Приблизителната средна оценка на 
загубите за бюджета от незаконната 
търговия с горива през 2018 г. се изчис-
лява на между 500 и 700 млн. лева, кол-
кото е и през предишната година. Осно-
вание за тази оценка е лекият ръст от 
1.9% в приходите от акцизи през 2018 г. 

спрямо 2017 г. при лек спад на потреб-
лението на горива според представи-
телните социологически проучвания, 
отбелязват авторите на доклада.

Незаконни цигари
Традиционно един от най-големи-

те престъпни пазари в България и през 
2018 г. остават производството и тър-
говията на нелегални цигари. ЦИД оце-
нява годишния му размер на между 0.5 
и 1% от БВП на страната. Данните от из-
следванията на празните опаковки все 
пак показва спад на потреблението на 
незаконни цигари през миналата годи-
на. Успоредно с това службите отчитат 
все повече заловени количества.

„В Хасково, Свиленград и Димитров-
град се наблюдават най-високите нива 
на незаконен пазар (над два пъти сред-
ното за страната), докато в Пазарджик 
и Кюстендил се наблюдава съществен 

BG VOICE
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�Новите й дейности – кандидатстване по европроекти и измами с ДДС, сочи доклад

Престъпността в България: 
От мутри – „бели якички“

Снимкa: МВР
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спад спрямо нивата от 2017 г.“, се казва 
в доклада на неправителствената орга-
низация.

От посочените статистически данни 
става ясно, че през миналата година са 
отчетени 739 млн. къса нелегално про-
дадени цигари при заловени 50,7 млн. 
къса. Сравнено с предходната година, 
се забелязва спад – тогава нелегално са 
произведени 1,3 млрд. къса цигари, 57 
млн. са заловени. За последните десет 
години общите загуби от акцизи и ДДС, 
неизплатен към хазната, изчислени на 
базата на изследвания на празните опа-
ковки, се равняват на 4,6 млрд. лв.

Телефонни измами
При телефонните измами се отчита лек 

спад през миналата година, като се очак-
ва още по-голям през тази благодарение 
на голяма успешна акция в Горна Оряхо-
вица. Друга причина за намаляването на 
тези деяния е успешното сътрудничество 
с операторa „Виваком“, довело до силно 
ограничаване на опитите за измама (спо-
ред данни от оператора, обажданията с 
профил на опити за телефонни измами са 
намалели от около 80 000 през февруари 
до 1500 през април тази година.

„Липсва официална статистика за обе-
ма на приходите от телефонни измами. 
Според интервюираните криминалисти 
обемът на щетите за 2018 г. е около 8.4 
млн. лева, което е малко над нивото за 
2017 г. В изследване на прокуратурата 
от 2016 г. се посочва постепенно нара-

стване на сумите от около 2,4 млн. през 
2012 г. до 6.7 млн. лева през 2015 г.“.

Киберпрестъпления
Кибератаките към българския бизнес 

бележат стабилен ръст през последните 
няколко години. Изследванията сочат, 
че през 2018 г. около 30% от фирмите 
са били жертва на киберпрестъпление, 
което е с 6% повече от 2016 г. и с 20% по-
вече, сравнено с 2015 г., отчитат от ЦИД.

Според данни от национално пред-
ставително проучване сред бизнеса за 
2018 г. най-често срещаните инциденти 
сред бизнеса се свързват със заразява-
не с вирус, което е засегнало около 7% 
от жертвите на кибератаки.

Разпространение 
на наркотици

Международният трафик на хероин, 
минаващ през България, продължава 
основно да използва т.нар. Балкански 
път, се казва в доклада. Най-много ко-
личества от този наркотик минават през 
трасетата към Румъния и Сърбия, а една 
трета – през Гърция.

„Преустановяването на санкциите за 
Иран през 2016 г. и повишеният стоко-
оборот в резултат на това съвпада със 
значителен ръст на производството на 
опиум в Афганистан през 2016 и 2017 г. 
Комбинацията от тези фактори допри-
нася за нарастване на интензитета и 
обема на трафика на хероин през бълга-
ро-турската граница в този период. Въ-
преки по-слабата реколта на макови на-
саждения в Афганистан, през 2018 г. се 
запазва броят разкривания на хероин 
от Агенция „Митници“ и се увеличава ко-

личеството спрямо 2017 г.“ През послед-
ните 6-7 години кокаинът, идващ в Бъл-
гария, се трафикира основно по въздух 
или по море, включително и с яхти. Уве-
личава се българското участие в между-
народния трафик, основно като органи-
затори на „мулета“.

„Продължава и традиционният тра-
фик на синтетични наркотици, произ-
ведени в Западна и Централна Европа 
(Холандия, Белгия и Чехия) – екстази, 
амфетамини, метамфетамини – по по-
сока Близкия изток. През последни-
те години регистрираният трансграни-
чен трафик на екстази през България е 
от Белгия и Холандия в посока Турция и 
Близкия изток, осъществяван главно от 
етнически турци с холандско и белгий-
ско гражданство.“

Организирани 
ДДС измами

Последните данни за България за по-
тенциалните загуби от несъбрано ДДС 
са за 2017 г. и се оценяват на 1,22 млрд. 
лева, които спрямо 2014 г. представля-
ват спад от 42,5%, отбелязват от ЦИД.

„Според предварителни индиректни 
оценки максималните загуби от органи-
зирани ДДС измами са между 190 и 230 
млн. лева, а минималните – между 150 и 
170 млн. лева. Основният проблем при 
тези оценки е използването на изчисле-
ния на НАП върху всички регистрирани 
липси, които се разглеждат от 2013-2014 
г. насам. В посочения период щетите от 
организирани ДДС измами са оценени 
на 380-480 млн. лева. Този подход е из-
ключително надежден и точен, но изис-
ква много големи ресурси.“

Снимкa: smolyan.bgvesti
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BG ТЕЛЕГРАФ
Третата линия на метрото 
тръгва през април

Първият участък от новата, тре-
та линия на метрото в София 
ще бъде пуснат най-рано през 

април следващата година. Това обяс-
ни инж. Стоян Братоев, изпълнителен 
директор на „Метрополитен“ ЕАД, 
пред транспортната комисия на Сто-
личния общински съвет.

Трасето на този участък е от метро-
станция „Красно село“ до кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Граф 
Игнатиев“ („Попа”). То е дълго 4 км и по него пробно се движат влакове.

Почина първият секретар 
на BG посолството в Русия

Първият секретар на българ-
ското посолство в Москва 
Любомир Николов е починал 

в дома си в Русия в нощта срещу по-
неделник в Русия, съобщи „Нова те-
левизия“.

По първоначална информация 
55-годишният дипломат е получил 
инфаркт. Николов е бил и директор 
на Центъра на промишлеността на 

Република България (ЦПРБ) в столицата на Русия.

Кубрат Пулев – лейтенант 
от резерва
Министерството на отбраната повишава про-

фесионалния боксьор Кубрат Пулев от сер-
жант в лейтенант от резерва на Въоръжени-

те сили.
Пагоните си Пулев получава лично от министъра 

на отбраната Красимир Каракачанов на специална 
церемония в присъствието на заместник-начални-
ците на отбраната генерал-лейтенант Димитър Или-
ев и вицеадмирал Емил Ефтимов. Повишението е 
част от награждаването на най-добрите спортисти и 
клубове на Министерството на отбраната.

Нов режим на водата 
започва в Перник

Нов режим на водата в Перник 
влиза в сила от 18 декември.

Причината за водния режим 
в областта е ниското ниво на язовир 
„Студена”. При капацитет 25 млн. ку-
бически метра сега в него има мал-
ко над 4 млн. При въведения преди 
месец режим вода имаше с два часа 
повече, като се пускаше по пет часа 

сутрин и пет вечер. От местното ВиК обаче коментираха, че от хидравличните 
удари при пускането на водата авариите зачестяват и препоръчаха едноразов 
режим.

Къщата музей на Яворов – 
с кафене и атракции
Къщата музей на Пейо Яворов 

в центъра на София ще бъде 
с кафене на първия етаж, а на 

двора ще има маси и столове. Това 
предвижда проект за консервация и 
реконструкция на сградата. Целта е 
да се разреши на общината да канди-
датства за финансиране на ремонта 
по оперативна програма „Региони в 
растеж“, процедура „Развитие на туристическите атракции”. От общината нари-
чат бъдещото кафене писателско. „Ще правим нещо като вид атракция със съби-
тия с писатели и издателства“, обясниха от там.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.
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Call or stop by for a free quote.
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50
24

5

Call me today to discuss your options.
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Данъкът върху стойността на 
автомобил при покупка със за-
мяна, или т.нар trade in, в Или-
нойс се покачва от 1-ви януа-
ри 2020 г. До момента щатът не 

таксуваше потребителите върху пълния 
размер на сумата на автомобила, а само 
върху разликата.

„Промените няма да се отразят нега-
тивно на всички клиенти, които искат да 
закупят автомобил, но определено ще 
бръкне в джоба на потребителите, които 
често заменят скъпите си играчки“, обяс-
ни Атанас Петров, мениджър в една от 
автокъщите на „Мерцедес“ в Чикаго.

В момента законът в Илинойс позволя-
ва на клиентите, които заменят автомо-
бил за по-нов, да платят такса само върху 
разликата. Например, ако новият авто-
мобил е $35,000, а колата, която заменя-
те, е $20,000, ще платите данък за разли-
ката от 15,000 долара. Данъкът покупка е 
9.5%, което ще рече $1,425 за посочения 
по-горе пример.

С влизането на новия закон обаче

се налага таван от $10,000
независимо от стойността на автомоби-
ла, който се заменя. С други думи, за съ-
щата кола от $35,000, при замяна на ав-

томобил за $20,000, може да получите 
т.нар. кредит върху само 10,000 дола-
ра, което ще рече, че ще платите данък 
върху двойно повече - $25,000 ($35,000 - 
$10,000 = $25,000 x 9.5% = $2,375).

„При подобна покупко-продажба се 

губят към $950 долара“, казва Атанас 
Петров. Тази сума обаче ще е по-висо-
ка за по-скъпите возила. „Промените ще 
се почувстват особено когато става въ-
прос за големи суми“, добавя Петров. 
„Вие вече сте платили данъци, когато сте 

купили сегашния си автомобил първия 
път“, казва Пийт Сандър от Асоциацията 
на търговците на автомобили в Илинойс 
„Вече има сериозни притеснения, че 
тези промени ще се отразят сериозно на 
продажбите през 2020 г.“, добавя Сандър.

Няма значение дали атомобилите са 
нови или са втора употреба. „По-голя-
мата част от покупките на коли се из-
вършват от автокъщи, където нещата са 
строго регламентирани. При дирекната 
покупко-продажба от човек на човек

все още има вратички
казва Атанас Петров, който помага на 
много българи да се сдобият с луксозни 
автомобили на достъпни цени.

Според него, а и според редица други 
специалисти по продажби, в края на го-
дината е най-подходящото време за за-
купуване на нов автомобил. Aко ще ку-
пувате кола без замяна, няма значение 
дали ще направите стъпката сега или 
след 1 януари, но ако ще правите trade-
in и автомобилът ви е запазен, си заслу-
жава да побързате преди началото на 
2020 г.

От 1 януари: По-висок данък 
при замяната на автомобил
�Автокъщите наричат промяната „двойно облагане“

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com
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Ще стане ли Доналд Тръмп 
първият американски 
президент, отстранен от 
Белия дом след импий-
чмънт. Процедурата все 

още върви в Конгреса. Правната ко-
мисия вече одобри двете обвинения 
срещу президента - за надвишаване на 
правомощията и възпрепятстване на 
разследване на Конгреса. В комисията 
гласуването мина по партийна линия - 
23 от членовете демократи се обявиха 
„за“ импийчмънт, а 17-те републиканци 
- „против“.

Вотът в Камарата на представители-
те е предвиден за тази седмица и там 
гласуването ще мине по същия начин, 
прогнозира за BG VOICE политологът 
Димитър Бечев, който е преподавател 
в Университета на Северна Каролина.

След гласуването в долната камара 
процедурата по импийчмънт се поема 
от Сената.

Злоупотребата с власт
според демократите е възникнала за-
ради това, че Тръмп е оказал натиск 
върху украинския държавен глава Во-
лодимир Зеленски да започне раз-
следване срещу Джо Байдън и сина му 

в замяна на безпроблемното предоста-
вяне на одобрена от Конгреса военна 
помощ за страната от 400 млн. долара. 
Второто обвинение е за възпрепят-
стване на разследването за тази злоу-
потреба.

В доклада пише още, че поведението 

на Тръм е „както конституционно, така 
и престъпно по своя характер“ и че той 
е „предал нацията“.

„Oбвиненията са добре 
обосновани“,

коментира Димитър Бечев. „Факт е, че 
президентът е поискал украинските 
власти да навредят на негов потенциа-
лен съперник в бъдещите избори, като 
при това е използвал ресурсите на аме-
риканската държава в лична полза. На 
второ място, със забраната служители 
от администрацията да свидетелстват 
пред Конгреса президентът нарушава 
принципа, че законодателната власт 
упражнява надзор над изпълнителна-
та“, допълва българският анализатор.

Републиканците твърдят, че Тръмп не 
е извършил никакви престъпления и 
че доказателствата на демократите не 
са достатъчни да докажат обвиненията 
им. Те гласуваха единодушно, че са про-
тив обвиненията още с обявяването 
им. „Републиканците имат интерес да 
защитават президента, понеже техни-
те политически кариери са обвързани 
с Тръмп. Никой не е готов да пожертва 
бъдещето си с лека ръка“, казва Бечев.

„Най-вероятно долната камара на 
Конгреса ще гласува в полза на им-
пийчмънта. Но в Сената няма да се 
формира квалифицирано мнозинство 
(две-трети, бел.ред.), необходимо за от-
страняване на Тръмп от поста. В край-
на сметка

решението ще е на 
американските избиратели

през ноември 2020 година“, прогнози-
ра Бечев.

Тръмп е третият президент, подло-
жен на импийчмънт. Преди него през 
1998 г. на същата процедура беше под-
ложен президентът Бил Клинтън зара-
ди лъжесвидетелстване, че не е имал 
сексуални взаимоотношения със ста-
жантката в Белия дом Моника Люински. 
Той е оневинен от Сената. Преди него 
президентът Андрю Джонсън е импий-
чнат от Камарата на представителите, 
но обвиненията не са одoбрени от Се-
ната при гласуването там.

През 1974 г. Ричард Никсън изпре-

варва събитията и сам се отказа от пре-
зидентството, тъй като по всичко личи, 
че ще бъде отстранен от власт заради 
аферата „Уотъргейт“.

„Тази процедура по импийчмънт е 
уникална поради поляризацията меж-
ду двете политически партии и факта, 
че се случва преди избори. При Никсън 
и Джонсън не е имало такова разделе-
ние по партийна линия. При Клинтън 
имаше наистина, но пък не предстояха 
избори, защото той вече беше преиз-
бран“, анализира Бечев.

Резултатите от последното проучва-
не на Фокс нюз от този месец показват, 
че почти половината от регистрирани-
те избиратели смятат, че Тръмп тряб-
ва да бъде отстранен от поста си. 49% 
смятат, че камарата на представители-
те трябва да гласува против обявени-
те от демократите обвинения. 4% ис-
кат президентът да бъде импийчнат, но 
не и отстранен от Белия дом. В същото 
проучване е отчетено, че одобрението 
за него през октомври е паднало от 45 
на 42%. По отношение на предстоящи-
те избори догодина, Тръмп изостава по 
рейтинг след сенатора от Върмонт Бър-
ни Сандърс, както и след бившия кмет 
на Ню Йорк Майк Блумбърг.

Ще има ли същински 
импийчмънт?СИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

�Най-вероятно няма да се случи, казва политологът Димитър Бечев

Димитър Бечев, политолог, преподавател в 
Университета на Северна Каролина
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US ТЕЛЕГРАФ
Полет за Чикаго кацна 
аварийно в Албакърки

Полет на United Airlines принудител-
но завърши в град Албакърки след 
авария на самолета.

Полет 366 от Сан Диего до Чикаго беше 
отклонен към най-близкото летище, след 
като от единия двигател започнали да из-
лизат пламъци. Пасажер снимал инциден-
та с мобилния си телефон и качил клипа 
в социалните мрежи. От компанията каза-
ха, че се е появил механичен проблем с единия двигател на самолета.

На пътниците е бил осигурен друг самолет, с който са били превозени до Чи-
каго.

6-има загинаха на пътя 
заради лошото време

Шестима души са загинали при ката-
строфи, предизвикани от снеговале-
жите в неделя. Зимната буря, обхва-

нала средната част на САЩ, създаде опасни 
условия за шофьорите.

Бурята обхвана район от Скалистите пла-
нини до Средния Запад, съобщи Национал-
ната метеорологична служба. В района на 
Канзас Сити се натрупа около 20 см снежна 

покривка, а на изток в Сейнт Луис в неделя вечерта снегът беше с дебелина до 
12-13 см. Редица участъци от магистралите в Канзас, Мисури и Небраска бяха за-
творени заради пътни инциденти.

Вашингтон експулсира 
китайски дипломати
Съединените щати са експулсирали 

„тайно“ двама китайски дипломати, 
опитали през септември да се про-

мъкнат във военна база във Вирджиния.
Поне един от двамата е заподозрян от 

американските власти, че е агент на ки-
тайското разузнаване.

Двама служители на китайското посол-
ство във Вашингтон, придружени от съ-
пругите си, са отишли с кола до базата. Въпреки отказания достъп, те са продъл-
жили, но в крайна сметка пътят им е бил преграден с камиони.

Ще останат ли тайна 
парите на Тръмп

Върховният съд прие да разгледа ис-
кане на президента Тръмп неговите 
лични данъчни и финансови данни 

да бъдат запазени в тайна.
Най-висшата съдебна инстанция в стра-

ната ще разгледа въпроса през март и ще 
постанови решението си през юни. Това 
ще стане на фона на предизборната кам-
пания на президента за преизбиране през 

ноември. Президентът на САЩ загуби няколко съдебни битки по въпроса на по-
ниски съдебни инстанции.

Боинг спира производството 
на „737 MAX“
Компанията „Боинг“ спира времен-

но производството на модела „737 
MAX“от януари. В продължение на 

девет месеца, през които бяха спрени по-
летите на тези самолети заради катастро-
фите в Индонезия и Етиопия, „Боинг“ про-
дължи да произвежда машини от модела. 
Повече от 300 души загинаха при двата 
инцидента. Причина за тях се оказа про-
блем със системата за стабилизиране. В 
момента компанията има около 400 самолета от този модел на склад.
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А
дминистрацията на прези-
дента Тръмп търпи изключи-
телно много критики за по-
литиката си по отношение на 
визите за висококвалифици-

рани работници (H-1B визи). Критиките 
са заради увеличението на отказите на 
молбите за такива визи и за изисквани-
ята към кандидата, които го поставят в 
ситуация да предоставя изключително 
много информация, което изисква вре-
ме и ресурси.

Цифрите сочат, че за първите девет 
месеца на 2019 година от USCIS са от-
казали молбите на 24% от кандидатите, 
което е многократно повече от предиш-
ни години – 6% през 2015 г. например. 
Между 2010 и 2015 г. отказите за първо-
начални Н-1В петиции не са надвишава-
ли 8%, а сега са 3-4 пъти по-високи, по-
сочват анализатори.

Освен това американската асоциация 
на адвокатите по имиграция (AILA) по-
каза документи на агенцията по граж-
данство и имиграция (USCIS), които раз-
криват, че проверяващите в USCIS имат 
спуснати указания да ограничават одо-
бренията на H-1B петиции,

без за това да има законно 
основание

Сега имиграционните служби въвеж-
дат нов процес за кандидатстване за 
H-1B визи. От там заявяват, че той ще на-
мали документацията и обмена на дан-
ни и ще осигури намаление на разходи-
те за изготвяне и подаване на молбите. 
По новите указания работодателите ще 
кандидатстват за броя визи, които са им 
нужни по електронен път. Те ще въвеж-
дат само най-общи данни за кандидата 
в нова система на USCIS и ще заплащат 
такса от 10 долара. Това трябва да се на-
прави в периода между 1-ви и 20-ти март 
за съответната година. След това ще има 

лотария, подобна на тази, която същест-
вуваше досега, и избраните кандидати 
ще могат да подадат същинска молба за 
виза.

„Основният проблем на системата в 
момента е, че има годишна квота, коя-
то ограничава броя на H-1B визите, а 
постъпват в пъти повече молби за тези 
визи“, казва имиграционният адвокат 
Димитър Блянгов, който практикува в 
щатите Илинойс и Ню Йорк. „Квотата е 
само за 65,000 H-1B визи плюс допълни-
телни 20,000 визи, които са запазени за 
кандидати, притежаващи магистърска 
или докторска степен от университет в 
САЩ. Но при имиграционните служби 
постъпват три или четири пъти повече 
на брой молби. На 1-ви април, когато за-
почва периодът за подаване на молбите 
за H-1B визи, се получаваше нещо неве-
роятно -

камиони, натоварени с 
хартиени молби

пристигат в центровете за обработка 
на документацията. Имайте предвид, че 
всяка молба е от няколкостотин страни-
ци, а в случаите, в които визата трябва да 
се издаде в посолство извън САЩ, мол-

бата е в два екземпляра. Това означава, 
че имиграционните служби в рамките на 
няколко дни получават хиляди килогра-
ми хартия, които трябва са се прегледат, 
а информацията да се обработи и въве-
де в електронните регистри за лотари-
ята. Тъй като имиграционните служби 
няма как да ограничат броя на постъпва-
щите молби, те намериха това елегантно 
решение с регистрацията на H-1B рабо-
тодателите. На всички е ясно, че пак ще 
се получат в пъти повече молби за визи, 
но сега това ще са електронните молби 
от работодателите, подадени в регистра-
ционния период преди 1-ви април, и ло-
тарията ще бъде електронна. Силно по-
дозирам, че като резултат досегашната 
лотария ще отпадне по причина, че бро-
ят на H-1B работодателите ще бъде огра-
ничен само до тези работодатели, които 
са се регистрирали успешно“, допълва 
той.

Адвокат Блянгов казва още, че новият 
процес не гарантира, че работниците от 
избраните в лотарията работодатели ще 
получат виза. „Единствените гаранции 
са, че някой ще прегледа молбата“, раз-
яснява той.

Същинската

молба за виза ще се подава 
до 1 април

Изискванията за документите по тази 
молба са същите. Тук е възможно кан-
дидатът да бъде подложен на щателна 
проверка и да му бъдат поискани допъл-
нително доказателства за работните му 
ангажименти.

„Не съм напълно съгласен с подхода, 
но съм съгласен, че нещо трябваше да 
се направи. Промените ще дадат повече 
яснота и сигурност на работодателите, а 
и ще им спестят пари. Не смятам също, 
че икономика с размерите на американ-
ската трябва да има квота само за 85,000 
H-1B визи. Но за да се увеличи или отпад-
не напълно квотата, е нужно Конгресът 
да приеме закон. На този етап това ми се 

струва крайно нереалистично, защото я 
няма политическата воля. Но ако се про-
мени съставът на Конгреса при следва-
щи избори, ако икономиката е стабилна 
и ако настроенията в обществото се про-
менят, може да има промяна“, коментира 
също Блянгов.

Заради квотите и малкия шанс да по-
лучат Н1В виза, много хора, завършили 
американски университет, се ориенти-
рат към работа в Канада или Австралия. 
„Особено неприятна е ситуацията за хо-
рата с магистърска и докторска степен. 
Те са на върха на способностите и знани-
ята си, но поради ниската квота могат да 
останат без виза и да се наложи да тър-
сят други варианти. Ставал съм свиде-
тел на различни еквилибристики, вклю-
чително и работодателите да изпращат 
талантливите си служители без право на 
работа тук в офисите си извън САЩ или 
да създават сателитни офиси

в Канада, Латинска или 
Централна Америка

с единствената цел да подслонят остана-
лите си без визи служители“, казва Блян-
гов.

Кандидатите за Н1В виза трябва да са 
сигурни, че работодателите им са пода-
ли електронната молба в нужния срок. 
Паралелно може да си подготвят и доку-
ментите за същинската молба. Блянгов 
съветва кандидатите да потърсят помощ 
от адвокат, за да е пълна молбата им, или 
да проверят дали не се квалифицират за 
друга виза, а също да инвестират в себе 
си и образованието, защото по-високата 
квалификация ще ги постави в по-изгод-
на позиция спрямо другите кандидати. 
Той споменава, че завършилите студен-
ти могат също така да се възползват от 
възможността за стаж по специалността 
(ОPT - Optional Practical Training), което 
може да им даде възможност да работят 
за американски работодател и да уста-
новят работно взаимоотношение с аме-
риканска компания.

Въвеждат нов процес за 
кандидатстване за Н-1В виза

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�По-лесен ли ще 
е той и какво 
се променя?
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Енергийните компании 
в Канада се активизират

Тази година канадските енергийни ком-
пании взимат преднина пред щатски-
те си конкуренти, като положителните 

прогнози за тях не секват, пише Bloomberg.
Канадският енергиен индекс се покачва 

с 12,7% през 2019 г. в сравнение с 5-те про-
цента на щатския измерител.

„Канадската индустрия е гладна за капи-
тал от четири години насам“, споделя Рафи 
Тамазиан, старши мениджър в Canoe Financial. „Индустрията в Канада е на ръба 
на изключителна рентабилност“, добавя той.

Лекар осъден за сексуално 
насилие над пациенти

Лекар от Уинипег бе признат за вино-
вен по обвиненията за шест случая 
на сексуални посегателства над па-

циенти. Престъпленията са били извърш-
вани по време на медицински консулта-
ции.

Д-р Амир Равеш работел в клиника без 
записване на час. Първият сигнал срещу 
него е от 2017 г., когато в полицията по-
стъпил сигнал от 19-годишна жена, която 

се оплакала от сексуално насилие по време на преглед.

Канада, САЩ и Мексико 
с договор за търговия
Канада, Мексико и САЩ подписаха в 

мексиканската столица новото се-
верноамериканско споразумение 

за свободна търговия.
Представители на правителствата 

на трите страни положиха подписите 
си под документа на церемония в пре-
зидентския дворец в Мексико. Новото 
търговско споразумение ще замени Се-
верноамериканското споразумение за 
свободна търговия (НАФТА), което влезе в сила през 1994 г., създавайки огромна 
зона за търговия с население 500 милиона души.

Трима мъже бяха 
намушкани в Монреал

Трима мъже бяха намушкани след 
спречкване в Монреал през уикенда.

По-рано няколко души подали сиг-
нал на тел. 911 към 22 часа за четирима на-
падатели в апартамент в Дюроше. Стигнало 
се до сбиване, а полицейските сили, отзо-
вали се на повикването, използвали поли-
цейски газ.

Двама мъже на 24 и 34 години били ране-
ни с хладно оръжие, единият от които е по-

страдал сериозно. Третият ранен, на 27 години, е с леки рани по ръцете. Напада-
телите избягали и още се издирват.

Harbour Air тества първия 
ел. самолет в света
Канадската авиокомпания Харбър еър 

(Harbour Air) обяви, че е постигнала 
исторически момент в историята на 

авиацията с успешен полет на първия в све-
та изцяло електрически граждански само-
лет. Компанията отчита успеха като голям, 
макар полетът да е продължил едва три ми-
нути.

Яркожълтият хидроплан, задвижван от 
система с мощност 750 конски сили, е бил пилотиран от основателя и главен из-
пълнителен директор на авиокомпанията Грег Макдугъл.
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Н
еусетно измина още една 
година. Някои български 
училища в САЩ вече пред-
ставиха коледните си тър-
жества, други ще го напра-

вят другата седмица.
В събота в Чикаго две училища праз-

нуваха празника. Децата от български 
учебен център „Знание“ в предградието 
„Арлингтън Хайтс“ показаха интересна 
програма с много песни и танци. Първи 
на сцената се качиха най-малките учас-
тници. Те изпяха песните „Шаро и първи-
ят сняг“ и „Дядо Коледа не спал“ и изтан-
цуваха весело хорце. Театрална група 
„Знайковци“ с ученици от първи до чет-
върти клас представи „Седянка навръх 
Коледа“. Пети и шести клас зарадваха 
родителите със сценка от работилни-
цата на Дядо Коледа, в която джуджета-
та разчитаха писмо до белобрадия ста-
рец от дете от България. Писмото обаче 
се намокрило и някои от думите не се 
разбират, така че джуджетата си пома-
гаха да намерят правилните изрази и 
да разберат как българите празнуват 
коледните и новогодишните празници. 
Сборна музикална група „Коледни звън-
чета“ пък огласи залата с песните „Чер-
вените ботушки“ и „Пухкави снежинки“. 
Не липсваха и изпълнения на деца на от-
делни инструменти - на китара и флейта. 
На сцената дойде и Дядо Коледа. Накрая 
той раздаде подаръци на децата. Зрите-
лите се насладиха и на своеобразен ко-
леден базар с изложба на храни, донесе-
ни от родителите.

В предградието „Дес Плейнс“ коледно 
тържество представиха и възпитаници-
те на

училище „Джон Атанасов“
И тук децата стоплиха сърцата на пуб-

ликата с любими песни като „Тиха нощ“ 
и с рецитал на стихове като „Сурва, сур-
ва година!“. Учениците по народни танци 
с ръководител Ирина Гочева, която е и 

основател на големия ансамбъл „Хоро“ 
в Чикаго, танцуваха „Северняшка за-
качка“, „Коледна ръченица“, джиновско 
хоро.

Детската градина зарадва гостите със 
стихотворения и песен за врабчето в 
съвместно изпълнение заедно с под-
готвителната група. Малчуганите от чет-

върти клас бяха подготвили театър с 
приказка за дядовата ръкавичка. Иван и 
Мария вдигнаха настроението в залата 
с изпълнение на латиноамериканските 
танци румба, ча-ча и самба. Изненадата 
в програмата беше участието на българ-
ски фокусник, който избра няколко от 
децата за свои асистенти. Разбира се, и 
Дядо Коледа спря и на това тържество и 
раздаде подаръци на малчуганите.

Коледното тържество на

Българско Училище
,,Св.св. Kирил и Методий’’

към Българо-Американска Културно 
Образователна Фондация в Лос Андже-
лис бе озаглавено,,От Игнажден до Сур-
ва”. Много емоционално и въздейства-
що беше откриването с изпълнение на 
вълшебната,,Ноел‘‘ с цигулки – Иси, Тео 
и Криси - и пиано – Лора. Магията про-
дължи със стихотворението,,Молитва‘‘, 
отправена за здраве на майките, татко-

вците и всички хора по земята от три 
снежнобели ангелчета. След това доле-
тяха прелестните снежинки от подгот-
вителна група, които танцуваха,,Танц на 
снежинките‘‘, пяха песни и заедно с ра-
ботливите джуджета посрещнаха Дядо 
Коледа, който и тази година успя да за-
радва децата с подаръци. Учениците от 
1-ви и 2-ри клас представиха драмати-
зация на приказката,,Дядовата ръкавич-
ка‘‘. Учениците от 3-ти, 4-ти и 5-ти клас 
пресъздадоха част от древните оби-
чаи и наричания като тези на Игнаж-
ден. Първокласникът Стефчо пожела 
на всички здраве и късмет със своята 
сурвачка! Децата от танцова група,,Хоп 
троп‘‘ изиграха,,Лудо хоро‘‘. Празникът 
завърши с изпълнение на Цветанка и 
Иван Варимезови и коледно хоро.

Сурва (като период от всички зимни 
празници в края на годината и начало-
то на следващата) беше темата и на тър-
жеството в най-музикалното българско 
училище в Америка –

„Млади български 
гласове“ в Ню Йорк

Събитието е винаги с отворени врати 
и участват и други организации. Тази го-
дина това бяха български женски хор в 
Ню Йорк „Ясна“ с ръководител Влада То-
мова и фолклорен ансамбъл „Босилек“ с 
ръководител Кати Спрингър. В програ-
мата с представяне на „Сурва“се пред-
ставиха основните групи в „Млади бъл-
гарски гласове“ - най-малките на възраст 
3 и 4 години и основната група с деца на 
възраст от 10 до 12 години. На сцената 
оживяха обичаите за Коледа, Нова годи-
на, сурвакането, баницата, наричанията, 
кукерството. Свои изпълнения показа-
ха и групите по тъпан и гайда („101 каба 
гайди и тъпани“). Тържеството беше раз-
делено на две части – обичаите в дома и 
обичаите на мегдана. Ръководителката 
на фолклорната част в училището Петя 
Мъглова изпя песента „Росни ми росни 
Росице“ в специална джазова обработка 
– аранжимент, направен специално за 
нея от неин почитател от друга държава. 
Акомпанира й корепетиторът на „Млади 
български гласове“ Евгени Нинов. Учас-
тие взе и женският хор на Мъглова, пак 
към училището. Най-малките деца изпя-
ха песничките „Моите ръчички имат ръ-
кавички“ и „Шарено чорапче“. Специа-
лен гост беше Красимира Бежкова от 
българската мисия в ООН.

