
РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РРРРРРРРРРЕЕЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

BG VOICE е издание на„BG VOICE” I

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова|С

Ангел Сапунджиев | Георг
Николова|Бор Дизй

увеличили 
трудно да си 

да, че може би става въпрос 

ишлено забавяне. Това са щати, къде-Я
ya

Инфо: стр.: 48

27 декември 2019 - 7 януари 2020, брой 70 (492), година IX27 декември 2019 - 7 януари 2020, брой 70 (492), година IX

САЩ осъдиха BG хакер, откраднал САЩ осъдиха BG хакер, откраднал 
$100 млн. от болни деца$100 млн. от болни деца

» на 18 - 19

» на 10

» на 15

През 2019-а: 
По-малко арести, 
но повече 
депортации 

Шофирането на камион –
най-смъртоносната 
професия в САЩ

10, 9, 8, 7... 10, 9, 8, 7... 
Честита Честита 
Нова Нова 
година!година!

Българска Българска 
приказка приказка 

от от 
Ню ЙоркНю Йорк» на 32 - 33

» на 36 - 37

За ЧНГ: По-високи За ЧНГ: По-високи 
данъци и такси
в Илинойсв Илинойс

» на 14 



27 декември 2019 - 7 януари 20202

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков

Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси | 
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | 
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

Помните ли кога за първи път празну-
вахте Коледа далеч от семейството си? За 
много от нас това е било първата Коледа 
на американска земя. Вероятно е била и 
трудна, и малко тъжна, но и изпълнена 
с надеждата за ново начало и нови въз-
можности, за нов живот. Всъщност не е ли 
това идеята на този празник - празнувай-
ки Рождеството на Христос, отбелязваме 
новото начало в най-глобалния му сми-
съл - на човечеството, но и за всеки един 
от нас поотделно.

2019-а беше година на предизвикател-
ства и трудности, но наистина не беше 
само това. Случиха се много хубави неща 
- в по-глобален мащаб виждаме повече 
жени в политиката - от Европейския съюз, 
Финландия, Австрия до американския 
Конгрес. Българката Кристалина Георги-
ева беше избрана за шеф на Световната 
банка. Еврокомисарят ни Мария Габри-
ел стана вицепрезидент на Европейска-
та народна партия. Съседна Македония 
приключи дългогодишния си конфликт с 
Гърция и е на път да се присъедини към 
Европейското семейство. В Саудитска 
Арабия жените вече могат да пътуват са-
мостоятелно. Оперната прима Райна Ка-
баиванска стана първата чужденка, на-
градена с престижното отличие „Мария 
Калас“. Досега наградените са само ита-
лианци.

Пловдивчанката Смиляна Захариева 
влезе в рекордите на „Гинес“. Гласът й бе 
обявен за най-силния в света. Тя изпя зна-
менитата песен „Излял е Дельо хайдутин“ 
с невероятните 113, 8 децибела.

Димитър Маринов развя родния три-
багреник на сцената на „Долби тиътър“. 
Филмът с негово участие „Зелената книга“ 
спечели „Оскар“ за най-добра лента. Ани-
маторът Теодор Ушев е на път да получи 
втора номинация за най-престижната ки-
нонаграда - този път с „Физика на тъгата“ 
по романа на Георги Господинов.

В науката - учените смятат, че може да 
намерят симптоми на алцхаймер 16 го-
дини преди болестта да се развие. Два-

ма мъже бяха излекувани от вируса ХИВ. 
Българинът Александър Стойчев разкри 
математическа загадка на половин век. С 
докторанта Владимир Сухой три години 
търсят нов алгоритъм, който да извършва 
обратната операция на бързото преобра-
зуване на Фурие. И го намират. 

Д-р Владимир Кефалов, който работи 
в Сейнт Луис, получи наградата за „Бре-
слър“ за откритията му в областта на ле-
куването на слепотата.

В Чикаго успяхме да се обединим около 
кауза и заедно да участваме в купуването 
на първата сграда за българско училище. 
Център „Малката България“ стана възмо-
жен благодарение на стотиците дарения 
- нещо, което не сме виждали тук от 90-те 
години на миналия век, когато са купува-
ни сградите на двете ни църкви. Над 150 
българчета вече имат успешно положен 
изпит и получени дипломи по програмата 
за двуезичност в Илинойс, което им дава 
предимство при кандидатстване в колеж 
или за работа.

Сигурно изпускам много от добрите но-
вини, които са ни се случили през изми-
налите 365 дни. Ще се опитаме да напра-
вим по-пълен лист на www.BG-VOICE.com. 
Но важното е, че доброто и позитивното 
е винаги около нас. Доброто ни заобика-
ля. Само трябва да го видим. Ето защо във 
вашия любим вестник и през новата го-
дина ще се стремим да не изпускаме този 
баланс и във всеки брой на печатното ни 
издание и всеки ден в сайта да ви пред-
ставяме тези добри новини - за успели 
наши сънародници и техните постиже-
ния, за добрия и вдъхновяващ пример, за 
каузите, които ни обединяват.

Скъпи приятели, в тези толкова хубави 
коледни дни, в които християните празну-
ваме Рождеството на нашия Спасител, и в 
навечерието на новата година искам да 
ви пожелая да бъдете здрави, щастливи и 
с късмет! Обичайте се и се подкрепяйте!

Весели празници!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Доброто ни заобикаля. 
Да го видим
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З
а 17-и пореден път българи-
те събраха милиони левове 
чрез sms-и, за да помогнат на 
болни български деца. Това се 
случи по време на традицион-

ната благотворителна инициатива „Бъл-
гарската Коледа“ под патронажа на бъл-
гарския президент. Целта на акцията е 
да подпомогне лечението на деца и да 
осигури високотехнологична медицин-
ска апаратура за диагностика, лечение 
и рехабилитация.

Над 1 910 000 лева достиг-
на набраната сума след 
края на благотворител-
ния спектакъл, който 
се състоя навръх Ко-
леда в Народния те-
атър „Иван Вазов“. 
Това съобщиха от 
пресслужбата на дър-
жавния глава.

Те са събрани чрез из-
пратени най-малко 484 
000 дарителски SMS и гласо-
ви обаждания от началото на кам-
панията, която беше обявена от прези-
дента Румен Радев в края на ноември. 

Оттогава досега в дарителската банкова 
сметка на инициативата

са постъпили 
1 395 000 лв.

a 31 000 лв. са дарени чрез системата 
ePay.bg.

На коледния благотворителен спек-
такъл „Българската Коледа“ освен пре-
зидентът и съпругата му Десислава 
Радева присъстваха и шефката на пар-

ламента Цвета Караянчева, Него-
во Светейшество Български-

ят патриарх и Софийски 
митрополит Неофит, 

дипломати, дарители, 
посланици на кампа-
нията и деца, подпо-
могнати от „Българ-
ската Коледа“.

В подкрепа на де-
цата на „Българската 

Коледа“ от сцената на 
Народния театър посла-

ния отправиха изявени бъл-
гарски музиканти, певци, танцьо-

ри, актьори, спортисти и журналисти. 
Миро, Орлин Горанов, Графа, Любо Ки-

ров, Люси Дяковска, Фондацията, Теодо-
сий Спасов, Веско Ешкенази, Виктория 
Георгиева, Печенката и Деси Тодорова, 
Еделина Кънева, танцьорите Джорджия 
Кънчева и Антон Кандауров, възпитани-
ците на Национално училище за танцо-
во изкуство в София, детска вокална гру-
па Бон-Бон и Детски хор на Българското 
национално радио посветиха своите из-
пълнения на нуждаещите се деца и при-
зоваха за подкрепа.

Като застъпници на „Българската Ко-
леда“ се изявиха много артисти, спорти-
сти и журналисти.

Присъединиха се към каузата „Българ-
ската Коледа“ и Националният ансам-
бъл по художествена гимнастика, мла-
ди спортни надежди на България, пара 
и спешъл олимпийски атлети.

Кампанията продължава и през 2020 
г. Заявления за подпомагане на деца се 
приемат през цялата година.

Българите пак събраха с 
SMS-и помощ за болни деца
�Инициативата „Българската Коледа“ събра почти 2 млн. лв. в подкрепа на нуждаещите се

Снимки: БТА
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В
асил Божков с прякор Черепа е 
на прицела на Специализира-
ната прокуратура, която обра-
зува досъдебно производство 
за изнудване срещу бизнесме-

на след получаването на сигнал, свързан 
с хазартната му дейност.

Той е подаден от бившите съдружни-
ци на Васил Божков – братята Цветомир 
и Боян Найденови и техния баща Стефан 
Найденов. В момента те са в тежък кон-
фликт с Божков, като твърдят, че той се 
опитва да отнеме голяма част от бизнеса 
им, свързан с марката „Ефбет“, припомня 
Медиапул. В поредица от интервюта Най-
денови твърдят и че Божков ги е заплаш-
вал с ликвидиране.

Спецпрокуратурата е изискала офи-
циални справки от Държавната комисия 
по хазарта (ДКХ) дали са налагани прину-
дителни административни мерки по За-
кона за хазарта (отнемане на лиценз) на 
компаниите „Еврофутбол“, „Ефбет“, „Ефбет 
партнерс“, „Нове холдинг“ и „Еврофутбол 
лимитед“, съобщава държавното обвине-
ние.

Прокуратурата се интересува и за вся-
какъв друг вид нарушения, за които са 

били санкционирани компаниите.
От Министерство на финансите е изис-

кана информация дали на тези компании 
са правени

данъчни ревизии 
и проверки

от Националната агенция за приходите, 
както и дали са били констатирани да-

нъчни нарушения и задължения.
Изискани са данни за влезли в сила 

ревизионни актове и за проведени при-
нудителни изпълнения за събиране на 
публични вземания, съобщава прокура-
турата.

Не е ясно защо се иска справка за ком-
панията „Нове холдинг“, която дори няма 
лиценз за хазарт, а не например за „Ню 
Геймс“, която организира игрите на „На-
ционална лотария“.

Братя Найденови, които в миналото 
са се опитали да получат лиценз за лота-
рийна игра, подобна на „Национална ло-
тария“ на Божков, изнесоха и данни, че 
дружеството му е било облагано по зани-
жена данъчна ставка, в резултат на което 
бюджетът е ощетен с над 250 млн. лв.

В момента по сигнала тече финансова 
инспекция, назначена от министър Вла-
дислав Горанов, а комисията по хазар-
та призна, че действително са облагани 

държавното тото и частните лотарии на 
Божков с различни такси за едни и същи 
хазартни игри.

На прицел за изнудване: 
Спецпрокуратурата 
разследва Васил Божков
�Бивши съдружници на бизнесмена 

го обвиняват и в заплахи за убийство

Васил Божков

Цветомир и Боян Найденови

Снимкa: Glas.bg

Снимкa: aff era
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П
ремиерът Бойко Борисов 
поиска главният секретар 
на МВР да възложи на Ико-
номическа полиция да раз-
следва водната криза в Пер-

ник. Там вече няколко месеца хората са 
на воден режим заради пресушаване-
то на язовир „Студена“. Освен неудоб-
ството от безводието седмици наред и 
по празниците, липсата на вода доведе 
и до появата на зарази. Според послед-
ните информации питейната вода в два 
квартала на града е дала положителни 
проби за ешерихия коли.

Заради кризата премиерът отиде на 
място в града, а след посещението раз-
пореди полицейско разследване.

„Икономическа полиция, цялата, да 
дойде в Перник и всичко по трасето да 
бъде събрано, разпитано, документ по 
документ да се проверява“, е разпоре-
дил премиерът, цитиран от правител-
ствената информационна служба.

Той е инспектирал дейностите по об-
следването на клон 2 от водопреносна-
та мрежа на града, където се

губят огромни 
количества вода

се посочва в съобщението.
Борисов бе придружен от министъра 

на икономиката Емил Караниколов и за-
местник-регионалния министър Нико-
лай Нанков. Обиколката му по традиция 
бе излъчвана на живо в неговия профил 
във Facebook, а после бе документира-
на с отделни видеа.

По думите на Борисов в момента в 
Община Перник се изгражда нова во-
допроводна и канализационна система 
в движение. „Такава безогледна безот-
говорност - тук няма невинни десети-
летия наред“, каза Борисов, цитиран от 
bTV.