Първи коледни тържества в 
българските училища в Америка

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�Дечицата зарадваха родителите и гостите с песни, стихотворения и сценки

„Седянка навръх Коледа“ в БУЦ „Знание“ в Чикаго

Фокуси в читалище „Джон Атанасов“ в Чикаго

Обща снимка в Българско Училище,,Св.св. Kирил и Методий’’ в Лос Анджелис

Представяне на най-малките в „Млади български гласове“ в Ню Йорк
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Пакистан осъди на смърт 
Первез Мушараф
Тричленен състав с 2 на 1 гласа 

осъди на смърт бившия военен 
лидер и президент на Пакистан 

Первез Мушараф. Той бе обвинен в 
държавна измяна, а делото срещу 
него се води от 2013 г. Обвинението 
е заради суспендиране на конститу-
цията през 2007 г. Тогава ген. Муша-
раф въвежда извънредно положение 
в страната и разпорежда да бъдат арестувани членовете на Върховния съд.

Конфискуваха кокаин 
за $22 млн. в Бавария

Германската полиция конфискува 
почти половин тон кокаин в юж-
ния германски град Ной Улм, на 

стойност близо 22 млн. долара.
Задържани са шестима заподозре-

ни, обяви местната полиция в Мюн-
хен. Баварският вътрешен министър 
Йоахим Херман нарече акцията „го-
лям удар срещу международния тра-

фик на кокаин“. Наркотиците са били скрити в кашони с банани.

Осуетиха терористичен 
атентат във Виена
Австрийските власти са осуе-

тили подготвян атентат срещу 
коледен базар във Виена. Ос-

новният заподозрян е 24-годишен 
чеченец. Той поддържал контакт с 
двама свои сънародници от затвор 
недалеч от Виена.

Тримата подготвяли нападение 
срещу коледния базар пред катедра-
лата „Свети Стефан“ в центъра на Виена. Атаката е трябвало да бъде извършена 
между Коледа и Нова година.

Други възможни цели са се намирали в Залцбург или в градове в Германия, 
Франция и Люксембург.

Париж е блокиран заради 
трета голяма стачка

Трета генерална стачка блоки-
ра Франция за последните 13 
дни. Синдикатите призовават 

за масови шествия в цялата страна 
с надежда, че управляващите ще от-
стъпят и ще оттеглят спорната пенси-
онна реформа.

Заради стачката са анулирани де-
сетки полети от и за Париж, влакове 

почти няма. Вече втора седмица повече от половината линии на метрото в Париж 
са затворени. Край Париж се извиха близо 640 км задръствания.

Ново земетресение 
разлюля Албания
Ново земетресение бе реги-

стрирано в Испания във втор-
ник сутринта. То е с магни-

туд от 4 по Рихтер и с епицентър на 
20 километра северно от албанския 
град Дуръс.

Огнището на земетресението е 
било на дълбочина 10 километра. 
Трус с такава сила не може да предиз-
вика материални щети, но Албания 
още се възстановява от катастрофалното земетресение на 26 ноември, при кое-
то загинаха 51 души, бяха повредени над 11 хиляди сгради и около 13 000 души 
останаха без покрив.



18 - 26 декември 2019 23



„Последната история, коя-
то написах, беше през 
пролетта - казва Иво. - 
Пропътувах до Хюстън 
на един дъх 1258 км, чак 

до Мексиканския залив, за да прекарам 
15 минути там и след това да се върна. 
„Там, в гимназията „Клиър Лейк“ в Хюс-
тън, писателят снима една... футболна 
топка. С необикновена съдба. Тя два пъти 
лети в Космоса, като първия път я взема 
астронавтът Елисън Онизука по молба 
на гимназиалния футболен отбор, който 
тренира. А после той загива при взрива 
на совалката „Чалънджър“ на 28 януари 
1986 г.

Няколко дни след експлозията нами-
рат топката сред вълните на Атланти-

ческия океан. Познават я по надписа от 
девическия футболен отбор: „Наслука, 
екипаж на совалката!“. „И аз пропътувах 
тези 1258 км до Хюстън, за да снимам тази 
необикновена топка и да разкажа цялата 
история“, каза пред BG Voice писателят. 
Не е като повечето събратя по перо - вся-
ка своя история я преболява, преживява 
лично и дълго държи в паметта и сърце-

то си, преди да я напише. Може би 
затова неговата първа книга „Кри-
вата на щастието“, излязла преди 5 
години, е претърпяла нечуваните 
за България 20 препечатки. Звучи 
нереално, но от издателство „Ва-
кон“ не отрекоха този факт.

Истерията в България по

живеещия в Лоренс, 
Канзас, Иво Иванов
продължава с пълна сила. Както 
всяко лято, и миналото, на 3 юли, 
в книжарница „Хеликон“ опашка-
та за автографи на бестселъра се 
точеше над 3 часа. По-миналото 
лято - същата картина: „Повече от 
3 часа – от 19 до 22.30 - продъл-

жи опашката за автографи в „Маймунар-
ника“, разказа Владина Цекова, тв проду-
цент и пиар експерт. - Заваля силен дъжд, 
хората с чадъри, капеше отвсякъде, но 
всички над 200 души търпеливо чакаха и 
мръзнеха... Над 100 книги съм раздала на 
приятели по рождени дни. Иво е голям 
вдъхновител, защото „вижда“ със сърце-
то си.“

Неговите разкази и есета разплакват 
българи и американци от двете страни 
на Океана. Изпълнени с човещина и ем-
патия, те променят съдби. Прозата му 
действа терапевтично на хора, борещи 
се с увреждания и смъртоносни диагно-
зи. Иво Иванов е сякаш програмиран да 
вижда доброто. Той доказва, че позитив-
ното и добронамерено отношение към 
героя, желанието да изтъкнеш най-ва-
жното от живота му се цени и в България, 
въпреки изобилието от негативни нови-
ни и статии. Или точно заради това. „Дори 
и в на пръв поглед най-отрицателния чо-
век за мен има нещо хубаво и позитивно, 
което си заслужава да бъде събудено и 
активирано. Достатъчно е просто да вяр-
ваш в доброто начало. Някои хора под-

хождат със скептицизъм към всеки човек 
или очакват да бъдат разочаровани от 
него. Аз очаквам да не бъда разочарован 
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Иво Иванов, който 
„вижда“ със сърцето си

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

�Бестселърът на писателя от Канзас „Кривата на щастието“ е преиздаван 20 пъти в България

„Вечерта на 3 юли 2014 г. не той представи „Кривата на щастието“ на своите почитатели, а точно обратното – 
те я представиха на него. А той се разплака“, разказа Мирослав Мичев, заснел вълнуващия миг.

Със съпругата Джейми.



от човека“, смее се Иво.
Преди години разказал историята на 

легендарния колоездач Ланс Армстронг 
– „Живей силно“. Той, който 7 пъти пече-
ли колоездачната обиколка на Франция, 
надделява рака с много тежки разсейки 
в мозъка, белите дробове и диафрагмата. 
Превръща се във вдъхновение за мили-
они хора. Посвещава живота и успехите 
си на борбата с рака, като създава фон-
дация и набира стотици милиони до-
лари. В същото време разочарова мно-
го хора, когато го засичат с допинг, и се 
държи вулгарно с критиците си. „Аз оба-
че съм избрал да се концентрирам върху 
неговите положителни качества и добро-
то, което е направил на този свят, което е 
много повече от лошото“, коментира пи-
сателят.

„Напоследък спрях с писането поради 
здравословни проблеми в семейството 
ми - сподели Иво. - Не съм спирал обаче 
да търся и

да се срещам 
с интересни хора

и да се опитвам да надникна и в техния 
свят. Нося в себе си поне двайсетина ис-
тории, които се надявам в най-скоро вре-
ме да разкажа както на другите хора, така 
и на себе си. Защо на себе си? Защото 
често откривам, че посланията на хората 
от разказите ми са отправени към самия 
мен. Помагат ми да разбера себе си.“

Иво не се интересува от комерсиална-
та страна на писането си. „Правя го по-
ради силна вътрешна необходимост, а и 
защото се надявам някой да се натъкне 
на тези истории в труден момент и да от-
крие опора и вдъхновение в тях, да види 
светлина в мрака“, споделя писателят. 
В първата си книга „Кривата на щасти-
ето“ има 73 очерка и есета, а във втора-
та - „Отвъд играта“ – около 50. Бестселъ-
рът е издаден и в аудиоформат в Storytel. 
Планира и книга за странстванията си из 
дивите кътчета на Америка, които е опоз-
нал, когато е обикалял индиански резер-
вати.

„Като дете бях много запален по бас-
кетбола“, започва разказа на собствения 
си живот Иво. Баща му е елитният спор-
тист и многократен шампион на Бълга-
рия по джудо Светослав Иванов – Ца-
пето, „основателят на бойните изкуства 
в България“. Той е и учен, професор. За-
вършил е ядрена физика и е математик и 
физик. И единственият в рода си по ба-
щина линия, който не е лекар. „Аз обаче 
усещам в гените си този „шепот“ на ле-
карската професия - казва Иво. – Винаги 
много съм се интересувал от начина, по 
който функционира тялото на клетъчно 
ниво, от физиологията. По-късно в уни-
верситета проявих интерес към биоме-

ханиката – движението на човешкото 
тяло, науката на баща ми.“

От баща си, който преподава биомеха-
ника и става ректор на НСА, Иво насле-
дява любовта, отношението към спорта и 
разбирането, че зад един успех се крият 
много други фактори. Като малък в кино 
„Дружба“ (сега „Одеон“) Иво гледа един 
много стар филм за харлемските баскет-
болисти – отбора Harlem globetrotters 
(„Харлем глоубтротърс“). Пленен е от ма-
гията на тази игра, която в ръцете на уме-
ли баскетболисти се превръща в танц. 
„Започнах сам да се уча“, казва Иво. По-
дава му ръка Младен Младенов, учител в 
близкото до дома му

127-мо училище - Меката 
на баскетбола

Младенов е легенда в българския бас-
кетбол, създал генерации от елитни със-
тезатели и баща на големия Георги Мла-
денов. По това време Иво учи в 133-то 
руско училище и в свободното си време 
непрекъснато е в двора на 127-мо.

След това тренира баскетбол в ЦСКА и 
завършва учителския и треньорски фа-
култет на НСА с баскетбол. Първата му 
среща с журналистиката е във в. „Старт“. 
Пише за американски спортове - баскет-
бол, американски футбол, бейзбол, на-
ционалната хокейна лига. Първата си 
статия решава да посвети на треньора 
Младенов. „Тогава бях на 21, излязъл от 
казармата, неопитен и се притеснявах 
как ще пиша за своя идол. След месец 
го видях на баскетболен мач и ми идеше 
да се скрия някъде, но той ме намери и 
просто ме прегърна. Това беше неговият 
коментар за статията ми“, спомня си Иво.

„През 1990 г. не емигрирах, а отидох в 
Щатите да следвам“, уточнява той. След 
НСА Иво иска да направи магистратура в 
американски университет. Идеята му е да 
види това, за което е чел в книгите на лю-
бимите си автори Стайнбек, Керуак, Кен 
Киси... „Исках просто да усетя Америка, 
да попия нейната култура, език, хумор, 
начин на живот, а после да се върна и да 
живея в България“, казва Иво.

В САЩ обаче той

се влюбва в американката 
Джейми

Женят се, след година им се ражда 
първото дете Алина, а през 2000 г. – и 
син Емил. Междувременно Иво завърш-
ва спортна психология в университета 
в Канзас сити. А факултетът е в град Ло-
ренс, на 20-ина километра от Канзас сити. 
Харесва му артистичният дух на града - 
„един либерален остров в океан от кон-
серватизъм“. Днес Иво и семейството му 
продължават да живеят в Лоренс.

В Щатите Иво публикува статии в най-

големия вестник в региона – „Канзас 
Сити стар“. „Дадоха ми „доживотен“ блог 
във вестника, но го изоставих поради 
липса на време“, казва той.

Иво работи като маркетинг специа-
лист, но пак за хората, които често са ге-
рои на негови очерци. Това е социална 
агенция, която помага на хора с уврежда-
ния. Мисията му като маркетинг специа-
лист е да разпространява посланието, че 
хората с увреждания могат да се реали-
зират като пълноценни личности. Отго-
варя и за дизайна и уеб дизайна в аген-
цията. Вкъщи има телевизионно студио, 
в което прави документални филми от А 
до Я. Праща и репортажи за предаване-
то на Светослав Иванов „120 минути“ по 
bTV - негови интересни истории, които 
филмира.

След работа Иво тренира ученически 
отбори по европейски футбол. Започва 
още през 2003 г. със съвсем малки деца – 
4-5-6-годишни. Днес тренира два гимна-

зиални отбора – на момичета през про-
летта и на момчета през есента. „Тази 
есен момчетата се представиха блестя-
що, беше най-силният сезон в историята 
на училището“, споделя с вълнение Иво.

Никога не съм 
се чувствал емигрант

защото човек е там, където е сърцето му. 
Надявам се последните 20-ина години от 
живота ми да са в България. Трудно е да 
запазиш българското у децата си, когато 
майчиният им език е английски“, призна-
ва Иво. Всяко лято води за месец в Бъл-
гария сина си Емил, който следва иконо-
мика. Алина понякога пропуска заради 
ангажименти в колежа си. Тя следва фи-
лософия. „Все пак успях да ги направя и 
българи. Успях да ги науча да ценят на-
шата култура, писменост, саможертвата 
на българските мъченици, нашата исто-
рия и трагедия и триумфите на тази на-
ция“, споделя с вълнение писателят.
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 „Дъждовен“ автограф с Владина Цекова.

Николай Божиков от Калофер е имал мечта – да се срещне с човека, който вдъхновява хората като него. 
22 юни, 2018 г.
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А
лександра Харизанова е 
само на 16 години, а вече е 
автор на костюма на виен-
ския Christkind. Това е Мла-
денецът Христос, централен 

герой на коледните тържества в ав-
стрийската столица и фигура, която в ка-
толическия свят замества Дядо Коледа.

Александра учи във виенското учили-
ще за мода Хетцендорф, което тази годи-
на беше избрано, за да създаде облек-
лото на Christkind.

„Имахме само една седмица за идеи, 
концепции и дизайн“, разказа Алекс 
пред BG VOICE. В този срок всеки от съ-
учениците й представил портфолио, но 
накрая избрали нейния дизайн. Така въ-
преки краткия срок, българското моми-
че се справило блестящо и

накрая триумфира 
с успеха

Но това не е краят, следват още пре-
дизвикателства, преди костюмът да 
бъде готов – уточняване на дизайна, ра-
бота с шивачка и довършване на още 
много детайли, които помагат за край-
ния резултат.

Така от средата на ноември до 26 де-
кември Младенецът Христос, облечен 
в костюма на българското момиче, ще 
разказва коледни приказки и ще раз-

дава подаръци на площа-
да във Виена, където вся-
ка година по това време 
преминават милиони ви-
енчани и туристи от цял 
свят.

Тази година в ролята 
на Младенеца ще е 23-го-
дишната студентка Таня, 
а костюмът, създаден от 
Алекс, ще се ползва поне 
няколко години.

Александра е родена и 
живее във Виена, но май-
ка й и баща й са българи, 
а самата тя общува сво-
бодно на български. Сега 
Алекс живее с майка си в 
Австрия, но всяка година 
пътува за България при 
баща си и при баба си.

„Голяма част от моята 
фамилия живее в Бълга-
рия. Когато бях дете,

често ходех 
на българското 
море
което е страхотно“, спом-
ня си момичето. Тя споде-
ля, че й е много интерес-
на историята на България. 
„Харесвам и много от бъл-
гарските градове. Напри-
мер Пловдив, с малките 
стари магазинчета...“, каз-
ва Алекс.

Макар и да не е живяла в България, тя 
знае български, защото като малка хо-
дила няколко години на българско учи-
лище, където се научила да пише и да 
чете. С майка си и с баща си също гово-
рела само на български като дете вкъ-
щи, но в детската градина общувала 
само на немски.

Българката споделя, че това не е било 
трудност за нея, защото лесно се спра-
вя с езиците. „Дори научих и английски, 
когато бях горе-долу на 5 години“, разка-
за Алекс.

Българският й помага при общуване-
то, когато се връща в България. В страна-
та на родителите си тя има и приятели, с 
някои от които поддържа контакти и се 

виждат през лятото в България.
Пътят на Алекс към модата започва 

от... музикалното училище. Там българ-
ското момиче обичало часовете по ри-
сувате и по ръчен труд.

„След четири години в това училище 
реших, че много ми харесва да шия, да 
рисувам, да мога да бъда креативна“, 
сподели българката. В музикалното учи-
лище разбрала и че обича да работи с 
цветове и с различни материали, затова 
се насочила към модата. Кандидатства-
ла в няколко модни училища, приели я в 
две от тях, а тя в крайна сметка избрала 
Хетцендорф.

Освен с успеха на костюма за Младе-
неца, Алекс може да се похвали и с дру-
ги – например спечелен проект за

дизайн на шапка 
за готвачи

Тя не спира да работи и над различни 
други дизайни, включително и за състе-
зание за шапки в Лондон, както и върху 
такива за модното шоу на училището в 
края на годината. Дизайните за шоуто са 
и онези, които най-много си харесва.

А те със сигурност няма да са послед-
ните, защото плановете за бъдещето на 
младата българка отново са насочени 
към модата. Тя смята, след като завърши 
училището Хетцендорф, да се подготви 
за университет или колеж по мода, кос-
тюмен дизайн или графичен дизайн във 
Виена или в чужбина - Лондон, Антвер-
пен...

И отсега си знае посоката – дизайн на 
костюми за филми и театър. Може би не 
е далече времето, в което ще започне да 
облича и Холивуд.

ВЕРА K. АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com

�Тя е родена в Австрия, но родителите й са 
българи, посещава България и знае български

Александра, българката от 
Виена, която облече Младенеца

Александра в момент на творческо вдъхновение

Роклята, чийто дизайн е дело на българката
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У
спехите на българчетата в 
международните олимпиади 
по математика през годините 
поставят България в Топ 20 на 
страните с математически та-

ланти сред държавите в целия свят. Това 
показва видеобзор на YouTube, който 
проследява кои държави са взели най-
много златни медали от Международ-
ната математическа олимпиада (IMO) от 
1959 г. досега.

Към 2019 година българските младе-
жи са извели Родината до 9-то място по 
брой на медалите, получени от началото 
на състезанията. Според обзора Бълга-
рия е завоювала общо 54 златни медала. 
След нея са страни като Германия, Вели-
кобритания, Канада, Япония и Франция.

Първите места са за Китай, Съедине-
ните щати и Русия, показва обзорът. Ки-
тайчетата са получили 157 медала, де-
цата, състезавали се от името на САЩ 
– 130, а тези от името на Русия – 99.

Пред България са още Румъния, Унга-
рия и Южна Корея.

Според хронологията на постижени-
ята на българските младежи, България 
влиза в класацията още през 1967 годи-
на, когато завоюва първи златен медал 
на международна математическа олим-
пиада, и оттогава, особено в последните 
три десетилетия,

стабилно се изкачва 
на горни позиции

по брой отличия.
България присъства в още една хро-

нология на отличниците - Топ 20 на стра-
ните с най-много златни медали от меж-
дународни олимпиади по физика. За 
разлика от математическата класация 

обаче, тук сме сред първите 20 до 2017 
г., когато изпадаме от рейтинга.

Международната олимпиада по мате-
матика е 

първата олимпиада 
по природни науки. 

Създадена е през далечната 1959 г. 
в Румъния. България, Унгария и Румъ-
ния са единствените държави, които са 
участвали във всички издания на олим-
пиадата от създаването й до днес, като 
през 1966 и 1975 г. България е била до-
макин. През 1980 г. олимпиада не се 
провежда.

Към 2019 г. на Международната олим-
пиада по математика българският отбор 
е завоювал общо 288 медала - освен 54-
те златни, 123 сребърни, 111 бронзови 
медала, както и 15 почетни грамоти. От 
началото досега в 60-те си участия на 
МОМ страната ни е изпратила над 390 
участници. 

През 2019 г. Международната олимпи-
ада по математика се проведе от 10 до 
21 юли в гр. Бат, Великобритания.

Във всички олимпиади 
по математика: 
Българчета 9-ти в света
�Математическите таланти на 

България я поставиха в Топ 20 света
Китай

САЩ

Русия

Унгария

Южна Корея

СССР

Румъния

Виетнам

България

Германия

Великобритания

Иран

Япония

Тайван

Украйна

Канада

Полша
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З
дравей, Ангеле! Бих искал да по-
питам - от познати и приятели 
чувам, че ако не изчакам пълна-
та си пенсионна възраст, мо-
ята месечна държавна пенсия 

ще спре да се покачва в годините напред, 
както е при хора, които са се пенсиони-
рали на пълната за тях пенсионна въз-
раст. Това истина ли е и имаш ли малко 
повече детайли по този въпрос?

Здравейте и от мен! Благодаря ви за 
този въпрос, един от многото въпроси, 
поради които има постоянни дискусии и 
догадки в нашата общност. Наред с това 
и много дезинформация, която често 
стресира или пък ентусиазира хората, 
но важното е да търсим истината, защо-
то само тя има значение.

Когато човек се пенсионира, неза-
висимо от възрастта си, неговата дър-
жавна пенсия не спира да расте, а тък-
мо обратното. Причината, поради която 
месечната сума обикновено расте, най-
често е във връзка с така наречената 
C.O.L.A. (Cost of Living Adjustment), което 
е формула, по която се изчислява

растежът на инфлацията
от година за година и на тази база се до-
бавя определен процент към пенсията 
на всеки пенсионер, независимо от въз-
растта, на която се е пенсионирал. Про-
центът на растеж е един и същ за всички 
пенсионери, които получават месечна 
пенсия от държавата.

Като добавка, някои от пенсионери-
те имат допълнително увеличение към 
техните месечни пенсии, които се изчис-
ляват веднъж в годината, на база на за-
работен доход през годината, ако има 

такъв. За работещите пенсионери това 
е важна надбавка, но тя е различна за 
всеки един от тях според дохода, който 
са заработили, и според останалите го-
дини, в които са имали заработен доход.

Размерът на държавната пенсия на 
всеки един от нас е съвкупност от до-
ходите, на които сме плащали данъци 
през всичките години, в които сме рабо-
тили в Америка. За много от нас, които 
нямаме 35-годишен работен стаж в аме-
риканската система, всяка една зарабо-
тена година е плюс, защото тя измества 
всяка една нулева такава от калкулация-
та на пенсията. По този начин, ако сте на 
пълна пенсионна възраст и продължи-
те да работите в годините, след като сте 
започнали да взимате държавна пенсия, 
то вие ще забележите определен растеж 

на държавната ви пенсия според дохо-
дите, които обявявате и върху които ви 
удържат данъци.

Тук умишлено използвам за пример 
хора на

пълна пенсионна възраст
защото за всеки, който е под пълната 
пенсионна възраст и получава държав-
на пенсия, ще има лимит от $17,600 об-
лагаем доход на година и ако сме в така-
ва ситуация и надвишим този годишен 
доход, за всеки $3 заплата над този ли-
мит ще плащаме по $1 наказание, който 
ще бъде приспаднат от нашата пенсия, 
докато стигнем пълната си пенсионна 
възраст. След нея можем да печелим и 
по един милион на година, дай Боже, 
всекиму, но няма да имаме лимит на до-

ходите и съответното наказание към 
пенсията отпада.

Надявам се, че тези уточнения по те-
мата ще дадат малко по-ясна представа 
на всеки един от вас, който е изправен 
пред тези важни решения относно жи-
вота след пенсиониране - къде и как да 
продължим напред след това.

Това е от мен за днес. Ако имате въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон - (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

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

�Въпроси и отговори от изминалата седмица

Спира ли увеличението 
на моята пенсия, когато 
се пенсионирам?
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Н
ационалният пазар на недви-
жими имоти е силен в про-
дължение на повече от десе-
тилетие според MillionAcres.
com. Въпреки че има някои 

опасения относно нов „балон“ с недвижи-
ми имоти, текущите тенденции на пазара 
показват, че основите му остават солид-
ни.

Ниската безработица, стабилната ико-
номика и ниските лихвени проценти са 
добри показатели за купувачите и про-
давачите на този етап. Въпреки това ви-
соките цени на домовете в сравнение с 
цените отпреди 5-7 години (които някои 
хора погрешно все още продължават да 
сравняват със сегашните), както и липса-
та на предлагане на пазара, кара купува-
чите, които искат да закупят за първи път 
имот, да

изпитват притеснения 
от пазара

на този етап. Жилищната достъпност е ос-
новният проблем за тях (както и страхът 
от това да притежават имот). Затова раз-
личните щати започнаха да реагират на 
това чрез различни реформи и правила 
за защита на новите купувачи.

Къде се намираме в завъртащия се ци-
къл на пазара на недвижими имоти в 
САЩ?

Традиционно пазарът на недвижимата 
собственост следва цикличен модел, но 
сегашният период е труден за прогнози-
ране от икономистите. Това кара някои 
хора да се чудят дали сме изправени пред 
друг жилищен срив.

За щастие основите на пазара този път 
са различни от тези в първото десетиле-

тие на 2000 г. Икономиката все още показ-
ва признаци на стабилен растеж. Брутни-
ят вътрешен продукт (БВП) се увеличава 
бавно, но запазва възходящата си траек-
тория. През второто тримесечие на 2019 
г. БВП нарасна с още 2%. Безработицата 
остава с историческо ниски показатели, 
докато заплатите бавно, но сигурно за-
почнаха да се вдигат. Това увеличи дове-
рието на потребителите, както се увели-
чиха и разходите на глава от населението.

Строителните компании също остават 
оптимисти за текущото състояние на рас-
теж на пазара. Ежемесечните изследва-
ния, които Националната асоциация на 
строителите прави, продължават да по-
казват

стабилна тенденция за 
нужда от нови домове

и че опасенията им са съсредоточени 
върху недостига на работна ръка и цена-
та на материалите.

Рецесиите са нормален процес и се 
случват редовно. Статистически друг 

такъв процес може да се случи скоро. 
Последното проучване, направено от 
YouGov (Югов) през септември 2019-а, по-
казва, че 46% от американците смятат, че 
през следващите две години ще настъпи 
рецесия – тази прогноза със сигурност 
може да оформи тенденциите в недви-
жимите имоти в бъдеще. В същото проуч-
ване респондентите посочват, че все още 
виждат и смятат, че недвижимите имоти 
са една от най-безопасните инвестиции в 
сравнение с фондовите пазари. Като едно 
допълнение към казаното по-горе - ин-
тензивността на пазара изглежда да има 
лек спад,

когато наближава 
изборната година

Страховете от рецесия може също да 
са довели до заглушаващо отношение 
на индекса на настроения за закупуване 
на Fannie Mae Home, който се е увеличил 
през повечето от 2019-а, но е започнал да 
пада. Това отчасти се дължи на опасения 
относно текущите търговски обсъждания 

с Китай. Жилищната дейност също така 
има тенденция да спада в изборните го-
дини.

Като агент на недвижими имоти, аз не 
само помагам на своите клиенти със за-
купуване, продажба и отдаване под наем, 
но и се стремя непрестанно да ги уведо-
мявам относно всеки възможен аспект, 
който би повлиял на тяхната дългосрочна 
инвестиция, която всъщност за повечето 
хора е най-важната и най-голямата, която 
те са направили или ще направят някога 
в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 

или други мои статии досега, или въоб-

ще с всичко свързано с пазара на недви-

жимите имоти, ще се радвам да ме по-

търсите, а за мен ще е удоволствие да 

мога да помогна. Моят директен номер 

е: 773-827-7827, или ми пишете на емайл: 

gergana.todorova@bairdwarner.com. Също 

моят уебсайт, за повече информация: 

GerganaTodorova.BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и 

не ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

2019-та: Доверието в пазара на 
имоти расте, инвестициите също

�Състоянието на икономиката и ниските лихвени проценти 
са добри показатели за купувачите и продавачите
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ПЕТЪР 
ЧОЛАКОВ*

Не, г-н Борисов, 
БКП е партията 
на вашата младост

 блог

* Петър Чолаков е социолог и политолог, доцент е по социология в Института за 
изследване на обществата и знанието, БАН. Поводът за анализа му е твърдение на 

премиера Бойко Борисов на тържественото честване на 30-годишнината от съз-
даването на Съюза на демократичните сили (СДС), че още като бил малък, СДС била 

неговата партия.

Минавали ли сте напоследък по вечерно време по софий-
ската ул. „Раковска”? Ако сте, ще видите красноречив символ: 
емблемата на НФСБ, които сега също се помещават в знамена-
телната сграда на №134, окъпана в светлина. А думите „Съюз на 
демократичните сили“ тънат в мрак.

„СДС е нашата партия, когато бяхме малки и въобще не сме 
мислили, че ще занимаваме с политика.“ Това прочувствено 
признание министър-председателят Бойко Борисов направи 
на отбелязването на 30 години от учредяването на СДС.

На пръв поглед, в думите на г-н Борисов няма нищо чудно. 
Изпосталелият син лъв бе „купен“ на безценица преди евро-
пейските избори тази година от ГЕРБ. Така партията на Бори-
сов приши към себе си пазарен дял на традиционната десница.

И по този начин ГЕРБ способства, както винаги го е прави-
ла, за разделението в този политически сегмент. Чрез този ход, 
чрез придобиването на „марката СДС“, сега ГЕРБ мога да гово-
рят за Александър Йорданов (който стана евродепутат благо-
дарение съвместните действия между ГЕРБ и СДС), за Петър 
Стоянов и прочие като за „свои“ хора. В крайна сметка е нор-
мално също така г-н Борисов да отиде и да хвърли едно око 
на своите „инвестиции”. И да ги окуражи, като в същото време, 
както си му е обичай, похвали себе си.

Но идеологическата сплав между СДС и ГЕРБ е спорна. Осо-
бено ако лидерът на управляващата партия желае за пореден 
път да ни убеди в своя последователен антикомунизъм.

Не, г-н Борисов, БКП е партията на вашата младост. Колкото 
и да повтаряте, че „комунистите са утепали дедо ви“, истината 
е, че баща ви е служител на МВР, а вие сте били последовател-
но комсомолски секретар и член на БКП. Да не говорим за при-
знанието ви, че Тодор Живков и Симеон Сакскобургготски са 
ви „като два университета“.

Дори беглият поглед към други представители на „елита“ на 
ГЕРБ разкрива същите червени корени (Йорданка Фандъкова 
– редови член на БКП като учител; Менда Стоянова – член на 
БКП и партиен секретар на Окръжния народен съвет, Пловдив, 
и т.н.).

И все пак съюзът между ГЕРБ и СДС е закономерен. Защо-
то синята идея беше изкривена, обругана и предадена от хора, 
които само външно, формално проповядваха „новите“ демо-
кратични ценности. А по убеждения и мотивация си остана-
ха завинаги в бившия режим. Говоря за „троянските коне“, за 
агентите на Държавна сигурност в сините редици. Като ембле-
матичния дантелен политик и конституционен съдия Георги 
Марков (впоследствие осветен като агент Николай от ДС), кой-
то сега е депутат от ГЕРБ. Същият – под познатата претенция, че 
брани демокрацията – днес хвали антилибералния Виктор Ор-
бан, който е пръв приятел на Владимир Путин; сипе хули срещу 
Българския хелзинкски комитет (БХК), съдия Лозан Панов и пр.

Изобщо, ако перифразирам класика: гербаджийството е 
старческата болест на комунизма.
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 казана дума

„Българите ще заживеят достойно, 
когато възпитат политиците си да 
живеят само от заплата.“

Президентът Румен Радев в 
телевизионно интервю по проблемите 

на държавата

„Можем да назначим на всеки светофар 
полицай. Това ли е решението?!“.

Премиерът Бойко Борисов отговаря на 
журналистически въпроси за поредното 

загинало на пътя в София дете

„Няколко мандата ГЕРБ управлява с 
гласовете на гласувалите срещу тях“.

Депутатът от БСП Антон Кутев 
коментира актуалната политика

„Решението за надзирател 
на главния прокурор е 
безумно по съдържание 
предложение, което е 
апотеоз на панирания мозък“.

Лидерът на „Движение 21“ 
Татяна Дончева коментира 

новата длъжност в съдебната 
система

„Ако увеличим охраната и по-
добрите игри на националния 
отбор, смятам, че имаме право 
да бием. Никой не ни спира.“

Така почетният президент 
на ЦСКА и бивш селекционер 
на България Димитър Пенев 
отговори на въпрос може ли 

националният отбор да победи 
Унгария в плейофа за класиране 

на Евро 2020
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�Полковникът от КГБ Михаил Любимов разкрива в книга подробности от него

ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin@bg-voice.com

О
перация „Голгота“ е таен 
план, разработен от съвет-
ските тайни служби по раз-
пореждане на Юрий Ан-
дропов, който цели трайно 

установяване на социализма чрез от-
вращение от капитализма. Това твър-
ди Михаил Любимов в мемоарен роман 
със същото заглавие - „Операция „Голго-
та“. А Любимов не е човек, чиито споме-
ни трябва да се пренебрегнат. Той е бил 
един от най-близките хора на Андропов, 
самият той полковник от КГБ, оглавявал 
бюрата на службата във Великобритания 
под прикритие и натоварен да започне 
реализирането на плана.

Операцията предвиждала падане на 
комунизма и заместването му с див и 
безчовечен капитализъм, овладяването 
на бизнеса от криминалния контингент 
и мафията, а държавата - от специални-
те служби. 

В книгата на Любимов за операция 
„Голгота“ е предсказана дори войната с 
Украйна и анексията на Крим, които се 
случват повече от 20 години по-късно. 
Крайната цел на секретния план, зами-
слен от КГБ, е хората да бъдат смазани и 
отвратени от действителността и капита-
лизма и да започнат да изпитват неисто-
ва носталгия по социалистическото ми-
нало.

Части от плана започват да 
се публикуват през 1994 г. 

в руското издание „Строго секретно“, а 
разкритията на Любимов скандализират 
неразградените все още съветски тайни 
служби и предизвикват силен отзвук по 
света.

Ето част от книгата, публикувана във 
faktor.bg, в която се разказва за раждане-
то на плана. Авторът е извикан от Андро-
пов, когото благотвори, години след като 
бил уволнен заради няколко различни 
прогнози за краха на Съветския съюз.

- Готов ли сте да изпълните задача с из-
ключителна важност?

- Безусловно, отговорих напълно ис-
крено, защото, ще си кажа напълно чест-
но - винаги съм боготворил Юрий Ан-
дропов...

- Всичко, което предсказахте, е ужас-
ната истина... Нашата стратегическа за-
дача с Вас е да възстановим истинския 
социализъм, но избавен от всички нас-
лоения на миналото... Системата умря и 
е невъзможно да я възстановим, а и не 
трябва – защо ни е жив труп? Задачата е 
в това да я унищожим и да построим на 
нейно място истински социализъм, кой-
то да бъде подкрепян от целия народ. 
Целият народ, при това на свободни из-
бори!

- Признавам си, че не Ви разбирам на-
пълно. Нима вярвате в социалистиче-
ския ентусиазъм на народа?

- И ето тук преминаваме към същност-
та на операцията. Любовта към социали-
зма ще поникне от омразата към капи-
тализма. Затова Вие трябва да изготвите 
план за внедряването на капитализма 
в СССР, но не шведският, социалдемо-
кратически капитализъм. Ние трябва да 
потопим страната в див, необуздан ка-

питализъм, при който цари законът на 
джунглата.

Той ме погледна внимателно.
- Разбирам всичко, Юрий Владимиро-

вич. Но няма ли това да бъде прекалено 
голямо изпитание за нашия народ?

- Разбира се, невероятно голямо, но 
няма друг път. Нима мислите, че нашата 
жалка пропаганда ще успее да събуди 
ненавист към капитализма? Само собст-
веният опит има значение.

Аз ще предам във ваше разпореждане 
всички свои лични шифри и правота да 
използвате изцяло и външното наблю-
дение, и подслушването, и необходи-
мата агентура. Естествено, и сметките в 
наши и западни банки. Вие ще продъл-
жите да стоите в сянка, сам ще избирате 
прикритието си в зависимост от обсто-
ятелствата..., втренчено ме гледаше Ан-
дропов.

Имах още няколко срещи с Юрий Ан-
дропов до самата му кончина – наисти-
на най-печалният ден в моя живот. През 
това време операцията детайлно се под-
готвяше и обсъждаше, планът беше по-
дписан от Андропов малко преди смър-
тта му.

Планът на операцията под кодовото 

название „Голгота“ беше в четири части:
1) системен разпад на съществуващо-

то политико-икономическо устройство 
на страната;

2) преврат и форсирано внедряване 
на система от вида „див“ капитализъм;

3) целенасочено удължаване на хаоса 
и суматохата като средство за мобилиза-
ция на озверелите маси за борба с власт-
та под социалистически лозунги;

4) социалистическа революция, под-
крепена от целия народ, радикална „ани-
хилация“ на компрадорската буржоазия 
и свързаните с нея политико-икономи-
чески структури.

...
- Юрий Владимирович, на предишната 

ни среща Ви предадох материали с идео-
логическото оформление на всеки етап. 
Можем ли да ги ползваме като основа?

- Безспорно. Първият етап

трябва да бъде 
особено „мътен“

и Горбачов е съвършено незаменим в 
това. Ще бъдат нужни нови лозунги. За 
щастие нашият народ е привикнал на 
всичко.

Лозунгите в първия етап трябва мак-
симално да объркат партията и целия 
народ. Повече обтекаемост, повече кау-
чук? Можем, например, да наречем це-
лия процес ПЕРЕСТРОЙКА - аз вече на-
мекнах за това на Горбачов. В нашата 
страна този лозунг веднага ще бъда под-
хванат, макар че никой не знае какво и 
защо ще преустройва.

Лозунгите от първия етап трябва да 
интригуват с новост, с неизвестност. 
Например НОВО МИСЛЕНЕ. На темата 
НОВО ще бъдат написани хиляди дисер-
тации. Много топлят сърцето ОБЩОЧО-
ВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ – сякаш човечест-
вото е единно. Повече красиви епитети, 
от които вее някаква тържественост. На-
пример СЪДБОНОСЕН или ПЛУРАЛИ-
ЗЪМ.

Лозунгите за втория етап трябва да бъ-
дат по-конкретни и зли: ЧАСТНА СОБ-
СТВЕНОСТ, пак СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ, 
СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, СУВЕРЕ-
НИТЕТ, ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (животът 
роди термините ПРИВАТИЗАЦИЯ и ВАУ-
ЧЕР, и ние не настоявахме да се запази 
терминологията на Андропов, защото 
самият той винаги е бил против догма-
тизма - авт.)

- А какво ще правим с третия етап? – 
попитах аз.

- Третият етап е най-страшният и стра-
нен – тук ще се използват всякакви ло-
зунги, защото народът вече ще е изгубил 
вяра във всичко. Вашата работа ще бъде 
да доведете това състояние до точката 
на кипенето.

Ще се ползват и СПРАВЕДЛИВА ВОЙ-
НА, и ГРАБИ НАГРАБЕНОТО, и ПРАВИТЕЛ-
СТВОТО - НА БЕСИЛКАТА!

Това ще бъде етап на неуправляемите 
емоции, надявам се, дотогава вие вече 
ще сте подготвили новия ешелон от ис-
тински социалистически политици, кои-
то ще отстранят от власт целия този бок-
лук...

Операция „Голгота“ - тайният 
план за връщане на комунизма

Михаил Любимов

Снимкa: Комсомолска правда

Снимкa: Faktor.bg
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БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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РОБЪРТ МЪДЖ, 
deutsche Welle

П
оследния път, когато бри-
танските консерватори по-
стигнаха подобна съкру-
шителна победа, беше на 
изборите през 1987 г. Тогава 

премиер беше Маргарет Тачър, която се 
заканваше на ЕС, размахвайки енергич-
но чантичката си, че ще си поискат па-
рите обратно.

Сега британският гняв се изразява в 
тези три думи: „Да приключим с Брек-
зит“ (Get Brexit done). Само че приключ-
ване засега няма и не се очертава да има 
в обозримо бъдеще.

Живеем във времена на откровени 
лъжи, неизпълнени обещания и на не-
прикрит расизъм ала Тръмп. Образова-
ние, престъпност, бездомници и една 
загиваща Национална здравна служба 
– всичко е впрегнато в пропагандната 
машина за печелене на гласове. Борис 
Джонсън усвои почти всички трикове от 
каталога на Доналд Тръмп. И никой не се 
стряска от това. Джонсън ще продължи 
да залъгва Великобритания, че излиза-
нето от ЕС ще е лесно и меко и че още в 
края на преходния период през декем-
ври 2020 г. ще има търговска сделка с 
Общността. Само да припомним: на ЕС и 
Канада им трябваха цели 10 години, за 
да финализират търговското си спора-
зумение.

Провалът 
на лейбъристите

Къде сбъркаха лейбъристите? Мно-
го просто: грешката им беше Джереми 
Корбин. Имало ли е изобщо друг по-не-
долюбван и колеблив лейбъристки ли-
дер? И наистина ли той си вярваше, че 
още веднъж ще успее да попречи на 
торите да спечелят мнозинство - както 
през 2017 г. с Тереза Мей начело?

Корбин няма друг избор, освен да 
си подаде оставката и така да направи 
една последна услуга на своята партия. 
Той вече заяви, че няма да се кандида-
тира за следващите избори – нещо, кое-
то всъщност трябваше да направи още 
преди сегашните.

Голям удар за лейбъристите е това, че 
те не успяха да спечелят в избирател-
ните региони, които са смятани за тях-
на крепост - т.нар. червена стена. Става 
въпрос за обширни райони в постин-
дустриална Северна Англия, където по-
литиката на икономии на консерватори-
те осакати обществото и икономиката 
и направи бедните дори още по-бедни. 
Партията на Корбин се оправдава за ка-
тастрофалния си резултат на тези избо-
ри с това, че хората били уморени да 
се занимават с проточилия се Брекзит. 
Това е твърде елементарно обяснение. 
Да не говорим, че още по-малко помог-
на двойнственото отношение на Корбин 
по въпроса за Брекзит. Много по-слож-
но е обяснението защо лейбъристите се 
провалиха на тези избори срещу една 
партия, чието некадърно управление в 
продължение на години съсипва стра-

ната - социално и икономически. Лей-
бъристката партия е в дълбока криза и 
губи все повече значението си, подобно 
на социалдемократите в Германия.

Тези избори бяха по-скоро състезание 
за приемане на по-малкото зло. Спечели 
Борис Джонсън. Ще изпълни ли сега той 
обещанията си? Едва ли. Но избиратели-
те бяха разтревожени повече от обеща-
нията на Корбин.

Най-болезнена е непоправимата вре-
да, която този резултат ще нанесе върху 
и бездруго дълбоко разделената и поля-
ризирана страна.

Разединеното 
кралство?

Шотландия, изглежда, ще се вслуша 
в призива на Шотландската национал-
на партия, която ще засили натиска си 
за провеждане на нов референдум за 
независимост. Разбира се, че правител-
ството на консерваторите ще се проти-
вопостави на подобна стъпка. Предиз-
викателството обаче вече е хвърлено 
– шотландската министър-председа-
телка Никола Стърджън заяви, че Бо-
рис Джонсън няма мандат, позволяващ 
му да извади страната й от ЕС. Дали ир-
ландските националисти, които за пръв 
път спечелиха много повече гласове от 
пробританските юнионисти, също ще 
настояват за напускане на Обединеното 
кралство?

Резултатът от тези избори е важен и 
от друга гледна точка: той ще определи 
каква роля ще играе занапред Велико-
британия на световната сцена. И трябва 
да кажем, че ставаме свидетели на тран-
сформация на британската политика, 
която ще сложи отпечатък върху стра-
ната за години напред.

�Моментът е исторически и определя за години напред съдбата на Обединеното кралство

Джонсън спечели, 
Великобритания загуби

Снимкa: БТА

Борис Джонсън усвои почти 
всички трикове от каталога 
на Доналд Тръмп. И никой не се 
стряска от това.



6. Франция
Франция има огромно политическо и 

икономическо влияние в световен ма-
щаб. Като бивша колониална сила и като 
една от основните световни икономики, 
обхватът на страната се простира по це-
лия свят - от областта на науката през 
военните й сили и до културата. Фран-
ция определено има силно влияние 
върху събитията по света.

7. Япония
Япония, една от най-грамотните и тех-

нически напреднали държави в света, с 
предимно градско население. В роля-
та си на една от най-големите световни 
икономики, водеща военна сила в реги-
она и дом за множество технологични 
компании, страната логично попада в 
списъка на най-силните държави.

8. Израел
Израел, единствената еврейска дър-

жава в света, е малка страна на източния 
бряг на Средиземно море. 

Въпреки сравнително малкия си раз-
мер страната играе голяма роля в гло-
балните дела. 

Израел има силна икономика, сил-
ни служби, силна дипломация и връзки 
със Запада, и тренирана армия, която да 
пази страната от обтегнатите отношения 
с многото й арабски съседи.

9. Саудитска 
      Арабия

Безспорно една от най-могъщите дър-
жави в Близкия изток, Саудитска Арабия 
разчита на природните си богатства от пе-
трол за икономиката си. Страната харчи 
сериозни ресурси за отбрана, а като мека 
политическа сила голяма роля играят по-
клоненията хадж всяка година, при които 
мюсюлмани от цял свят посещават родно-
то място на пророка Мохамед. Това прави 
страната център за религията, особено за 
сунитите.

10. Южна Корея
Държавата от Корейския полуостров има 

дълга история на конфликти, които я дър-
жат в кондиция и в бойна готовност. Стра-
ната е освободена от японска власт през 
1945 г., а няколко години след това е напад-
ната от комунистическите сили в северната 
част на полуострова. Оттогава насам Южна 
Корея поддържа армията си в бойна готов-
ност за евентуален конфликт със северни-
те съседи. Междувременно страната има 
една от най-силните световни икономики и 
поддържа силно влияние в региона.
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Т
е са най-често споменавани в 
новините, техните лидери са по 
първите страници на най-голе-
мите вестници, а светът следи 
под лупа икономическите про-

цеси в тях, защото те формират глобал-
ните. Същото се отнася и за военните им 
разходи и тенденциите на външната им 
политика.

Случващото се между техните граници 
не е само вътрешна политика, защото се 
подлага на анализ от наблюдатели, а меж-
дународната общност чертае по него пла-
новете си за бъдещето. Класирането на 
най-могъщите държави за 2019 г. е дело 
на американското списание U.S. News в 
партньорство с BAV Group - звено на све-
товната компания за маркетингови кому-
никации VMLY & R, както и с училище „Уор-
тън“ към Университета на Пенсилвания.

Тяхното проучване за изготвянето на 
класацията се основава на акнета сред 
над 20 000 души от четири региона, кои-
то да асоциират 80 държави с конкретни 
критерии, пише webcafe.

За класацията са използвани няколко 
критерия: световно лидерство, икономи-
ка, политическо влияние, участие в меж-
дународни съюзи и военна мощ. Отчитат 
се и данни за БВП, населението, както и 
показателят за БВП на глава от населени-
ето.

През тази година няма промяна в пър-
вите девет държави, които са приемани 
за най-могъщи. САЩ, които се възприемат 
като най-силната държава, имат най-голя-
мата икономика в света и

най-големия военен бюджет
като за 2017 г. те са изхарчили повече от 
610 милиарда долара за нуждите на от-
браната си.

Страната е лидер и в т.нар. война сре-
щу терора и има най-големия принос за 
НАТО. Вашингтон също така има сериозна 
роля за подсилването на съюзите, в които 
участва, отпускайки милиарди долари во-
енна помощ на нации по целия свят.

САЩ харчат малко повече от 35 милиар-
да долара за икономическа помощ и бли-
зо 15 милиарда долара за военна помощ 
през 2017 г.

Русия и Китай, следващите две държа-
ви, които се смятат за най-мощни, са сред 
четирите най-добри военни лица в света. 
След първите три са Германия и Обеди-
неното кралство. По въпроса с отпускане 
на международна помощ Франция и Япо-
ния също имат голяма роля. Заради сери-
озните си разходи като процент от БВП и 
значителна отбранителна мощ в класаци-
ята попадат и Израел и Саудитска Арабия, 
които заемат съответно осмото и девето-
то място.

Страните, които се възприемат като по-
малко мощни, обикновено са по-малки 
нации със средни и малки икономики. Ес-
тония, малка страна в Северна Европа и 
бивша част от Съветския съюз, се разглеж-
да като най-малко мощната нация от всич-
ки изследвани.

Прибалтийските съседи на Естония - 

Латвия и Литва, Словения от Югоизточна 
Европа и Словакия, са сред останалите 
държави от най-долната петица.

Ето коя е най-могъщата десятка:

1. САЩ
Най-голямата световна икономика, с 

най-голямата армия, най-големия достъп 
до пазари и огромно политическо вли-
яние в глобален мащаб. Страната про-
дължава да е най-големият търговец на 
оръжие, а доларът е валутата, с която се 
извършват световните транзакции. Аме-
рика също така е и основният стълб, око-
ло който се държи НАТО. САЩ също така 
имат огромно културно влияние, благо-
дарение на развлекателната индустрия - 
кино, телевизия, музика и т.н.

2. Русия
Най-голямата държава по територия 

разполага с огромни количества полезни 
изкопаеми, включително природен газ и 

нефт. Русия също така разполага и с втора-
та по сила армия в света, както и с растя-
що политическо влияние. Кремъл успява 
да се наложи на все повече места като ли-
дер на доверие и незаобиколим фактор. 
Със стратегията си да използва неконвен-
ционални методи за водене на война, Ру-
сия успява да си осигури влияние и дос-
тъп до ресурси в множество проблемни 
точки по света.

3. Китай
Комунистическата държава има огро-

мна територия, богата на полезни изко-
паеми, силна, контролирана от държавата 
икономика, и една от най-големите армии 
в света. Меката сила на Китай расте посто-
янно заради инициативата на правител-
ството „Поясът и пътят“, през която Пекин 
отпуска сериозни инвестиции в държави-
те от стария Път на коприната, осигуря-
вайки си растящо икономическо и поли-
тическо влияние, както и достъп до много 
природни ресурси, пристанища, инфра-

структура и т.н. Страната е дом и за изклю-
чително много технологични компании, 
които стават все по- и по-влиятелни.

4. Германия
Най-голямата европейска икономика 

и най-гъсто населената страна в ЕС, Гер-
мания от години играе ролята на стаби-
лизиращ фактор за континента. Страната 
разполага с голяма база от висококвали-
фицирана работна ръка, стабилна социал-
на система и голямо политическо влияние 
- най-вече в Европа, но и в света.

5. Великобритания
Въпреки вътрешните си проблеми око-

ло Брекзит, Великобритания остава една 
от най-добре развитите държави в свето-
вен план, с огромно влияние в икономи-
ката, културата, политиката и развитието 
на обществото. Страната има една от най-
силните армии на света и добре развита 
мрежа за контакти по целия свят.

Най-могъщите държави 
в света: Топ 10 за 2019-та
�Те са стабилни, харчат най-много за отбрана, а икономиките им се следят от целия свят
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ленти останаха в кратка-
та листа за „Оскар“ в кате-

горията за късоме-
тражна анимация. 

Сред тях попад-
на и филмът на 

Теодор Ушев 
„Физика 

на тъгата”. 
Кратката 
листа бе 
съставе-

на след 
селекция 

на 92 
филма.

 в цифри

2000
тъчдаун паса вече има в кариерата си куотърбекът 
на „Ню Орлиънс сейнтс“ Дрю Брийс. Той счупи досе-
гашния рекорд на легендата Пейтън Менинг (539). 
40-годишният ветеран счупи още един рекорд и за-
писа 96.7% успеваемост на пасовете в мача.

продължава да е най-използваната па-
рола в света и тази година, сочат данните на 
компанията за сигурност NordPass. 
Тази парола е използвана за 2 812 
220 профила. Причината да се 
използва, въпреки че е уязви-
ма, е, че се запомня лесно.

12345541

10
мотористи се обляк-
оха като Дядо Коледа 
и се включиха в благот-
ворителна инициатива 
в Барселона в полза на 
децата в риск от социал-
но изключване. Шестви-
ето се превърна е една 
от основните атракции 
в каталунския град.
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Няколко съвета, които 
ще ви помогнат да се спрете 
на най-подходящата за вас

НННННННяяяяколкоо ссъъввввеетааа кккоиттоооооо

Пудрата: Какви 
видове има и как 
да я изберем?

ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

П
удрата често остава в сян-
ката на козметиката, но тя е 
завършекът на всеки грим. 
На пазара има много видо-
ве пудри, а огромно разноо-

бразие често може да е объркващо. Ето 
няколко съвета за това как да изберете 
най-подходящия вид пудра за вашата 
кожа.

Прахообразна пудра
Прахообразната пудра има нежна тек-

стура и придава лек, едва доловим бля-
сък на кожата. Използвайте я за неви-
дим завършек на грима си.

Компактната пудра е 
практична. Удобна за 
носене в дамската 
чанта, тя се из-
ползва предим-
но за нанасяне 
на леки коре-
кции на гри-
ма, докато сте 
в движение.

Минерална-
та пудра може 
да е прахообраз-
на или компактна. 
В нейния състав има 
микрочастици, добити 
от земните дълбини, пише 
rozali. Плюсът на минералната пудра е, 
че носи допълнителни ползи за кожата 
- противовъзпалителни например. Ми-
нералната пудра също така дава повече 

възможност на кожа-
та да диша.

Прозрачна 
пудра
П р о з р а ч н а т а 

(Translucent) пудра е 
наричана още невиди-

ма. Целта й е да контроли-
ра „лъскавината“, която поня-

кога има по кожата заради потене 
или мазни продукти.

Бялата пудра рядко се използва в еже-
дневието и от непрофесионалисти. Ней-
ната цел е да минимизира пори и фини 

бръчици и да прави кожата идеална. Бя-
лата пудра се използва най-често при 
грим за фотосесии.

Пудра според типа кожа
Пудра за мазна кожа - прозрачната 

пудра е най-подходяща за мазна кожа. 
Не само премахва лъскавината от мно-
гото себум, но и удължава трайност-
та на грима ви. Ако искате да прикрие-
те несъвършенства, изберете матираща 
компактна пудра. Пудра за суха кожа - 
използвайте прахообразна пудра, спе-
циално за суха кожа. Така ще избегнете 
образуването на люспи по кожата.

Как се нанася 
пудрата?

Винаги преди да нанесете пудрата, 
трябва да сте сигурни, че гримът ви е 
нанесен равномерно и не в големи ко-
личества. Ако сте прекалили с основа-
та за грим, фон дьо тена или коректора, 
когато сложите пудра, кожата на лице-
то ще изглежда зле и много неестестве-
но. Затова нанасяйте грима умерено и 
с внимание, защото пудрата може и да 
прикрие, но и да подчертае някои несъ-
вършенства.

Гъбичка за пудра
Уверете се, че цялата гъбичка е покри-

та равномерно с продукта.
Нанесете с леки движения, без да на-

тискате, за да не размажете фон дьо 
тена. Когато нанасяте около очите и 
носа, прегънете гъбичката на две.

Когато приключите с нанасянето, про-
верете с опакото на ръката дали кожата 
е суха и гладка. Ако е така, значи сте се 
справили перфектно.

Четка за пудра
Винаги използвайте голяма четка за 

нанасяне на прахообразната пудра.
Внимателно вземете от продукта и 

след това леко тупнете четката в пръста 
си, за да падне излишният продукт.

Нанасяйте пудрата от средата на ли-
цето към ушите и шията. Започнете с Т-
зоната.

Ако имате друга четка, леко минете с 
нея някои части на лицето, за да отстра-
ните излишния продукт, ако има такъв.
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina@bg-voice.com

Е
легантни, високи или ниски, за 
работа или за свободното вре-
ме, те са едни от най-любимите 
зимни аксесоари. Независимо 
от цвета или модела им, те мо-

гат да направят всеки зимен ден разли-
чен. И освен че ще ни стоплят, могат да 
ни заредят със самочувствие и с много 
настроение.

От секси ботуши с връзки до тотал-
ния хит този сезон - животинския принт, 
вижте 6 топ тренда при ботушите тази 
зима.

Ботуши с много връзки
Едно от най-елегантните предложе-

ния за зимния сезон са ботушите с връз-
ки. При повечето модели връзките за-
почват около глезена и продължават по 
целия „чорап“ на ботуша, пише rozali.

Предимството на този модел е, че 
идеално очертава краката. Комбинира 
се чудесно с пола и рокля, но стои също 
толкова елегантно със скини дънки и 
тренчкот.

Ботуши с животински 
принт

Ще го кажем отново, животинският 
принт е топ тенденцията на сезона, коя-

то обхваща всичко - от принтове през 
обувки до бижута, чанти и аксесоари. 
Ботушите с животински принт не са за 
всеки вкус и определено попадат в кате-
гория „елегантни и предизвикателни”. И 
все пак можете да намерите и по-семпли 
модели в кафяво, черно и зелено, чиято 
едва забележима релефна кожа да ими-
тира тази на крокодил или змия напри-
мер.

Широки ботуши
Силно повлияни от street стила в мо-

дата, широките ботуши могат да се съче-
тават добре с по-небрежна или небреж-
но-елегантна визия. Подходящи са за 
дамите с по-пълни прасци. Но не само. 
Широките ботуши носят усещане за сво-
бода и разчупеност на стила, която може 

да се хареса на много съвременни жени.

Гумени ботуши
Най-практичното предложение сред 

модните тенденции за зима 2019-2020 
може би са гумените ботуши. Това оба-
че, вече знаете, не са онези гумени боту-
ши, с които да ходите в градината.

Новите варианти са модерни и с при-
ятен за окото силует. Разноцветните мо-
дели са чудесни, ако сте по-разкрепо-
стени в модата, а черните са подходящи 
за по-консервативните.

Ботуши с клиновидна 
платформа

При подметките на ботушите също 
има някои открояващи се тенденции. 
Едната - на ботушите на клиновидна 

платформа. Свързваме клиновидната 
платформа предимно с летните сандали, 
но явно тази тенденция ще се откроява 
и през зимните месеци. Тези модели са 
много елегантни и доста удобни.

Ботуши с квадратен ток
Към удобните токчета за зима 

2019/2020 няма как да пропуснем ква-
дратните. Те, разбира се, не изглеждат 
толкова елегантно, колкото тънките, но 
пък са по-практични. Ако ви се налага 
дълго да вървите, да стоите прави или 
просто трудно се задържате на токове, 
квадратните са чудесен избор за зимния 
сезон.

Ботушите на тази зима: 
6 топ тренда

Вижте модните 
тенденции 
при любимите 
зимни обувки 

rankandstyle

schoolgirltrendsetter

rozali

rozali
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Овесената вода е много полезна 
за тялото, освен че помага за за-
губа на тегло, в борбата с лошия 

холестерол и страдащите от диабет, тя 
ефикасно пречиства кръвта. Според 
проучвания по своите хранителни ка-

чества тя се приравнява към кърмата.
Благодарение на фибрите, които осигу-

рява, спомага за регулиране работата на 
стомашно-чревната система и ни кара да 
се чувстваме сити.

Овесените ядки се считат за едни от най-

полезните зърна и са идеални за закуска, 
обяд и междинни хранения. Открояват се 
с високото си съдържание на фибри, вита-
мини, минерали и незаменими аминоки-
селини и всички те участват в правилното 
функциониране на жизненоважни телесни 

органи.
Приготвянето на овесената вода е мно-

го лесно. Ще са ви нужни белени овесени 
ядки и овесени люспи, разбъркайте тези 
два вида овес в еднакви пропорции. Дори 
можете да смелите овесените ядки в кафе-
мелачка, така ще извлечете от тях повече 
хранителни вещества.

Вземете 3 с.л. от сместа и ги поставете в 
метален съд с 600 мл вода, оставете сместа 
да заври на слаб огън и варете за 15 мин. 
След като се поохлади, прецедете през тен-
зух, като внимателно притискате. Овесена-
та вода е готова.

Пийте от нея през целия ден не по-мал-
ко от 2 ч.ч. и буквално ще усетите промени-
те в тялото си – толкова е добра овесената 
вода. Появява се лекота в тялото, жизне-
ност и всичко в него функционира успеш-
но.

Разбира се, ще прекарате известно вре-
ме в търсене на белени овесени ядки, за да 
приготвите тази вода - но вие получавате 
естествено, напълно безопасно и ефектив-
но средство за поддържане на тялото в от-
лично състояние.

Овесената вода: Чудодеен еликсир, 
който пречиства кръвта

АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice.com

Н
еслучайно народната меди-
цина определя тахана като 
истински еликсир за общо-
то здравословно състояние 
на организма. Приеман су-

трин на гладно по 2-3 с.л., той е отлич-
но средство за протекция на стомашно-
чревния тракт.

Представата ни за тахана най-често 
включва хумус, халва, сос за салати или 
продукт за веган сладкиши. Той обаче 
също така би могъл да бъде животоспа-
сяващо лекарство. Едно ново проучване 
показва, че таханът може да намали ри-
ска от сърдечно-съдови болести с 39% 
само за шест седмици.

Таханът винаги е 

препоръчван като 
натурална храна за всички, 

които искат да бъдат здрави. За най-по-
лезен се смята сусамовият тахан. Той съ-
държа редица полезни съставки - като 
растителни фибри, есенциални мастни 
киселини и калций.

Едно от свойствата на тахана е благот-
ворното му и успокояващо действие вър-
ху храносмилателната и нервната систе-
ми. Той е ефикасен при редица стомашни 
проблеми, препоръчва при всякакви сто-
машни неразположения. За да бъде той 
най-полезен за вас и вашите близки, то 
го смесете с пчелен мед. За да се пригот-
ви, смесете тахана и меда в съотношение 
1 към 1 или по ваш вкус, например 2 към 
1 в полза на меда. От полученото се прие-
ма по 1 супена лъжица сутрин на гладно.

Таханът не отстъпва на зехтина по от-
ношение на ползата за кръвоносните 
съдове и костите. 

Според проучвания той има по-висо-
ко съдържание на белтъци дори от си-
ренето, месото и соята. Приетото су-
самово масло се усвоява напълно от 
организма. В 100 г сусам могат да бъдат 
открити 30 г белтъчини, 60 г мазнини, 20 
г въглехидрати, 4 г влакнини и 2.5 окса-
лати.

За стабилизиране на костната систе-
ма се препоръчва студено пресован че-
рен тахан. Той най-добре запазва в себе 
си всички витамини и минерали. В него 
се съдържат висококачествени мазнини, 
незаменими аминокиселини, витамини 
– Е, РР, В1, и микроелементи – силиций, 
фосфор, магнезий, калий, калций.

Сусамовият тахан е полезен както за 
деца, така и за възрастни. Основната при-
чина е високото съдържание на калций. 

Той стабилизира костите на подраства-
щите и намалява разреждането на калция 
в костите при възрастните.

Таханът имам както вътрешно, така и 
външно приложение. Външно се използ-
ва при възпаления на гърлото, гласовия 
апарат, зачервявания и изгаряния на ко-
жата. Вътрешно като лекарство се използ-
ва най-вече при гастрит, колит и язва. Ос-
вен това действа добре при отслабнала 
имунна система.

�Сусамовият тахан е полезен както за деца, така и за възрастни

Таханът: Цери болен стомах, 
кости и нервна система
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Учените продължават да търсят 
отговор на въпроса колко е оп-
тималното времетраене на съня, 

което ще ни помогне да сме отпочина-
ли и здрави.

Проучване в университета на Коло-
радо в Боулдър установи, че дори при 
голяма физическа активност и отказ-
ване от цигарите рискът от сърдечен 
пристъп е висок, ако сънят е кратък 
или прекалено дълъг, съобщава сайтът 
MedicalXpress.

Били анализирани медицински дан-
ни за 461 хиляди души, които никога не 

са имали сърдечен пристъп, и качест-
вото на съня им. Здравословното им 
състояние било следено 7 години.

Оказало се, че за участниците, които 
спали по-малко от 6 часа в денонощие-
то, вероятността от сърдечен пристъп 
по време на изследването е с 20 про-
цента по-голяма, отколкото за спали-
те 6-9 часа в денонощието. У спалите 
над 9 часа в денонощието сърдечните 
проблеми пък били с 34 процента по-
чести. Оптималният сън намалява този 
риск у генетично предразположените 
хора с 18%.

Колко часа трябва да 
спим, за да сме здрави?

Учени тестваха успешно първото в 
света противозачатъчно за мъже, 
което се инжектира. То е създаде-

но от индийския национален съвет по 
медицински изследвания (ICMR), пише 
The Hindustan Times. Очаква се одобре-
ние от местната администрация по ле-
карствата и ако това се случи, до 6-7 ме-
сеца ще започне да се произвежда.

„Продуктът е готов. Остава единстве-
но да бъде одобрен от регулаторите. 

Тестовете приключиха, включително 
доста продължителната фаза 3 на кли-
ничните изпитания, при която от общо 
303 кандидати постигнахме 97.3% ус-
пех“, коментира ръководителят на из-
следванията д-р Р. С. Шарма от ICMR.

Продуктът, наречен RISUG (обратимо 
и контролирано спиране на спермата), 
има ефективност 13 години и на практи-
ка представлява алтернатива на хирур-
гическата васектомия.

Направиха 
противозачатъчна 
инжекция за мъже

В
ъпреки опитите на учени и 
лекари да открият лек сре-
щу рака, бичът на времето 
ни продължава да поразява 
милиони хора по целия свят. 

Въпреки надеждите да бъде победен и 
новините за единични пробиви срещу 
него, той остава смъртоносен и несло-
мим.

Коя кръвна група обаче е най-малко 
податлива на тази страховита и ковар-
на болест?

Лекари от Каролинския институт в 
Швеция наблюдавали здравето на близо 
1,1 милиона души над 35-годишна въз-
раст. Оказва се, че хората с първа кръв-
на група, позната още като нулева,

са почти неуязвими за рака
От друга страна, носителите на тази 

кръвна група са по-склонни към забо-
лявания, причинени от норовирус и 
бактерията хеликобактер пилори, коя-
то нарушава храносмилателния про-
цес, колонизира стомаха и дванадесе-
топръстника и става почти невидима за 
антителата. Тя причинява гастрит и язва.

Носителите на втора кръвна група 
(или А група) са много по-застрашени от 
развитие на рак на стомаха, отколкото 
останалите.

Пациентите с трета и четвърта кръв-
на група (B група, AB група) са високо-
рискови по отношение развитието на 
рак на панкреаса.