Питейна вода за жителите на Перник 
е осигурена, изпратени са два тира с ми-
нерална вода, както и водоноски.

Премиерът Борисов разпореди също 
максимално да се ускори работата и по 
основния ремонт и реконструкция на 
пречиствателната станция за питейни 
води на Перник, за което правителство-
то отпусна 3,2 млн. лв.

„Значи, ако трябва, пречиствателната 
станция, за да не се губят тези води, пус-
нете по национална сигурност поръчка, 
цялата държава вижда и знае за какво 

става въпрос, така че да стане веднага. 
Да може да спестиме тези 400 литра“, 
каза още Борисов.

Към момента водният обем на яз. 
„Студена“ е 3 938 000 куб. м при капаци-
тет 25 519 100 куб. м.

Очаква се днес да приключат изкоп-
ните и строителни дейности по изграж-
дането на нов водопровод към три бло-
ка и детската градина в кв. „Проучване“, 
където бе установено наличие на еше-
рихия коли и водата бе спряна.

Водна криза: Ешерихия 
коли и полиция в Перник
�Пречиствателната станция ще се изгражда 

като обект на националната сигурност

Снимки: БТА
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Б
ългарска емигрантка в Гърция 
е изпаднала в безпомощно със-
тояние и се бори за живота си, 
забравена от близките и от род-
нините си.

Пети месец 61-годишната Евдокия То-
дорова, родена в Габрово, се бори с теж-
ка диагноза рак на костите и дробовете. 
Жената е настанена в атинската болница 
„Сотирия“, като за състоянието й се гри-
жат дейни българки, които организират 
благотворителни акции за събиране на 
средства сред българската диаспора в 
Атина с подкрепата на в. „Български нови-
ни“ и български ресторант „Балкан“, пише 
в. „Труд“. „Състоянието на Ева е много теж-
ко, помагаме с каквото можем. Досега ус-
пяхме да платим два наема на жилището, 
където живее, но остават още шест. Има 
неплатени сметки за ток, вода.

Разходите се 
увеличават всеки ден

а няма откъде да бъдат покрити“, сподели 
близката й приятелка Мая Средкова, коя-
то поддържа постоянна връзка с болната 

българка.
Друга българка – Екатерина Благоева, 

успя да подсигури с лични контакти вре-
менно кислороден апарат, тъй като е за-
труднено дишането на Ева, но от вчера 
договорът е прекратен и апаратът е взет 
обратно.

Българките Зорка Михайлова, Катя Ге-
оргиева, Цветелина Бонева, културен 
клуб „Нов живец“ са в непрестанна борба 
за набиране на финансови средства и ор-
ганизиране на кампании, защото се оказа, 
че болната жена, която от 15 години пре-
бивава в Атина, 

няма здравни осигуровки 
нито в Гърция, 

нито в България и няма никаква финансо-
ва възможност да поеме разходи. Близки-
те й отказват да се погрижат за нея и така 
емигрантката Евдокия Тодорова е изцяло 
в ръцете и грижите на добросъвестните 
българи в Гърция и съдбата.

Българското посолство е уведомено. 
Социалното аташе е посетило болната 
жена.

Българин блъсна нарочно с ко-
лата си моторист в Хага след 
сериозен скандал на пътя. Съ-

народникът ни е арестуван от поли-
цията.

Според свидетели свадата възник-
нала, след като българинът засякъл 
и леко ударил моториста. Той спрял, 
за да му потърси сметка. След това и 
двамата участници в спора проявили 
агресия. Мотористът дори счупил с 
каската си едно от стъклата на авто-
мобила на българина, след което по-
теглил. Разгневен, 27-годишният шо-
фьор тръгнал след него с колата си. 
Преминал на червен светофар и със 
сравнително висока скорост блъс-
нал моториста. От удара той изхвър-
чал няколко метра напред. Настанен 
е в болница със счупени китки и пре-
шлени.

Забравена от близки: Българка 
се бори за живота си в Атина

�Състрадателни сънародници набират 
средства, за да й помагат в битката

Трагедия с българин навръх Коледа 
в Германия. Наш сънародник е за-
гинал в тежка катастрофа на път А1 

край Холдорф.
До жестокия инцидент се е стигнало, 

след като две коли са се ударили челно 
и са се подпалили. Двамата шофьори – 
мъж и жена, са били блокирани в колите 
и са изгорели.

Загиналият млад мъж е Сердар Исма-

ил от с. Търновци, област Силистра, съ-
общи bTV.

Покрусени от смъртта на младежа, 
негови приятели организират благотво-
рителна среща в кафене в Хамбург. На 
нея, освен че ще си спомнят за Сердар, 
те ще съберат и средства за погребени-
ето му.

Причината за челния сблъсък между 
двата автомобила се изяснява.

Българин изгоря в тежка 
катастрофа в Германия

Сънародник 
блъсна нарочно 
моторист в Хага

Кадър: RTL

NOVA

Снимкa: в. „Труд“
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Да те люшка вятърът 
на 10 етажа от земята!
�Българи в Канада разказват за премеждието, с което влязоха в световните новини

Б
ългарските алпинисти, които 
влязоха в световните нови-
ни с премеждие на небостър-
гач в Канада, разказаха как 
са се разминали на косъм от 

смъртта. Сънародниците ни се върна-
ха в България за празниците, но отново 
планират да заминат обратно след това.

Инцидентът, за който разказваха но-
винарските емисии по целия свят, стана, 
докато българите работеха на 28-ета-
жен небостъргач. Преди дни те разказа-
ха за случилото се от първо лице.

На 25 октомври Любо и колегите му 
отишли на работа, без да подозират, че 
този ден няма да е като всеки друг, а ще 
го помнят дълго. Момчетата трябва да 
измият стъклата на новия небостъргач 
в Едмонтон. Правят всички проверки по 
сградата и се изкачват до върха й.

„След един час, час и половина започ-
на да излиза един лек вятър, но никой 
нито ни се обади, нито ни казаха. Малко 
по-късно получавам есемес, че трябва 
да свалим люлката. Трябваше да я сва-
лим от 28-ия етаж до първия етаж“, раз-
каза Любослав Механдийски пред bTV.

Вятърът обаче се усилва все повече и 
момчетата

успяват да стигнат 
само до 10-ия етаж

Люлката започва да се удря в сграда-
та – кадрите, които влязоха в световни-
те новини.

„В този миг отвързахме едната част от 
люлката и отидохме зад ъгъла, за да мо-
жем да дръпнем люлката да се прилепи 
към стъклата, за да могат да слизат на-
долу.

Всички само крещяха да пуснем въ-

жето, защото може да ни вдигне заед-
но с люлката и да ни метне. Но аз имам 
приятел горе, който аз ако изпусна... 
Това ми е учителят в Канада. Той ме на-
учи на всичко, свързано с въжния дос-
тъп“.

Въпреки усилията си, Любо не успя-
ва да издържи пред природната стихия. 
Вятърът го вдига във въздуха и той из-
пуска въжето. Неговият приятел изпа-
да от люлката. На 30 метра от земята го 
спират обезопасителните въжета.

Днес Любо си спомня за инцидента с 
ужас и благодарност, че няма загинали.

„Аз реагирах инстинктивно, трябва-
ше просто да обезопасим някакси люл-
ката, за да не излезе извън контрол“.

Обезщетение от фирмата 
не са получили, 

казали са им и да не дават интервюта.
Момчетата няма да се откажат от ал-

пинизма. След няколко месеца им пред-
стои отново да се върнат в Канада.

Снимки: screenshots bTV
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С
поред годишния доклад 
на Immigration and Custom 
Enforcement (ICE) властите 
са задържали по-малко ими-
гранти без статут през 2019-

а, но са депортирали повече имигранти 
без статут от страната. Общият брой на 
арести заради липса на имиграционен 
статут е 143 000, което е с 10% по-малко 
от миналата 2018 г. От тях обаче 91% са 
на имигранти с криминално минало, об-
винения или роля в нелегални дейнос-
ти. Заканите на правителството на Тръмп 
да се отърве от точно такъв контингент 
бяха център на предизборната му плат-
форма, а резултатите от доклада на ICE 
най-вероятно ще повлияят добре на не-
говия твърд електорат. 

Най-голямата част от арестите – 86% 
- са на имигранти, които вече са били с 
криминални обвинения или присъди. 
Лицата, депортирани от страната, които 
попадат в тази категория, са били обви-
нени в тежки престъпления като убий-
ства (1,900 души), отвличания (1,800 
души), сексуално посегателство (12,000 
души) и нападения (45,000 души).

Скок в депортациите 
на членове на семейства

Според същия доклад за изминала-
та година ICE са депортирали 5,702-ма 
имигранти, които имат семейства в Съ-
единените щати, което е скок от 110% в 

сравнение с предишната година. Освен 
това имиграционните са депортирали и 
над 6,351 непълнолетни деца, които не 
са били придружени от родителите си и 
са пресекли граница нелегално. Тези ци-
фри показват скок от 14% в депортации-
те на деца.

Демократите се обявиха против тази 
имиграционна политика, и по-специ-
ално, отношението на имиграционните 
власти към мигрантите и техните деца, 
задържани в имиграционни лагери. Спо-
ред ICE тази година броят на имигранти 
извън федерални арести е рекордно ви-
сок – 3,2 милиона случая на хора, които 
нямат легален статут.

Докладът на ICE идва в момент, в кой-
то имиграционните власти са обект на 

критика заради продължаващата криза 
с мигранти по границата с Мексико, на 
която президентът Тръмп отговори със 
затягане на ограниченията и допълни-
телни депортации. 

„Без съмнение по 
границата имаме криза, 

придружена от неготовност от страна на 
някои местни власти да сложат безопас-
ността на гражданите над политиката“, 
каза директорът ICE Матю Албънс. „Това 
прави работата на ICE да изпълни даде-
ната му от Конгреса мисия още по-слож-
на“.

Имиграционните срещат трудности 
при стриктното изпълняване на запове-
дите на Тръмп и заради градовете убе-

жища, които не докладват криминал-
ните прояви на хора без имиграционен 
статут. Тръмп се опита да спре финанси-
рането им на федерално ниво, но съдът 
реши, че няма легален довод за това.

„Независимо къде живеете в САЩ, ва-
шата безопасност е повлияна от нелегал-
ни имигранти престъпници, нахлули без 
право в страната и живеещи във ваши-
те квартали“, каза Албънс. „Независимо 
от трудностите, пред които сме изправе-
ни заради великолепната работа на слу-
жителите нa Enforcement and Removal 
Operations, ние оставаме отдадени на 
отстраняването на опасни рецидивисти 
престъпници и възстановяване на дос-
тойнството на нашата имиграционна 
система“, добави директорът на ICE.

�Най-голям е броят на депортираните с криминални прояви

Равносметката на ICE за 
2019-а: По-малко арести, 
но повече депортации

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

MGN
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BG ТЕЛЕГРАФ
US посланикът в София 
направи коледна баница

Посланикът на Съединените щати 
в България Херо Мустафа напра-
ви първата си баница. Това ста-

на в рамките на седмичната поредица 
на американското посолство, наречена 
„Културни контакти“. С помощта на гот-
вача Станислав Петков-Стенка тя напра-
ви традиционна българска баница за 
първата й Коледа в България. Докато ус-
вояваше уроците на готвача, тя акцентира върху значението на храната, което е 
универсално във всяка страна.

Почетоха загиналите 
във Възродителния процес

На специална церемония бяха по-
четени жертвите на Възродител-
ния процес по повод навършва-

нето на 35 години от първата съпротива 
срещу него. През този период насил-
ствено са сменени имената на хиляди 
български турци. Той завършва с десет-
ки депортирани в лагера на остров Бе-
лене. На 26 декември 1986 г. край Тюрк-
ман чешма падат три жертви. На същия 

ден тази година хората там се събраха, за да почетат паметта на загиналите. Ми-
тингите се организират от ДПС и ще продължат и през следващите дни.

Мъж спаси бебе в летяща 
по стръмнината количка
Мъж успя да спаси бебе в колич-

ка, която полетяла по стръмен 
тротоар в силистренското село 

Ситово. Детската количка с малко мом-
ченце в нея била оставена за кратко без 
надзор, когато се спуснала по стръмния 
тротоар без контрол. Мъж, който се на-
мирал наблизо, се хвърлил пред нея и 
успял да хване детето точно преди да 
падне, след като се блъска в пътен знак. Всичко се случило в центъра на селото. 
Геройството на мъжа било заснето от охранителна камера.