Основните причини за рак обаче оста-
ват злоупотребата с алкохол, тютюнопу-
шенето и употребата на противовъзпа-
лителни нестероидни лекарства.

�Учени изследваха уязвимостта на различните представители

Ракът и кръвната група: 
Кой е най-застрашен?
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin@bg-voice.com

Х
иляди мистериозни дупки 
бяха открити от изследовате-
ли по морското дъно на Тихия 
океан край Калифорния. Уче-
ните нямат обяснение какво е 

причинило странното явление и търсят 
отговори. Феноменът, забелязан край 
бреговете на Биг Сър, Централна Кали-
форния, бе описан наскоро от изследо-
вателите Ева Лундстен и Чарлз Пойл по 
време на форум на Американския гео-
физичен съюз в Сан Франциско.

Мистериозните дупки по морското 
дъно са в два размера. По-големите са 
широки средно 175 метра и са 5 м дъл-

боки, наричат ги джобовете. Тези дупки 
са почти кръгли и сравнително равно-
мерно разположени. Всъщност те не се 
наблюдават за първи път. Подобно явле-
ние бе наблюдавано от учени от MBARI 
още през 1999 г. по време на проучване 
на морското дъно с помощта на монти-
ран на кораб сонар. Категорично обяс-
нение на произхода им обаче няма.

По-малките дупки, открити в океана 
край Калифорния, са хиляди. Те са широ-
ки едва 11 метра и са дълбоки един ме-
тър, а учените ги нарекоха микродепре-
сии.

Макар все още да не ясно как са се об-
разували, те явно бързо са се превърна-
ли в любимо убежище на морските оби-
татели. Изследователи открили

приблизително 
15 000 подобни дупки

с диаметър около 11 метра и дълбочина 
1 метър.

Било установено, че 30% от тях съ-
държат човешки отпадъци, наред с 
риба и други морски създания, които 
използвали боклуците като хабитат.

Учените смятат, че настаняването на 
животните сред боклука може да е из-
дълбало микродепресиите още по-на-
дълбоко.

Това е само хипотеза, която не може 
да обясни микродепресиите, несъдър-
жащи никакви обекти. Но според изсле-
дователите е ясно, че микродепресиите 
не прерастват в по-големи дупки, защо-

то между едните и другите съществуват 
морфологични различия.

Тези странни ями вероятно са свър-
зани с процеса на изпускането на метан 
или други вещества от морското дъно, а 
това е потенциална опасност за стабил-
ността на самото дъно. Този факт пък от 
своя страна създава риск за структури 
като петролни платформи или вятърни 
турбини. При досегашните анализи оба-
че не са открити данни за метан в утай-
ката или морската вода в този регион. 
Това вероятно е така, защото земята от-
давна не е изпускала газове, поне през 
последните 50 000 години.

Малките дупки пък са пълни със скал-
ни отломъци, водорасли, кости, боклук 
или риболовни принадлежности. Веро-
ятно микродепресиите са сравнително 
скорошни природни образувания, из-
дълбани от морски течения.

Мистерия на дъното 
на океана: Хиляди 
и хиляди дупки
�Учени търсят отговор на загадката, но засега не намират

Снимкa: Wikipedia

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ
lubo@bg-voice.com

Да разпознаеш всеки непо-
знат на улицата? Кой е, откъ-
де е, кои са приятелите му, 
на колко години е, женен ли 
е... Може да ви се вижда като 

утопия, но това би могло да е реалност. 
Благодарение на тайно приложение на 
Facebook! То е било разработено само 
за вътрешно ползване в компанията и е 
имало възможността да дава бърз отго-
вор на подобни въпроси.

Трябва само да насочите камерата на 
смартфона си към лицето на конкрет-
ния човек. Във времена, в които хората 
водят видеоразговори, гледат клипове 
и ровят из социалните мрежи, докато се 
разхождат, това не е чак толкова слож-
но.

Приложението, разработено от ком-
панията на Марк Зукърбърг в периода 
2015-2016 г., е било е тествано само във 
вътрешна среда – т.е. сред самите слу-
жители на Facebook.

За да изпълнява задачата си, то раз-
чита на широката база данни на соци-
алната мрежа, качени от потребителите 
снимки и информация от лицево раз-
познаване.

Самото разпознаване чрез смартфо-
на става за време между 3 и 5 секунди, 
след което приложението показва име-
то и профилната снимка във Facebook 
на разпознатия човек.

За съществуването на подобно 
приложение първо съобщи издани-
ето Business Insider, но по-късно от 
Facebook потвърдиха, че то наистина 
е било създадено, макар никога да не 
е публично обявявано, нито да е било 
достъпно за по-широка аудитория, ин-
формира webcafe. Според източници 
на BI приложението е демонстрирано 
на служители на компанията през 2015 
г. като „пример за бъдещи иновации“, 
които технологиите и данните, с които 
Facebook разполага, могат да направят 
възможни.

Година по-късно – през 2016 г. – бета 
версия на приложението е била

достъпна за сваляне от 
служители на компанията

Чрез него те са имали възможност да 
разпознаят чрез смартфона си всеки, 
за който социалната мрежа има доста-
тъчно информация, без значение дали 
също е служител на Facebook или не.

Едва на по-късен етап е било вклю-
чено ограничение – смартфоните да 
разпознават само хора, които вече са 
приятели във Facebook на неговия при-

тежател. Според източниците едва тога-
ва служителите на компанията са започ-
нали да използват приложението върху 
лицата на своите познати. Говорител на 
компанията обаче отрича приложени-
ето някога да е имало възможност да 
идентифицира непознати, които не ра-
ботят в компанията.

„Описаното приложение беше дос-
тъпно само за служители на Facebook и 
можеше да разпознава само служители 
и техните приятели, при които лицево-
то разпознаване е било включено като 
опция“, се посочва в становище до CNET.

Нещо повече, говорителят отбеляз-
ва, че работата по приложението е била 
спряна.

Facebook от години използва техно-
логия за лицево разпознаване, за да 
може бързо да препоръчва на потре-
бителите да отбележат своите прияте-

ли на снимките, които са качили. Тази 
версия на технологията обаче се из-
ползва само за снимки и не е достъпна 
в реално време.

През септември от технологичната 
компания съобщиха, че ще има проме-
ни по тази възможност, за да не се при-
ема по подразбиране, че потребителите 
са съгласни

лицата им да бъдат 
сканирани

Приложението за реално времево 
разпознаване е било разработено пре-
ди скандала с Cambridge Analytica от 
2018 г., при който базираната във Вели-
кобритания консултантска фирма събра 
данните на 87 милиона потребители на 
социалната мрежа, за да ги използва за 
политически цели. Този скандал доведе 
до поредица от подобни проблеми за 

Facebook и по-сериозен и задълбочен 
поглед към това как компанията зад со-
циалната мрежа борави с личните дан-
ни на потребителите.

Секретно приложение: 
Да разпознаеш някой 
за 5 секунди
�Проект на Facebook позволява това 

да става чрез снимка със смартфона
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Р
обот вече може да мък-
не торбите ви от магазина 
вместо вас. Първата джаджа, 
която предлага тази услуга, 
вече е на пазара. Тя тежи 23 

килограма и струва 3250 долара.
Рoбoтът зa пpeнoc нa пo-мaлки 

пoкyпки e дeлo нa итaлиaнcкaтa кoм-
пaния Ріаggіо, кoятo пpoизвeждa и 
кyлтoвитe cкyтepи Vеѕра.

Той e кpъcтeн Gіtа (ЈЕЕ-tаh) нa 
итaлиaнcкaтa дyмa зa кpaткa и пpиятнa 
eкcкypзия. Cъздaтeлитe нa джaджaтa 
изпoлзвaт тoвa имe, имaйки пpeдвид 
кoлкo пpиятнa мoжe дa бъдe eкcкyp-
зиятa ни дo мaгaзинa зa xpaнитeлни 
пpoдyкти, нaпpимep, вмecтo вceки път 
дa нocим тeжки тopби. Poбoтът cлeдвa 
coбcтвeникa cи нeoтлъчнo, a

пaзapyвaнeтo cтaвa 
пpocтo paзxoдкa.

Aнaлизaтopитe oбaчe ca cкeптич-
ни. Cпopeд някoи тexнoлoгичнaтa ин-
дycтpия вeчe e oбявилa poбoтa зa 
oбpeчeнa кayзa. Пoдoбнa тexнoлo-
гия би билa дaлeч пo-пoлeзнa, aкo 
пpeвoзвa cтoки oкoлo cклaдoвe и бoл-
ници или ce изпoлзвa в индycтpиятa. 
Cъoтвeтнo poбoтът тpябвa дa бъдe и 
пo-гoлям.

„Toвa ca мнoгo пapи зa нeщo, кoeтo 

вcъщнocт e пpocтo тoвapeн poбoт, кoй-
тo щe нocи вaшитe xpaнитeлни cтoки“, 
кaзвa тexнoлoгичният aнaлизaтop нa 
Fоrrеѕtеr Дж. П. Гoyндep.

Пpи пoкaзвaнeтo нa poбoтa нa yли-
цaтa oбaчe, тoй пpeдизвиквa мaл-
кa ceнзaция - xopaтa гo xapecвaт. Пpи 

нaтиcкaнeтo нa бyтoн, Gіtа нaмиpa 
coбcтвeникa cи cъc cвoитe кaмepи 
и ceнзopи и cигнaлизиpa, чe e гoтoв 
зa paзxoдкaтa cи в квapтaлa. Poбoтът 
пpeдcтaвлявa бyквaлнo eднa cpeднa 
пo гoлeминa кoфa c двe кoлeлa. Toй нe 
ce кoнтpoлиpa oт cмapтфoн и нe из-

пoлзвa тexнoлoгии зa paзпoзнaвaнe нa 
лицa или GРЅ.

„Пo пpинцип тoй пpocтo ce cвъpз-
вa c вac и ви пpocлeдявa“, paзкaз-
вaт ocнoвaтeлитe нa тexнoлoгичнoтo 
звeнo към кoмпaниятa Ріаggіо Джeфpи 
Шнaп и Гpeт Лин.

Зареждането на смартфона чрез... 
тениска вече изглежда напълно в 
реда на нещата. Учени от Испания 

и Италия са разработили нов тип тъкан, 
която генерира електрически заряд от 
човешкото тяло. На основата на тази 
тъкан могат да се произвеждат тени-
ски, които да се използват като батерии 
за вградени в дрехите устройства.

За да създадат новия материал, уче-
ните са използвали смес от лепило 
от доматена кора и въглеродни на-
ночастици, съобщава Fast Company, 

цитирана от Technews. В резултат на 
експериментите е установено, че елек-
тричеството, генерирано от човек с та-
кава тениска, е достатъчно за захранва-
не на LED лампа.

Създателите на новия материал от 
Университета Малага изтъкват колко 
екологична е тяхната разработка – в 
нея няма пластмаса и вредни метали, а 
лепилото е от растителен произход. Ос-
тава надеждата, че изобретението ско-
ро ще намери своята комерсиална ре-
ализация.

Учени създадоха материал, който 
има всички свойства на човеш-
ката кожа. Той е хидрогел, който 

е толкова здрав, колкото истинската 
кожа, сухожилията или дори костите. В 
допълнение, материалът е в състояние 
да се възстановява самостоятелно, съ-
общи Science Alert.

Изследователите от Австралийски 
национален университет изтъкват, че 
хидрогелът обикновено е доста кре-
хък. Но новият материал, създаден от 

тях, може безопасно да се използва за 
повдигане на тежки предмети.

Той също така е в състояние да про-
мени формата си и има памет, тоест 
връща се в предишното си състояние, 
когато е изложен на топлина. Това се 
случва само за 10 секунди, докато на 
предишните аналози им трябваха 10 
минути и дори повече.

Според изследователите никой пре-
ди тях не е успял да получи всички из-
броени свойства в един хидрогел. 

�Те намират собственика си с камери и сензори

Край на мъкненето на торби
от магазина, поемат ги роботи

Да заредиш 
смартфона си 
с тениска!

Създадоха материал 
като човешка кожа



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

18 - 26 декември 201948

АЛИ СТЕФАНОВА
ali@bg-voice.com

Н
евена Коканова е една от 
най-обичаните и талант-
ливи актриси в България. 
Ако беше още сред нас, на 
12 декември тя щеше да 

навърши 81 години. „Първата дама на 
българското кино“ е родена в Дупница. 
Майка й е от известна австрийска ари-
стократична фамилия, а баща й е бил 
политически затворник в Белене. За-
почва кариерата си в средата на 50-те г., 
когато е едва на 18 г., в театъра в Ямбол.

Любовната история на голямата Не-
вена Коканова и сръбския актьор Раде 
Маркович е история за онази дълбока, 
изпепеляваща любов, която те кара да 
летиш и същевременно те срива до зе-
мята. Онази любов, която белязва живо-
та ти завинаги и остава до края в сърце-
то ти.

Всичко между тях

започва на 
снимачната 
площадка

на „Крадецът на праско-
ви“ в далечната 1964 г.

„Още на първия ду-
бъл се усети, че между 
нас прехвърчат искри. 
Мисля, че филмът се ха-
ресва и днес, защото в 
него се разигра истин-
ска любов, не само на ек-
рана, а и наяве. Това беше 
една любов, каквато може 
да се роди по време на война-
та“, спомня си Маркович в едно 
свое интервю.

Любовта им е невъзможна, защото 

той е женен за сръбската звезда Оливе-
ра Маркович, тя – омъжена за Любом-
ир Шарланджиев. „Не мога да кажа кога 
всичко това се превърна в любов. Но го 
осъзнах чак след снимките, когато се 
върнах в Белград. Аз се разведох, но Не-
вена не можа. Нейният съпруг бе с теж-
ки сърдечни проблеми. Разводът щеше 
да го убие...“, споделя още актьорът.

Седем години те крият тази невъз-
можна любов - любов на откраднати ми-
гове и тайни срещи.

На червения килим във 
Венеция обаче ги въз-
приемат официално като 
двойка и именно там 
Раде и Невена изживяват 
най-вълшебните си десет 
дни.

В началото на 70-те го-
дини двамата слагат край 
на бурния си роман, оста-
ват приятели до края на 
дните си, но в продълже-
ние на 40 г. си пишат не-
вероятни любовни изпо-
веди и така поддържат 
пламъка на изпепелява-
ща си любов. Срещат се 
само по кинофестивали, 
където и двамата участ-
ват със свои филми.

Невена си отива от 
този свят на 3 юни 2000 г. 
на 61 г. Коварната болест 
рак отнема живота на го-
лямата актриса, която

до последно 
не свежда глава
никога не се оплаква и 
запазва статута си на ве-
чната и незабравимата.

Последният й пристан е с. Иглика в 
Еленския Балкан, където тя избира да 
линее тихо и с достойно.

От този свят, в хърватския град Забок, 
на 88 г., угасва десетилетие след нея и 
нейната голяма любов – Раде Маркович. 
След смъртта му става ясно, че той е за-
пазил всички писма, които са си разме-
няли с Невена. Раде е съхранил нейни 
невероятни изповеди, съвместни сним-
ки от кинофестивали от цял свят, както и 
фотоси на красивата българска актриса.

Невена и Раде: Историята 
на една изпепеляваща любов
�Ако беше още сред нас, невероятната Невена Коканова щеше да е на 81 г.

Сръбският актьор страдал, че не успял да си вземе сбогом 
с любимата си жена
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- Виж в хладилника.
- Ооо, миличката ми! Този лед сама ли 

го направи?

� � ☺
Тъща към зет си:
- Зетко, като умра, искам да ме креми-

рате и праха да разпръснете в градината!
- В никакъв случай! Малко ветрец и пак 

ще си вътре!

� � ☺
„Простих ти“ написа тя с пирoн на ка-

пака на БМВ-то му.
„Благодаря ти“ написа той с черен мар-

кер върху гипса на двете й ръце.

� � ☺
Прибира се вкъщи силно почерпен 

мъж, а под ръка води младо, русо, дъл-
гокрако маце.

Вратата отваря жена му:
- Какво правиш бе, пияницо?
- Жена, ако си мой човек, ще кажеш, че 

си ми сестра!

� � ☺
Мъж към жена си:
- Нали знаеш, че не можеш да постро-

иш твое щастие върху чуждото нещас-
тие?

- Абе, не съм ти пипала шишето с раки-
ята...

� � ☺
- Какво е общото между някои универ-

ситети и новия iPhone?
- 2000 лв. за шестица!

� � ☺
Катаджия спира автомобил.
- Минахте на червен светофар.
Шофьорът, без да каже нищо, подава 

10 лв.
- И с превишена скорост.
Шофьорът прибира 10-те и подава 50 

лв.
- Изглеждате ми подпийнал.
Шофьорът подменя 50-те лв. със 100.
- Тая кола не е ли крадена?

На мястото на 100-те лева се 
появява дуло на пистолет 45-ти 
калибър…

- Ами... Да се върнем на това, 
че сте пил...

� � ☺
Семейство – мъж, жена и 

тъща - отиват на почивка в Йе-
русалим. Ненадейно тъщата 
умира. Шок... Местна агенция 
им предлага да я погребат там 
срещу $3000, или да я транспор-
тират да България за $9000. Зе-
тят твърдо е решен да я върнат 
в родната й страна. Жена му не 
може да се начуди как така се е 
съгласил.

- Скъпи, толкова си добър... ти за мама 
да направиш такова нещо... толкова мно-
го пари?

Мъжът отговаря:
- Аааа... не мога да рискувам – тука 

един вече е възкръснал...

� � ☺
Чак когато стъпи на кантара, Мими раз-

бра, че кравата върху шоколада е преду-
преждение, а не реклама...

� � ☺
Жена се обажда на диетолога си:
- Докторе, мисля, че имам наднорме-

но тегло.
- Защо мислите така – попитал докто-

рът.
- Ами купих си кантар, който казва по-

казанията с човешки глас. Качих се да 
се премеря, и кантарът каза: „Мерете се 
един по един, моля!“

� � ☺
Доктор влиза в стаята на пациент и му 

казва:
- Имам за теб една добра новина и една 

лоша.
- Кажи добрата, че не съм в настроение 

за лоши новини сега.
- Ами добрата новина е, че тази стран-

на болест ще я кръстят на твое име.

� � ☺
По коридора на болница върви млад 

доктор. Гледа насреща си някаква мада-
ма с ужасно грозно лице.

- Лелеее, какво ви се е случило, госпо-
жице?

- Какво имате предвид?
- В челюстно-лицевата хирургия ли ви 

подредиха така? По принцип те пипат до-
бре, но тоя път са се издънили.

- Ама какво си позволявате?! Аз съм но-
вата медицинска сестра.

� � ☺
В болницата.
- Вие уролог ли сте?
- Не. Аз съм уфолог.
- Каква е разликата?
- Занимавам се с извънземни.
- Какви извънземни?
- Ами, пришълци от други планети...
- От какви планети?
- Ами, Марс, Венера...
- Значи, точно вие ми трябвате.
- По каква причина?
- Венерическа...

� � ☺
Един пияница споделя случка от мина-

лата нощ:
- Излизам аз от бара и изведнъж... Пра-

аас! Нещо здраво ме изпраска отзад по 
главата. Обръщам се и какво да видя 
пред очите си... асфалта на улицата.

� � ☺
Двама приятели отишли за риба. Лови-

ли, какво ловили, най-накрая награбили 
бутилките с ракия. На сутринта двамата 
се събудили с главоболие и тежък мах-
мурлук. Отворили очи и какво да видят - 
поляната край брега разорана, а рибар-
ските мрежи разпилени по брега.

- Тъпак, какво си направил? Къде си 
хвърлил снощи мрежите? – ядосал се 
първият рибар.

- Да бе, да! Айде сега аз виновен. Къде 
съм хвърлил мрежите? Как къде? Там, къ-
дето ти гребеше с лодката, там и аз хвър-
лях мрежите!

� � ☺
Двама пияници се срещат на улицата:
- Какво ще кажеш? Две по 50, а?
- Пешо, не мога да разбера, какво ми 

предлагаш? Да пием или да обменяме ва-
лута?

� � ☺
Погребват електротехник. От тълпата 

се чуват жални разговори:
- Ау-у, горкичкия... толкова е млад! На 

колко е?
- 220.

� � ☺
Лекар към пациент:
- Раната на главата ви беше доста теж-

ка, но главното е, че успяхме да избегнем 
ампутацията…

� � ☺
Късно вечерта. Пиян мъж е прегърнал 

уличен стълб. Почуква лекичко по него и 
фъфлейки вика:

- Пено, отвори ма!
След малко пак:
- Пено-о-о... Отвори, ма.
Един полицай се приближил до него.
- Какво правите тука бе, гражданино?
- Абе, полицай, жена ми ме е заключи-

ла и не ме пуска да си вляза.
Полицаят погледнал нагоре към улич-

ната лампа на стълба и казал:
- Странно! Горе свети. Що не отваря тая 

жена?

� � ☺
Бизнесмен си купува джип 4Х4 и го 

паркира пред дома си. Нощес квартал-
ния пияница, кандилкайки се, вижда над-
писа, вади пирон и пише 4Х4=16. Бесен, 
собственикът отива на сервиз и го замаз-
ва.

На следващата нощ се повтаря същото 
и така цяла седмица. Накрая бизнесме-
нът си поръчва фирмен надпис 4Х4=16 и 
доволен си отива. Вечерта пияницата се 
прибира, вижда надписа, вади пирона и 
пише отдолу - ПРАВИЛНО!

� � ☺
Жена шофьор към полицай:
- Моля ви, не ми взимайте книжката! На 

тази снимка изглеждам толкова добре!

� � ☺
Перничанин спечели дело срещу КАТ, 

като доказа, че при скорост 240 км/ч е 
невъзможно да се разпознае пътният 
знак с ограничение 40 км/ч...

� � ☺
- Как мислиш? Кое е по-опасно зад во-

лана според теб- естествената блондин-
ка или боядисаната?

- Разбира се, че боядисаната – няма 
време да следи пътя, през цялото време 
гледа в огледалото дали не са й потъмне-
ли корените на косата!

� � ☺
Водопроводчик монтира мивка в каби-

нета на психоаналитик.
- Готово е всичко. Дължите осемдесет 

лева.
- Трябват ви пари?
- Да.
- Искате ли да поговорим над това?

� � ☺
Стюардесата излиза от кабината на пи-

лота и влиза в салона. Носи на гърба си 
парашут. Започва да прави инструктаж 
на пътниците:

- Вземете си паспорта. Откъснете пър-
вата страница с фотографията. Свийте я 
сега на тръбичка и си я пъхнете отзад.

- Ама защо трябва да правя всичко това 
– възмутил се единият от пътниците?

- Ами как да ви обясня? Преди 2 месе-
ца падна един наш самолет и после долу 
беше такъв хаос при опознаването на 
телата.

� � ☺
- Добър вечер, скъпа. Какво имаме за 

вечеря?

Виц в снимка

еевва сее 
тт 445--тии 

аа ттоваа, 

еенна ии 
аа вв ЙЙее-
тъъщщаатаа 
ггеннццияя 
аатт ттамм 
ннспоорр-
0000. ЗЗее-

ввърннат 

Програмист отваря 

хладилника, вади 

опаковка масло и 

чете: „Масло 72%“. 

Връща го веднага и 

казва:

- Скоро ще е готово...

Пернишко метро
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Банички с ябълки 
и ванилов сос

Кебап в тиква

4 бр. глави кромид лук нарязвате 
на полумесеци, а 500 г телешко, 
свинско или пилешко месо по из-

бор - на хапки. Измивате и нарязвате 
500 г гъби на едри парчета.

В дълбок тиган или тенджера сгоре-
щявате ½ кафена чаша олио, в която 
изсипвате лука и разбърквате, дока-
то омекне. След това добавяте месото 
и гъбите и бъркате около 5 мин., след 
което добавяте виното и ½ ч.л. сол и 
оставяте да ври, докато виното се из-
пари.

Пълните кебапа в почистената от 

семките средно голямо тиква, като 
добавяте и 4 бр. дафинови листа. Ако 
ползвате тиква „цигулка“, покрива-
те отвора с алуминиево фолио, а ако 
ползвате кръгла тиква, слагате отгоре 
„капачето“ на тиквата.

Слагате тиквата в тава и сипвате 2 
чаени чаши вода. Печете я в предва-
рително загрята на 200 градуса фурна 
за час и половина.

Измивате 3 ябъл-
ки и ги настър-
гвате на едро 

ренде. Ако пуснат мно-
го сок, ги отцедете. Към 
настърганите ябълки 
добавете ½ чаена чаша 
смлени орехи, ½ чаена 
чаша захар, 1 ванилия, 
½ ч.л. канела, ½ чаена 
чаша стафиди и разбър-
кайте добре.

От половин пакет 
фини кори взимате 
една кора и я намазвате 
с четка леко с олио или 
разтопено масло по же-
лание. Върху този лист 
слагате втори лист и 
го намазвате по същия 
начин. В единия тесен 
край на корите слагате 
3-4 супени лъжици от сместа с ябъл-
ките и навивате, след което притиска-
те с ръка, за да се разпредели сместа 
равномерно в баничката. Тъй като ру-
лото става много дълго, го режете на 
две, т.е. от всяко руло получавате две 
банички.

Баничките нареждате в намазнена 
тава, след което намазвате всяка ба-
ничка с олио. Печете в предварително 
загрята фурна на 180 градуса, докато 
придобият златист цвят.

За приготвянето на соса 500 мл 

прясно мляко се кипва заедно със 100 
г захар. Добавят се 2 ванилии.

4 жълтъка се разбиват с 1 с.л. захар. 
Към тях на тънка струйка се прибавя 
горещото мляко. Сосът се разбива, до-
като се охлади.

Може да пропуснете тази стъпка и 
да сервирате баничките вместо с ва-
нилов сос с топка сметанов сладолед 
или пък поръсени с пудра захар.

Преди сервиране заливате баничка-
та с ваниловия сос, който трябва да е 
топъл.Да ви е сладко!  

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Арабика. Мелбрукс. Анев. Кси. Мълнии. Капак. Лакеи. 
Асуан Ла- пин. Киви. Мрени. Укази. Ом. Апо. Тоник. Соната. Аргат. 
Рапид. Ван. Анал. Криле. Икони. Анион. Даяна. Айова. Монах. Ярки. 
Осанка. Елмаз. ОТК. Синур. Аренда. Пасив. Рилке. Рис. Гара. Охота. 
Акаси. Метод. Сплав. Набук. Ришар. Ниши. Йони- ка. Плата. Ил. 
МОК. Полша. Натура. Танин. Аксел РИЦ. Сочи Хърли. Поети. Волга. 
Финландия. 

ОТВЕСНО: Раус. Панайот Панайотов. Ран. Умора. Оскар. Бокачо. 
Бекар. Глава. Са- мун. Нил. Диванета. Нанси. Екипи. Нотки. Кивот. 
Конха. Бакалин. Роман. Хорал. Ска. Ирино. Уроди. Шарф. Оми. Пукал. 
Нерит. Шпакли. ЛИК. Педал. Ласал. Син. Алмана- си. Ахмак. Пране. 
Бък. Зодия. Ареал. Талпа. Арлекин. Князе. Канат. ОН. Унии. Авоар. 
Нрави. Уред. Яки. Вотан. Кадис. Ширити. Силиманити. Асимилация. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

СУДОКУ
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ОВЕН
Околните ще ви 
пришпорват, но 
вие се чувствате 
достатъчно уют-
но в своя малък 
балон. В начало-
то на периода ще 
усещате, че иска-

те докажете своите умения и ще пред-
почитате да сте уважавани заради това, 
което можете, а не заради хората, които 
познавате. Но понякога всеки има нуж-
да да помоли за услуга. Следващите два 
дни са такива, каквито си ги направите, 
а развоят на деня зависи до голяма сте-
пен от поведението ви. Ако се събудите 
от грешната страна на леглото, вероят-
но така ще се чувствате до края на деня.

Астрологична прогноза 
18 - 26 декември 2019 г.

РАК
Гъвкавото ви по-
ведение ще е при-
ятна изненада за 
хората, които ви 
познават. Попада-
те под светлините 
на прожекторите 
и въпреки че това 

не е вашето любимо място, за щастие 
се справяте добре под напрежение. 
Не обичате всички погледи да са 
вторачени във вашата особа, но 
може и да свикнете в един мо-
мент с вниманието спрямо вас. 
Силата ви е в своя пик и веднага щом 
решите какво искате да правите, то не-
съмнено ще имате успех. Хубаво е да сте 
себе си.

ВЕЗНИ
Приятели ще ви 
помолят за съ-
вет, защото знаят, 
че винаги сте от-
кровени. Бъдете 
колкото се може 
по-неутрални и 
достатъчно уве-

рени при окончателната си оценка, въ-
преки че сте малко по-нереалистични от 
обикновено. Личният ви и професиона-
лен живот се кръстосват по необичаен 
начин и въпреки че не сте развълнува-
ни от този факт, може накрая да се сдо-
биете с някои доста интересни истории 
и уроци. Може да се наложи да не изли-
зате много от дома, но това не ви спира 
да мечтаете за далечни екзотични места.

КОЗИРОГ
Ако имате нещо 
за продаване, 
следващите дни 
ще са подходя-
щи за това. Увере-
те се, че цената е 
правилна, преди 
всички страни да 

подпишат. Когато всички си признават 
грешките, вие се постарайте да сте пря-
ми и да не вините себе си за постъпки-
те на работното си място. Не оставяйте 
и приятелите ви да са сами в своите про-
вали. Ако няма кой да ви глези, се пог-
лезете сами. Все пак вие знаете какво 
харесвате повече от всеки. Бъдете кре-
ативни.

ТЕЛЕЦ
Жадувате за нови 
преживявания и 
въпреки че не сте 
наясно какво ви 
предстои в едно 
ново приключе-
ние, сте готови за 
първата крачка. А 

ако вземете и приятел със себе си, става 
два пъти по-забавно. Чувствате се леко 
алчни, но парите си изкарвате с усилен 
труд и с никого не сте се договаряли за 
подялба. Но когато имате нужда от услу-
га, тогава и кармата не е на ваша страна. 
Имайте това предвид, преди да откаже-
те на някого. 

ЛЪВ
В първите дни на 
периода ще се въз-
хищавате на чу-
десните ви вза-
и м о о т н о ш е н и я , 
които имате в жи-
вота си. Излезте 
на кафе с най-до-

брия си приятел или се срещне-
те с някого, с когото не сте се виж-
дали напоследък. Връзките ви с 
хората означават целия свят за вас. 
Използвате сравнения и метафори, 
което е малко изнервящо за хората, 
които искат да сте по-конкретни в из-
казванията си. Понякога просто трябва 
да сте малко по-ясни и да казвате неща-
та с истинските им имена.

СКОРПИОН
Направете списък 
на местата, които 
един ден искате да 
посетите или яжте 
вкусна храна от лю-
бимата ви страна, 
за да поддържате 
пламъка на въоб-

ражението си. Имате усет към детайла, 
така че ако някой се опитва да измъкне 
нещо от вас, по-добре да помисли отно-
во. Ако имате късмет, ще изпитате сила-
та на медитацията. Изучете някоя нова 
техника, която да практикувате, когато 
имате повече свободно време. Ще се 
чувствате много по-добре да вървите с 
течението, отколкото срещу него.

ВОДОЛЕЙ
Здравето и тону-
сът ви са на фо-
кус, затова да оп-
итате нов вид 
спорт или упраж-
нение е на първо 
място сред при-
оритетите ви. Но 

не очаквайте да се справите отлично 
още от първия опит - необходимо е вре-
ме, за да се научите. Виждате заобика-
лящия ви свят от чудесна перспектива. 
Снимайте или напишете подробен жур-
нал, за да не забравите жизнеността на 
цветовете, уникалните вкусове и арома-
ти, които преживявате в момента. Няма 
да липсват спънки, с които ще трябва да 
се справите сами.

БЛИЗНАЦИ
Подготвени сте за 
разочарование от 
най-близките ви 
хора на работно-
то място, но резул-
татът не е оконча-
телен, затова не 
се тревожете все 

още. Понякога ще ви е трудно да вни-
мавате с отношението си. Ако се почув-
ствате неловко или напрегнато в стая, 
пълна с непознати, се погрижете да си 
свършите задължението и напуснете 
при първа възможност. Много по-гъвка-
ви от обикновено ще сте, затова дните 
са добри за преговори, където споразу-
мение е единственият възможен резул-
тат.

ДЕВА
Чувствате се много 
по-млади, така че 
защо не направите 
нещо, което не сте 
правили от деца?! 
Това, че сте пора-
снали, не означава, 
че не можете да се 

забавлявате. Карнавали, увеселителни 
паркове, цирк - всичко е привлекателно 
за вас. Все пак идват коледните празни-
ци. Няма да постигате смислените нива 
на дискусия, към които се стремите, за-
щото малко хора са склонни да разгова-
рят на спорни теми и теми табу, какви-
то са вашите целеви теми през тези дни. 
Продължавайте да търсите хора, които 
споделят вашите интереси.

СТРЕЛЕЦ
За да получите 
това, което желае-
те, се налага да на-
правите някаква 
саможертва, но по-
лагането на повече 
усилия за вас не е 
непознато. Когато 

стигнете финалната права, ще сте убеде-
ни в своя успех. Приятна среща озаря-
ва вашата вселена и внезапно вие виж-
дате света като едно напълно различно 
място. Може и да не сте най-романтич-
ният представител на зодиака, но в мо-
мента летите в небесата от щастие. Едно 
преживяване ви напомня на нещо, кое-
то сте изпитвали и преди. Nе повтаряйте 
същите минали грешки.

РИБИ
Добре е да знае-
те, че когато една 
врата се затвори, 
друга се отваря. 
Имате цялостна 
визуална картина 
как трябва да из-
глеждат нещата, 

но може да имате нужда от съдействие, 
за да извадите един работен проект на 
бял свят. Съдействие е възможно да 
дойде под всякаква форма, така че нао-
стрете всички сетива. Притежавате не-
вероятна целенасочена енергия, уве-
рете се, че я използвате за нещо добро. 
Няма нищо по-лошо от пропуснати въз-
можности и пропилян потенциал.
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Плъх
Въпреки че като 
цяло 2020 г. няма 
да бъде лесна, тя 
ще бъде щадяща за 
представителите на 
зодиакалния знак. 
В кариерата ще по-
чувствате, че всички 

усилия, които са положили до момента, 
най-после ще бъдат възнаградени. Но за 
сметка на това ще страда здравето и лю-
бовните ви отношения. Финансите също 
ще са стабилни, дори е възможно да уд-
воите и утроите приходите си. Не е лошо 
да помислите и за някакъв вид инвести-
ция, както и да споделите щастието си 
със семейството.

Заек
Заекът е добре да 
внимава с финан-
сите си, ако иска да 
има стабилна годи-
на. Ще има поводи 
за партита, социал-
ни контакти, инте-
ресни срещи с при-

ятели. Необвързаните представители 
може да очакват истинската любов, коя-
то ще дойде с фойерверки. Към средата 
на годината ще се появят предпоставки 
за спекулации по ваш адрес, но нещата 
няма да излязат извън контрол. През ап-
рил и октомври ще се появят интересни 
предложения за пътувания.

Бивол
Биволът се чувства 
изморен от емоции. 
През 2020-та фоку-
сът отново ще оста-
не върху кариерата, 
като перспективите 
ще бъдат наистина 
обнадеждаващи. Ва-

жно е да отдели време и за забавление 
или отдих, за да внесе баланс в живота си 
и стресът да не предизвика здравослов-
ни проблеми. Периодът между март и ав-
густ ще бъде критичен. Дръжте се здра-
во за вашите приятели и нещата ще се 
наредят с малко помощ и подкрепа от 
тяхна страна.

Тигър
По природа сте кре-
ативни и артистич-
ни натури и тези от 
вас, които се зани-
мават професионал-
но с изкуство, ще 
имат силна творче-
ска година. Трябва 

да се оглеждате за всякакви изненадва-
щи предложения и предоставени въз-
можности, за да не се окаже, че късметът, 
който ви е кацнал на рамото, е на път да 
излети. Дръжте далеч от вас стреса и на-
прежението, почивайте си активно чрез 
спорт или хоби. През юли и октомври оч-
аквайте приказни любовни трепети.

Змия
Вече се чувствате из-
тощени от социал-
ни контакти. Заре-
дете се с още сили и 
енергия и проявете 
смелост и устойчи-
вост, защото 2020-та 
се очаква за вас да 

бъде динамична. Важно е да обърнете 
внимание и на финансите си, ако има-
те намерение да направите инвестиция 
в имущество. Неочаквана помощ от ви-
сокопоставена личност ще ви помогне 
в критичен момент. Юли ще бъде утеши-
телната ви награда – ще успеете да си 
починете, макар и само за няколко сед-
мици.

Дракон
Това ще бъде година-
та на сбъднатите ви 
мечти. Ще се чувства-
те в страхотна фор-
ма. Можете да по-
стигнете всичко, за 
което бленувате. До-
бре организираните 

дейности са ключът към успеха. Безра-
ботните или тези, които искат да сменят 
попрището си, ще получат примамливо 
предложение. Внимавайте обаче с доку-
ментите, които трябва да подписвате, за 
да не се окаже, че сте попаднали в капан. 
Особено активен в кариерен план ще 
бъде периодът от март до май.

Кон
Очаквате и 2020-

та да бъде също тол-
кова успешна. Ще ви 
се случи нещо нео-
чаквано, което дос-
та ще ви разстрои. 
Приемете несгоди-
те като предизви-

кателство, а ако намерите поука от това 
напрежение, ще сте истински победите-
ли. Опитайте се да си направите планове 
за важните неща, които очаквате да ви 
се случат, и ще придобиете усещането за 
контрол над своя живот. Вслушвайте се 
повече в съветите, които получавате от 
близки и колеги, там се крие съкровище.

Куче
Тази година ще 

премине под егида-
та на кариерно раз-
витие, радост, успех 
и финансови при-
добивки. Неочак-
вано предложение 
за нова работа ще 

ви изненада приятно. Условията ще бъ-
дат значително по-добри от настоящ-
ия ви източник на доходи и стабилност-
та на новата позиция ще ви стимулира 
да инвестирате в ново имущество. Също 
така ще подтикне обвързаните да склю-
чат брак или да планират появата на нов 
член на семейството. Приятелствата ще 
бъдат изключително важни в живота ви.

Коза
Новата 2020 г. обе-
щава да бъде наис-
тина силна, но само 
при условие, че уме-
ло планирате дейст-
вията си. Тези от вас, 
които се занимават 
с творчество, ще по-

лучат интересни професионални пред-
ложения, а семейните ще изживеят нови 
романтични моменти. Финансово нещата 
също няма да са никак зле – нови приходи 
ще дойдат изненадващо в семейния порт-
фейл, вероятно от наследство или отдавна 
реализиран проект със забавено плащане. 
Ще имате разтоварващи срещи с приятели.

Петел
Годината ще бъде на-
ситена със събития и 
ангажименти, но ако 
знаете как да подре-
дите задачите си, ус-
пехът ви е гаранти-
ран. Не е удачно да 
участвате в хазартни 

игри или залагания, защото вероятност-
та да загубите много пари е голяма. Не е 
изключено да чуете клюки по ваш адрес, 
които да ви разстроят. Овладейте емоци-
ите си и се опитайте да не обръщате вни-
мание на интригите, за да не ставате част 
от тях. Април и август обещават успехи 
на любовния фронт. Насладете им се и не 
спирайте да мечтаете.

Маймуна
Ентусиазмът и реши-
телността са ключо-
вите характеристики, 
които ще ви отворят 
всички врати през 
2020 г. Благодарение 
на тези качества ще 
блестите на работно-

то си място, за което ще получите добро 
финансово възнаграждение. Стресът от 
многото ангажименти ще е наличен, зато-
ва не дръжте проблемите си само за себе 
си, а ги споделете с близки и колеги. Така 
може да получите безценни съвети. Ав-
густ и ноември ви очакват щастливи съби-
тия и интересни срещи с приятели.

Свиня
Тъй като обичате не-
щата да останат та-
кива, каквито са, пот-
рудете се това да се 
случи. Противоборс-
твото само ще напра-
ви процеса по-тру-
ден. Бъдете бдителни, 

не се доверявайте на всеки, с когото пра-
вите бизнес. Подводни камъни има нався-
къде. Важно е през тази година да спести-
те малка сума пари, която да поставите в 
касичка и да не пипате. Сложете монета 
във вашия портфеил или чанта, за да ви 
донесе късмет. Май и август са важни в ка-
риерното ви развитие.

Годината на Плъха ни носи 
сигурност, любов и пари

Гoдинaтa нa Плъxa щe ни дoнece твopчecкa eнepгия. Щe ни дaдe и 
cигypнocттa, чe вcичкo e възмoжнo. Щe ни дoкaжe, чe вceки e твopeц 

нa coбcтвeния cи живoт и чe имaмe cилaтa дa бъдeм тoзи, кoйтo иcкaмe 
дa бъдeм. Bъзпoлзвaйтe ce oт вcичкo, кoeтo пpeдлaгa 2020 г. Зaщo пък 
и дa нe пocтaвим ocнoвaтa зa нoви нaвици и дeйcтвия, кoитo иcкaме дa 

зaпoчнeм oт дългo вpeмe?!

2020-та зaпoчвa eднa cъвъpшeнo нoвa, 
чиcтa и cвeжa гoдинa
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�Уникалното селце пази романтиката, тишината и спокойствието на отминалите 250 г.

Боженци: Легенда от камък, 
дърво и ковано желязо

Н
ачалото е легенда. Една ле-
генда, предавана от поколе-
ние на поколение до наши 
дни, ни отнася към трагична-
та за българския народ 1393 

г., когато столицата на Втората българска 
държава, Търновград, пада под турско 
робство. Легендата за болярката Божа-
на, далечна потомка на царски род, която 
преди седем века извела от разсипаната 
столица деветте си синове.

Овдовялата болярка тръгва с деца-
та си да търси убежище. Единственият 
път към спасението и свободата е пътят 
към Балкана. Там, сред вековните гори, 
при пенливите потоци, в планинските де-
бри, край студен извор, далеч от погледа 
на поробителя, Божана спира и зазижда 
първия камък на селището, което ще носи 
нейното име.

Боженци е паметник на българската 
възрожденска архитектура. Сгушено в 
северните склонове на Централна Стара 
планина, то се намира на 16 км източно от 
Габрово в красива котловина с малка ре-
кичка. Поселище с повече от 600-годишна 
история, малкото на брой къщи са разпо-
ложени на двата бряга на река Божанка, 
която извира недалеч от селото. Тук всеки 
може да намери тишина и спокойствие,

пренасяйки се в един 
отдавна отминал свят.

Боженци винаги е било част от големия 
свят. Близо до римския път Никополис Ад 
Иструм-Августа Траяна-Константинопол, 
божанкалии векове наред пътуват. Тежки 
търговски кервани кръстосват от Русия 
до Германия, Италия, Анадола. Главните 
стоки на боженските търговци са вълна-
та, кожите, восъкът, медът и изделията на 

сръчни майстори - ковачи, кожухари, аба-
джии.

Стотина къщи, оградени с дувари с ши-
роки порти, каменни покриви с надви-
снали стрехи и стръмни калдъръмени 
улички - това е естественият декор, кой-
то предлага Боженци. Стари майстори са 
сътворили от камък, дърво и ковано же-
лязо чудна хармония, надживяла веко-
вете. Тук всяка къща има свой дух и своя 
родова тайна, скрита в резбованите дола-
пи, дървените тавани и тежките обковани 
врати.

Хълмистият релеф позволява на бо-
женските майстори да оформят едни от 
най-живописните архитектурни ансам-
бли на Възраждането. Високите каменни 
огради, кованите дъбови порти, калдаръ-
мените улички, каменните чешми и мо-
стове, малките дюкянчета носят

неповторимата атмосфера 
на това райско кътче.

Традиционната българска къща, пъ-
строцветните черги, чемширите и здра-
вецът, прохладният планински въздух съ-
творяват магията на това място.

От 1964 г. селището е обявено за архи-
тектурно-исторически резерват. Днес в 
него има около 100 къщи, всяка от кои-
то е паметник на културата и са изклю-
чително ценни и скъпи. Твърди се, че за 
да притежаваш имот в селото, трябва или 
да имаш невероятен късмет като наслед-

ник на местна къща, или просто да бъдеш 
много богат, за да платиш за нея. Ако из-
общо попаднеш на някого, който има не-
благоразумието да продава подобна се-
мейна реликва.

Сред спокойствие, мир и тишина Бо-
женци създава илюзията, че животът е 
спрял - свеж планински въздух, бели сте-
ни на двукатни къщи, обвити с бръшлян 
и диво мушкато, покрити с тежки камен-
ни плочи.

Големите ъглови камини са част от бо-
женския интериор. Горният етаж е с ня-
колко ниши, а на покривите има краси-
ви бели комини. Обзавеждането е щедро 
- стените са с букова облицовка, тавани-
те са резбовани, украсени с разнообраз-
ни мотиви, шкафовете и вратите са в пре-
красна хармония с чергите във весели 
цветове.

Когато влезете, ще ви завладее

неподправеният дух на 
стария българския дом.

Сякаш стопаните, които са живели пре-
ди векове, са излезли за малко. Но въпре-
ки това ще се чувствате уютно и съпри-
частни към техните съдби.

Кътче, запазило романтиката, една от 
най-известните къщи за почивка, е Хад-
жи Велиновият хан. Плевнята е превър-
ната в механа, където се приготвят вкус-
ни ястия по стари рецепти и която работи 
единствено за гостите. Има голям вътре-

шен двор, градина с огнище и чеверме. В 
хана туристите се посрещат с блага дума 
и студена ракия в приятната обстановка 
на старата селска къща. Тук зеленчуците 
за салатата са от градината, а вината се то-
чат направо от избата.

Джелеповата къща се намира в гор-
ната северна част на живописното село. 
Разположен в просторен двор, красиво 
декориран с много зеленина, комплексът 
предлага всички необходими условия за 
приятен престой и пълноценна почивка 
сред прекрасната природа и спокойстви-
ето на планината. Топлата и уютна обста-
новка ще ви накара

да се почувствате 
като у дома си.

Трикорабната черква „Пророк Илия“ е 
построена през 1835 г. Интересна особе-
ност е слабо наклоненият под пред олта-
ра, украсен с дървен иконостас. Жителите 
на Боженци успяват да получат разреше-
ние да построят камбанария, нещо заб-
ранено от турската власт в онова време. 
Камбаната е доставена от далечния руски 
град Тула.

Музейни обекти са и менгемът за во-
сък с оригинален механизъм от началото 
на XIX век, ножарска работилница, посто-
янна изложба базар на тъкани, килийно 
училище, зала, в която се редуват излож-
би според сезона и календарните праз-
ници - сурвакница, мартеници, великден-
ска обредност, картини и фотоизложби от 
пленери.

Боженци е известно с това, че е приюти-
ло редица известни български писатели, 
художници, архитекти, дейци на науката 
и изкуството. Ежегодно тук се провеждат 
пленери по живопис с участието на деца 
от различни градове.

Боженци е наистина божествено място, 
заобиколено от хълмове. Всяка година то 
привлича любопитството на множество 
родни и чуждестранни туристи, дошли да 
видят един уникален кът на България.

Ако желаете, оттук можете да посети-
те Трявна - град с богати възрожденски 
традиции, Габрово, Дряновския мана-
стир, пещерата Бачо Киро или просто да 
се разходите по живописните улички на 
Боженци.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Е
дно писмо от Холандия стигна 
до Враца и футболния отбор 
на града „Ботев“ (Враца) с ис-
кане за подаръци. И не, то не е 
объркало пътя до крайния ад-

рес, защото не е и било адресирано до 
работилницата на Дядо Коледа, където 
традиционно по това време на годината 
се получават писма с мечтани подаръци.

Адресирано до председателя на Упра-
вителния съвет на клуба и кмет на гра-
да Калин Каменов, то идва от Холандия. 
В него колекционер на футболни арти-
кули моли за съдействие да се сдобие с 
фланелка и шал на отбора.

Всъщност на 2 декември 2019 г. Петер 
Менега пише, че има желание да си купи 
„риза и шал“ на „Ботев“ (Враца). Писмо-
то е написано четливо на кирилица, но 
най-вероятно с помощта на „Гугъл пре-
водач“.

„Наистина бих искал да имам една 
риза и шал ПОФК Ботев в моята колек-
ция. За съжаление, ризата и шал ПОФК 
Ботев не трябва да се намери. Искам да 
се обърна към вас за помощ“, гласи пис-
мото, което от клуба представили пред 
„Дневник”. Менега моли и за снимка на 
първия отбор.

„Поздрави на всички момчета, които 
са изпращали писма и дори само празни 
пликове до чужди отбори, с надеждата 
да ни върнат някоя картичка или рекла-
мен материал. Днес получихме

такова писмо 
от холандски фен

супер яко е. Даже се е постарал да пре-
веде текста на български“, написа из-

пълнителният директор на „Ботев“ (Вра-
ца) Денислав Георгиев във Фейсбук. Той 
обясни, че досега е имало запитвания за 
снимки на нападателя Валери Божинов.

Изглежда, че Менега проявява посто-
янство в колекционерската си страст. 
Публикация в Туитър от февруари 2016 
г. показва, че той е изпратил запитване 
за фланелка и шал до малък клуб, състе-
заващ се в първенството на остров Ман.

До „Ботев“ (Враца) с „Гугъл 
преводач“: Една риза, моля

�Холандски фен написа писмо на български до зеления отбор
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Е
дин от най-успешните българ-
ски мотоциклетисти и спортна 
надежда на България Михaил 
Флoрoв се представи ударно 
в първите два кръга oт Шaм-

пиoнaтa пo мoтoциклетизъм нa пиcтa 
нa Кaтaр (QMMF). 18-гoдишният coфия-
нец cе предcтaви пoвече oт уcпешнo и 
дaде зaявкa зa титлaтa oт caмия cтaрт, 
клacирaйки cе нa 4-тa пoзиция в двете 
cъcтезaния, кoитo cе cъcтoяхa нa леген-
дaрнaтa пиcтa „Лocaил“ в Дoхa.

Кaтaрcкият шaмпиoнaт пo 
мoтoциклетизъм cе прoвеждa пo фoр-
мaтa нa WSSP (Cветoвния Cуперcпoрт 
шaмпиoнaт). Тoй ще cъдържa 5 cъcтезa-
телни уикендa c oбщo 10 cъcтезaния.

Oбщo 17 учacтници oт Бългaрия, 
Кaтaр, Фрaнция, Aвcтрия, Кувейт и 
Великoбритaния зacтaнaхa нa cтaр-
тoвaтa решеткa зa първите двa кръгa. 
Шеcт oт тях бяхa в прoфеcиoнaлния 
клac Supеrstосk (QSTK), a ocтaнaлите 
cе бoрехa зa клacирaне в aмaтьoрcкия 
Trоphy.

Михaил Флoрoв 
зaпoчнa перфектнo

уикендa, кaтo cлед cтрaхoтнo кaрaне в 
cвoбoдните тренирoвки cе клacирa ди-
ректнo зa Supеrpоlе 2. Тaм бългaринът 

дaде 4-тo време, c +4.399 cекунди рaз-
ликa oт първия Аbdulа Аl Qubаisi (Кaтaр, 
Kаwаsаki, 2:04.100 минути). Втoри и 
трети cтaнaхa други двaмa пилoти нa 
дoмaкините Mihаеl Аl Nаimi (Kаwаsаki, 
+0.601) и Sаееd Аl Sulаiti (Kаwаsаki, 
+0.753).

Флoрoв прoдължи c уcпешнoтo cи 
предcтaвяне в двете cъщинcки cъcтезa-
ния.

„И двaтa ми cтaртa бяхa мнoгo дoбри. 
Дoвoлни cме oт времетo, кoетo уcпях дa 
пocтигнa нa пиcтaтa зa първи път“, ко-
ментира той.

Тaкa cлед първите двa кръгa Ми-
хaил Флoрoв е нa 4-тa пoзиция в клac 
Supеrstосk 600 c 26 тoчки. Лидер е 
Qubаisi c 45 тoчки пред Sulаiti – cъщo c 
45 и Mаshеl Аl Nаimi (Kаwаsаki) c 32 тoч-
ки. Шaмпиoнaтът нa Кaтaр прoдължaвa 
нa 10-11 януaри, пaк нa „Лocaил“.

Българин стана световен шампион 
по силов трибой. Световното пър-
венство към федерация World Raw 

Powerlifting Federation (WRPF) се прове-
де в Москва от 4 до 8 декември. В него 
Иван Орлинов Иванов успя да спечели 
златото в категория до 75 кг, юноши, без 
екипировка, с допинг контрол, съобщи-
ха от екипа му.

При клека с щанга българинът записа 
опит от 200 килограма, като така поста-

ви и нов световен рекорд в движението. 
Новото постижение беше записано от 
третия опит на младежа.

Младият талант също така е и тазгоди-
шен балкански шампион към същата фе-
дерация.

Неговите бъдещи планове са да атаку-
ва европейската титла през 2020 г. и да 
подобри европейските рекорди в дви-
женията клек с щанга и мъртва тяга в ка-
тегория до 82,5 кг.

�Михaил Флoрoв се представи ударно на шампионата в Катар

Българин чака шампионска 
титла по мoтoциклeтизъм

Българин - световен 
шампион по силов трибой

Стоичков: Никога няма 
да оглавя BG футбола
Никога няма да се върна наче-

ло на българския футбол. Това 
обяви футболната легенда 

Христо Стоичков. Той направи призна-
нието навръх своя важна годишнина 
– 25 години, откакто получи най-прес-
тижното индивидуално отличие за 
всеки футболист –„Златна топка“. Във 
френската столица Париж Стоичков 
беше специален гост на церемония-
та, на която Лео Меси грабна шесто ре-
кордно отличие.

„Това, което постигнах преди 25 го-
дини, е нещо голямо. Щастлив съм. 

Чувствам се като малко дете. Едва ли 
такъв трофей ще дойде отново в Бъл-
гария“, сподели Камата по Нова ТВ.

Той коментира и възможността да 
застане начело на българския футбол. 
„Това никога няма да стане. Решение-
то съм го взел отдавна. Защо да слагам 
лед на здрава глава“, откровен е Стои-
чков. Футболната легенда коментира 
и шансовете на България за класира-
не на ЕВРО 2020, като призова за пъ-
лен стадион през март, когато Бълга-
рия се изправя в първи бараж срещу 
Унгария.



РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка 

транспортна компания търси контрак-

тори за съвместна работа. За повече 

информация се обадете на телефон 

(224)659-2356. №17141

CAREGIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 

жена caregiver за 22 години момиче 

с диагноза Autism, full time, Arlington 

Heights. няма нужда от легални доку-

менти 847-772-2572, 847-910-0093, 224-

723-3229 №17149

HAZMAT ШОФЬОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шо-

фьор с hz/tanker endorsement за 2017 

VOLVO (DRY VAN). Заплащане 60 цента 

на миля, минимум $1500 на седмица 

ГАРАНТИРАНИ. 2242613952 №17122

Chicago + suburbs

CDL DRIVER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60068, Без на-

рушения и с опит. До 80К/год. Каране 

и почивка- по договаряне. Старт- 15 

Март. 7734128280 №17184

CDL DRIVER, 

Цена US$0.60, Зипкод 60007, ТЪРСЯ 

CDL ШОФЬОРИ HOOK & DROP WITH 

HAZMAT & DOUBLES/TRIPLES (MON- 

FRI): $0.58 PER MILE --- PICK UP/DELIVERY 

- $0.60 PER MILE tel.: 847-791-3265 

8477913265 №17185

STAFF ACCOUNTANT, 

Цена US$0.00, Зипкод 60030, Great 

Lakes Gelatin Co is looking to hire a 

Staff  Accountant. The position requires 

a Bachelor\\\’s Degree in Accounting, 

Finance or Economics and 3-5 years of 

diverse experience with strong cost and 

inventory accounting. Please forward 

your resume to Lynn Harshbarger 

at lynnh@greatlakesgelatin.com 

8472317465 №17177

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60540, Търся 

детегледачка в Нейпървил за 9 ме-

сечно бебе. От 1 до 3 дни (от 6:00 до 

15:30/16:00). (312)479-2318 №17154

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
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoff man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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CNC PROGRAMMER / TITAN ROUTER 
SAW OPERATOR, 
Цена US$, Зипкод 60007, CNC 
Programmer / Titan Router Saw 
Operator Needed. DUTIES: Audit 
diagram and interpret notes and 
added information provided on 
drawing. Responsible for accurately 
drawing digital diagrams to be 
loaded. Estimates and verifi es 
material needs required for work 
orders. Knowledgeable regarding 
diff erences/similarities between 
material type and route accordingly. 
Knowledgeable and performs all 
internal processes accurately and 
consistently. Responsible for applying 
specifi ed materials to specifi c orders. 
Maintain Proper Function of Machines. 
Ultimate Stone: 820 Greenleaf Ave. Elk 
Grove Village, Il. 60007 Call: Joe 773-
999-2304 №17181

CDL DRIVER OWNERS, 
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
860 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение, добро и честно за-
плащане. За повече информация: 
847-571-0945. 2248480266 №17164

ШОФЬОP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
780 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение. За повече инфор-
мация 847-571-0945. 2248480266 
№17135

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Looking 
for a full time position for someone 
to do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17055

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

773-817-7911

ОWNERS $$$, 

Цена US$0.00, Зипкод 60048, 

Предлагаме работа за CDL шо-

фьори и собственици на ками-

они! *Midwest Accounts!*Strong 

24/7 Dispatch!*Предимно леки 

товари!*Direct Deposit!* Намаления 

за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 

8476659273 №17166

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 

жена caregiver part time (след обяд), в 

Chicago (Morrison & Ashland), понедел-

ник - петък, $15 на час. Обадете се: 847-

813-5108 8478135108 №17156

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, caregiver 

жена или мъж) part time, fl exible hours, 

Hainsville, $13 на час. 847-813-5108 

№17157

LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$ 6,666.00, Зипкод 60007, Пред-

лагам локална работа за CDL driver все-

ки ден, всяка вечер в къщи. Паркинга е 

в Elk Grove Village, но ще се разберем 

да го преместим близо до вас да ви е 

близо. За повече инфо: Tel.847-749-

9161. №17140

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
shofi or s HAZMAT volvo i shift 65 
centa na milq ili 30% ot tovara 
7739990812 №16740 



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

FLAT RATE, MIDWEST, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Транс-

портна компаня тарси CDL drivers. Flat 

rate, Midwest. Вкъщи всеки weekend. 

Моля обадете се на 312-231-4472 

8472585188 №17125

CDL DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, • Dry van 

solo drivers - 55cpm/ team runs available 

• Extra stops paid at $30 per stop • Layover 

up to $150 per day. • Direct deposit every 

Thursday, money in the bank every Friday 

• Refrigerators, double bunks, speed set 

at 70 MPH • Safety bonuses 6302547494 

№17128

30% BOOKING, 

Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Kурсове 

на процентно заплащане 2243882400 

№17124

БОЯДЖИЙ, 

Цена US$0.00, Зипкод 60004, Търся бо-

яджии по възможност с опит Телефон: 

773-865-0406 7738650406 №17020

OWNER OPERATORS , 

Цена US$0.00, Зипкод 30518, Looking 

for Owner Operators only.Clean driving 

record. All 48 states. Direct deposit 

every Friday. For details call 4045132422 

№17067

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся 

отговорен CDL Hazmat шофьор на ка-

мион I-Shift Volvo, голямата кабина с 

APU, Около 3000-3500 мили седмич-

но, $0.60/миля. Отлична работна сре-

да с човешко отношение. 7737421234 

№17074

OWNERS !!!, 

Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-

пания предлага работа за собственици 

на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 

24/7 Dispatch!*Предимно леки 

товари!*Direct Deposit!* Намаления 

за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 

8476659273 №17081

ТЪРСИМ OWNERS, 

Цена US$ 90.00, Зипкод 60062, Предла-

гаме работа за Owner Operators. 10% 

Dispatch със Rate Confi rmation. Можете 

сами да буквате товарите си, като гово-

рите директно с брокерите. За повече 

инфо: 800-430-1190 Иван №17138

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся 

отговорен CDL Hazmat шофьор на ка-

мион I-Shift Volvo, голямата кабина с 

APU, Около 3000-3500 мили седмич-

но, $0.60/миля. Отлична работна сре-

да с човешко отношение. 7737421234 

№17090

ШОФЬОР, 

Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор 

с cdl -A 7737825892 №17077

$$CDL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60007, Компа-

ния набира шофьори CDL клас А, за 

постоянни(steady)курсове както и за 

pick up and delivery. Добро запращ-

нане, нови камиони,автоматик. Все-

ки weekend в къщи. За информация 

3122082222 №17092

OWNER OPERАTORS, 

Цена US$12.00, Зипкод 60107, Търсим 

OWNER OPERАTORS. Fuel карти с голе-

ми отстъпки-Flying J и Pilot-$500-$800 

отстъпки на месец, 12% диспеч.Запла-

щане всяка седмица, Delivery в поне-

делник, плащане в петък.Тел 312-231-

4472 7735383818 №17094

EUROCLEAN NAEMA, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 

cleaning търси жена за почистванен 

на къщи и офиси в района на Palatine. 

Кола, книжка и опит са задължител-

ни. За повече инфо, търсете Петя на 

(773)600-0019. Благодарим ви! №17039

CDL DRIVER NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Тър-

сим шофьор за къси мили /midwest 

region,dry van. Заплащане 0,65 цента 

на миля или $300 на ден. За повече ин-

формация 773-732-5718 №17063

WAIT STAFF NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Кафе 

IL Cortile на W. Lawrence Аve and 

Cumberland Ave в Chicago набира 

сервитьорки на пълно работно вре-

ме или почасово. Добро заплащане. 

7736257087 №17019

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 

Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отго-

ворен шофьор на камион 2016 I-Shift 

Volvo, голямата кабина с APU. Около 

3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 

Отлична работна среда с човешко от-

ношение. 7737421234 №17027

CDL DRIVER REGIONAL, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Looking 

for a CDL-A driver for a regional work 5 

Days a week. Weekend home. We are 

based in Lake Zurich ,IL for more info call 

773-580-4032 №16991

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 

работници почасово - здрави българи. 

Шофьорска книжка е в голям плюс. 

Нередовен график през седмицата и 

често работа в съботите. Текст на 312-

919-8618 №16826

TRUCKING DISPATCHER

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бъл-

гария.: +359-876-511-784 Viber №16634

LOCAL DRIVER CLASS B, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 

available for local driver class B HAZ MAT 

REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 

pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

KАМЕРИЕРКИ, 

Цена US$ 11.00, Зипкод 17110, Необ-

ходими са камериерки за Pennsylvania 

. Предоставяме квартира www.

tocconsult.com 3039748716 №17147

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Tърси 
диспечери,за а малки транспортни 
фирми или оунер оператори. Работа 
от вкъщи. Запишете се днес на сайта 
на FleetSys или на телефон 224-659-
3189 2246593189 №16975

ИНВ СЕТ БУК, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, FleetSys 

в помощ на оунер-оператори и малки 

транспортни фирми в офис задълже-

нията. Инвойси, Сетълменти, Сетъпи, 

IFTA, IRP 2246593189 №17034

OWNER OPERATORS ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run 

Reefers, but welcome drivers who have 

Dry Vans. 24/7 dedicated freight ,Must 

have 2 years Experience POWER ONLY 

$1,70 PER MILE 6308475936 8475534122 

6308475936 №16811

NEED HUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We 

need next independent contractors 

in PENNSYLVANIA ; Housekeepers/

housemen Laundry attendant , 

maintenance Front desk We off er 

$11 per hour Everybody must have 

own transportation to work and back 

. For more info please TEXT ONLY : 

Maurice3039748716 ; 7175628503 

3039748716 №16818

ФЛОРИДА

WE HIRE DRIVERS AND 

Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 

drivers 0.55 cents per mile with 2 years 

of experience clean record and owner 

operators $5000 to $8000 gross weekly 

call us for more info.Come to work with 

our family team. 9415869366 №16609

АТЛАНТА

OWNERS

Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, BG 

COMPANY LOOKING FOR OWNER-

OPERATORS.. WE OFFER FREE 

PLATES...90% DISPATCH, FUEL 

DISCOUNTS, TRAILER RENTAL, PERMITS 

AND MORE..CALL 1-844-349-4349. 