2000 души минаха през 
„Пирогов“ за празниците

Над 1800 души от цялата страна 
се преминали през „Пирогов“ на 
Бъдни вечер и Коледа. Приети са 

50 деца и 170 възрастни. Няма пациен-
ти с алкохолно натравяне тази година, 
съобщиха от болницата. Оттам отчитат 
още, че потокът от пациенти е обичаен 
за сезона. Заради липсата на сняг и лед, 
броят на хората с травми по крайниците 

не е голям. Не е имало и много пациенти, които да потърсят помощ в „Пирогов“ 
след преяждане или препиване по празниците.

Пиян младеж причини тежка 
катастрофа във Варна

Пиян 19-годишен младеж предиз-
вика тежка катастрофа на новия бул. 
„Васил Левски“ във Варна. При инци-
дента пострада непълнолетно момче. 
Катастрофата станала около 23:40 ч. 
на Коледа в центъра на морската сто-
лица, в района на кръстовище. Мла-
дежът бил зад волана на „Фолксва-
ген“. Блъснал се в попътно движещ се 
„Шевролет”. След удара се завъртял и 
се блъснал последователно в пътен знак, мантинела и рекламно табло. Момчето 
е с опасност за живота.

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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К
андидатите за американско 
гражданство трябва да до-
казват, че имат добър морал 
(good moral character). Това е 
задължително условие, въве-

дено със закон още от 1970 г. През 1990 
г. Конгресът въвежда изисквания за до-
казване на добър морал.

Кандидатите трябва да покажат не 
само че не са извършили криминални 
престъпления, но и че живеят, без да се 
замесват в измами и прегрешения като 
злоупотреби чрез хазарт, незаконно 
гласуване, подаване на невярна инфор-
мация за застраховки и пенсии. Ими-
грантите също не трябва да създават 
опасност за другите. Такава опасност, 
според имиграционните, има, ако ими-
грантите са били хванати да

шофират под влияние 
на алкохол

и други забранени субстанции (DUI) или 
са извършили други престъпления.

Други изисквания за добър морал са 
имигрантът да няма извършени:
� банкови измами
�  нарушения на гаранцията при изли-

зане от затвора
�  престъпления, свързани с разпрос-

транението на наркотици
�  фалшификации
�  действия за възпрепятстване на 

правосъдието
�  сексуални посегателства
�  незаконен тормоз
�  нарушение на американско ембарго

Като цяло кандидатите трябва да по-
кажат, че са били и продължават да бъ-
дат хора с добър морал през законо-
установения период, който трябва да 
изчакат, за да подадат заявление за на-
турализация, както и в периода, в кой-
то чакат одобрение. След полученото 
одобрение, до полагането на клетвата 
за вярност към САЩ (Oath of Allegiance), 
те отново трябва да покажат, че не са из-
вършили престъпления в разрез с изис-
кванията.

Законоустановеният период, след 
който се подават документи за граж-
данство, обикновено е пет години за 
постоянно пребиваващите (permanent 
residents), три години за кандидатите, 
които имат брак с американски граж-
данин, и една година за хора, кандидат-
стващи въз основа на военна служба в 
американската армия.

Досега хора с два ареста за шофиране 
под влияние на алкохол и други забра-
нени субстанции бяха считани за непод-
ходящи за гражданство точно защото 
арестите са признак за недобър морал и 

много от тях получаваха отказ. В средата 
на декември обаче

имиграционните 
промениха становището си

и обявиха, че кандидати с два ареста за 
DUI могат да опитат да докажат, че имат 
добър морал независимо от случилото 
се и да обяснят дали има смекчаващи об-
стоятелства.

„Това, което този казус създава, е една 
презумпция. Ако кандидатът има два 
или повече ареста за DUI, по презумп-
ция той се счита за човек без добър мо-
рал“, коментира имиграционният адво-
кат Димитър Блянгов, който практикува 
в Чикаго и Ню Йорк. „С други думи, те-
жестта е върху кандидата - да обори 
тази презумпция. Ако кандидатът не ус-
пее да предостави достатъчно доказа-
телства за добър морал, презумпцията 
остава в сила и следва отказ. Промяна-
та е по-скоро в тежестта на доказване. 
На практика не виждам особена разли-
ка. Хората, които имат добър морал, ще 
продължат да го имат. Тези, които не са 

имали добър морал въз основа на тези 
прегрешения, престъпления и арести, 
ще продължат да го нямат. Тъй като те-
жестта на доказване се прехвърля към 
другата страна (към кандидата - бел. 
ред.), ще става по-лесно за имиграцион-
ните да отказват и, по-важно за канди-
датите, да обосновават случая си въз-
можно най-добре и да покажат, че те 
наистина са хора с добър морал“, допъл-
ва адвокатът.

При отказ за гражданство заради неус-
пешно доказване на добър морал канди-
датът може да обжалва. „Тук няма промя-
на. Старите правила са новите правила. 
Винаги може да се изпрати искане за 
преразглеждане или повторно отваряне 
на случая. Ако и двата иска са неуспеш-
ни, може също да се обжалва. Но това е

много дълъг, 
сложен и скъп процес

Съветът ми е кандидатите да си под-
готвят максимално добре документите и 
stay out if trouble (не се забърквайте в не-
приятности)“, подчертава Блянгов.

Имиграционните посочват, че проме-
ните не елиминират правилото, че всеки 
случай се разглежда индивидуално.

При президента Тръмп броят на чака-
щите със заявления в службата за граж-
данство и имиграция (USCIS) се е удвоил 
за период само от една година. Скоро-
шен анализ на Американската асоциа-
ция на адвокатите по имиграция (AILA) 
окачествява тези забавяния не само като 
криза, но и като „тухли в невидимата сте-
на на администрацията на Тръмп“, це-
ляща да ограничи легалната имиграция 
в САЩ“. За периода от 2017-а до 2018 г. 
времето за обработка на формите N-400 
(Заявление за натурализация) се е уве-
личило от 8 на над 10 месеца.

В момента USCIS има система, която 
отчита автоматично колко се чака за по-
вечето молби във всеки един техен офис. 
Специалистите обаче казват, че няма 
прозрачност в начина на калкулация и 
че е по-удобно да има точно определени 
месеци, както е било преди.

Ще дават US гражданство 
и при два ареста за DUI

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�Имиграционните промениха изискванията за доказване на добър морал

Снимкa: Архив
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С 
настъпването на новата 2020 
година данъкоплатците в Или-
нойс са изправени пред ре-
дица нови увеличения, сред 
които по-високи такси за шо-

фиране, паркиране и регистриране и 
продажбата на автомобил. И ако досега 
всички задължения в щата не бяха доста-
тъчно, то новите, на места двойно по-ви-
соки такси, могат да изкарат шофьорите 
извън нерви.

Новите увеличения, повечето от кои-
то влизат в сила от 1 януари, целят да по-
крият рекордно високия бюджет от 40 
милиарда долара, приет от губернатора 
Джей Би Притцкер.

По-високи данъци
ако имате автомобил, ако го зареждате с 
бензин и когато го паркирате.

Промените ще засегнат най-вече сред-
ностатистическите домакинства с два ав-
томобила, които могат да дължат с 1,700 
долара повече данъци от предишна-
та година. Освен двойно по-високия да-
нък върху цената на бензина, който ще 
стъпи на данъкоплатците около 200 до-
пълнителни долара на година, гражда-
ните в Илинойс ще плащат по-високи 
данъци при годишната регистрация на 
стандартни и електрически автомоби-
ли, както и нов данък върху таксата за 
паркиране. От 2020-та годишната регис-
трация за автомобил се увеличава с 50 
долара на $151, а регистрацията за елек-
трически коли се увеличава с 213 долара 
($243) в сравнение с миналата година, ко-

гато беше 35. Новият данък за паркира-
не включва открити и закрити паркинги, 
както и паркиране на улицата, или т.нар. 
parking meters, и ще бъде 6% върху су-
мата при еднократно паркиране или 9% 
върху сумата за месец. Новите задълже-
ния за всеки притежател на автомобил не 
свършват дотук. От 1 януари влиза и по-
висок данък при продажба на кола или 
т.нар trade-in.

Солени глоби за 
безотговорно шофиране

От 1 януари 2020 година глобата за не-
правомерно преминаване до спрял учи-
лищен автобус става двойна, а максимал-
ното финансово наказание, ако ударите 
работник на пътя, става 25,000 долара. 
От първия ден на новата година е неза-
конно да гледате какъвто и да било тип 

видео, докато шофирате.
От първия ден на новата 2020 година 

жителите на Илинойс ще могат да си за-
купят марихуана от всеки магазин, ли-
зензиран за продажбата на канабис. От 
1 януари служителите на TSA във всички 
летища в щата няма да конфискуват ма-
рихуана от пътниците, защото щатът вече 
позволява употребата й за развлекател-
ни цели.

�Над $1500 увеличения, ако притежавате автомобил

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

Нова година, нови закони
в Илинойс, които ще 
ви бръкнат в джоба

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер

Снимкa: БТА
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Ш
офирането на ками-
он се оказва най-смър-
тоносната професия 
в Америка. Това става 
ясно от нова класация, 

публикувана тези дни от Бюрото по ста-
тистика. Данните показват, че през 2018 
г. най-смъртоносната професия в Аме-
рика са имали шофьорите на камиони.

Според доклада на Бюрото „шофьор-
ите по доставките и шофьорите на ка-
миони са загивали най-често при трудо-
ви инциденти. Регистрираните за 2018 г.

такива случая са 966
По-детайлните данни показват, че 

най-много жертви – 831, са регистри-
рани сред шофьорите на камиони с ре-
марке.“

Докладът потвърждава още, че упра-
влението на камион е най-смъртонос-
ната сред „свободните професии“. „За-
етите в свободни професии с най-много 
фатални трудови инциденти през 2018 
г. са били шофьори на камиони (96), 
следвани от супервайзори на строител-
ни обекти (61) и строителни работници 
(48)“, става ясно още от информацията 

на Бюрото по статистика.
Общо 5250 смъртни случая при тру-

дови инциденти са регистрирани в САЩ 
през 2018 г. Броят им се е повишил с 2% 
спрямо 5147 през 2017 г.

Статистиката за 2019-та едва ли ще е 

много по-различна, ако се съди по не-
спиращите катастрофи с участието на 
камиони по пътищата на Щатите.

Преди няколко дни шофьор на ками-
он пострада тежко след инцидент на ма-
гистрала във Вирджиния. Превозното 

му средство се обърна на пътя, а малко 
след това автобус, превозващ пътници, 
се вряза в него.

Щатската полиция каза тогава, че ка-
мионът, натоварен с поща, е пътувал 
на изток по I-64, когато шофьорът е за-
губил контрол и се е преобърнал. Ту-
ристически автобус, превозващ 20 път-
ници, не е бил в състояние да избегне 
камиона и го ударя. Ранени са общо 12 
души.

При един от най-тежките инциденти 
през есента пък в катастрофа с камион 
в Южна Каролина

загина и българин
Слави Иванов, родом от Димитров-

град.
Както BG VOICE писа тогава, на 9 сеп-

тември 2019 г. той е убит при много те-
жък инцидент на магистралата заради 
небрежност от друг шофьор.

В резултат на инцидента, камионът му 
избухнал в пламъци и се взривил. От тя-
лото му не останало почти нищо. Зара-
ди липсата на какъвто и да е материал 
за ДНК изследване, идентифицирането 
отне повече време.

�Това показват данните на Бюрото по статистика за миналата година

Шофирането на камион – най-
смъртоносната професия в САЩ
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US ТЕЛЕГРАФ
Банков крадец раздаде 
пари като Дядо Коледа

Мъж ограби банка в Колорадо и по-
сле раздаде част от парите на ми-
нувачите с възгласи „Весела Ко-

леда“. 65-годишният Дейвид Уейн Оливър 
беше арестуван в близкото кафене „Стар-
бъкс“. Свидетел разказал, че Оливър изля-
зъл от банката и хвърлял пари наляво и 
надясно. После седнал в кафенето да из-
чака полицията да го арестува. Вестник 
„Денвър пост“ цитира полицай, че все още „хиляди долари“ не са открити.

САЩ намаляват военното си 
присъствие в Африка

Съединените щати планират да съкра-
тят значително военното си присъст-
вие в Западна Африка, дори да из-

теглят изцяло войниците си, участващи в 
борбата срещу тероризма. Това съобщи в. 
„Ню Йорк таймс“, позовавайки се на амери-
кански официални представители. Според 
вестника въпросът понастоящем се обсъжда 
в Пентагона. Министърът на отбраната Марк 

Еспър желае преразглеждане на американското военно присъствие по света, за 
да се съсредоточи по-добре върху два приоритета - Китай и Русия.

Престрелка в Балтимор 
завърши със 7 ранени
Седем души бяха ранени при стрел-

ба в Балтимор в неделя. Полицията 
съобщи, че е реагирала на сигнала 

към 2,10 ч. сутринта местно време. Когато 
полицаите пристигнали на място, откри-
ли четирима простреляни – 20-годишен 
мъж с наранявания в областта на рамо-
то и хълбока, 18-годишен с наранявания 
по двата крака, 27-годишен мъж с рана на 
ръката и 17-годишен с наранявания по гърба и крака. Всички те са транспорти-
рани в болница. По-късно бе съобщено, че ранените са седем.

Републиканците: Процедурата 
с Тръмп като при Клинтън

Лидерът на републиканското мно-
зинство в Сената Мич Макконъл 
каза, че републиканците не са про-

тив изслушване на свидетели в проце-
са за импийчмънт на президента Доналд 
Тръмп. Не изключваме възможността за 
свидетели. Казахме: Да процедираме при 
това дело, както в случая с президента 
Клинтън. Така би било редно, каза Макко-

нъл. На делото през 1999 г. в Сената бяха изложени аргументите, после имаше пе-
риод на писмени въпроси, и въз основа на това, сенаторите после решиха какви 
свидетели да призоват, обясни той.

Акула захапа сърфист 
в Южна Калифорния
37-годишен сърфист беше заха-

пан по крака от акула край бре-
говете на Южна Калифорния в 

неделя. Мъжът е карал сърф, когато е бил 
нападнат от хищната риба край остров 
Санта Роза, съобщиха от бреговата охра-
на. Раненият сърфист е бил придружа-
ван от приятел в плаваща наблизо лодка. 
Той е успял да му постави импровизиран 
турникет, за да спре кървенето. Хеликоп-
тер на бреговата охрана е откарал по-
страдалия към парамедиците на брега, 
които да му окажат първа помощ.
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Б
ългарин, който източил пари 
от фондации за набиране на 
средства за болни деца и от-
краднал данните на 41 000 
фирми в САЩ, беше осъден 

от съда в Питсбърг, Пенсилвания. Обща-
та щета е за над $100 млн. 49-годишният 
Красимир Николов обаче 

няма да лежи в затвора, 
въпреки че според обвинението му се 
полагали 100 години затвор и глоба от 
милиони долари. Вместо това той ще 
бъде изпратен обратно в България.

Издадената присъда била от 39 месе-
ца затвор, които българинът излежал по 

време на предварителния си арест, до-
като чака да започне процесът срещу 
него по същество.

Така той е бил изпратен на имигра-
ционните служби, които са го задържа-
ли също в арест, докато се уредят доку-

ментите по изпращането му в България. 
Николов беше задържан през 2016 

г. при мащабна акция срещу кибепрес-
тъпниците, продължила в продълже-
ние на години. 

Оказало се, че лидерът е грузинец. 
Николов обаче също бил

в ръководните 
редици на бандата

Всеки от задържаните е имал специ-
ална роля, като допринасял с уникал-
ните си способности за тази схема. 10-
те обвиняеми са работили зад своите 
компютри в Русия, Грузия, Молдова, 
България, Украйна, обясни Скот У. Брей-
ди, щатски прокурор.

Те успели да създадат зловреден соф-
туер, който нарекли „Гозним“. Той източ-
вал данните от електронното банкира-
не на жертвите. Чрез него се изпращали 
съобщения на пощите на набелязаните 
компании. Когато някой служител отво-
рел мейла, тогава софтуерът започвал 
да копира всички данни от компютъра, 
сред които електронни подписи и па-
роли.

Източените пари 
били изпирани

като това се случвало и през български 
сметки и фирми.

Сред ужилените има семейни фирми, 
юридически кантори, международни 
корпорации, дори и неправителстве-
ни организации, които работят с болни 
деца. Българската следа в разследване-
то се появява още през 2016-та.

За залавянето на Николов помагат 
няколко американски компании, кои-
то са сред засегнатите. Пари от техните 
сметки се озовават в български банки. 
Преводите са в размер на $400 000. За 
щастие трансферите бързо са блокира-
ни, а парите са върнати на собствени-
ците им.

Съдът в Питсбърг не съобщава кога 
Николов ще бъде върнат в България.

САЩ осъдиха BG хакер, точил 
пари от фондации за болни деца

�Красимир Николов откраднал данните на 41 000 
компании по света и отмъкнал над $100 млн.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Щатите също не бяха пропуснати от 
грандиозна хакерска атака. От банка 
CapitalOne обявиха през юли, че ха-
кер е проникнал в системата им по-
рано през годината. Пробивът е бил в 
данните с молбите за кредитни карти, 
както и в профили на клиенти, обхва-
щащи общо 100 млн. души. Компро-
метирани (откраднати) са 140 хил. со-

циално-осигурителни номера (Social 
Security Numbers)

Още 1 милион социални номера на 
канадски граждани, 80 хиляди банко-
ви сметки и неустановен брой имена, 
адреси и масиви с кредитната исто-
рия на клиенти на финансовата инсти-
туция също са били откраднати. За 
кражбата на данни е било уведоме-

но министерството на правосъдието. 
За престъплението беше задържана 
жена – Пейдж Томпсън, на 33 години, 
която публикувала информация за из-
вършеното от нея проникване в сай-
та GitHub. Според представители на 
министерството на правосъдието тя 
успяла да проникне в сървърите на 
CapitalOne, като използвала програ-
ма за антивирусна защита, която била 
променена.

От банката казаха тогава, че са пре-
махнали слабото място в системата си 
и че е малко вероятно жената хакер да 
е използвала данните за измама.

Изтичането засяга около 100 ми-
лиона американски клиенти на 
CapitalOne и 6 милиона канадци, съоб-
щиха от банката.

Случаят CapitalOne в САЩ и Канада
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Банка в България 
също пострада

Банка в България също постра-
да от хакерска атака. Тя дори 
се сдоби с глоба от 1 млн. лева 

заради това, че не е опазила личните 
данни на клиентите си. Според офи-
циалните съобщения от Комисията 
за защита на личните данни, е била 
предоставена информация на „тре-
ти лица“. Тя съдържала данните на 33 
492-ма клиенти и на 23 270 кредитни 
досиета.

В тях са се съдържали лични данни 
на клиентите и на неограничен брой, 
свързани с тях трети лица (в това чис-
ло техни съпрузи, продавачи, низхо-
дящи и възходящи наследници и по-
ръчители).

Проверката по случая е продължи-
ла един месец. Разследването е ус-
тановило, че при осъществяване на 
дейността си „Банка ДСК“ ЕАД, в ка-
чеството на администратор на лич-
ни данни, не е приложила подходящи 
технически и организационни мерки, 
за да защити данните на клиентите си.

Б
езспорно една от най-голе-
мите кибератаки, свързани с 
България, е изтичането на да-
нните на милиони български 
граждани от Националната 

агенция по приходите. За нападението 
бяха обвинени служители и ръководите-
ли на фирмата ТАД Груп.

С атаката се зае дори вестник „Ню 
Йорк таймс“, който свърза проникване-
то в системата на НАП с финализирането 
на покупката на осем нови изтребителя 
F-16 от САЩ. Според изданието това се 
случило точно когато България трябвало 
да смени самолетите от съветската ера и 
да въведе техника, одобрена от НАТО.

Информация за атаката изтече в ме-
диите от руски имейл адрес. След като 
се разбра за нея, българският министър 
на вътрешните работи Младен Маринов 
повдигна въпроса за руска намеса.

Няколко американски служители, кои-
то отблизо следят действията на Русия, 
твърдят, че атаката носи почерка на ру-
ското военно разузнаване ГРУ и че целта 
е кампания за финансов и политически 
натиск върху ключови фигури в българ-
ското правителство. Но американските 
шпионски служби все още не са устано-
вили окончателно кой стои зад нападе-
нието, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

„Макар да е ентусиазиран член на 
НАТО,

България има слаба и 
пропусклива киберзащита

вероятно най-слабата в алианса. В Бълга-
рия е широко разпространена значител-
на киберкриминална дейност, включи-
телно спонсорирана от руската държава. 
Всяка защита е толкова силна, колкото е 
силна най-слабата й брънка, и има опа-
сения, че може да се стигне до инфор-
мация за инфраструктурата на НАТО по 
време на учения и разполагане на сили 
на алианса в България“, казва бивши-
ят военен командир от НАТО адмирал 
Джеймс Ставридис.

„Ню Йорк таймс“ изтъква, че според 

някои български анализатори Русия раз-
глежда членството на България в НАТО и 
Европейския съюз като „троянски кон“, 
който може да използва, за да влияе вър-
ху вземането на решения в двете органи-
зации, когато са застрашени интересите 
на Москва.

За източването на данните на близо 5 
млн. души с обвинение се сдобиха три-
ма души – собственикът на фирмата ТАД 
Груп, един от търговските директори и 
хакерът Кристиян Бойков.

Обвинението срещу Бойков е за пре-
стъпление против Републиката с цел да 
създаде смут и страх в населението чрез 
компютърно престъпление. Наказание-
то, което се предвижда, е от 5 до 15 го-
дини затвор.

НАП „изпусна“ данните 
на 5 млн. българи

Кристиян Бойков и шефа му Иван Тодоров
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Серия силни заметресения 
разлюляха Ванкувър

Няколко силни земетресения ста-
наха в района на Ванкувър по 
Коледа. Последният трус бе ре-

гистриран на самия празник. Той бе с 
магнитуд 6,2 по Рихтер, а епицентърът 
му бе на 177 км западно от канадския 
град Порт Харди в провинция Британска 
Колумбия. Земетресението бе плитко – 
на 10 км дълбочина.

5 силни труса с магнитуд около 6 по Рихтер бяха регистрирани в района и в 
дните преди Коледа – на 23 и на 24 декември. Данни за разрушения и жертви 
няма.

Канадската икономика 
се е свила неочаквано

Канадската икономика неочаквано 
се е свила с 0,1 на сто през октом-
ври, което е първият месечен спад 

от февруари. Причините частично могат 
да се търсят в стачката в автомобилния 
сектор на САЩ, засегнала канадското 
производство. Това сочат публикуваните 
данни на канадската статистическа служ-
ба.

Анализатори очакваха растеж с 0,1 на сто след същия растеж през септември. 
Секторите, произвеждащи стоки, отчитат спад с 0,5 на сто, а секторите на услуги-
те са останали без промяна.

Деца на руски шпиони 
станаха канадски граждани
Родените в Канада деца на двама 

дълбоко законспирирани руски 
шпиони са канадски граждани, въ-

преки че техните родители са живели в 
страната под фалшиви самоличности. 
Това реши вчера Върховният съд на Ка-
нада, с което сложи край на 7-годишна 
съдебна сага.

„Това е признание, че не само се 
чувствам канадец, но и съм канадец в очите на закона“, каза 25-годишният Алек-
сандър Вавилов в изявление, представено от неговия адвокат.

Той и по-големият му брат Тимоти, на 29 години, са родени в Канада.

Търговията между България 
и Канада нараства

Данните за стокообмена между Бъл-
гария и Канада бележат значителен 
ръст през последните години. Само 

за 2018 г. нарастването е в размер на 29 
на сто, а българският износ бележи ръст 
от 60%. Това обяви българският зам.-ми-
нистър на икономиката Лилия Иванова 
на среща с посланика на Канада в Буку-
рещ и София Кевин Хамилтън. Според 

Иванова се увеличава износът за Канада на фармацевтични изделия, слънчогле-
дови семена, оптични влакна, интегрални схеми, части за двигатели и др.