184443484349 №17127

SOMEWHERE ELSE

FRONT DESK PENN, 

Цена US$ 16.00, Зипкод 17109, Need 

Front Desk in Harrisburg, PA 3039748716 

№17021

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

DIPATCHER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, 3% dry 

van reefer haz mat fl at step deck car 

hauler ifta all permits book keeping. Тел.: 

7278355206 7278355206 №17162

ТЪРСЯ РАБОТА, 

Цена US$0.00, Зипкод 60106, Търся 
работа от дома. предложения на e-
mail:VsslPvlv@comcast.net или текст на 
тел.: 773-712-3757. 7737123757 №17165

ТЪРСИ ЖЕНА, 

Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ер-
ген 37 год търси бедна, сериозна и от-
говорна жена с американски паспорт. 
Подробности по телефона. 7738959620 
7738959620 №17183

РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам 
деца в моят дом в River Grove.Предла-
гам домашна вкусна храна,занимания 
и следобеден сън!Информация на те-
лефон 7739712024 №17044

FREIGHT DISPATCH, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспе-
чер с опит търси работа. Намирам се 
в България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №17066

GLEDAM DECA

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 
7068889051 №17031

DETEGLEDACHKA,

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq 
jena za gledane na momichence na 
18 meseca v Mt Prospect.Za poveche 
informacia obadete se na 248-946-9185. 
2489469185 №17035

РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Търся 
работа като детегледачка-във вашия 
или моя дом.Имам дългогодишен опит.
Предлагам добри условия,занимания и 
топла храна.Живея в района на O’Hare 
Airport-N.East River Rd. 7737043463 
№16980

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627 

ПОЧИСТВАНЕ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 
къщи или офиси за почистване. Тел.: 
7088900577 7088900577 №16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

3 СПАЛНИ , 
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612, 
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс 
апартамент на първи етаж.Голям 
двор, чудесни съседи! Близо до цен-
търа. 7738073809 №17085

2BDR SCHAUMBURG, 

Цена US$1,550.00, Зипкод 60193, 2 
Спални, 2 бани, гараж, камина. Мно-
го добри училища. Спокоен квартал с 
много място за паркиране. Опция за 
краткосрочен срок за наем.$1550/го-
дина. 847-630-0458 8476300458 №17158

2 СТАЕН, 

Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под 
наем 2-стаен в Rolling Meadows. Напъл-
но реновиран с 2 тераси на 2 мин от 
290 магистрала и на 6 мин от Wodfi eld 
Mall. 2248291688 №17170

1 СТАЕН, 

Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под 
наем 1-стаен в Rolling Meadows. Напъл-
но реновиран с тераса на 2 мин от 290 
магистрала и на 6 мин от Wodfi eld Mall. 
2248291688 №17171

3 СПАЛНИ , 

Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60612, Дава 

се под наем дуплекс апартамент на 

първи етаж, три спални, две бани с го-

лям двор в близост до центъра на Чи-

каго. 7735015080 №17131

ШОФЬОР/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
780 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение. За повече инфор-
мация: 847-571-0945. 2248480266 
№17136

ADMINISTRATIVE WORK, 
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172, 
Transportation company out of 
Roselle, IL is looking for a full time 
accounting person to work in the 
billing department. Hours are 
from 8am-5pm Monday to Friday. 
7736563865 №17053

18 - 26 декември 2019 60 - 61

CDL DRIVER NEEDED!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Small 
family owned company looking 
for cdl a, hazmat endorsed driver! 
Otr, all 48 states (we take your 
needs in consideration) Will work 
with you on areas you do not want 
to go to. Requirements: 2 years 
experience Hazmat preferred Good 
communication Good driving record 
Job off er: $.60/mile + pay increases 
available + monthly bonuses/ 
insurance coverage/ good driving 
bonuses Otr 48 states Dry van/ hazmat 
loads Call now! Daniel (847) 532-8824 
6825976108 №17151

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 90.00, Зипкод 60089, Тър-
сим Owner Operators Получавате 
90% от товара с Rate Confi rmation.
Карти за гориво,Регистрация,IFTA,P
rePass. За повече информация: 773-
387-3497 Юлиян №17137



2BDR SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60193, 2 
Спални, 2 бани, гараж, камина. Мно-
го добри училища. Спокоен квартал с 
много място за паркиране. Опция за 
краткосрочен срок за наем.$1550/го-
дина. 847-630-0458 №17158

СТАЯ В ELGIN, 

Цена US$$500, Зипкод elgin, Давам 
стая под наем в самостоятелна къща в 
Elgin. Всичко е включено в цената. вкл 
и интернет. има паркинг. Наем: $500 на 
месец. Тел: 630-674-9725 №17084

POD NAEM , 

Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-
вам стая под наем за жена в Arlington 
HEIGHTS безплатно ползване на перал-
ня, сушилня и интернет. 400$ ph#224-
717-9656 №17036

ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 
№17048

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 

Цена US$ 635, Зипкод 60656, Огромен 
3 bedroom апартамент с огромна те-
раса. Хубава локация до магистрала 
I90 близко до летището и Българския 
център родина. Grocery магазини на 
една крачка - Produse would, Jewel 
osco и Serdica. В близост до Il Cortile и 
Mirage.Отопление и Вода безплатни. 
8500 w Rascher ave. Chicago Il 60656. 
2244155831 №17061

ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
под наем самостоятелен тавански етаж 
от къща във Франклин Парк. Включва 
спалня, кухня с трапезария, баня с тоа-
летна и просторна тераса. 7733223640 
№17064

АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава 
се под наем апартамент, от 1 декември, 
с две спални в Елк Гроув Вилидж .Газ и 
вода включени във наема. 2247256292 
№17072

CONDO FOR RENT, 

Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60631, 
Под наем 2 спални 1 баня реновиран 
апартамент в района на летището 
7573386477 №17023

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Да-
вам под наем 2bd,1.1 townhouse v 
Scahumburg след основен ремонт 
със fi nished basement, 1 car garage,5 
мин от Woodfi eld mall, $1985, Meto 
7732160654 №17008

СТАЯ , 

Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 
стая под наем, в районът на Джефър-
сън парк. 7735929395 №16952

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 
staia pod naem za( Gena ) v Arlington 
Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 
sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-
9656 №16819

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 

Цена US$  , Зипкод 60025, Давам 
стаи под наем в Гленвю 8476300290 
8476300290 №16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training Center 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 
van53co@gmail.com IFTA Calculation 
Class Dispatcher Training Car Hauler 
Dispatcher Training Safety Manager 
Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17143

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17144

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17145

IFTA CLASS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17146

HEAT COOL ELECTRICAL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60076, Прода-

вам, инсталирам, поддържам и ремон-

тирам всички модели и марки фурниси 

и кондиционери. Лицензирани елек-

тро услуги. Камен, тел.847-922-1677 

№17086

GIFT WRAPPING, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Wraptopia 

- професионално опаковане на пода-

ръци за семейни тържества, фирмени 

партита и празненства от всякакъв по-

вод. 3312344817 №17091

SAFETY WORKSHOP, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Seminar 

November 21: Reduce violations and 

improve your trucking company\\\\\\\’s 

safety score www.smarttrucking.us 331-

551-8787 №17037

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да 

Ви замествам в почивния ден.Имам 

опит.Намирам се в Mount Prospect.Те-

лефон за връзка 224-425-6746 №17040

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване 

и леки ремонти.компания с иншуранс 

за вашето спокойствие. 8473122155 

№17049

I BUY JUNK CARS, 

Цена US$ 500, Зипкод 60018, Изкупувам 

стари коли. Тел.: 3128239386 №17062

KIDS CARE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Грижа 

за деца в близост до Meacham Rd/

NergeRd,Елк Гроув Вилидж.Домашно 

приготвена храна,включващи 2 закус-

ки и обяд.18 години опит.За повече 

информация:773-931-8516 7739318516 

№17029

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам 

деца,почасово и целодневно.Намирам 

се в Mount Prospect.Телефон за връзка 

224-425-6746 2244256746 №17033

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод , Гледам деца в 

Hoff man Estates, почасово и целоднев-

но. Живея в близост до Harper College. 

Имам кола и книжка и мога да карам 

детето ви на училище. Справки на тел.: 

847-987-9524 8479879524 №16989

IMIGRATZIONI USLUGI, 

Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 

imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 

Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 

Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-

сионално почистване на канализация, 

кухненски мивки, бани. Водопровод-

ни услуги. 224-563-6611 2245957923 

№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-

СИОНАЛНИ услуги по премествания 

- апартаменти, къщи, офиси, антики, 

пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 

(312)919-8618. 15 години опит, достъп-

ни цени. 3129198618 №16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 

za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 

4150590 №16788

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-

лодневна грижа за деца в Elk Grove 

Village.Предлагам три хранения с до-

машно приготвена храна,сън ,учебни 

занимания и забавления !За повече 

информация звъннете на 2244253371 

2247899297 №16375

COAST TO COAST

ТРЪК БУК, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Няма по 
евтино софтуерно решение за 
транспортни фирми. Безплат-
но за оунер-оператори. Намери 
своя диспечер във FleetSys.com 
днес. Ако си диспечер на свобод-
на практика, регистрирай се и ти. 
2246593189 №16976

SOMEWHERE ELSE

PROPERTY MANAGMENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 1000, Ние 

предлагаме пълния набор менидж-

мънт услуги и управление на Вашия 

имот.Тел.:+359897463810 893669881 

№16985

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

КОЛА, 

Цена US$0.00, Зипкод 60643, Търся 

кола под наем до $500 на месец.Авто-

матик.Модел и мили нямат значение. 

3129256982 №17179

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся 

жена за гледане на момиченце на 18 

месеца в Mt Prospect. За повече ин-

формация обадете се на 248-946-9185. 

№17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

FREIGHTLINER , 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Про-
давам 2015 Freightliner Cascadia 
Evolution 125. Ръчна ск. кутия- 10 
скорости. Двигател DD15-455 hp. 
на 500 хил. мили. Нов стартер и 
компресор.В отлично състояние 
2244366441 №17172

DRY VAN 2013, 

Цена US$15,000.00, Зипкод 60501, 

stoughton dry van 2013 $15000 new 

brakes and new air tanks, tires over 90% 

wood fl oors, plated walls, has place for 

spare tire. call 773 322 6506 7733226506 

№17175

FREIGHTLINER 2006, 

Цена US$10,000.00, Зипкод 605001, 

freightliner columbia detroit seria 60 

2006 manual 10 speed foe sale 773 322 

6506 7733226506 №17176

TOYOTA SOLARA 2005, 

Цена US$3,500.00, Зипкод 60004, Бяла 

перла, бежов кожен салон, подгрява-

щи седалки. V6 в много добро техни-

ческо състояние! Clean title 159000ml, 

3500$. 2245187369 2245187369 №17182

RESTAURANT / BAR, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Продавам 

напълно обзаведен и функциониращ 

ресторант с повече от 10 години в биз-

неса. Има 200 места вътре и 200 места 

в градината с голям безплатен паркинг. 

8478242222 №17153

DRY VAN-RENT/SALE, 

Цена US$ 30.00, Зипкод 60193, Available 

for sale/rent Dry Van Grate Dane 2020- 

brand new, never used. 6302547494 

№17129

VOLVO 670, 

Цена US$ 9,500.00, Зипкод 60148, 

volvo 670 2004 automatic с нови гумиi 

yokohamana 1364000 mile 9500$ / BO. 

Тел.: 224 201 0342 2242010342 №17132

FORD F150 XL , 

Цена US$3,200.00, Зипкод 60016, 

FORD F150 XL RWD For sale! Clean 

title, brand new front rotors, pads and 

battery. No leaks no check engine light. 

2 original keys, some minor damages. 

Price is negotiable. Тел.: 3126929082 

3126929082 №17076

2009 VOLVO VNL670, 

Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 

AUTOMATIC exceptionally well 

maintained: 950,000 miles,CUMMINS 

engine,on- time oil changes, and regular 

preventative maintenance performed. 

Ready for the road! DRIVEN BY NON-

SMOKER!! Includes inside: Microwave 

and fridge!. Become the lucky owner 

today! CALL NOW! Contact Jimmy @ 872-

240-0067 №17079

DRY VAN TRAILER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60191, 2017 Dry 

Van GREAT DANE excellent condition.

RENT TEL.2244094035 №17082

TERMOKING 2010 , 

Цена US$0.00, Зипкод 60016, про-

давам TERMOKING 2010 UNIT 15,000 

HR UTILITY TRL. $11,000 6308475936 

№17093

08 VOLVO VNL, 

Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Про-

давам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, 

много добро състояние. Чисто нови, 

съединител, спирачки, водна помпа. 

Камиона е в движение, 1 250 000мл. 

Цена 12500$, цената може да се комен-

тира. 7737338399 №17047

HONDA CIVIC, 

Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Про-

давам HONDA CIVIC 2002год 1500$.

тел:630 880 4147 или 630 624 2969 

№17005

ПРОДАВАМ CENTURY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 

Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, от-

лично състояние 773 954 2381 №16820

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 

Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 

състояние, готов за работа, нови ба-

терии, гуми – 70%, имам документи от 

подръжката DYNO TEST може да се на-

прави, мили – 1,320,000 Цена - по дого-

варяне Светлин (708)261-9099 №16629

АТЛАНТА

ПРОДАВАМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 30004, Прода-

вам МС№ на 10 години.Отличен рей-

тинг.Със или без оборудване. Заповече 

информация,моля пишете на имейл. 

8554282684 №17045
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АЛИ СТЕФАНОВА
ali@bg-voice.com

Х
румвало ли ви е някога, че 
прасето и магарето могат да 
бъдат на холивудска почит 
в лъскавите домове на звез-
дите? Едва ли, ако и вие сте 

свикнали да ги виждате най-вече в дво-
ровете на селските къщи. Но обсипва-
нето с целувки на тези и други странни 
домашни любимци е поредната екстра-
вагантност, с която знаменитостите раз-
нообразяват живота си. И въпреки че 
доста необичайни животинчета обита-
ват къщите на холивудските знамени-
тости, те се грижат с огромна любов и 
всеотдайност за тях. Вижте домашните 
любимци на някои от тях.

Никол Кидман и Кийт Ърбан отглеж-
дат няколко алпаки във фермата си в 
Нашвил. Пред списание „People“ актри-
сата сподели, че обича тези животни, за-
щото са красиви и имат дълги мигли.

Алпаката достига до 1 метър височи-
на, тежи около 70 кг и има меко и дълго 
руно – до 15-20 см. Това животно е одо-
машнено преди повече от 6000 г. от ин-
дианците в Перу.

През 2009 г. за Коледа съпругата на 
Дейвид Бекъм му подарява

две 22-сантиметрови 
прасенца

които тежат по пет килограма. Дейвид 
ги кръщава Пинки и Пърки.

До 2010 г. актрисата Рийз Уидърспу-
ун отглеждаше прасенца, кози, пиле-
та, куче и кон. Но след това домашните 
й любимци се увеличиха с още две. Се-
мейството й си купи две магаренца, кои-
то кръстиха Хонки и Тонки. Сега тези 
нейни любимци са станали по-диви и 
създават много шум. Някои от съседите 
на Рийз дори подали оплакване срещу 
интересните компаньони. Уидърспуун 
има и три кози и три кучета, както и 20 
пилета и пони.

За рождения ден на канадския изпъл-
нител Джъстин Бийбър негови семейни 

приятели му подариха маймунка, която 
той кръсти Мали. На летището в Мюнхен 
обаче германските митничари я конфис-
куваха, тъй като Бийбър не представил 
необходимите формуляри за внос на жи-
вотно.

Маймунката, която придружаваше 

Джъстин Бийбър на турнето му през 
2013 г., стана наскоро баща в германския 
резерват, който я подслони, когато беше 
задържана от митническите власти.

„Голямо постижение е маймуна, гле-
дана като домашен любимец, да бъде 
интегрирана толкова успешно в група, 

че да създаде поколение“, обяснява соб-
ственикът на парка Фабрицио Сепе.

След като през 2010 г. Леонардо ди 
Каприо посети Северно-американската 
конференция, посветена на влечугите, 
той докара домашния си любимец –

17-килограмовата 
костенурка Сулката

струваща 400 долара. Когато си я купу-
вал, Ди Каприо поискал най-голямата 
костенурка, която имат. Тя може да жи-
вее до 200 г.

Когато парите не са проблем, на човек 
може да му хрумнат много интересни 
идеи за покупки. Актьорът Никълъс Кей-
дж похарчил 260 000 долара, за да купи 
двете си кобри - Моби и Шиба - и един 
октопод. Кейдж разказвал, че си купил 
октопода, за да му помага за актьорска-
та му кариера.

Най-дългата и искрена връзка на хо-
ливудската звезда Джордж Клуни не е 
била с жена, а с прасе. Актьорът прите-
жаваше Макс, 136-килограмово прасе, 
близо 18 г., преди то да почине. Клуни бе 
споделил, че това било най-старото пра-
се, което докторите били виждали няко-
га. Актьорът бил толкова близък с Макс, 
че понякога си лягал с него или го водил 
на интервюта.

Звездите са странни? А какво 
ще кажете за животните им?
�Прасета, магарета и маймуни се къпят в любовта на знаменитостите

Снимки: Pixabay и Facebook
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�Деми Мур призна в книгата си, че е правила опити за самоубийство
АНИТА ХРИСТОВА

anita@bg-voice.com

С
кандалите обичат Холивуд. 
Те винаги са пищни, шумни и 
зрелищни, заредени с пикан-
тен експлозив, който не спи-
ра да гърми от медии и свет-

ски събития. Всъщност и Холивуд обича 
скандалите. Колкото по-скандално, тол-
кова по-звездно! 

В края на 2019 година каналът „Скан-
дално“ във vbox7 припомня някои от 
запомнящите се звездни скандали през 
тази година. Ето някои от тях.

В началото на годината

Крис Браун бе обвинен 
в изнасилване

Той бе арестуван в Париж, но малко 
след това го освободиха.

Конкурсът „Евровизия“ и тази година 
не премина без скандал. Мнозина из-
вестни личности бяха решени да бойко-
тират събитието заради неприемливо 
високия хонорар на Мадона, която беше 
гост-изпълнител. Те бяха възмутени, за-
щото певицата е искала 1 млн. долара, 
докато в същото време в Палестина се 
води нестихваща война.

През юли Ким Кардашиян предизви-
ка масово неодобрение с промоцията 
на новата си колекция „Кимоно”. Много 
японци коментираха, че това е обидно 
за тяхната култура

и традиционната им дреха няма нищо 
общо с колекцията на звездата.

През август певицата

Кейти Пери бе обвинена 
в сексуално посегателство

от модела Джош Клос, който участва във 
видеоклипа на певицата към песента 
„Teenage Dream“ от 2010 г.

Деми Мур пък публикува книга с при-
знания за живота си, с която шокира 
всички. Чрез нея тя разказа, че майка й 
я накарала да спи с мъж за пари. Актри-
сата призна, че е правила опити за са-
моубийство. Деми Мур разкри и много 

интимни и скандални подробности и за 
отношенията с бившия си съпруг Аштън 
Къчър.

За пръв път от 1989 година връчване-
то на наградите „Оскар“ остана без гла-
вен водещ. Това станаэпоради скандал 
с хомофобска тематика около първона-
чално предложения комедиен актьор 
Кевин Харт.

През март звездата от „Отчаяни съпру-
ги“ Фелисити Хъфман и колежката й – ак-
трисата Лори Локлин, бяха обвинени, че 
са дали подкупи, за да може децата им да 
учат в престижни университети. Затова 
престояха известно време в затвор.

Месец по-късно

Бритни Спиърс влезе 
в психиатрична клиника

след като психиката й се срина зара-
ди притеснения за здравето на баща й. 
Мнозина си помислиха, че Бритни ще се 
откаже от кариерата си.

Звездните холивудски 
скандали през 2019-а

Бритни Спиърс
Снимкa: Facebook

Деми Мур Крис Браун

Снимкa: Facebook Снимкa: Facebook
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Кортни Друри от Ливърпул преживя истин-
ски кошмар, след като разбра, че тримесеч-
ното й коте Поузи се е промъкнало между 

дрехите, вследствие на което се е оказало в капа-
на на включената й пералня.

Кортни чула мяукане, но така и не успяла да на-
мери котето. Малко по-късно установила, че то е 
в пералнята. Тогава изкъртила вратата на перал-
нята, за да го спаси.

22-годишната жена била ужасно разстроена 
от случилото се, но действала много бързо, като 
веднага направила сърдечен масаж, придружен 
от изкуствено дишане на безжизнения си дома-
шен любимец. Според ветеринарите това го е 
спасило.

След ужасния инцидент Кортни Друри е сложи-
ла надпис на пералнята „Провери за котката, пре-
ди да я включиш“.

Американецът Джоузеф Пизенти от Далас, 
щата Тексас, направи най-дългото в исто-
рията пътешествие пеш. То е дълго около 

22 000 км, тръгва от най-южния край на Африка и 
стига до източната част на Сибир.

Трекът на Пизенти започнал от градчето 
Л`Агулас в Южна Африка. Последният град в пъ-
тешествието му е руският Магадан на брега на 
Охотско море.

Маршрутът му минава през Зимбабве, Танза-
ния, Кения, Уганда, Южен Судан, Судан, Египет, Из-
раел, Ливан, Сирия, Западна Турция, Грузия, Ка-
захстан, Монголия и Русия.

„Никой в историята не е успявал да извърви пеш 
такова дълго разстояние, което е 14 334 мили. Ис-
ках моето пътешествие да е първото по рода си“, 
казва Джоузеф Пизенти пред laughingsquid.com.

Англичанка изпра 
котката си в пералня

Мъж измина пеш 22 000 
км от Африка до Магадан

Н
ай-добрият съвременен 
български футболист - Ди-
митър Бербатов – влиза 
в модния бизнес с него-

ва лична марка за облекло. Всички 
модели ще са разработени от самия 
него, съобщава „24 часа“.

„Стартирам мой собствен бранд. 
Само с ексклузивни артикули, ли-
митирана серия. Може да отидете 
на моя сайт и да видите какво съм 
приготвил за вас“, обясни бившият 
нападател на „Манчестър Юнайтед“.

Към всеки закупен лимитиран 
продукт ще има специално посла-
ние. Какво е то, всеки ще го открие 
сам, но Бербо сподели, че всеки ще 
има персонално съобщение от него.

Той добави още, че заедно с него-
вата лична марка стартира и прило-
жение за обединяването на фенове, 
спортни звезди и марки за спортна 
екипировка.

Н
овата носителка на титла-
та „Мис Свят 2019“ е 23-го-
дишната Тони-Ан Синг от 
Ямайка. Финалът на състе-

занието се проведе в Лондон.
Втора подгласничка в конкур-

са стана французойката Офели Ме-
зино, а трета - представителката на 
Индия - Суман Рао от Индия.

Тони-Ан Синг зашемети публика-
та с удивителния си глас, като изпя 
класиката на Уитни Хюстън „I got 
nothing „. Новата кралица на красо-
тата плени публиката с разходка в 
зашеметяваща сребърна рокля.

Награждаването на чернокожата 
красавица идва само седмица, след 
като друга тъмнокожа хубавица - 
Зозибини Тунзи от Южна Африка, 
грабна титлата „Мис Вселена 2019“ 
в конкуренция с 90 момичета от цял 
свят.

Ямайска красавица 
е „Мис Свят 2019“

М
ладата шведска екоак-
тивистка Грета Тунберг 
бе обявена за „Личност 
на 2019 г.“ от сп. „Тайм”. 

Смята се, че това звание се дава на 
човек, който през изминалата годи-
на е имал най-голямо обществено 
влияние, било то положително или 
отрицателно.

16-годишната Грета Тунберг се 
превърна в източник на вдъхнове-
ние в световната борба срещу гло-
балното затопляне, привличайки 
милиони души в подкрепа на тази 
кауза.

В списъка за отличието попадна-
ха още американският президент 
Доналд Тръмп, председателка-
та на Камарата на представители-
те на САЩ Нанси Пелоси, тайният 

информатор на ЦРУ, допринесъл 
за започването на процедурата за 
импийчмънт срещу Тръмп и съби-

рателният образ на участниците на 
масовите протестни акции в Хон-
конг.

Грета Тунберг стана 
„Личност на годината“

Димитър Бербатов влиза 
в модния бизнес
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С
тенна коледна рисун-

ка на анонимния британ-

ски стрийт художник Банк-

си стана хит в Инстаграм и 

трогна света с посланието си, преда-

де Ройтерс.

Видеото на инсталацията с жив 

бездомник, полегнал на пейка с 

всичките си притежания, привърза-

на към нарисувани на стената в бяло 

коледни елени, се появи в англий-

ския град Бирмингам през уикенда.

Композицията бе гледана от над 

три милиона потребители.

„Бог да пази Бирмингам“, напи-

са Банкси на страницата си в Инста-

грам.

Роденият в Бристол Банкси, който 

държи в тайна своята самоличност, е 

известен със своите политически и 

социално ангажирани графити. Ри-

сунките му се появяват ненадейно 

по стените в най-различни краища 

на света.

Ч
арлийз Терон разкритику-

ва организаторите на на-

градите „Златен глобус“, въ-

преки че беше номинирана 

за най-добра актриса, пише E! News.

44-годишната актриса осъди спи-

съка с номинираните за титлата 

„Най-добър режисьор“, в който не е 

включена нито една жена.

Според Чарлийз доминирането 

на мъжете в тази професия не поз-

волява на жените да достигнат своя 

потенциал и да получат заслужено 

признание. Тя каза, че достойнства-

та на представителките от нейния 

пол упорито се игнорират въпреки 

масата успешни филми, направени 

през 2019 г.

Сред филмите, които са игнори-

рани, експертите нареждат „Сбо-

гом“ от Лулу Ванг и „Малки жени“ на 

Грета Хервиг.

Чарлийз Терон с критики 
към „Златен глобус“

13-годишната дъщеря на холивудската 

икона Анджелина Джоли - Шайло, се 

готви да промени пола си, след като 

официално промени името си на Джон.

Според слуховете Шайло от две години прие-

ма хормонални лекарства, които се взимат преди 

операция за смяна на пола. Девойката се подлага 

на хормонална терапия в едно от лечебните заве-

дения в Санта Моника, тъй като не иска да преми-

нава през женско съзряване в пубертета.

„Никога няма да бъда родител, който съсипва 

детето си, карайки го да бъде такъв, какъвто не е“, 

казва Джоли пред изданието New Idea.

Някои са съгласни с нея, но мнозина смятат, че 

актрисата не е трябвало да отстъпва пред капри-

зите на малката си дъщеря.

Емблематичната рокля „Траволта“ на прин-

цеса Даяна, която тя носеше в Белия дом по 

време на танц с известния актьор Джон Тра-

волта, беше продадена на търг.

Елегантният дълъг до земята тоалет от синьо 

кадифе с голи рамена замина при новия си при-

тежател срещу сумата от 220 000 британски лири.

Лейди Ди носи тоалета по време на държавна 

вечеря, дадена през 1985 г. от тогавашния пре-

зидент на САЩ Роналд Рейгън в чест на принца и 

принцесата на Уелс.

Роклята, сътворена от Виктор Едълстийн, е уве-

ковечена на снимки, на които принцеса Даяна 

танцува с Джон Траволта под звуците на песента 

„You Should be Dancing“ от филма „Треска в събо-

та вечер“.

Дъщерята на Анджелина 
Джоли сменя пола си

£ 220 000 за роклята 
„Траволта“ на лейди Даяна

Р
апърката Лизо, която се гот-

ви да посрещне 2020 г. с 

осем номинации за награ-

дите „Грами“, беше обявена 

от сп. „Тайм“ за „Артист на 2019 г. “, 

пише в. „Лос Анджелис таймс“.

Изпълнителката на хита „Truth 

Hurts“ беше отличена в една от че-

тирите подкатегории, придружава-

щи избора на младата екоактивис-

тка Грета Тунберг за „Личност на 

годината“.

Тази година изданието реши да 

открои личности, доминиращи в 

сферите си на изява, вместо да спа-

зи обичайната си практика да опо-

вести победител и негови подглас-

ници.

Само преди седмица певица-

та Лизо спечели две награди „Соул 

трейн“ на церемонията в Парадайз, 

Невада - за видеоклип и албум на го-

дината.

Рапърката Лизо стана 
„Артист на 2019 г.“

Коледна рисунка на 
Банкси трогна света
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А
ктрисата Катрин Деньов се 
е прибрала в дома си в Па-
риж след прекарания ин-
султ и си почива, преди 

да продължи снимките за новия си 
филм, съобщи в. „Паризиен“.

Няколко души са я видели в квар-
тала Сен-Жермен-де-Пре в Париж, 
където живее.

Когато на 6-ти ноември стана из-
вестно, че актрисата е получила 
исхемичен инсулт, беше съобще-
но, че последиците от него са „доста 
ограничени“ и не засягат двигател-
ните й функции.

Катрин Деньов е родена през 
1943 г. и е един от символите на 
френското кино. Наричат я „Леде-
ната кралица“ заради деликатната 
й красота и хладните й маниери. Тя 
става световна звезда през 60-те го-
дини на миналия век.

П
евицата Кейти Пери и актьорът 
Орландо Блум отмениха сватбата 
си, съобщава сайтът sunriseread.
com

Голямото събитие трябваше да се случи в 
края на този месец и с него двамата да за-
вършат годината като официално семей-
ство, но вероятно плановете са се промени-
ли в последния момент.

Причината не е разколебаване, прос-
то двойката е заявила, че иска да изпипа 
до последния детайл всичко около сватба-
та им, за което пък се изисква съответното 
време. Според източник, близък до двамата 
бъдещи младоженци, те искат сватбата им 
да се превърне в „истинска приказка“ и ще 
бъде доста екстравагантна.

Кога точно през 2020 г. обаче ще бъде 
радостното събитие, все още няма яснота. 
Двойката се сгоди в началото на годината 
след 3-годишна връзка.

Катрин Деньов живее втори 
живот след инсулта

Кейти Пери и Орландо Блум 
отложиха сватбата си

Ан Хатауей 
стана майка 
за втори път
37

-годишната 
актриса Ан 
Хатауей ста-
на майка за 

втори път. Тя беше забеля-
зана в Кънектикът със сина 
й Джонатан и съпруга й 
Адам Шулман, който носе-
ше в ръце кошница за но-
вородени, а вътре опреде-
лено имаше бебе.

На този етап обаче няма 
официално изявление от 
семейството и все още не 
се знае полът на бебето и 
името.

Актрисата обяви, че е 
бременна за втори път 
през юли тази година. Тя 
първо публикува снимка в 
социалните мрежи, на коя-
то се виждаше наедрялото 
й коремче, а след това вече 
спокойно се появяваше на 
събития.

Това е второ дете за Ан 
Хатауей и съпруга й Адам 
Шулман.

Те се ожениха през 2012 
г., а 4 години по-късно по-
срещнаха и първото си 
дете – Джонатан.

Холивудската актриса Кейт Хъдсън пусна 
своя безглутенова водка с търговска мар-
ка „Кинг стрийт“, съобщи сайтът Контактмю-

зик.
Филмовата звезда е доста заета покрай кари-

ерата и отглеждането на трите си деца - Райдър, 
Бингам и Рани. Но все пак холивудската прима е 
успяла да намери време за създаването на свой 
собствен бранд напитка. Тя спомена, че е имала 
доста бизнес предложения, но се спряла на вод-
ката.

Причината е, че в Щатите 56% от водката се ку-
пува и се консумира от дамите.

Продуктът на Хъдсън е седем пъти дестили-
ран в предприятието й в Санта Барбара, щата Ка-
лифорния. Бутилката струва 24.29 долара. „Кинг 
стрийт“ не съдържа глутен и се произвежда с ал-
кална вода.

Двуглава кобра беше видяна в индийско 
село, но жителите му са отказали да я пре-
дадат на природозащитните органи, защо-

то виждат в нея митично създание, съобщи ЮПИ.
Двуглавата моноклева кобра е видяна в Мидна-

пор, Бенгал. Тя е отровна, но хората не искат да я 
предадат, за да бъде поставена в терариум.

Херпетологът Каустав Чакраборти обясни, че 
двете глави на кобрата са чисто биологична осо-
беност, без нищо свещено.

„Както човек може да има две глави или два па-
леца, така и змията има две глави“, каза той и до-
пълни, че подобни животни са по-дълголетни в 
плен.

Припомняме, че преди около две години инди-
ец от Западен Бенгал също попадна на двуглава 
змия и я засне с телефона си. Мъжът беше открил 
животното близо до дома си.

Кейт Хъдсън пусна своя 
марка водка

Заснеха двуглава 
кобра в Индия
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Ф
олк дивата Андреа влезе в болница 
и бе поставена на системи. Новината 
обяви самата блондинка, споделяйки 
със своите почитатели в Instagram, че 

нещо се е случило по време на заснемането на 
последния й видеоклип.

На снимката ясно се вижда, че лявата ръка на 
Андреа е с абокат, но каква е точната причина за 
инцидента, не се знае.

Само няколко часа по-късно бившата поло-
винка на Кубрат Пулев сподели видео, в което 
свири на пиано по доста оскъдно облекло.

Преди броени дни Андреа отправи остри 
критики към музикална компания „Пайнер“ и 
нейния собственик. В спора се намеси дори 
бившият на Андреа - Кубрат Пулев, който я за-
щити, написвайки във Фейсбук: „Андреа е една 
от малкото смели и непримирими изпълните-
ли“.

К
атерина Евро преживя кошмарна 
сутрин, научи Hotnews.bg.

63-годишната актриса паднала, 
докато качва стълбите за поред-

ното си интервю и веднага отишла в „Пи-
рогов“, защото едната й ръка и рамо били 
много подути.

Засега лекарите мислят, че няма счуп-
ване, а само натъртване и затова почита-
телите й се надяват травмата да отшуми 
бързо.

„Нелеп инцидент“, пък коментира си-
нът й Александър Кадиев.

Евро, която в момента се изявява като 
член на журито в „България търси та-
лант“, винаги е споделяла, че не иска да 
се залежи на стари години. Тя е здрава и 
много рядко боледува, а е лежала само 
веднъж в болница - когато родила. Ак-
трисата спортува и се разхожда из пла-
нината и редовно се грижи за градината 
си в дома си в Кокаляне, така че този са-
катлък със сигурност няма да я пречупи.

Фолк дивата Андреа влезе
в болница

Катето Евро попадна 
в „Пирогов“ след инцидент

Е
жегодният дипломатически 
прием на кралица Елизабет 
Втора се състоя в Бъкингам-
ския дворец в сряда вечер, а 

херцогинята на Кеймбридж за поре-
ден път въплъщаваше изисканост и 
аристократизъм.

За събитието Кейт Мидълтън се 
появи с дълга тъмносиня рокля от 
кадифе с изящен силует. Визията на 
37-годишната херцогиня допълва-
ше тиарата с перли и диаманти, на-
ричана „Възелчета на любовта“.

Преди да бъде носена от Кейт Ми-
дълтън, тя е притежание на прин-
цеса Даяна, която я получава като 
сватбен подарък от кралицата през 
1981 г. Първоначално бижуто е из-
работено за кралицата майка, а хер-
цогинята на Кеймбридж се появява 
за първи път с него на дипломатиче-
ския прием през 2015 г.