Кристин Синклеър - играч 
на десетилетието на Канада
Кристин Синклеър, която е на два 

гола от подобряването на рекорда 
за най-много попадения в женския 

футбол на ниво национални отбори, беше 
избрана за „Играч на десетилетието“ в Ка-
нада. Синклеър беше с основен принос за 
бронзовите медали на националния от-
бор на Канада от Световните първенства 
през 2012 и 2016 г. Тя е вкарала 183 гола в 289 мача и е на едно попадение от из-
равняването на сегашния рекорд от 184 гола, дело на американката Аби Уомбач.
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В
сички я наричат просто Кати. 
Американка е, от Ню Йорк, но 
е дълбоко свързана с българ-
ското, и по-специално с на-
родните танци. Цялото й име е 

Катрин Спрингър. Изумително е, че тя го-
вори прекрасен български и знае изклю-
чително много за българския фолклор и 
традиции.

Кати е основател на ансамбъл „Боси-
лек“ в Ню Йорк. Това е най-старият жен-
ски състав за български народни танци 
в Щатите. Създаден е преди 40 години. 
С дейността си в ансамбъла, и не само 
в него, Кати има голям принос за съхра-
нението на културното ни наследство и 
опазването му извън пределите на Бъл-
гария.

На 14 декември Кати получи

почетен медал от 
българския президент

Румен Радев, грамота от Държавна 
агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), 
както и грамота от Министерството на 
външните работи. От трите институции 
останали впечатлени от номинацията за 
Кати, изпратена от нейни съмишлени-
ци в Ню Йорк. Наградите връчи Краси-
мира Бежкова от българската мисия в 
ООН. „Не очаквах, че ще получим такава 
реакция“, разказва Яна Калинкова, ръко-
водител на училище „Млади български 
гласове“, където Кати преподава народ-
ни хора. „Щастливи сме за Кати, защото 
тя наистина заслужава това признание“, 
прибавя развълнувано Калинкова. Но-
минацията била придружена от подпи-
ска, в която се включили 200 души (не 
само от Ню Йорк), и видео с послания за 
Кати от хора, които я познават и са рабо-
тили с нея. Отделно различни организа-
ции също пратили писма, разказващи за 
дейността на Кати.

„За мен е голяма чест да получа тези 
награди. Бях много изненадана и най-
накрая разбрах защо момичетата се оп-
итваха да ме подпитват за миналото ми. 
Тези награди са за всички жени, които 
танцуват и които са танцували в групата“, 
сподели Кати.

Поне 150 „босилки“ са танцували през 
годините под ръководството на Кати,

както българки, 
така и американки

Първият й досег с българската култу-
ра е през 1977 г. Тогава Кати работи като 
секретар в отдела за гръцки експонати в 
музея на изкуствата „Метрополитен“ в Ню 
Йорк.

„Щяхме да имаме гостуваща излож-
ба на тракийското златно съкровище. Аз 

трябваше да помогна на двамата бълга-
ри, които дойдоха. Единият от тях беше 
археологът Александър Минчев“, спомня 
си Кати. Минчев по-късно става директор 
на Археологическия музей във Варна.

На следващата година Кати посещава 
археолозите във Варна. „Обиколихме и 
други места. Беше чудесно. Като се вър-
нах, един ден се разхождах по „Медисън 
авеню“ и видях плакат за представяне на 
български танци от четири американки. 
Гледах ги. Научих, че ще има междунаро-
ден фестивал за фолклорни танци и оти-
дох и там. Едни от участниците бяха гай-

дар от Бургаско и съпругата му Лиляна 
Зафирова, която показваше български 
танци. Поканих я да преподава в апарта-
мента ми в Манхатън“. Събират се 4 жени. 
От тази малка група през 1979 г. се ражда 
ансамбъл „Босилек“.

„Искахме да е „Здравец“, но вече има-
ше състав с такова име и се спряхме на 
„Босилек“. Идеята ни беше да предста-
вим българските танци, музика и костю-
ми пред американската публика и до ден 
днешен продължаваме да го правим“, 
разказва американката.

Кати казва, че обича да танцува. „Това, 

което е толкова специално в български-
те народни танци, е, че танцуваме заедно, 
че се чувстваме сплотени и сме

част от едно общо 
тържество

Бях много активна като малка. Вечно 
се катерех по дърветата, спортувах раз-
лични неща, танцувах и балет, но никога 
не съм си представяла, че ще се занима-
вам професионално с танци, и то българ-
ски“, допълва тя.

През 1981 г. Кати завършва училището 
за художествени ръководители в Плов-
див. Оттогава датира и запознанството й 
с хореографката Илиана Божанова. През 
1983 г. „Босилек“ гостува в град Предела 
по случай 80-годишнината от избухва-
нето на Илинденско-Преображенското 
въстание. Тогава съставът е част от гру-
пата на 350-те българи от чужбина.

От 1995 г. хореограф на „Босилек“ е 
Илиана Божанова. Тя и досега работи с 
танцьорките, като пътува до Америка от 
България заедно с акордеониста, с кого-
то работи, и им показва нови хореогра-
фии. „С Илиана станахме почти като сес-
три“, казва Кати. Илиана пък описва Кати 
като човек с огромно сърце.

Освен всичко друго Кати е успяла да 
събере внушителна колекция от автен-
тични български носии. В началото тя и 
жените от ансамбъла ги купували от бит 
пазарите в София или Пловдив. Получи-
ли също дарение на пирински носии от 
Предела. И сега Кати продължава да съ-
бира ризи, поли, цървули. В състава има 
носии от Северозападна България, от Ро-
допите и др.

„Най-голямото събитие за участия в 
графика ни догодина е

10-годишнината от 
фестивал „Верея“ в Чикаго

Танцувахме там за първи път през 2013 
г. и оттогава сме редовно на фестивала. 
През май ще участваме на международ-
ния фестивал за храни в Ню Йорк. Очак-
ваме с нетърпение и българския събор 
във Филаделфия, на който идват хора от 
Пенсилвания, Ню Йорк, Ню Джърси и Де-
лауеър“, обяснява Кати.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

България награди Катрин 
Спрингър, основател на 
ансамбъл „Босилек“ в Ню Йорк

Наградената с президентски медал Кати Спрингър (в средата с микрофона). Заедно с „босилките“ и Красимира Бежкова, българска мисия в ООН

�Ансамбълът съществува от 40 години

„Босилките“ с автентични български носии

Танц на ансамбъл „Босилек“
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Китай променя Библията и 
Корана заради комунизма
Китай планира да пренапише всич-

ки преведени „класически рели-
гиозни книги“, за да отразяват 

социалистическите ценности на Кому-
нистическата партия на страната. Запо-
ведта е била дадена по време на среща 
през ноември, организирана от Комите-
та по етнически въпроси, който отговаря 
за всички религиозни въпроси на стра-
ната. Въпреки че не споменава пряко Библията и Корана, комитетът планира ця-
лостен преглед на религиозните текстове, които уж „несъответстват на напредъ-
ка на времената“.

Турция изпраща военен 
контингент в Либия

Турция обмисля разширяване на во-
енната си помощ за признатото от 
ООН правителство на Либия в Три-

поли, включително разполагане на вой-
ски в страната. Президентският съвет-
ник и говорител Ибрахим Калън заяви, 
че депутатите работят по подготовка на 
закон, който да позволи военното съ-
трудничество да премине на по-висок 

етап. Засега Либия не е искала от Турция да изпрати армията си, но Ердоган каза, 
че ако е необходимо, ще обмисли сухопътни, военновъздушни и военноморски 
операции.

Япония обеси китаец заради 
убийство на семейство
Япония изпълни смъртна при-

съда за първи път от август на-
сам. Това е 39-ата екзекуция при 

управлението на премиера Шиндзо 
Абе.

Присъдата беше изпълнена чрез 
обесване. Осъденият се казва Вей 
Вей и е китайски гражданин, участвал 
в убийството на японско семейство 
през 2003 г. Той бил в ареста от 2011 г.

През 2003 г. Вей Вей и още двама китайски студенти обрали и убили 4-членно 
семейство във Фукуока.

Саудитска Арабия забрани 
ранните бракове

Саудитска Арабия стана поредната 
държава, която след дългогодиш-
ни дискусии забрани ранните бра-

кове. Сега минималната изисквана от 
закона възраст за сключване на брак е 
18 години, съобщи саудитският вестник 
„Saudi Gazette“. Министърът на правосъ-
дието Ал Самаани вече е изпратил но-
вия закон до всички местни съдилища. 

Според УНИЦЕФ 39 000 деца се женят ежедневно в света.

Италия: Оставка в кабинета 
заради образованието
Италианският министър на обра-

зованието Лоренцо Фиорамон-
ти обяви, че подава оставка, след 

като не успя да издейства от правител-
ството милиардите евро, които според 
него са нужни за подобряване на учили-
щата и университетите в страната.

Оставката е удар за правителството на 
Джузепе Конте, в което управляващите 
партии са в противоречие по редица въпроси - от реформата на еврозоната до 
правата на мигрантите. Фиорамонти е от Движение „Пет звезди“.
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С
едемнадесети декември, 
елитният клуб „Ридо“ в Ота-
ва. На годишната вечеря на 
Орден „Свети Лазар от Йеру-
салим“ – Канада, българката 

Ралица Чолакова получава сертификат 
за особени заслуги към хуманитарна-
та дейност на организацията. „Много 
приятно признание! - коментира тя. - За 
сравнение нито българската общност, 
нито посолството някога ми благодари-
ха по такъв начин, че създадох първа-
та група за приятелство „Канада - Бъл-
гария“ в Parliament Hill (сградата на 
парламента на Канада - б.а.).“

Дни преди това, на 1 декември, тя от-
ново е в Parliament Hill. Този път като ор-
ганизатор и изпълнител в традицион-

ния концерт The Spirit of Change („Духът 
на промяната“), който се проведе в по-
солството на Латвия в Канада по слу-
чай 30-годишнината от демократичните 
промени в Централна и Източна Евро-
па след падането на Желязната завеса. 
Концерт, подпомогнат от посолствата на 
България, Латвия, Северна Македония, 

Полша и Словакия и станал вече тра-
диция да се провежда всяка година от 
2016-та досега.

„Преди концерта в Зелената стая, до-
като се занимавах със студентите, на 
които предстоеше излизане на сцена-
та, при мен дойде човек от охраната на 
премиер-министъра Джъстин Трюдо и 
ми каза, че той може да присъства. Как-
то и да е, премиерът не дойде, но ние по-
ловин час се чудихме кое посолство го е 
поканило“, смее се Ралица. Приятно й е, 
че е получила признание за концерта от 
такова високо място...

Една българска цигулка от няколко го-
дини звучи в Сената на Канада – тази на 
виртуоза Ралица Чолакова. Със своята 
музика тя проправи път през Океана за 
българската култура в Страната на кле-
новия лист. За близо 22 години тя е из-
вървяла пътя от никому неизвестен му-
зикант

до висшето общество 
на Канада

Ралица е и локомотивът и съучреди-

тел на група за приятелство между пар-
ламентите на България и Канада. От 
близо 6 години членува в ордена „Све-
ти Лазар от Йерусалим“, като само месец 
след постъпването си в него е ръкопо-
ложена в рицарски сан на офицер.

„Бях на 5 годинки, когато започнах да 
свиря, и тогава никой не ме е питал дали 
искам цигулка или на чело. Ако тогава 
имах представа от виолончелото, щях 
да избера него“, споделя Ралица. Сви-
ри и на виола, но челото като инстру-
мент винаги й е харесвало най-много 
заради дълбочината на звуците, които 
извлича. Тя не помни първите си изяви 
на сцена. Учи цигулка в Двореца на пио-
нерите, после в I клас е приета в първия 
експериментален клас на Национално 
музикално училище „Любомир Пипков”. 
Печели много стипендии за различни 
фестивали и награди по конкурси още 
като тийнейджър.