Кейт Мидълтън с 
„Възелчета на любовта“

В свят, в който повечето хора се превръщат 
във все по-апатични, егоистични и затворе-
ни, прегръдките ни напомнят, че всички ние 

сме просто хора, които искат да обичат и да бъдат 
обичани, пише „Сабах“.

Според психотерапевта доц. Радван Юнай все-
ки ден трябва да се възползваме от лечебната 
сила на прегръдките и да не се лишаваме от този 
акт, който е мощен двигател на здравето и имуни-
тета ни.

Може би най-голямата полза от прегръдката е 
способността да ни предпази от депресия. Тя ни 
позволява да се справим със стреса в ежедневие-
то по най-простия, постоянен и лесен начин.

Намалява и времето на лечение при дълги, из-
морителни психологически или психиатрични 
процеси.

Учени откриха древен представител на съ-
временните пингвини, еволюцията на които 
е започнала веднага след изчезването на ди-

нозаврите.
Във водите на цялото Южно полукълбо, от по-

лярни до субтропични ширини, са живели гигант-
ски пингвини с големина на човек и тежащи до 
120 кг.

„Възможно е пингвините да са изгубили спо-
собността си да летят и да са придобили способ-
ността да плуват след изчезването на динозаври-
те. Мисля, че птиците са претърпели огромни 
промени за много кратко време. Ако някога наме-
рим вкаменелост на пингвин от Креда, ще знаем 
със сигурност“, казва един от авторите на изслед-
ването Пол Скофилд от Университета в Кентърбъ-
ри.

Прегръдката може 
да пребори депресията

Пингвините заели 
мястото на динозаврите
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Круизите до края 
на света
� Няколко морски преживявания, 

които ще ви омагьосат

Т
е са едно от най-невероятните морски изживявания. Удоволствието от 
пътуването, съчетано с радостта от безкрая и любопитството на открива-
теля, могат да ви накарат да станете запален любител на круизите. А мор-
ските пътешествия ще ви се отблагодарят, като ви отведат до наистина 
най-отдалечените места на планетата.

Ето някои от най-незабравимите круизи на най-недостъпните места в света.
Този невероятен круиз може да ви 
покори благодарение на един от 
най-новите лайнери на Ponant. Той е 
предназначен за неголеми бутикови 
експедиции. На борда има 92 удобни 
и стилни каюти в „океански“ стил.
Любимото ви място ще бъде подвод-
ният хол с бар, който разполага с па-
норамни прозорци.
Време: 9 дни
Цена: от 3.5 хил. долара на човек

Най-новият 104-метров 
плавателен съд на австра-
лийската компания Aurora 
беше пуснат на вода не-
отдавна. Основното му 
предназначение е за екс-
педиции в арктически и ан-
тарктически условия. Ди-
зайнът му е футуристичен.
Време: 14 дни
Цена: от 7,7 хил. долара на 
човек

Разкошният лайнер на френската 
компания Ponant е предвиден за 264 
пътници. Съдът е пуснат на вода през 
2015 г. Le Lyrial е най-популярният 
лайнер на компанията, особено лю-
бим в Азия.
На кораба работи доста голям експе-
диционен екип. Основният език на 
борда е френският, но английският 
ще свърши работа.
Маршрутът минава от най-южната 
точка на Аржентина през Малдив-
ските острови, четирите острова 
Тристан да Куня.
Време: 22 дни
Цена: от 7,2 хил. долара на човек

Река Ориноко и 
Латинска Америка

Земя на 
Франц 
Йосиф

Арктика, 
Шпицберген

През Атлантическия 
океан

Елегантният неголям кораб Silver Discoverer 
обикновено може да бъде засечен по марш-
рутите в Азия и Океания. В ресторанта му ви 
очакват най-новите хитове в световната кули-
нария. Продуктите се купуват по пътя.
Време: 14 дни
Цена: от 8,8 хил. долара на човек

Микронезия и Папуа – 
Нова Гвинея

Плавателният съд Silver Explorer 
може да побере 144 пътници, които 
ще бъдат обслужвани от горе-долу 
същата бройка персонал.
Всички каюти са удобни, в светло бя-
ло-сивата гама. Най-впечатляващото 
място на борда е панорамният рес-
торант. Той е с огромни прозорци и 
видимост 270 градуса.
Маршрутът минава покрай архи-
пелага Шпицберген, обикновено в 
посока, обратна на часовниковата 
стрелка.
Време: от 7 до 15 дни
Цена: от 5,5 хил. долара на човек
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Весела Коледа!

Весела Коледа!

АЛИ СТЕФАНОВА
ali@bg-voice.com

Малка Коледа, Каде-
на вечеря, Вечерня, 
Неядка… Колкото и 
различни да са начи-
ните, по които бъл-

гарският народ нарича трапезата на 
Бъдни вечер, празникът е един и ви-
наги събира всички около масата в 
навечерието на Рождество Христово. 
Макар че дори самото название на 
Рождественската нощ - Коледа, няма 
християнски произход. В него се от-
криват следи от обредите на древни-
те тракийци и южните славяни.

По стара традиция, преди да се на-
реди празничната трапеза на Бъдни 
вечер, стопанинът на къщата запалва 
специален пън в огнището, наречен 
бъдник. Отначало разбърква с него 
огъня, наричайки: „Колкото искрици, 
толко пиленца, шиленца, теленца, де-
чица в тоя дом!“

После поставя тънкия край на 
дръвчето в огъня - там то остава да 
тлее цялата нощ и да поддържа огъня 
жив. Дървото е крушово, дъбово или 
буково. В предварително издълбана в 
него дупка се сипва червено вино, та-
мян и зехтин за берекет. Преди да се 
сложи в огъня, се запечатва с пчелен 
восък. Така приготвен, коледният бъ-
дник, наричан още коледник или пре-
кладник, се смята за миросан и осве-
тен и вече може да бъде принесен в 
жертва на божествата. Този обичай е 
отглас от стари славянски вярвания 
по нашите земи.

В четирите ъгъла на стаята се поста-
вя по един орех. Това се прави,

за да се осветят четирите 
краища на света

Преди да започне вечерята на 
Бъдни вечер, най-стари-

ят мъж в дома прекадява 
трапезата. Прекадяват се и 

всички помещения в къщата.
На Бъдни вечер на трапезата тряб-

ва да има 7, 9 или 12 ястия. Гозбите са 
постни. Всеки трябва да опита всички 
ястия, за да му върви през годината.

Бъдната трапеза трябва да е отру-
пана с варено жито, варен фасул, сар-
ми, пълнени чушки с боб (или ориз), 
ошав, туршии, лук, чесън, мед и оре-
хи, вино.

В някои краища на България правят 
също тиквеник, зелник и малка пита, 
в която е скрита паричка - на когото 

се падне, ще бъде щастлив през цяла-
та година.

Питката трябва да е кръгла или за-
вита като кравай, но замесена постна, 
без яйца и мляко. Ако някой е сторил 
в дома тежък грях през годината, от-
горе й се намазва малко мед

за омилостивяване на 
злопаметния Коледо

Празничният хляб в различните 
краища на България се нарича бого-
вица, вечерник или коледник. На тра-

пезата се разчупва от най-възрастния 
в семейството с думите: „Ела, Боже, да 
вечеряме.“ Първото парче се слага 
под иконата на света Богородица. Мо-
мите слагат залък от боговицата под 
възглавницата си, за да им се присъни 
момъкът, за когото ще се омъжат.

От тестото на погачата се пекат и 
малки кравайчета - колачета. С тях 
се даряват коледарите на следващия 
ден. Коледуването замества древните 
езически посвещения на младежите в 
зрелост. 

Според традицията коледарите са 
само момци, които са готови за жене-
не.

Трапезата на Бъдни вечер не се вди-
га цялата нощ, за да не избяга късме-
тът. Вярва се, че когато домочадието 
заспи, близките покойници идват да 
вечерят.

Казват, че на Коледа небето се от-
варя и всичко в един миг светва. Това 
обаче могат да видят само праведни-
ците. На Коледа човек може да си по-
желае каквото поиска, желанията се 
сбъдват.

Когато небето се отваря 
и желанията се сбъдват
Трапезата не се вдига цялата нощ, за да не избяга късметът

Снимки: Интернет
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Снимки: Pixabay

Елхата – от култа и поверието 
до светлините и веселието

АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice.com

Б ъдни вечер и Рождест-
венските празници - 
мнозина се питат откъде 
идват те. А всъщност, ко-
гато се съберем на праз-

ничната трапеза около елхата, ние 
повтаряме това, което много преди 
нас са правили древните асирийци, 
египтяни, перси, елини, славяни, а 
може би и други далечни предци.

Още в най-дълбока древност веч-
нозеленото дърво - ела, бор, кипарис 
- с блещукащите свещи по 
клонките, е било почитано 
като дърво на живота, на 
мира. Зеленото сияние, 
отразено на мразовития 
фон на зимата, обещава-
ло възраждане на живота, 
а светлинките по клонки-
те сякаш пренасяли небес-
ния огън в студеното подземно 
царство на смъртта и провъз-
гласявали

победа на светлината 
над тъмнината

Много съвременни народни 
ритуали, свързани с Рождест-
во, се отнасят към разни епо-
хи, култури, вярвания, въпреки 
че в ония далечни времена са 
им придавали съвършено друг 
смисъл и значение.

Сега знаем, че сияещата звез-
да, която е водила влъхвите при 
младенеца и с която увенчава-
ме коледната елха, всъщност 
е Полярната звезда - тя от не-
запомнени времена се издига 
над земната ос и е била по-
читана като „божествено 
явление“ още от епохата 
на неолита.

Традицията да се палят свещи на 
елхата се преплита с древното пове-
рие, че всеки починал се превръща 
в жител на небето, подобно на звез-
да излъчва светлина и по този начин 
създава Небесното дърво на душите.

Славянският „бъдник“ води нача-
лото си от култа към боговете Сварог 
и Дажбог, а в още по-далечни епохи 
е бил символ на култа на древните 
гърци към богинята на плодородието 
Персефона. Тогава хората

са горели 
големи дъбови пънове,
като внимавали те да горят непрекъс-
нато в продължение на 12 дни, след което разхвърляли пепелта 

им върху нивите и посе-
вите.

Подобен обичай се на-
блюдава и при древните 
гали и даже в наши дни в 
Шотландия.

Същността на Рож-
дественските празници за 

много от светските хора се 
заключава в украсата на ко-
ледната елха. Този обичай за 
традиционно православните 
балкански народи има чужд 
произход и се смята за привне-
сен от баварците.

Професорът по християнска 
археология Костас Калогирис 
твърди, че обичаят на издиг-
натото рождественско дърво 
съвсем няма немски произ-
ход, а източен. Твърдението 
му се основава на сирийски 
текст, намиращ се в ръкопис 
в Британския музей. В този 
текст се описва храм, постро-
ен през 512 г. от византийския 
император Анастасий I в се-

верната част на Сирия, в 
който имало поставени 
две огромни месингови 
дървета.

Според едно предание украсява-
нето на рождественското дърво е 
положено от Мартин Лутер, който, 
минавайки нощем през гората и виж-
дайки зимните звезди, блещукащи 
през клоните, бива завладян от иде-
ята

да сложи ярко светещо 
дърво в дома си,
което да изобразява звездното небе, 
откъдето Христос е дошъл на света.

В България обичаят да се украсява 
коледна елха идва от Русия, тъй като 
по време на Руско-турската освобо-
дителна война руснаците нарежда-
ли коледни елхи в по-големите бъл-
гарски градове. Само че през 1920 г. в 
СССР тя е забранена като религиозна 
традиция и едва в 1936 г. е разреше-
на отново, но не като коледна, а като 
новогодишна елха.

Коледното дръвче, което сега е 
обичайно за всяка къща, идва много 
късно от Западна Европа. Там елха-
та най-напред се е появила, окичена 
с лакомства, гевречета и сладкиши. 
След това се изобретяват играчките.

В България то се появява след 
Освобождението най-на-
пред в градовете, а после 
и по селата.
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Където и да се намирате по света, 
Бъдни вечер и Коледа оставят 

положителни емоции във всеки 
човек. Нека на този семеен празник 

да се насладим и на вкусната 
трапеза, споделена с любимите хора!

Нека има мир и топлина в сърцата 
ви, спокойствие и 

разбирателство в душата ви!
Бъдете здрави, смели в мечтите си 

и дръзки в делата си! Уповавайте се 
на верни приятели и бъдете 
гордост за семействата си!

Дано за вас чудесата не са само 
на Коледа! Нека ви застигнат дни 

на радост с усмивки и веселие, 
изживейте много мигове 

на сбъднати мечти.

BG VOICE ви пожелава 
Весела Коледа!

Вярва се, че свещи на коледното дърво са 
звездите, в които се превръщат мъртвите
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Весела Коледа!

Известни и неизвестни 
коледни обичаи в Америка

Първите коледни търже-
ства в света са се със-
тояли в Рим през 336 г. 
сл. Хр. Първият амери-
кански щат, който при-

знава Коледа за празник, е Алабама. 
Това става в далечната 1836 г. От 1970 
г. пък 25-ти декември е вписан в ре-
гистрите като национален празник в 
САЩ.

Една от най-обичаните от децата 
традиции за празника е оставянето 
на бисквитки и мляко за Дядо Коле-
да. Вкусната почерпка се приготвя на 
Бъдни вечер преди лягане и се слага 
близо до елхата, за да може белобра-
дият старец да я види и опита.

Някои учени смятат, че традицията 
идва от древната норвежка митоло-
гия. Според легендата Один имал ос-
емкрак кон на име Слейпнир. Децата 
оставяли моркови и сено за Слейп-
нир, като се надявали, че Один ще им 
донесе подаръци.

Практиката с бисквитките и мляко-
то става особено популярна по време 
на Голямата депресия, когато родите-
лите се опитвали да внушат на деца-
та важността да бъдат благодарни за 
всичко, което получат за Коледа.

В Щатите децата оставят

на Дядо Коледа 
поне 1 млн. бисквитки
а в целия свят около 1 мили-
ард. Ако Дядо Коледа изяжда 

по две хапки от всяка бис-
квита, сервирана по 

целия свят, той би 
трябвало да консу-

мира приблизително 33 615 050 бис-
квитки. Както вероятно знаете, Дядо 
Коледа невинаги довършва чашата 
си с мляко, така че това означава, че 
той изпива малко по-малко от мили-
он чаши, но пък сервираното коли-
чество е достатъчно да се напълнят 9 
олимпийски басейна.

Друг обичай, който се спазва в поч-
ти всяка къща в Америка, е закачане-
то на камината или на стената на чо-
рапи за дребни подаръци. Въпреки 
че няма официален запис защо това 
се прави, едно от най-правдоподоб-
ните обяснения е, че това е вариант 
на стара холандска традиция. Според 
нея на 5 декември (навечерието на 
празника на свети Никола) пред пра-
га се оставят обувки, пълни със сено 
(главно от децата). На другия ден къс-
метлиите откриват, че сеното, което 
са оставили за магарето на свети Ни-
кола, е заменено с лакомства или мо-
нети.

Други вярват, че

закачането на чорапи 
е наследство
останало след случка от живота на 
свети Никола. Той научил за немоти-
ята, която налегнала баща на три мо-
мичета. За да им помогне, свети Ни-
кола, който е и първообраз на Дядо 
Коледа, спуснал през комина на ка-
мината три вързопа със жълтици за 
момичетата. Един от вързопите пад-
нал в чорап, прострян да се суши до 
огъня. След благородния жест баща-
та и момичетата успели да живеят до-
бре и били много благодарни.

Макар да не се сре-
ща често, в някои 

домове спаз-
ват обичая на 

елхата да се 
закача ор-
намент с 
формата на 
кисела крас-

тавичка. Това 

е последната играчка, която се по-
ставя. Първото дете, което намери 
краставичката, скрита сред зелените 
иглички на коледното дърво, получа-
ва специално лакомство или допъл-
нителен подарък. В миналото 
обичаят е бил типичен за 
германците.

Много хора в Америка 
имат в гардероба гроз-
ни коледни пуловери, 
които носят в празнич-
ния сезон, особено на 
работното място, в спе-
циално обявен за това ден. 
В миналото модата била раз-
пространена единствено сред баби, 
учители и родители.

Отделно в различните щати има не-
познати коледни традиции, които са 
уникални и си струва да бъдат видя-
ни. В Алабама е голямото събиране 
на елфите. Жителите на Мобайл вся-
ка година организират Elfapalooza. 
Облечени

като елфи, вместо 
като Дядо Коледа
участниците пеят коледно карао-
ке, гледат филми за коледните елфи 
и отпиват горещ шоколад, бира или 
вино. Тук е поставен рекорд на Ги-
нес за най-много елфи на Дядо Коле-

да на едно място. В Аризона (в град-
чето Чандлър) пък си правят огромно 
коледно дърво от тръни. Структурата 
му се поддържа от мрежа, използ-

вана във фермите за ограда на 
кокошки и петли в дво-

ра. Дървото е покри-
то с плащ, който пред-

пазва от запалване, и 
поръсено с 65 паун-
да (29  кг) бели блес-
тящи пайети. В Кали-

форния Дядо Коледа 
идва на сърф. Градчето 

Лагуна Нигел е домакин 
на ежегодно състезание за 

сърфисти, облечени в червени 
костюми и носещи бели бради. Сред-
ствата от събитието отиват за бла-
готворителност. В Аляска има голя-
ма имигрантска общност от руснаци, 
които са пренесли традицията с праз-
нуване на Коледа на 7 януари и с па-
рад от врата на врата с Витлеемската 
звезда, направена от дърво. Малко 
хора знаят, че в Мичигън се намира 
най-големият коледен магазин в све-
та (Bonner CHRISTmas Wonderland). 
Разполага се на 320 000 квадратни 
фута (близо 30 000 кв.м) и има в на-
личност най-различни коледни про-
дукти, сред които играчки, подаръци, 
коледни дървета и украса.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Грозни коледни пуловери, мляко с бисквитки и още US традиции
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Шумно, тихо, цветно: 
Светът посреща Коледа
В Мексико празнуват с чили сос, 
в Норвегия с агнешко, в Полша с риба
АЛБЕНА ЕВСТАТИЕВА 
albena@bg-voice.com

Посрещането на Рождест-
во Христово е повод за 
празник по целия свят. 
Дали с шумни тържества 
на улицата и тихо в се-

мейна обстановка Бъдни вечер и Ко-
леда са съпроводени от самобитни 
обичаи в различните краища на Зе-
мята.

На повечето места обаче се е запа-
зила традицията под бялата покривка 
на трапезата за Бъдни вечер да се сла-
га по малко сено. То напомня за Ви-
тлеемската пещера и за Богородица, 
положила новородения Христос в яс-
лата със сеното.

В Испания Бъдни вечер се нарича 

Nochebuena. Обикновено се отбеляз-
ва в семеен кръг, на тържествена ве-
черя. Прието е да се правят подаръци 
на близките. В някои семейства, които 
следват отколешни католически тра-
диции, през нощта

се канят на трапезата 
самотни старци
или бедняци.

Бъдни вечер е семеен празник и в 
Бразилия. По традиция деца и вну-
ци се събират в дома на родителите. 
Много от ястията на празника са за-
ети от Европа и САЩ, други са тради-
ционни. Приготвя се пълнена пуйка 
– с плодове, ядки, зеленчуци. Интере-
сен десерт са т.нар rabanadas – пре-
печени филийки, поръсени със захар 
или мед, канела, карамфил. А самото 
Рождество, за разлика от европейци-
те, бразилците

празнуват на улицата 
с песни и танци

В Мексико се сервират тропически 
плодове и салати, качамак с чили сос, 
заедно с традиционна супа, направе-
на от говеждо месо. За десерт се кон-
сумира пържена питка със захар и ка-
нела.

Много семейства в Норвегия на 
Бъдни вечер отиват на църковната 
служба, която по традиция започва в 
15 часа. Мнозина отиват до гробовете 
на свои близки и полагат на тях цве-
тя. Рождественската вечеря е в тесен 
семеен кръг. В западните и северни 
части на страната поднасят солени и 
варени на пара агнешки ребра с кар-
тофки. В източните части на Норвегия 
е популярно свинското, докато в дру-
ги части се поднася риба. Някои се-
мейства предпочитат пуйката. След 
вечерята, преди да бъдат отворени 
подаръците, цялото семейство се съ-
бира около елхата. Всички се хващат 
за ръце около нея и пеят песни. След 

това отново сядат на трапезата,

но този път на чай и 
коледни сладки.

В Италия отбелязват този ден с 
„празника на седемте риби". Серви-
рат се 7 броя рибни ястия, като вечер-
та преди Бъдни вечер, за 24 часа, не 
се консумира абсолютно нищо. Ядат и 
леща, за да се гарантира късмет и бо-
гатство за следващата година.

В някои славянски страни на трапе-
зата се оставят две празни места, на-

меквайки за Мария и Йосиф, който 
търсят подслон във Витлеем.

Празничната трапеза в Сърбия е бо-
гата и разнообразна на храни. Серви-
ра се кръгъл безквасен хляб, сол, пе-
чена риба, зеле, мед, вино и спагети с 
орехи.

В Германия се сервира популярният 
по цял свят щолен, който символизира 
Исус Христос. Това е сладък десерт с 
пудра захар, стафиди и орехи. Другото 
традиционно ястие е пълнената гъска. 
В Полша пък на масата се слага риба.

Бразилците оставят на Бъдни вечер да свети 
само коледното дърво

В Норвегия хапват агнешки ребра, в Полша риба.

Коледна украса в Германия
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ГЕРГАНА ПЕНОВА 
gergana@bg-voice.com

В сяка година под елхите ни чакат 
купища подаръци, но признайте си 
колко от тях са в списъка с желаните 
от вас. Няма значение дали са скъ-
пи или евтини, много от тях остават 

завинаги непотребни. Преди време платформата 
Gift Now направи статистика на най-нежеланите 
и съответно най-желаните коледни изненади 
под елхата.

Оказва се, че 55% от всички ко-
ледни подаръци след празника 
са били разменени, променени 
или върнати, сочат данните 
на платформата.

Какво показват още те?
От Gift Now научаваме, 

че със сигурност няма да 
сбъркате, ако подарите на 
една жена часовник, бижу-
та или антиейдж козмети-
ка. В същото време пред-
ставителките на нежния пол 
най-често връщат подарени 
им дрешки за децата или пък 
пуловери за тях самите. При мъ-
жете най-желани се оказват

вратовръзките, портфейлите
и – колкото и странно да ви звучи – пак антией-
дж козметика. Затова пък почти сигурно е, че ще 
върнат подарени им ризи или спортно облекло.

И при двата пола обаче най-нежеланите пода-
ръци са едни и същи – шоколади, бонбони, слад-
ки... Тоест, не подарявайте сладки изкушения на 
възрастните, колкото й луксозни да са те.

А ето и класацията, направена шеговито от 
британски сайт, на най-нежеланите по-

даръци, които мъжете купуват на же-
ните на Коледа:

Чорапи – Всички познаваме двой-
ки, които казват „дано да не са пак чо-

рапи“, но за съжаление грешката се 
повтаря.

Соли за баня – не сте ли ни виж-
дали да се къпем през последната 
година? Не, нали? Щом настоявате 
да ни вземете нещо за почистване, 

тогава може би душ-гелът би бил по-
подходящ.
Шоколад – пазили сме диета през 

цялата година, а също и в последно вре-
ме, за да се поберем в малката черна рок-

ля. Защо тогава ни изкушавате по този начин?
Парфюм – не виждате ли на тоалетната ни ма-

сичка поне 6 флакона от същия парфюм? Това 
може би е знак, че имаме достатъчно запаси за 
следващите няколко години.

Спрей за тяло – това просто е по-евтина 
версия на парфюма. Въобще не си създа-

вайте грижи.
Тоалетни принадлежности – 

окей, сега вече започваме да се 
обиждаме. Дали не се опитвате да 
ни кажете, че миришем?

Кухненски принадлежности 
– вече не живеем в 50-те. Жени-
те вече не са и вероятно никога 
няма да бъдат развълнувани от 

нещо, в което да приготвят вече-
ря.

Пари – вероятно ще ги похарчи-
те за себе си, за нещо за къщата, как 

това представлява подарък?
Чистачки – разбираме, че искате кола-

та ни да е добре снабдена, но чистото пред-
но стъкло въобще не е толкова вълнуващо, кол-
кото бижу или билети за концерт.

Как да отгатнем какво да сложим 
в чувала на Дядо Коледа

Подаръците, 
които никой 
не иска
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Снимки: Pixabay
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С поред aмериканската асо-
циация на психолозите 
69% от хората в страната 
са стресирани покрай ко-
ледните празници, като 

някои от тях биха желали изобщо да 
не празнуват. Те казват, че стресът 
идва от липса на време, пари и/или 
натиск да се подарят и получат пода-
ръци. Ето 5 лесни съвета, които ще ви 
помогнат да прекарате празниците 
по-спокойно и уютно.

Съставете 
бюджет

Годишното проучване на 
националната федера-
ция на търговците на 
дребно показва, 
че тази година 
хората в Аме-
рика ще изхар-
чат средно по 659 
долара за подаръци за 
семейството, приятелите 
и колегите си. Gallup посоч-
ва, че сумата ще е 942 долара, 
като повече от 1/3 от анкетира-
ните очакват да похарчат и над 1000 
долара. Независимо какви са вашите 
планове, съставете бюджет за сума-
та, която можете да отделите за по-
даръци. Същото важи и за коледното 
парти, ако посрещате гости. Според 

някои финансови експерти най-раз-
умно е бюджетът ви за Коледа да се 
равнява на 1% от годишния ви доход 
преди удръжките. Предвидете разхо-
дите и пазарувайте по списък. Винаги 
купувайте подаръци първо за близ-
ките си и после за приятели, колеги и 
странични хора. Използвайте прило-
жения като SaleSorter, с които можете 
са сравните цените на даден продукт 
в няколко магазина.

Делегирайте 
отговорности

Делегирането на отговорности по 
Коледа не включва да дадете 
задача само на семейство-
то. Можете да си помог-
нете, като потърси-
те професионална 
помощ за неща 
като почистване на 
дома, приготвяне 
на ястия и десерти. 
За подаръците мо-

жете са доплатите 
допълнително за 

опаковане. Зада-
чи, които може да 

възложите на семей-
ството, са проучване 

за най-подходя-
щите подаръци 
за децата, па-

заруване на про-
дукти, приготвяне 

на храната, сервира-
не на масата. Спестеното 

време можете да използва-
те за себе си – за кратка почив-

ка или подготовка за самите вас.

Внесете коледни 
аромати в дома

Ароматерапията е ефикасно сред-
ство за намаляване на стреса. Избе-

рете прозрачна чаша, малък буркан 
или малка купичка и я напълнете с 

нарязан лимон, розмарин и ва-
нилови зърна. Друга ком-

бинация с характерни 
за зимата миризми 

е с портокали, чер-
вени боровинки 
и борови клонки. 
След като подре-
дите ароматните 

елементи, напълне-
те съда с топла вода 

и го оставете без ка-
пак на удобно място в 

дневната или кухнята. В къ-
щата ще ухае приятно и ще напом-

ня за Коледа, като същевременно по-
мага да се отпуснете. За още по-силен 
аромат комбинирайте съставките и 
водата в тенджера, оставете сместа 
да заври и я поставете в купичка или 
буркан чак като изстине.

Предвидете малки 
подаръци 
за спешни случаи

В рамките на бюджета, който имате, 
е добре да предвидите купуването на 
малки и евтини подаръци за неочак-
вани гости или ситуации, в които ваш 
близък е забравил да купи подарък 
на някого. Такива подаръци са книги, 

дискове с музика, сапуни, ароматни 
свещи за дома, малки сувенири.

Комуникирайте ясно 
с околните

Хубавите празници са гарантира-
ни, ако сме откровени с хората за 
това как бихме искали да празнува-
ме. Напомнете на роднините, че Ко-
леда не е моментът за обсъждането 
на щекотливи теми, които пораждат 
неразбирателства и спорове. Бъдете 
ясни с гостите, които винаги закъсня-
ват, ако сте решили да започнете ве-
черята в точен час, че няма да може 
да ги изчакате, ако пак закъснеят. Ако 
сте домакини на коледно парти, не се 
фокусирайте върху това всичко да е 
перфектно, а върху това да сте госто-
приемни и да се насладите на праз-
ника с компанията, в която сте. Ако 
сте гости, не забравяйте да донесе-
те някакъв подарък на домакините. 
Ако попаднете в ситуация, в която 
се изцапа покривката или някоя ме-
бел, или се счупи някаква вещ, ведна-
га уведомете домакинята и попитай-
те с какво да помогнете. Споделете 
коледните традиции, които спазвате, 
и тези, които си спомняте от дет-
ството. Изслушайте и ис-
ториите на събеседници-
те си.

5 съвета за по-малко стрес 
по Коледа
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Весела Коледа!

Вкусно до преяждане! 
Как да се предпазим?
Д-р Донка Байкова със съвети 
срещу грешките на празничната маса

Н ай-честите грешки, ко-
гато сме постили дълго 
време, са да желаем да 
приемем в голямо ко-
личество и колкото се 

може по-бързо любимите ни храни, 
които са били изключени в този пери-
од. Грешка е нахвърлянето изведнъж 
върху храната. На празничната вече-
ря на Бъдни вечер се нахвърляме ла-
комо пак на ориза, боба, но с нетър-
пение очакваме коледния обяд. Там 
ще има свинско в изобилие, различ-
ни видове салати, колбаси в неогра-
ничени количества. И ракия и вино, 

които българите много харесваме.
С какво да се храним след края на 

коледните пости? Какви са най-чести-
те грешки, които се допускат в режи-
ма ни на хранене? Отговорите дава 
проф. Донка Байкова, диетолог, пре-
подавател в Медицинската академия 
в София, в Катедрата по обществено 
здраве.

Истина е, че сме 
прегладнели.
Но всъщност проблемът би настъ-
пил малко след това - една неверо-
ятна тежест, болка в стомаха, и ще си 
помрачим настроението от хубавия 
празник, ако не се спазят поне малко 
препоръките на диетолозите.

Затова говорим за един вид захран-
ване, което предполага да не се нах-
върляме отведнъж на храната. След 
дълъг пост включваме поетапно всяка 
от изключените от периода на посте-
не храни. Но по един вид… Приема-
ме ги заедно с храни, които са фигури-
рали по време на поста. Например да 
започнем с някакъв вид млечен про-
дукт, защото и той е бил изключен, а 

и те са най-лесно смилаеми. Това са 
киселото мляко, изварата, немазните 
сирена и кашкавали“, категорична е 
известната диетоложка.

Трябва да се знае, че всеки орган и 
система в човешкото тяло, поставе-
ни в режим на свръхработа, реагира 
често пъти

с риск от отключване на 
болестен процес –
в случая това е възпаление. Дали е на 
стомаха, на тънките черва, на дебело-
то черво – някъде се появя-
ва…

„Има много хора, 
които смятат пос-
тите за поредната 
си диета, защото 
заменят живо-
тинските про-
дукти с въгле-
хидратни храни 
– картофи или 
ориз. Започват 
да спазват постите 
по някакъв странен 
начин, а после се чу-
дят защо не стават строй-

ни, а пълнеят, чувстват се изморени 
и много сърдити за всичко и на все-
ки. Затова използвам случая отново 
да напомня, че е важно да се приемат 
естествени продукти с цялото им раз-
нообразие…

А ето и как да разпределим лю-
бимите храни след постите на Коле-
да: „Експертите по хранене препо-
ръчваме на закуска да консумираме 
млечен продукт, след това на обяд 
да консумираме месото. На вечеря 
да оставим нещо леко, защото обик-

новено обядът е тържест-
вен на първия коледен 

ден... Вечерята може 
да бъде лека – ня-

каква салата от 
сезонни зелен-
чуци, с добавка 
на лесносмила-
ема риба.

К о л е д н и я т 
кейк или щолен 

и сладките ще 
ги консумираме с 

чаша чаена напитка 
или кафе в 10 или в 16 

часа».

проф. д-р Донка Байкова
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ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Питките, 
сармите, 
баклавите...
Празникът е настроение, 
а настроението е храна

АНИТА ХРИСТОВА 
anita@bg-voice.com

Б ъдни вечер и Коледа 
няма да са същите без 
празничната трапеза. А 
хубавото настроение от 
далечни времена е си-

ноним на вкусна храна. И приготвя-
нето й също е част от празника. За-
това — подаряваме ви настроение с 
празничните рецепти.

Содена питка 
за Бъдни вечер

На Бъдни вечер задължително 
трябва да има и хляб, а хлябът тряб-
ва да е содена питка. Содената пи-
тка се приготвя много лесно, затова 
може да оставите приготвянето й за 
последния момент, преди сядане на 
празничната трапеза.

500 г брашно се пресява заедно 
с 1 пакетче бакпулвер и 1 ч.л. сол. 1 

с.л. захар се разбърква с 1 ч.л. сода и 
се добавят 2 с.л. оцет. Сместа се при-
бавя към 300 мл хладка вода се раз-
бърква добре.

Заедно с тази смес и 3 с.л. олио се 
замесва меко тесто с брашното. Втас-
ва за около 10 мин. и се премесва. 
Отгоре й с малко от тестото може да 
сложите кръстче или други фигурки. 
Пече се около 40 мин. на умерено за-
грята фурна.