След Консерваторията заминава да 
учи във Виена, в Universitaet fur Music 
und Darstellende Kunst, Vienn (Универси-
тет за музикално и сценично изкуство, 
Виена). Преди 22 години заминава за Ка-
нада със стипендия от 10 хиляди дола-
ра за обучение в Центъра по изкуства 
на провинция Албърта. Талантливата 
българска цигуларка става концертмай-
стор, а после се премества в Торонто с 
идеята да остане да учи и концертира в 
Канада. Въпреки перфектното си обра-
зование, трябва да започне от нулата. 
Печели различни конкурси, става кон-
цертмайстор на формацията „Монреал-
ски виртуози“. Тръгва по пътя на соло-
вата кариера. „Културен шок не изпитах, 
защото ние, музикантите, живеем в друг 
свят, събираме се със себеподобни, кои-
то мислят като нас“, казва Ралица. Съна-
родниците й в Канада обаче са скептич-
ни: та кой ще обърне внимание на една 
талантлива цигуларка от далечна Бълга-
рия? Ралица обаче не мисли така и упо-
рито следва мечтата си.

През 2015 г. тя за пръв път свири пред 
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Ралица Чолакова, една 
българка в Сената на Канада

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

�Талантливата цигуларка е удостоена с орден от рицарите на „Свети Лазар“

Ралица в Сената – на годишното събрание на групата за приятелство между парламентите на Канада и България.

На концерт в Националния музей на историята на Канада.



целия Сенат на Канада. На концерта из-
пълнява творби, в основата на които 
е индианска музика - митове, легенди, 
символи или проблеми на местното ин-
дианско население в страната, влезли в 
диска й Aboriginal Inspiration.

През 2014 г. е основният двигател и 
съучредител на група за

приятелство между 
парламентите на България 
и Канада

В мисията я подкрепя сенатор Йона 
Мартин. „Тя ми помогна, защото е от ко-
рейски произход, а Северна и Южна Ко-
рея са единствените извън Европа, за-
сегнати от Желязната завеса и студената 
война“, казва дамата. Групата се превръ-
ща в постоянна платформа за обмен на 
идеи и за разширяване на отношенията 
между Канада и България, а в нея могат 
да членуват само сенатори и представи-
тели в парламента.

„Много съм горда и че успях да за-
позная канадските милионери и ми-
лиардери евреи с факта, че България е 
спасила близо 50 000 евреи по време 
на Холокоста“, споделя Ралица. Свири-
ла е на едно малко по-затворено съби-
тие и се оказало, че канадските богати 
евреи не знаели този факт за България. 
„По случай 75-годишнината от спасява-
нето на българските евреи беше орга-
низирана изложба „Силата на свободния 
дух“ с 28 снимки, а аз свирих на концер-
та, който се казваше „Еврейска мелодия“. 
Като българка държа този факт да бъде 
разпространяван“, казва Ралица. Пре-
ди години организира фестивал „Дни 
на канадската култура в България“, но е 

принудена да го спре, защото от канад-
ското правителство й отказват да фи-
нансират повече начинанието.

Обиколила е света заедно с вдъхновя-
ващата си цигулка. Размеквала е сърца-
та на меломани в Албания, Аржентина, 

Австрия, Белгия, Че-
хия, Дания, Еквадор, 
Франция, Германия, 
Македония, Русия, 
Словакия, Словения, 
Сърбия, САЩ, Параг-
вай и Уругвай... Раз-
плаквала е сурови-
те афганистанци със 
своята цигулка. В на-
чалните си години, 
когато получава ка-
надско гражданство, 
пътува много. По 
програма на външ-
ното министерство 
на Канада са й фи-

нансирали концертите, за да разпрос-
транява канадската култура по света. 
Осем пъти е била в Аржентина и в Ла-
тинска Америка - Парагвай, Еквадор и 
Колумбия. Свири на концерти като со-
лист или с оркестър,

преподава на тема 
канадска култура

и музика в местни университети, изнася 
майсторски класове.

Има общо 6 издадени диска. Всички-
те са много успешни, като един от тях, 
с музика от канадски жени композито-
ри, е разпространен в 135 страни в цял 
свят. Била е одобрена и номинирана за 
годишната награда на губернатора на 
Канада. „Не я получих, защото съм била 
прекалено млада – смее се Ралица. – Ка-
заха ми, че всички, които са получавали 
този медал, са на възраст между 60 и 95 
години.“

„В Отава живея в „моргич“, така се ше-
гувам. Така наричаме в Канада ипотека-
та“, смее се Ралица. В Страната на клено-
вия лист тя среща съпруга си, канадец 
от шотландски произход. Сватбата им е 
приказка - в замък в Шотландия, като по 
филмите. „За съжаление приказката не 
продължи дълго и се разведохме“, смее 
се дамата. Изглежда като човек, щастлив 
и удовлетворен от живота си. Сега пре-
подава цигулка в университета „Карл-
тън“. В приятелския й кръг обаче поч-

ти няма българи. „Много неприятно ми 
беше, че българите в Отава и цяла Ка-
нада ме нападнаха, когато организирах 
групата за приятелство в парламента. Аз 
почти не изпадам в депресии, но тогава 
много се разстроих от злобата на съна-
родниците ми. Даже звъннах на един от 
менторите ми и казах: „Те ме мразят! Как-
во да правя?“, смее се Ралица. Коменти-
рат как така е успяла да се уреди да е във 
висшето общество на Канада.

„В България си идвам рядко и за крат-
ко - смее се Ралица. – Тук са родителите 
ми. Наемам кола и ходим с тях да раз-
глеждаме България. Изключително при-
ятно съм впечатлена от Перперикон и от 
цяла Южна България, никога не бях хо-
дила там“, казва дамата.

Талантливата и уважавана музикант-
ка от 2015 г. членува в ордена „Свети Ла-
зар от Йерусалим“, като само месец след 

постъпването си в него е ръкоположена 
в рицарски сан на офицер. „Приех това 
като голяма привилегия, защото влиза-
нето в ордена става само с покана“, казва 
Чолакова. А да те предложат за ръкопо-
лагане става едва след като си членувал 
поне 3 години. Много е горда, че членува 
в този орден. Разказва от историята как 
първите му членове са били рицари ле-
кари, които са лекували другите рицари. 
Оттам и до днес идва терминът „лазарет“ 
за подвижна болница по време на война.

Основната мисия на рицарите на „Све-
ти Лазар“ днес е да събират средства за 
грижи за възрастни хора на легло в по-
следния етап, когато са в най-уязвимия 
период от живота си. Ралица е удостое-
на с орден от рицарите на „Свети Лазар“ 
„за изключителни достижения в Канада 
и за принос към развитието на канадска-
та музика и култура“.
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Ралица в ордена „Свети Лазар от Йерусалим“, чака да я повикат на събеседване за приемане.

Със съдействието на съпредседателя на групата за приятелство между България и Канада в канадския 
парламент - сенатор Йона Мартин, на 23 ноември 2017 г. се състои класически концерт на Ралица Чолакова.

С Петер Миликен от Камарата на общините в швейцарското посолство в Отава.
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З
дравей, Ангел! В една от послед-
ните ти статии говориш за 
разликите между инвестира-
нето в индивидуални акции и 
взаимни фондове. По този по-

вод, бих искал да те помоля да навлезеш 
малко по-детайлно и да обясниш какви 
са по-специфичните рискове при инве-
стиране в индивидуални акции, защото 
познавам доста хора, които през годи-
ните са губили и печелили от такива 
ходове, но не съм достатъчно запознат 
с механизмите и динамиката при този 
вид инвестиране.

Здравейте и от мен! Да, наистина, и 
други хора ми се обадиха с подобни 
въпроси, поради „истории на ужасите“, 
които са чували от техни познати и при-
ятели през годините. Странно е как хо-
рата рядко споделят с другите, когато са 
на печалба, а колко често го правят, ко-
гато губят от нещо - интересна човешка 
психология.

Но както споменах и в последната ста-
тия, по мои лични наблюдения инвести-
рането в индивидуални акции на компа-
нии определено не е за всеки един от 
нас, даже бих казал, че е за много малък 
брой от хората в днешно време.

Причината е не толкова в липсата на 
генерална информация, точно обратно-
то - ние днес разполагаме с повече ин-
формация, отколкото е имало някога на 
разположение, гледайки назад в исто-
рията на инвестирането. 

По-важното тук е 
обръщането на внимание 

към важната и значима информация 
като осъзнаването на всеки един раз-
личен бизнес модел на всяка компания, 
в която искаме да инвестираме; в чете-
нето на обстойните финансови отчети и 
какво точно значи информацията от тях 
за нас като инвеститори и наблюдение-
то на всяка друга заплаха, която може да 
грози развитието на една компания или 
цяла индустрия.

Това са доста комплексни, бих казал 
дори трудни неща за хора, които са лю-
бители на инвестирането и не го правят 
професионално всеки ден. Дори и тога-
ва хората, които избират да инвестират 

в акции на компании, могат да загубят 
всичко или да направят цяло състояние 
за кратък период от време, особено в 
динамичните икономически и пазарни 
времена, в които живеем.

Във вашия въпрос вие ме попитахте 
за по-детайлно анализиране и обясне-
ние на различните рискове и в следва-
щите редове ще се опитам да задоволя 
това ваше желание, като навляза в мал-
ко по-дълбоки води по тази определено 
интересна тема.

Икономически 
риск

По време на последната световна ре-
цесия през 2008-ма година почти всички 
отрасли на икономиката и компаниите в 
тях бяха засегнати драстично, което се 
отрази на цените на техните акции, не-
зависимо от тяхното състояние като ин-
дивидуални бизнеси. 

Когато икономическите фактори в 
една глобална икономика достигнат ни-
вата, които бяха достигнали през 2008-
ма, почти всички индустрии страдат и 
голям брой компании фалират. Следова-
телно техните акции губят стойността си 
и инвеститорите губят вложенията си в 
тях. Поради тази причина аз инвестирам 
във фондове и това съветвам да правят 
и моите клиенти, за да намалим до ми-
нимум риска от загуба на вложените от 
нас пари.

Индустриално-
специфичен риск

В определени случаи не е нужна голя-
ма икономическа рецесия, за да се на-
блюдава огромен спад в определена ин-
дустрия. 

Никоя индустрия не е застрахована 
от това, дори технологичната. Ако има-
ме компания, в която сме избрали да ин-
вестираме и на хартия изглежда много 
стабилна, но попадне в ситуация на спад 
в нейната индустрия, ние можем да на-

блюдаваме спад и в нейните акции, въ-
преки че продажбите и развитието са 
налице. 

Това не е много логична ситуация, но 
доста често срещана при инвестирането 
в акции. За съжаление хората научават 
подобни уроци по трудния начин, кога-
то са изправени вече пред тях.

Правителствен 
риск

По времето на президента Клинтън 
бяха създадени две компании, които да 
подпомагат хора, които трудно биха се 
класирали по традиционните канали за 
заем за жилище, за да могат да получат 
чрез Fannie Mae и Freddie Mac. Истина-
та е, че тези институции са помогнали на 
много хора да станат собственици, но в 
същото време се оказаха като лоши ин-
вестиционни опции за инвеститорите, 
защото за последните 10 години тези 
компании загубиха повече от 40% от 
своята пазарна стойност. С други думи 
- промени в правителството и законите 
имат силата да променят траекторията 
на всеки един бизнес.

Растеж при цените 
на материалите

През 2011 година American Airlines бе 
принудена да обяви банкрут. Една от ос-
новните причини за това бе нараства-
нето на цените на горивата, което е ос-
новен разход за компания в такъв вид 
индустрия. Растежът на цените на про-
изводствените материали във всяка 
една индустрия принуждава компании-
те да увеличават цените на продуктите 
си и да намаляват работната ръка, кое-
то следователно води до намаляване на 
продуктивността и евентуален спад на 
продажбите, което в повечето случаи 
значи спад и при печалбите. От това оп-
ределено страдат и инвеститорите във 
всяка една компания, попаднала в по-
добна ситуация.

Технологичен риск
В днешно време огромните скокове 

в технологическия напредък е една от 
най-често срещаните причини опреде-
лени компании и дори индустрии да гу-
бят своята популярност и дори да бъдат 
напълно изместени от нови по-инова-
тивни конкуренти.

Напредъкът на технологиите е нався-
къде около нас и ако се замислим за 
момент, компаниите, които най-често 
използваме в ежедневието си днес, са 
често и най-технологично напреднали-
те. Ако компания, в която сме инвести-
рали, не е могла да запази своята конку-
рентна способност, тя може би вече не е 
и част от нашия живот, а цените на акци-
ите й вероятно са намалели драстично 
през годините.

Това е от мен за днес, в следващия брой 
ще разгледаме още пет различни от избро-
ените днес рискове, пред които всяка една 
компания може да бъде изправена. Може би 
някои от вас четат тази статия и се пла-
шат още повече да инвестират, но пора-
ди постоянната динамика и рисковете, 
които се крият при промените, аз лично в 
този етап на моя живот използвам фондо-
ве с акции или ценни книжа, които са под-
брани от специалисти, които разучават 
всичко възможно за компаниите, в които 
инвестират парите на хората от техния 
фонд. Това съветвам и повечето от моите 
клиенти да направят.

Надявам се информацията да е била по-
лезна и интересна за всички читатели 
и ако имате въпроси или се интересува-
те от различните аспекти на финансо-
вата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 
в моя офис.

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

Какви са рисковете от инвестирането 
в индивидуални акции? (Част I)

�Въпроси и отговори от изминалата седмица
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Н
иските лихви са един от ос-
новните показатели и „пома-
гачи“ на пазара. Лихвените 
проценти са спаднали през 
изминалата година след им-

пулсния спад в края на 2018 г. Цените на 
ипотечните кредити се очаква да останат 
в исторически ниските си спадове за из-
вестно време. Рефинансирането бе едно 
от основните неща, което хора, закупили 
вече жилища, правеха през 2019 г. Част 
от причината е, че достъпността на жили-
щата е напрегната на много пазари. Дори 
и със ставки под 4%, може да бъде трудно 
за някои да закупят дом. Много купувачи 
са все още обременени от задълженията 
по студентските си заеми, както и изпит-
ват трудности при спестяване на първо-
началната вноска. Тук идваме ние, спе-
циалистите, които ги образоваме в това, 
че не са нужни 20% първоначална внос-
ка, нито пък перфектен кредит. Аз вина-
ги съм казвала, че отпускането на заем за 
някого е все едно му се взима мярка за 
дреха. Не може да бъде еднакво за все-
ки, защото всеки има различни прихо-
ди и разходи, както и различен кредит 
и изисквания за имот. Всичко е много 
комплексно и това как ваш съсед, прия-
тел или роднина си е закупил имот, в по-
вечето случаи няма да съвпада изцяло с 
това как вие бихте закупили своето жи-
лище. Консултирайте се винаги с банков 
специалист по заемите, както и с агент по 
недвижими имоти, преди да се впуснете 
в процеса, за да си спестите нерви и ве-
роятно много излишни средства накрая.

От Голямата рецесия заемодателите за-
тегнаха политиките си, създавайки пре-
дизвикателство за новото поколение ку-
пувачи. Въпреки това те започнаха

леко да променят 
правилата си

за да облекчат досегашните стандарти.
Друга нарастваща тенденция при не-

движимите имоти, особено при тези в по-
високи ценови райони, е хората, които 
желаят да закупят по-скъп дом, да използ-
ват средствата, които до момента са на-
трупали при изплащането на сегашния си.

Макар да е вярно, че новото поколе-
ние по-бавно (в сравнение с поколени-
ята отпреди) мисли за брак, семейство 
и закупуване на нов дом, се наблюдава 
едно наваксване на загубено време. До-
като остаряват, те търсят домове и мес-
та, където ще са по-близо до централните 
части на градовете. Това доведе и до из-
граждане и строеж на по-малки (начални 
домове), но с по-голям достъп до ресто-
ранти, магазини, барове, театри, кина и 
др. Това е, което в момента вълнува нови-
те купувачи.

Къде цените нарастват 
най-бързо?

Цените са изпреварили продажбите на 
повечето пазари. В една наскоро направе-
на прогноза на CoreLogic (КорЛожик) це-
ните ще се вдигнат с 5,8% годишно до ав-
густ 2020 г. Въпреки че това показва силна 
възходяща тенденция, тя все още е по-ни-
ска от двуцифрения растеж, наблюдаван 
на много пазари през предходните години. 
Това може да осигури облекчение за купу-
вачите, търсещи входна точка, за да започ-
нат отнякъде. Това също може да подкани 
и някои от собствениците да спрат да ча-
кат пазарът да стигне висок връх, защото 
той винаги има накъде да расте, и да об-
мислят вариант за продажба на жилище, 
което вече не им е нужно.

Лорънс Юн, главен икономист на На-
ционалната асоциация на изпълнителите 
(NAR), прогнозира, че продажбите на дома 
ще се издигнат през 2020 г. NAR прогно-
зира, че продажбите на домове ще се по-
вишат с 3,4% през 2020 г. Инвентаризаци-
ите на домовете за продажба остават под 
средните статистически стойности. По тра-
диция шестмесечният запас от инвентар 
представлява балансирано ниво на търсе-
не и предлагане. През последните няколко 
години цялостният инвентар, тоест имоти-
те, предлагани за продан, остава нисък и 
това прави пазара особено небалансиран 
на този етап. От тук идва и прогнозата, че 
докато не стигнем този баланс, пазарът ще 
продължава да се развива от страна на ку-
пувачите, а този нисък лихвен процес го 
прави дори

по-привлекателен 
за момента

Някои пазари, където цените удариха 
нови върхове, като Сиатъл и Сан Франци-
ско, с прекалено бързо качващите се цени 
през изминалата година успяха да се ка-
либрират. Тези пазари се повлияха от миг-
риращата се популация, дължаща се на 
растежа на технологичния пазар на труда, 
тъй като големи компании като Amazon и 
Facebook поеха повече търговско прос-
транство и повишиха наемането на работ-
на ръка в пъти в някои определени райони. 
Цялостните цени се усетиха най-драматич-
но в крайбрежните пазари за последните 
пет години. В Лас Вегас, Финикс и Тампа са 
първите три в класацията за 2019 г.

Докладът за 2020-а от Института Ур-
бан Ленд (Urban Land Institute) установи, 
че Остин, Тексас, е най-добрият пазар за 

инвестиции в недвижими имоти. След-
ват го Ралей-Дърам (Raleigh-Durham, N.C) 
и Нешвил (Nashville). Докато цените на 
дома се покачват в тези градове, те са все 
още по-ниски от тези на най-високо ниво 
крайбрежни пазари.

Високите цени накараха и доста инвес-
титори в недвижими имоти да потърсят 
нови възможности на по-малките пазари, 
като закупуваха отнети от банките имоти 
(Foreclosures) и тези с финансови затруд-
нения за изплащане (Short sales), като ус-

пяваха да ги закупят на много ниски цени 
в много области на САЩ. По-малко шан-
сове за инвеститорите в недвижими имо-
ти бе да намерят инвестиционен имот в 
по-големите градове.

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 дългосроч-
на инвестиция, която всъщност за пове-
чето 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-а: Как падащите лихви 
помагаха на купувачите на имоти?

�Вижте къде цените на недвижимите имоти нарастват най-бързо
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П
овечето български училища 
в Америка отпразнуваха най-
светлия християнски празник 
в събота. Малки и големи по-
казаха какво знаят за този ден 

и с ентусиазъм възродиха старите тради-
ции.

Така бе и в Чикаго, където живеят най-
много наши сънародници. Най-ранобуд-
ни за своето тържество бяха от училище 
„Слънчогледи“ в предградието Глен Елън. 
За първа година учениците показаха тра-
дицията кукерство и изгониха злото, за 
дa e спорна годината им. Най-малките от 
детската градина и подготвителната гру-
па изпълниха песничка за семейството и 
стихотворението „Най-щастлив е“. Стихче-
та рецитираха и първокласниците. Второ-
класниците демонстрираха как се правят 
сурвачки. На сцената оживяха още оби-
чаите коледуване и приготвяне на домаш-
ната трапеза. Третокласниците изненада-
ха публиката с пиесата за мокрото писмо 
до Дядо Коледа, а танцова формация „На-
шенчета“ танцуваха хорото „Ръка“. Накрая 
Белобрадият старец раздаде подаръци на 
всички малчугани.

По обед празнуваха учениците, учите-
лите и родителите в

„Ново българско училище 
в Нейпървил“ и „Нов живот“

В Нейпървил се бяха подготвили с „Ко-
леден вълшебен спектакъл“, режисиран от 
г-жа Веселина Везьова, коледарски нари-
чания и изпълнения на музикални инстру-
менти от талантливи ученици. Детската 
група за народни танци изпълни „Изгуби-
ла е Веселинка коланче“. Специален гост 
бе народната певица Стойка Нейчева. Та-
лантливата художничка и преподавателка 
г-жа Поли Тодорова изненада всички вкус-
ни и красиви коледни курабийки. Дядо 
Коледа, Снежанка и елфите раздадоха по-
даръци и български книжки на децата в 
залата на „Ново българско училище“. Се-
мейство Златарови направи коледно да-
рение за всички присъстващи деца, като 
осигури красиво илюстровани български 
книжки. Дядо Коледа, Снежанка и елфите 
раздадоха подаръци.

С много радости премина и тържество-
то в училище „Нов живот“. Залата, в коя-
то празнуваха, се оказа малка да побере 
всички родители, деца, гости, приятели и 
симпатизанти. Децата украсиха прекрас-
на коледна елха. Те представиха песни, 
стихове и рецитал. Припкаха красиви ан-
гелчета, овчарчетата стояха замислени и 
благодарни, а мъдреците достолепно кре-
пяха своите дарове и мъдро поглаждаха 
своите бради. Разбира се, тържеството не 

мина без неизменните коледни подаръци. 
„Нека бъдем признателни и простителни, 
изпълнени с любов, мир и топлина. Нека 
се радваме на свободата и чудото на Рож-
дество“, каза след тържеството директор-
ката Хриска Перфанова.

„Коледна разходка по света“ бе темата 
на тържеството в

„Малко българско 
училище“

в чикагското предградие Елк Гроув. Воде-
щите разказваха за страните, а след това 
децата изпълняваха песни и танци, за да 

допълнят картината. Обиколката започ-
на с Австрия, където жителите приготвят 
щрудел с орехи и плодове. Подаряват си 
прасенце, защото смятат, че носи щастие и 
късмет. В духа на Австрия ни потопиха из-
пълненията на двата хора с ръководители 
З. Минкова и Д. Смит, както и модерният 
балет при С. Богоева. По-големите уче-
ници изпълниха „Испански танц“ и „Руски 
романс“, а детските състави - танците „Ан-
гелчета“, „Хасапико“ и „Тарантела“, пред-

ставящи Германия, Гърция и Италия. Кръ-
жокът по спортни танци присъства с ча-ча, 
за да илюстрира Америка. За изобразява-
не на България малчуганите танцуваха 
„Ръченица“, „Еленино хоро“ и др.

В училище „Св. София“
към едноименната църква в чикагско-
то предградие Дес Плейнс също имаше 
богата програма. Тържеството започна с 
пресъздаване на обичаите на Бъдни ве-
чер. Възпитаниците на школото от 6-ти и 
и 8-ми клас обясниха, че на масата се сла-
гат само постни ястия и когато те са 7, оли-

цетворяват седемте дни в седмицата, а ко-
гато са 9 - месеците, в които майката носи 
детето в утробата си. Учениците показаха 
и традицията с паленето на бъдника, про-
читането на молитвата „Отче наш“ и раз-
чупването на питката с късмети. Накрая в 
къщата, под съпровода на песента „Стани 
Нине“, влязоха и коледарите, които изре-
коха традиционни наричания за благопо-
лучие. Най-малките от детската градина 
изпяха песните „Зимна песничка“ и „Стя-

гайте шейните“. Музикално изпълнение 
имаха и подготвителната група с песента 
„Зима е сега“. Първи и четвърти клас тан-
цуваха, втори и трети клас рецитираха 
стихчета.

В нова сграда посрещнаха Коледа

от училище „Иван Рилски“
в Чикаго. Директорката Мима Янкова по-
жела на всички здраве, късмет, благопо-
лучие. „Нека сърцата ни се изпълнят с 
топлота и обич“, допълни тя. Най-малки-
те излязоха на сцената със своя коледен 
танц и стихотворенията „Сурвакари“ и 
„Край елхата“. Нежният танц на снежинки-
те развълнува гостите в залата, сценката 
от работилницата на Дядо Коледа ги раз-
весели, но и ги накара да се замислят, че 
най-важно на Коледа е да сме добри едни 
с други. Учениците Васко и Жени поздра-
виха всички с песента „We wish you a merry 
Christmas“. Свой поздрав изпълниха и ко-
ледарите. Групата по народни танци с ръ-
ководител Лиляна Иванова се представи 
с няколко танца, единият от които беше 
„Джиновски танц“. Накрая Дядо Коледа 
раздаде подаръци.