Боб чорба
Едно от основните ястия за Бъдни 

вечер е бобената чорба.
Измивате и накисвате 300 г боб в 

студена вода от предната нощ. От-
цеждате го, преди да започнете да го 
варите, наливате 2 л студена вода в 
тенджера и го слагате на котлона на 
среден огън. През това време наряз-
вате на кубчета 2 средни глави лук и 
2 моркова. Когато бобът заври, доба-
вяте към него 5-6 с.л. олио, лука, мор-
ковите и 3-4 сушени червени чушки. 
Варите на бавен огън, докато омекне 
- почти 2 часа, в зависимост от боба. 
Накрая, преди да изключите котло-
на, добавяте наситнен джоджен или 
чубрица, сол и пипер на вкус.

Баница с тиква и канела
1 кг тиква се настъргва на едро 

ренде в купа и се оставя настрани. 
200 г орехи се смилат в чопър или 
орехомелачка. Взема се една кора и 
се поръсва с олио, а по цялата кора 
се поръсва с настъргана тиква, 2 с.л. 
захар, 1-2 щипки канела, поръсваме 
със смлени орехи на вкус и навиваме 
на руло, а то се завива в намаслена 

с мазнина тавичка. Ако ползвате по-
фини кори, то ползвайте по две, а не 
по една, за да не се накъсат при за-
виване.

Така се прави и с останалите кори, 
като се редят навити като охлюв. От-
горе се поръсва с малко олио.

Печем баницата в загрята фурна 
на 180 градуса до златисто – около 
45 мин. Изважда се и охладена се по-
ръсва с пудра захар, ароматизирана 
с една ванилия.

Сарми със зеле или 
с лозов лист

На трапезата за Бъдни вечер тра-
диционно присъстват постните сар-
ми – зелеви или лозови, а най-добре 
и двете. Можете са ги завиете с една 
и също оризова плънка, но също 
така за зелевите сарми бихте могли 
да добавите към ориза ¾ чаена чаша 
сварен предварително булгур.

Разрязват се листата на 1 зелка, 
като се отстранява твърдата им част. 
Запържва се 1 глава ситно нарязан 
лук в 100 мл олио, прибавя се добре 
измит 200 г ориз, 2 настъргани мор-

кова и малко вода и леко се задуша-
ва. Слага се сол, черен пипер и чуб-
рица на вкус и се сваля от огъня.

Със сместа се пълнят зелевите 
листа, увиват се добре, нареждат се 
плътно една до друга в тенджера, 
чието дъно е постлано с остатъци 
от листата. Сармите се заливат със 
сок от киселото зеле, ако не е мно-
го солен, или с вода, добавя се мал-
ко олие и червен пипер отгоре, при-
тискат се с чиния и се варят 1 час на 
тих огън.

По същия начин се приготвят и са-
рмите с лозов лист. Тях също ги ва-
рим, но може и да ги сложим в тавич-
ка и да ги изпечем за 30-40 мин. на 
200 градуса. Отгоре им се поставят 
тънки резенчета лимон.

Сочна коледна баклава 
с готови кори

Необходими са ви корите от един 
пакет фини кори за баница. Смесе-
те 400 г счукани орехи с 1 с.л. кане-
ла. Поръсете всяка една от корите, 
положени една върху друга в под-
ходяща тавичка, обилно със сместа. 
Разтопете 350 г масло до кипене и за-
лейте корите с него, докато е врящо.

Печете баклавата на 180 градуса в 
загрята фурна за около 40 мин. След 
като се изпече, я извадете и оставе-
те да се охлади и изпръхне за поне 
24 часа.

На следващия ден направете си-
ропа, с който ще я залеете. За целта 
смесете 1 килограм захар с 1 литър 
вода, 1 чаена лъжичка лимонтузу и 
сложете на котлона да заври. Доба-
вете и две пакетчета ванилия. Не ос-
тавяйте да ври много време, за да не 
започне да се сгъстява захарта. Дос-
татъчни са 5-8 мин.

Залейте баклавата със 
сиропа и оставете да по-
пие добре за още 24 часа.
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina@bg-voice.com

Големи колед-
ни елхи, 
с в е т е щ и 
л а м п и ч -
ки, праз-

нични песни и от-
рупани витрини 
навсякъде... На-
строението на Ко-
леда вече е тук. И 
докато броим дните 
до кулминацията, ко-
гато ще се съберем на 
трапезата, отрупани в по-
даръци, да се насладим на оч-
акването с няколко идеи за украса 
на къщата.

Може и да не сте от най-големите 
почитатели на Коледа и да не обича-
те пищното разкрасяване на дома, но 
съществуват поне пет декорации, без 
които вкъщи не може. Ето ги:

Коледната елха
Коледната елха е центърът на праз-

ничната украса. Независимо от ней-
ните размери, цвят и играчки, тя е 
онази, която „пази“ подаръците в но-
щта на Бъдни вечер и около 
която семейството се съби-
ра в коледната сутрин. Ко-
ледното дръвче може да 
бъде украсено по раз-
лични начини и само 
вие решавате как-
ви да са те. Украса-
та по елхата може 
да е по-сдържана 
(например само с 
плетени снежин-

ки и коледни 
топки) или 

пък по-бо-
гата (с гирлян-

ди, панделки и лампич-
ки). Може да опаковате 

няколко празни ку-
тии с коледна 

хартия и пан-
делка. Така, 

дори кога-
то подаръ-
ците под 
е л х а т а 
свършат, 
м я с т о -

то под нея 
няма да ос-

тане пусто.

Гирлянди
Ако не искате да харчи-

те много пари за коледна ук-
раса, тогава гирляндите са ва-
шето решение. Пуснати от 
тавана или закачени на 
прозореца и по врата-
та, те създават праз-
нично усещане, без 
да бъркат дълбоко 
в портфейла ви.

Гирляндите мо-
гат да бъдат ку-
пени готови или 
да се превърнат 

в продукт на 
фантазията и 
сръчността ви – 

хартиени, цветни, 
от фолио или дори от 

плодове в различни 
цветове и форми, 
присъствието им 
със сигурност ще 
направи дома ви 
приказно празни-

чен. А изработва-
нето им може да се 

превърне във весела 
игра, в която всички да 

ликуват.

Свещници, 
фенери, лампички

Коледните светли-
ни имат не само ес-

тетическо, но и 
символно значе-
ние. Асоциират 
се с Витлеемска-
та звезда, която 
е показала пътя 

на влъхвите 
към младе-

неца. Освен 
това те са 

шарени и 
весели, от-

ключващи сърцата 
и душите за праз-
ника. Украса-
та със светлин-
ки от лампички 
или фенери 
може да вне-
се различно на-
строение в дома 
ви. То може да е 
притъмнено и уютно 
или цветно и преливащо 

от радост и настроение. Светлините 
могат да бъдат съчетани с панделки 

и коледни играчки, а мястото им 
е... навсякъде – на прозоре-

ца, върху елхата, на покри-
ва или на дървото в дво-

ра... Нека да е светла 
Коледа

Традиционен 
венец

Коледният ве-
нец е символ на 
хармонията, разби-

рателството и при-
емствеността в се-

мейството. Той може 
да бъде изработен от 

сухи или елхови клонки, 
от картон или стиропор, от 

прежда и шаблон, от шишарки 
и коледни играчки.

Може да бъде хоризонтален (за ма-
сата например) или вертикален (за 
вратата). Ако не искате да го закачате 
на входната врата, може да го поста-
вите на вратата на хола или на някоя 
от стените. Така коледното настрое-
ние ще има завършеност.

Снежна украса
Снежната украса не е точно задъл-

жителна за празника, но пък 
носи цветовете и красотата 
на зимата. Изберете си деко-

рация със забавен снежен 
човек, която да си из-

работите сами вкъ-
щи, добавете хар-

тиени снежинки 
на прозореца, 
покрийте място-
то около стой-
ката за елхата с 
памук. Хубаво-

то на снежната 
украса е, че може 

да остане като част 
от декора на дома и 

след като Коледа мине.

Да украсим Коледа: 
Лампички, гирлянди и елхи...
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Пет задължителни декорации, 
които трябва да имате за празника
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Дрескод 
„Празници“

Цвят, модел и стил – 
какво да изберем за празничната вечер

Б ъдни вечер, Коледа и 
Нова година – празнич-
ният маратон е на старта. 
Едни се готвят да прис-
тигнат отдалече, втори 

украсяват дома за празника, някои 
правят планове за новогодишно пъ-
туване, други - списък с гостите... Ка-
квито и да са намеренията ни, време 
е да помислим и за дрескода.

Червено-бяла 
концепция

На Коледа всичко е бяло и черве-
но, с тук-там зелено. Много модни 
тенденции използват това, за да фор-
мират червено-бялата концепция за 
празника. Можем да им се доверим, 
за да зададем дрескода на семейство-
то си за празника и да сме в унисон 
с коледното дръвче. А и с коледното 
настроение навсякъде около нас.

Ако пък сме на фирмено парти, 
концепцията може от червено-бяла 
да стане черно-сребриста, съветват 
модни експерти. Дамите могат да бъ-
дат предизвикани да развихрят въоб-
ражението си и да бъдат Снежанки – с 
красива бяла рокля и бижута в сре-

бриста, златиста, зелена или червена 
гама. А защо не и в предизвикателна 
червена рокля.

У дома - приятен е винтидж темата 
или дрескод - „смешен коледен 

пуловер“

Комфорт 
преди всичко.

И тъй като Бъдни вечер и Коледа 
са семейни празници, които посре-
щаме с близките си вкъщи, комфор-
тът често може да стои наравно 
с модата. И тук коледни-
те пуловери могат 
да са хит, особено 
ако са домашно 
производство. 
Ако заложим 
на тях, ще 
сме в син-
хрон с праз-
ника, а ос-
вен това ще 
ни е топло и 
ще ни е весе-
ло както на тя-

лото, така и на душата. Има някакво 
огромно очарование в тези коледни 
пуловери с елени и снежинки, в чора-
пите с Дядо Коледа. Да, разбира се, че 
можем да сложим и коледна червена 
шапка с бял кант и бял пискюл, Коле-
да е. И рогата са позволени, ако това е 
представата за веселба и закачки.

Дрескодът 
като стил

Но не лъскав като от списанията, а 
като издържана визия - като за 

семейна фотосесия или 
среща на няколко по-

коления, съветват 
модни експер-

ти, цитирани 
от Hera. Като 
се замислим, 
че хората 
вече се сни-
мат повече 
за социал-

ните мрежи, 
отколкото за 

спомен, дрес-

кодът е задължителен, макар и по до-
машному. Вместо обикновени панто-
фи, добро решение е да помислим за 
ботушки, чорапки или ботички в ко-
ледна стилистика. Да предупредим 
гостите си да носят нещо в червено е 
най-лесното на света (и да имаме ре-
шение за по-небрежните).

Тоалетът 
на Нова година

Както с повечето празнични облек-
ла, изборът на тоалет за новогодиш-
ната нощ е най-добре да започне от 
цвета. Едни от най-модерните комби-
нации за посрещане на Нова година 
си остават тези в червеното. Комби-
нацията червено и златно пък е мно-
го подходяща за тези, които върло 
следват тенденциите.

Сако и панталон или рокля са вари-
антите за вида на новогодишния то-
алет. Едно от най-добрите решения 
е роклята и особено малката черна 
рокля. 

Без значение от дължината и мо-
дела, тя без съмнение е едно от най-
стилните и елегантни решения за 
празничната вечер.

к к кк к кк кококококолелелелел дндндни-и-и-иии
момомомомомомом гагагагагагат т т т 

бебебебебебебебебебеб нонононононононононоонн   
ноннонононноно 
. ... .. 

--

сесесесесеесееесеееемемемемемеемммем йнйнйнйнйнйнна а а ааааа фофофофофоффффф
срсрсрсрссрещещещещщщщщааааа нннннннннннннн

кококоокоокк лелелелелелелеллллелеенннннннн
момомоомом дддд

титттттитит
оооо

ооо
спспспспссспп

Снимки: Flickr, cichic, memorandum, omahalacecleaners
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ВВесВесВВВесВВесВесВесВесВВесВесВеВесВВесВеВесВВВесВесВесеВессесесВ еелеелелаелелаелалаелаеелаа КоКоКоКооКоКоКККоКоКоКоКоКК ледледледледледлелле а!а!а!а!аа

ВВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВесВВеВВВВеВеВеВ
лаел
а

ел
алалалалалаалаел
ааа

ел
ааалаел
ааалааел
а

ел
а

ел
а

ел
алааел
а

елеллееееее
КоКоКоКоКоКоККоКоККоКоКоКоКоККоКоКоККоКоККоКоКоКоКоКоККоКоКоКоКоКККоКоКоКоККККоКоКоКоККоКоККоККККККККоКККоКоККККККККККККККККК

ле
д

ле
д

ле
д

ллле
д

ллеллл
а!а!а!!!аа

11
Весела Коледа!

Весе
ла

 К
ол

еда
!



12

BG VOICE Коледен дух

Весела Коледа!

Весела Коледа!

М ного наздравици ни 
чакат в празнични-
те часове. Доказано 
е научно, че 100 мл 
концентрат се раз-

гражда от организма напълно между 
4 и 5 часа, а същото количество бира, 
вино или шампанско - между 1-2 часа.

На празничната маса започваме 
традиционно с концентрирана напит-
ка - ракия. Това е алкохолна напитка с 
висок градус алкохолно съдържание, 
което е рисково. Ако ще спазим подо-
бен обичай, да се вслушаме в гласа на 
експертите – нека

да бъде в малки 
минимални дози
и ако е възможно, да сервираме само 
още един вид алкохолна напитка – 
например вино.

Скоро след Коледа е Нова годи-
на. За нея шампанското е задължи-
телно, но за да нямаме проблеми на 
следващия ден, нека и то да е в мини-
мално количество. А домакинята ви-
наги трябва да сервира алкохолната 
напитка с чаша вода, защото алкохо-
лът е водно разтворима субстанция. 

„Алкохолът не трябва да се консуми-
ра и на гладно, затова са тези т.нар. 
предястия и ордьоври“, припомня 
експертът по здравословно хранене 
проф. Байкова.

А деня след празничните наздра-
вици е хубаво да започнем с няка-
къв вид цитронада, която можем да 
си направим сами - с обилно количе-
ство вода, с лимонов сок, прясно из-
цеден, с мед, с известно количество 
джинджифил или мента добавка, за 

да отмива остатъци от предишни 
хранения и да пречистим стомашно-
чревния си тракт.

И не трябва да забравяме, че с уве-
личаването на количеството алкохол 
на празника, разбираемо, се увели-
чава и

времето за 
разграждането му
в организма ни и главоболието на 
следващия ден.

Народната медицина отдавна е от-
крила лекове срещу това.

Ето няколко изпитани 
метода срещу махмурлук:

� 20 капки ментова тинктура 
се разтварят в чаша хлад-

ка вода. Изпива се наведнъж. Това 
лекарство за махмурлии пома-
га за по-бързото преминаване на 
опиянението и намалява главобо-
лието.

� Разбийте едно сурово яйце, 
смесете го с оцет, сол и лют 

кетчуп. Изпийте го на един дъх и 
махмурлукът ви ще се облекчи.

� Прибавете към чаша мля-
ко 2 с.л. рициново мас-

ло и за малко нагрейте сместа на 
котлона. След това сложете мал-
ко смлян черен пипер и изпийте 
„коктейла“, докато е топъл. Това е 
една от най-добрите рецепти про-
тив махмурлук.

� Слаб чай с мед и лимон или 
чаша освежаващ айрян ще 

ви помогнат да се избавите от су-
трешното главоболие.

� Топлата супа или шкембе 
чорба са едно прекрасно 

облекчение при всички алкохол-
ни неразположения.

Снимки: Pixabay

След наздравиците: 

Не пийте много напитки и винаги ги разреждайте с вода

Няколко съвета 
срещу махмурлука

аа
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а. Франция
б. Италия
в. Ирландия
г. Великобритания

7. Как е изглеждал първият коле-
ден венец?

а. на колело от каруца са закрепе-
ни 19 малки червени и 4 големи бели 
свещи

б. на венец, сплетен от елхови клон-
ки, стоят толкова свещи, колкото дни 
има адвентът

в. върху венец от имел са забучени 
4 свещи

г. свещите са закрепени на венец от 
боровинкови клонки

8. Кое оказва най-голямо влияние 
за популяризиране на коледните 
картички?

а. пощенските марки
б. печатарската преса
в. Първата световна война
г. литографията

9. Кой римски император е бил на 
власт по време на раждането на 
Христос?

а. Нерон
б. Тиберий
в. Август
г. Клавдий

10. Колко коледни елхи се прода-
ват в света всяка година?

а. 34 - 38 млн. 
б. 26 - 30 млн.
в. 12 - 15 млн. 
г. 75 - 80 млн.

1. Колко елена има Дядо Коледа?
а. 8
б. 7
в. 10
г. 9

2. Коледната звезда – красивото 
цвете с червени листа, произхож-
да от:

а. Бразилия
б. Китай
в. Персия
г. Мексико

3. Кой е авторът на най-известна-
та коледна песен „Тиха нощ, свята 
нощ“?

а. селският учител Франц Грубер
б. свещеникът Йозеф Мор
в. двамата
г. композиторът Лудвиг ван Бето-

вен

4. Коя държава е най-големият из-
носител на прочутите елхи от сорта 
„Нордман“?

а. Норвегия
б. Дания
в. Германия
г. Швейцария

5. През кой век за първи път е спо-
менат свети Николай – първообра-
зът на Дядо Коледа?

а. 4.
б. 9.
в. 12.
г. 14.

6. Жителите на коя държава се сла-
вят като най-щедри при покупка на 
коледни подаръци в Европа?

11. Кой е написал прочутата книга 
„Коледна песен“?

а. Марк Твен
б. Чарлз Дикенс
в. Ханс Кристиан Андерсен
г. Робърт Луис Стивънсън

12. През коя година за пръв път са 
използвани електрически лампич-
ки за коледната елха?

а. 1907 
б. 1878
в. 1895 
г. 1903

13. Кой град, известен с коледния 
си базар, е прочут и като светов-
на столица на джинджифиловите 
сладки?

а. Нюрнберг, Германия
б. Прага, Чехия
в. Виена, Австрия
г. Женева, Швейцария

14. Коя е най-продаваната коледна 
песен за всички времена?

а. White Christmas 
б. Jingle Bells
в. Last Christmas 
г. Stille Nacht, Heilige Nacht

15. През 1949 г. УНИЦЕФ издава 
първата си благотворителна ко-
ледна картичка. Автор на изобра-
зената на нея рисунка е:

а. шимпанзе
б. поп звезда
в. будистки монах
г. седемгодишно момиченце

Знаете всичко 
за Коледа... 

Дали?
Един бърз тест ще ви помогне 

да проверите знанията сиддддаа ппррррооввееррррииттее ззззннаанниияяттаа ссии
Подаръци, елхи, звънчета и песни, снежанки, джуджета и 

милиарди старци с чували, навъсени бели вежди и бради, от 
които сякаш валят снежинки... Едва ли има човек на Земята, 

който да не разпознава в тази върволичка от думи Коледа. 
И все пак винаги има нещо, което остава скрито, неразбра-
но, незабелязано. Особено в суетнята на празника. Предиз-
викваме ви – проверете какво знаете и какво не за Коледа!

Отговори: 1-г, 2-г, 3-в, 4-б, 
5-а, 6-в, 7-а, 8-г, 9-в, 10-а, 11-б, 
12-в, 13-а, 14-а, 15-г

ррр
г.г. РРРРРРРобобоббоббъръръърърт т тттт ЛуЛуЛуЛуисисис ССССССССССССССССтитититититититиитт въвъвъвъвъвъвъънснснсннснннн ънънънънъън

121212. . . ПрПрПрПррП езезеззезезз кккояояояя гггггододододооододининнннааааа зазазазаааа пппппппппръръръръръръъъъъъръър вввввввв пъпъпъпъъъъъп т т тт ттттт сасасасасасасасасасасасасаасасааасас  
изизизизизпопоопопоползлзлззлзвававаавававвванининининининии ееееелелелеелл ктктктктририририиричечечечеческскскскскксккскккскииииииииииииии лалалалаллалампмпмпмпмпмпмпмпмпмппичичичиичичичичичииичичч--
кикикики ззззззааааа коккоккоккоккоолелелелелелелелелелеелл днднндндндндднннататататататтатааа а а аа ааа аа аа а а а елелелелелеле хахахахахаххха?????????

а.а.а.а. 1119090900077777
б.б. 118787778888888
в.в.в.в.... 118989898 5555
ггг.г.гг 1111190909090909090900333333

13131313131131313133.. . . .. КоКоКоКоКоКоКоКК й й й й йййййй гргргргргрррадададададададд,,, ,,, изизизизизизизизиииии вевевевеввееестстсттсттстттстсттстсттстененененененеееееееннеееееенене ссссссс ккккккколололололо едедедедедеддеддедедедднининииннининииииииииииинияяяяяяяяяя

татата иииии 
отттт 

яттааа,,
дааа..

брааа------
изззизз--
дададада!!!
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Няколко часа до настъпването на 
Нова година. В дома на лекар се за-
пушва тоалетната. Лекарят звъни на 
водопроводчик.

- Извинете, запуши ми се тоалетна-
та, можете ли да ми помогнете?

- Ти луд ли си, бе, до Нова година 
остават два часа!

- Ами ние какво? По всяко време, 
при всякакви метеорологични усло-
вия, в делник и празник ходим при 
вас, когато сте болни.

- Ааа, ти моят личен лекар ли си? Ей 
сега идвам.

След десет минути водопроводчи-
кът пристига на адреса.

- От какво се оплаквате?
- Ами, тоалетната, такова... запуши 

се.
Водопроводчикът внимателно ог-

лежда тоалетната, почуква тук-там, 
накрая вади пакетче бял прах от джо-
ба и го изсипва вътре.

- Това беше! Ако до една седмица 
няма подобрение, пак ме извикайте.

В навечерието на Коледа мъж се 
клатушка по улицата, носейки елхич-
ка. Една възрастна дама го вижда и с 
изумление казва:

- Как не ви е срам по Коледа да се 
напивате, а да не стоите при семей-
ството си?

- И на мен ми се иска да се прибера, 
но не знам как да се измъкна от тази 
гора?

Баща решава да изненада дъще-
ричката си, като се маскира като Дядо 
Коледа и й донесе дългоочаквания 
подарък. Влиза в спалнята, преобли-
ча се и със смях, пеейки „С червените 

ботушки...“ излиза от стаята. Детето 
се обръща към майката:

- Мамо, татко пак ли е 
пиян?!

Молба:
„Скъпи Дядо Коледа! Цяла година 

бях добричък. Подари ми, моля те, 
истински пистолет и радиостанция, 
че досега ходех като дебил – с детски 
играчки.

Участъков инспектор от полицията 
Петров“...

Блондинка става сутринта на Коле-
да и намира под елхата малка кутийка 
с пръстен. Отваря я и прочита: „Ще се 
омъжиш ли за мен?“

- Миличък – крещи тя. - Ставай бър-
зо, Дядо Коледа иска да се ожени за 
мен!

- Реших да науча за Нова година 
фразата „Къде съм“ на осем езика. 
Зная ли какво може да се случи!?!

Двама приятели се срещат на 1 яну-
ари:

- Как посрещна Нова година?
- Не знам, още не са ми разказали...

Спират един за превишена скорост.
- Превишена скорост! Защо?
- Ами заседях се с приятели, от-

празнувахме Нова година, а жената 

сигурно вкъщи се е изпопритеснила!
- Каква Нова година?! Десети януа-

ри е!
- Ами затова и бързам...

Иванчо пита майка си:
- Мамо, кой е моят татко?
- Дядо Коледа.
- Вярно ли? Как така?
- Ами дойде една нощ, даде пода-

рък и повече никога не го видях.

Двама се разправят:
- Знаеш ли, Снежанка още ходи с 

Дядо Мраз!
- А Дядо Коледа с кого ходи?
- Как с кого, с Мери!
- Коя Мери?
- Абе, Мери Кристмас, бе!

След коледното тържество в дет-
ската градина баща говори на сина 
си:

- Сине, ти си вече голям, трябва да 
ти кажа истината – няма Дядо Коледа. 
Това бях аз.

- Знам, знам. Нали щъркелът също 
си ти?!

Дете на програмист пита баща си:
- Тате, Дядо Коледа как побира в чу-

вала подаръците за всички деца по 
света?

- С Win Zip, моето момче.

- Скъпи, какъв подарък искаш за 
Коледа?

- Да се престориш на глухоняма!

- Сега е Коледа и затова искам да 
се разберем веднъж завинаги! - казва 
жена на мъжа си. - Ако продължаваш 
да ухажваш и притесняваш нашата 
прислужница, аз ще се разведа с теб!

- За такава дреболия?
- Виж какво! Такъв мъж като теб аз 

мога да си намеря винаги, но такава 
добра прислужница - едва ли!

- Опитах се да си спомня какви съм 
ги свършил в новогодишната нощ. Но 
не успях. И за всеки случай, няма да 
слизам още от елхата...

Зет получава за коледен подарък 
от тъщата две вратовръзки. За да й 
угоди, веднага си слага едната. Тъща-
та го поглежда накриво:

- Другата май не ти харесва, а?!

Първи януари. Бележка:
- Честита Нова година!
П.П.: Зелевият сок е в хладилника.
П.П.2: Хладилникът е в кухнята.
Видял бележката Петър и се чуди:
- Добре де, а кухнята къде е?!

Смях 
по Коледа
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К оледа и Нова година, 
освен време за весели 
наздравици и купища 
подаръци, могат да бъ-
дат и сблъсък на харак-

тери около празничната трапеза. А 
те, характерите, много често са под-
властни на планетите и скритите им 
послания. Ето едно описание на праз-
ничното прекарване на всички зо-
дии. Дали и ние ще сме като тях?

Вечерята се случва в къщата на Де-
вата. Тя е започнала да чисти на 20-
ти, минала е щорите с четка за зъби 
с препарат, изтъркала е ъгълчетата в 
банята с клечки за уши и е забърсала 
с дезинфекциращ лосион чашите от 
полски кристал.

В резултат на това, припада малко 
преди да дойдат гостите. Първи прис-
тига Лъвът: носи бутилка шери и кюф-
тета. Никой не го посреща, но той си 
влиза и тъй като другите закъсняват, 
започва сам да си разказва вицове и 
да се смее на висок глас.

В този момент на вратата се звъни: 
Везните и Телецът идват. Вече са пи-
яни. Везните са вегани от месец и три 
дни и влизат с остър конфликт в Лъва, 
задето е донесъл кюфтаци на Бъдни 
вечер.

Телецът е в пределно 
лошо настроение, защо-
то заради закъснението 
се е наложило да вземат 
такси, а парите за него не 
са били предвидени в ме-
сечния му бюджет. Започва 
да се вайка, че трябва да се 
събува, а това е селско, когато на 
вратата отново се звъни и пристигат 
Близнаците, ухилени до ушите.

Носят маршмелоус за печене в ка-
мината. След тях влиза Козирогът, об-
лечен в модно манто и фешън шалче, и

Ракът, който 
е намусен

Идва Стрелецът, който казва на 
Рака, че изглежда изморен, след кое-
то Ракът се обижда. Везните свестяват 
Девата, защото не се чувстват добре, 
ако всички останали не се чувстват 
добре, след което бутат кристална 
ваза от масата и Девата отново при-
пада.

На вратата са Рибите, които с влизa-
нето започват да дават акъл колко яс-
тия трябва да има на масата, вслед-
ствие на което Ракът се обижда и на 
тях.

Скорпионът пристига запотен и за-

почва да се 
смее на вицовете на Лъва – Стреле-
цът се дразни, че му отнемат внима-
нието. Скорпионът веднага се заема 
да ухажва Овена и двамата се затва-
рят в стаята, гонят Девата.

Водолея 
още го няма
извън всякакви порядки на учтивото 
закъснение е.

Вече е време да се разопаковат по-
даръците и Водолеят пристига. Мо-
кър е до кости, макар че навън не е 
валяло от месец. Никой не пита. Вли-
за и бута елхата, две играчки се чупят 
и Девата отново припада.

Водолеят отива в кухнята, натък-
ва се на Лъва, който скришом хапва 
кюфтета – не се чувства добре, ако е 
вечерял само постно. Везните идват 

след Водолея 
и нов скандал 

се разразява между 
тях и Лъва: заради кюф-

тетата.
Телецът се опитва да ги разтърве, 

защото храна не бива да остава неи-
зядена, каквато и да е. Овенът е пиян 
и заплашва всички, че ще хване само-
лета за Колумбия и никога вече няма 
да му видят очите. Останалите са об-
лекчени.

Стрелецът отчаяно се опитва да 
привлече вниманието към себе си и 
с Лъва се обединяват да отварят по-
даръците.

Оказва се, че Девата е купила за 
всички вълнени чорапи. Телецът не 
е взел нищо за никого и се спотайва. 
Ракът е купил за всички по една ко-
ледна играчка.

Водолеят е забравил 
да вземе подаръци

Скорпионът е минал през любимия 
му сексшоп и е взел по едно вибро-
яйце за всеки. Овенът се е изхвърлил 
и е взел за всички по чифт кожени бо-
туши. Козирогът е купил книги. Риби-
те раздават безплатни съвети.

Близнаците дълго са спорили със 
себе си какво да купят и в крайна 
сметка са заложили на практичното: 
всички имат нови четки за зъби. Лъ-
вът е оставил под елхата по една вещ 
от „Всичко за левче“, опакована в улт-
ралъскава опаковка.

Везните са написали в Google „най-
скучния подарък“ и са купили на 
всички по една свещ с аромат на ва-
нилия. Стрелецът е взел по една 
бутилка ракия, но има бо-
нус: по една непреднаме-
рена обида за всички.

Коледа и зодиите: 
Кой какво не/иска
Весел разказ как празнуват 
зодиакалните знаци
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Т ам е домът на Дядо Коледа, в чи-
ято препълнена с джуджета ра-
ботилница, под зоркия поглед на 
Снежанка, коледните желания се 
материализират в милиарди кра-

сиви подаръци. И потеглят в чувала на добрия ста-
рец, теглени в шейната от Рудолф, за да стигнат до 
всеки по широкия бял свят.

Освен на Дядо Коледа обаче, Лапландия е дом на 
още десетки хиляди души, място на ферми, магис-
трали и тунели, пресечна точка на няколко държави 
и въобще... една много реална държава на картата 
на Земята.

Ето няколко факти за нея, които може и да не зна-
ете:

На територията на четири държави
Oблacттa Лaплaндия днec ce нaмирa нa тeритoри-

ятa нa чeтири държaви - Нoрвeгия, Швeция, Финлaн-
дия и Руcия. Cтoлицa нa oблacттa e грaд Рoвaниeми, 
рaзпoлoжeн тoчнo нa Пoлярния кръг.

Дом на десетки хиляди и едно племе
Нaceлeниeтo нa oблacттa e oкoлo 187 хил. жи-

тeли, кaтo cрeд тях ca и члeнoвeтe нa мecтнo плeмe, 
нaрeчeнo caaми. В Лапландия e уcтaнoвeн нaй-гoлe-
мият прoцeнт хoрa c кръвнa групa AБ.

Ätеritsiputеritsipuоlilаutаtsijänkä e нaй-дългoтo 
нaимeнoвaниe в cтрaнaтa нa Дядo Кoлeдa. Тoвa e 
имeтo нa блaтo в рaйoнa Sаvukоski, Лaплaндия във 
Финлaндия.

Елените са повече от хората
Нaй-рaзвитият oтрacъл в oблacттa e oтглeждaнeтo 

нa eлeни, тaкa чe нe e чуднo, чe в Лaплaндия жи-
вeят мнoгo пoвeчe eлeни, oткoлкoтo хoрa. В тaзи 
зacнeжeнa чacт нa cвeтa eлeнитe ca пoлудoмaш-
ни живoтни. Вceки oт тях e мaркирaн и cи имa 
coбcтвeник. Нo в cъщoтo врeмe eлeнитe нe живeят 
в дoмoвeтe нa coбcтвeницитe cи, a ce cкитaт cвoбoд-
ни. Прибирaт ги във фeрмитe caмo в нaй-cтудeнитe 
зимни дни.

Шестият по дължина тунел в света
Тук ce нaмирa шecтият пo дължинa тунeл в cвeтa. 

Тoй e чacт oт eврoпeйcкaтa мaгиcтрaлa E69. Oткрит 
e прeз 1999 г. и e дълъг 6.8 км. Нaрeчeн e Нoрдкaп и 
cвързвa кoнтинeнтa c ocтрoв Мaгeрoя.

Във финлaндcкaтa чacт нa Лaплaндия прeз 2012 г. 
ce прeдлaгaшe eднo интeрecнo прeдизвикaтeлcтвo 
— рaзхoдкa c Bеntlеy нa лeд. Зa дa кaчиш лукcoзнaтa 
кoлa нa зaмръзнaлo eзeрo, ти трябвaт пoнe 10 000 
eврo.
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Няколко факта 
за легендарната 

област, които може 
да не знаете

Лапландия: 187 000 жители 
и един Дядо Коледа

BG VOICE Коледен дух
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