Коледното тържество на българското 
неделно

училище в Северна 
Калифорния „Хан Аспарух“

се проведе на 22 декември в Сънивейл. 
Празникът бе открит от директора Катя 
Борисова, основала училището през 2012 
г. В празничната програма под наслов „Ко-
ледно вълшебство“ участваха над 30 уче-
ника от различни възрастови групи. С 
много ентусиазъм и вълнение учениците 
разказваха за българските традиции на 
Бъдни вечер, Коледа и Нова година. Дядо 
Коледа и Снежанка се срещнаха лично с 
всеки малчуган и поднесоха заслужени 
подаръци. В тържеството също се вклю-
чиха и по-големи ученици, които изпъл-
ниха класически народни танци. Освен 
на своите талантливи деца, родителите се 
радваха на специално организиран коле-
ден базар и български деликатеси.

Коледа в българските училища в 
САЩ - веселие за малки и големиСИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

„Малко българско училище”

Джуджетата на Дядо Коледа в училище „Слънчогледи“, Чикаго

Училище „Хан Аспарух“ в Северна КалифорнияУчилище „Иван Рилски“

Училище „Света София“Училище „Нов живот“

 „Коледен вълшебен спектакъл“ в „Ново българско училище в Нейпървил“, Чикаго
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РАЙКО 
БАЙЧЕВ

Влизат 
трима патриоти 
в един бар

Последният случай с Джамбазки, който бе хванат 
да кара пил, не би трябвало да е новината, в която 
се превърна. Всъщност новината е друга - че патри-
отичната карта най-сетне се подреди. Тя е следната: 
Джамбазки пие. Слабаков пуши. Волен нещо взема. 
Каракачанов хапва. 

Оттук насетне е по-добре да си ги представяме в 
друг кадър - да кажем като в сцените на НЛО, в кои-
то целият разговор се води, за да може единият на-
края да каже: „Ей тез чашки са ми... от еди-кого си“, а 
другият да довърши: „Ей таз гроздовата ми е от лято-
то на 95-та”. Накрая да се подреди някаква софра и 
хората да се почерпят за добре свършената работа.

Но тая софра взе да става много особена - осо-
бени са самите разговори преди изваждането на 
чашките. Патриотичните фракции - поне тези, кои-
то имат влияние - от няколко години прецениха, че 
въобще няма нужда да се увличат в твърде серио-
зен дебат за каквото и да е било. В парламента на ЕС 
например - и доказателството е Слабаков - се вли-
за по следния начин: просто ходиш няколко години 
от риалити в сутрешен блок, защитаваш пушенето 
от сутрин до вечер и тук-таме казваш, че 1) да жи-
вее майка България и 2) майка България е заплаше-
на от педерасти, джендъри и въобще разноцветната 
европейска дъга, която хвърля шарена сянка върху 
хетеросексуалния български флаг. Като кажеш тези 
две неща, и особено ако ги повтаряш непрекъснато, 
има действително огромна възможност да сложиш 
ръка върху патриотичния електорат - Джамбазки 
дълго време правеше същото като Слабаков, само 
че във Facebook. Забележете и какви са споровете 
между Сидеров и Джамбазки от последната есен, 
спори се кой от двамата е гей. И се спори по изклю-
чително находчив начин, подобен на разговорите 
на игрищата за петокласници. Единият казва - хей, 
ти си гей бе, човек, а другият отвръща - хей, аз не 
съм гей, но ти си гей. Разгледайте и последните им 
предизборни хватки - ако може нещо да се очаква от 
патриотична формация, то е, най-общо, тя поне да 
имитира някакъв самостоятелен, национален патос, 
в който да се защитят определени идеи за независи-
мост от различни биг брадъри или поне общност с 
тях, която да изключи прибързано подчинение.

Сидеров години наред в славното си минало на-
пример говореше за това как се краде златото на 
България, но се оказа, че това е сложно, неразбира-
емо за икономически неподготвените маси нещо. И 
просто тури най-отгоре на предизборната си про-
грама „Да спрем гей парадите”. Той просто разбра, че 
тази електорална златна мина е по-важна от другата. 
Никой от патриотите не е глупав впрочем - всички, 
интуитивно, най-вече от огромните snowball ефек-
ти на Истанбулската конвенция и Стратегията за де-
тето, видяха, че е много по-находчиво да се фокуси-
рат именно върху подобни теми и послание, защото 
те имат онези две неща, които трябват на всеки по-
литик: едното е лекотата и простотата на думите, а 
другото - емоционалната мощ на нещо, което вина-
ги въздейства на най-базисни, най-прости нива. В 
този смисъл в бара на патриотите в бъдещите годи-
ни не очаквайте друго: един от тях ще се окаже гей, 
но кой? Ще разберат само онези, които са решили, 
че да не си продадат вота за 50 лева по някакъв на-
чин, ги спасява от това все пак да го продадат за глу-
пости.

Последното изречение стана малко сложно. Зато-
ва: да живей!
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 казана дума

„Думата на 2019 г. е БрезкиД“
Председателят на парламента 

Цвета Караянчева изписа грешно 
думата в медийна анкета

„В момента виждаме един 
опит да се преформатира БСП 
политически. Аз дори говоря за 
герберизирането на БСП като 
послания.“

Бившият лидер на БСП Сергей 
Станишев коментира състоянието 

на партията

„Депутатите не са 
светци. Депутатът не 
трябва непременно да 
бъде светъл пример.“

Евродепутатът 
Андрей Слабаков по 

повод инцидента, при 
който Ангел Джамбазки 

бе хванат да шофира с 
алкохол в кръвта

„Когато се роди внукът и моите казаха, че са 
мислели за име, аз нищо не казах. Казах: „Мислете, 
утре инкасаторът, като дойде, пак ще мислите. 
Те идват за ток, за вода, идват често, всеки месец 
идват. Да видиш как бързо, бързо казаха: „Много 
ти е хубаво името”. Да, аз си знам.“

Премиерът Бойко Борисов обяснява как дъщеря му 
Венета е кръстила внука му на него.

„Значи, пожарникар може, а шоумен 
не може“.
Слави Трифонов коментира упреци към 

него



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

27 декември 2019 - 7 януари 202032

Т
е са млади, енергични, амбици-
озни и успели. И макар да жи-
веят в Ню Йорк, работят без-
възмездно, за да върнат на 
родината това, което са полу-

чили. Неправителствената организация 
Children of Bulgaria за 6 години същест-
вуване е събрала над 130 хиляди долара 
дарения за деца в неравностойно поло-
жение в България и тяхната коледна при-
казка продължава.

През 2013 г. Полина Геронтиева, Поли-
на Йорданова и съпругът й Орлин Йор-
данов събират българи от Ню Йорк на 
коктейлно парти с идеята да наберат 
средства за детската клиника на „Пиро-
гов“. Необходими са им инструменти за 
лапароскопска (минимално инвазивна) 
хирургия за бебета и малки деца. Само 
за 2 седмици с помощта на българската 
общност в Ню Йорк събират почти 10 хи-
ляди долара. Освен инструментите, успя-
ват да купят допълнително и три систе-
ми за измерване на налягането в белите 
дробове на новородени и малки деца, а 
бързият успех ги вдъхновява да продъл-
жат. Регистрират се като НПО, а големият 
интерес сред българите в Ню Йорк още 
по-силно ги мотивира.

„Ние сме част от Клуба на младите про-
фесионалисти в Ню Йорк и сме си гово-
рили много отдавна, че искаме нещо да 
направим, но просто нямахме платфор-
мата - казва Поли Геронтиева. - Очаква-
хме да съберем не повече от 2-3 хиляди 
долара. Появиха се страшно много хора, 
изпратиха ни средства не само от Ню 
Йорк, но и от целите Съединени щати, и 
от други страни като Австралия.“

Те решават лично

да купуват нещата и да 
ги изпращат за България

И тъй като в екипа има всякакви спе-
циалисти на високи позиции, намират 
най-изгодните оферти, на най-ниските 
цени. Често компаниите, като разбират 
за какво работят, им дават голяма отстъп-
ка или изцяло се отказват от печалбата 

си. В Щатите на дарителите се приспа-
да от данъците сумата, която са дарили. 
Някои големи компании удвояват всяка 
сума, която техни служители са дарили. 
Едни от най-големите дарители на орга-
низацията са Apple и Google.

С изключение на първия им проект 
за „Пирогов“, където намират най-ниски 
цени на инструментите чак в Германия, 
за другите проекти работят предимно с 
български фирми. За благотворителните 
партита също си имат постоянни спонсо-
ри, които им осигуряват кетъринга и за-
лата. Така освен 2% за поддръжка на уеб 
платформата и маркетингови материали, 
нито цент повече от парите, събрани за 
децата на България, не се харчи за раз- точителни благотворителни вечери. А 

финансовият директор Павел Пиперков 
следи стриктно как се изразходват сред-
ствата и публикува финансовите доклади 
на уеб страницата им. „Тази прозрачност, 
плюс целевото спонсориране, създават 
доверие у хората и те с готовност раз-
вързват кесиите си - коментира Павел. 
- Много им допада, че всичко се вижда - 
откъде идват и къде отиват парите.“

Една кампания на Children of Bulgaria 
продължава около година. Обявяват я в 
сайта, във фейсбук страницата и на тех-
ния инстаграм профил. Пращат имейли 
на всички свои приятели, имат и списък 
на дарители. Някои разглеждат новия им 
проект, а други направо даряват сред-
ства, защото вече им имат доверие. Един 
път в годината, обикновено през май, ор-
ганизират благотворително парти. Съ-
бирали са се на различни места - в кон-
сулството в Ню Йорк, в клубове, а тази 
година са били в посолството ни във Ва-
шингтон, където местни българи са им 
помогнали с организацията. Никой от 
екипа не получава нито цент за работата 
си. До момента са пристигали дарения от 

българи и чужденци от 5 континента: от 
САЩ, Германия, Франция, България, Мал-
та, Чехия, Швеция, Белгия, Австрия, Ав-
стралия, Обединени Арабски Емирства, 
Китай, Хонконг, Великобритaния, Япония 
и Южна Африка.

След бързия успех 
с „Пирогов“

екипът решава да помогне на училището 
за деца с нарушено зрение „Иван Шишма-
нов“ във Варна. Събират 26 хиляди дола-
ра. Осигуряват окабеляване за интернет 
и уай-фай за цялото училище и за спал-
ните помещения, а също и компютри. Ин-
тернет доставчикът Lan Ultra се отказва 
изцяло от печалбата си и инсталира уай-
фай безплатно, а Vali Computers им пра-
вят голямо намаление за компютрите.

Построяват изцяло детска площад-
ка, специализирана за деца с нарушено 
зрение. „Беше много трудно да изградим 
цялото съоръжение от дистанция, но 
нашият вицепрезидент Камен Стойков 
ръководеше нещата от тук, а родители-
те му бяха нашите хора във Варна“, казва 
Поли Йорданова. Цяла година продължа-
ва осигуряването на документацията под 
ръководството на Камен от Ню Йорк. По-
сле той ръководи строителството от Ща-
тите, а родителите му са денонощно на 
площадката във Варна, докато не я за-
вършват.

В Пловдив помагат на Центъра за 
деца със специални нужди „Стефан Ка-
раджа“. Събират 43 хиляди долара. Тъй 
като едната сграда на центъра е изгоря-
ла, държавата я възстановява, но остава 
празна. Нужни са специализирани каби-
нети и педагозите молят екипа да обо-
рудва поне една стая. Те обаче успяват 
да оборудват 5 - за арт терапия, музика, 
монтесори терапия, кинезитерапия и ло-

Българска коледна 
приказка от Ню ЙоркБОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Камен, Полина Геронтиева, Орлин, Полина Йорданова и Павел на благотворителното парти в Ню Йорк, май 2019 г.

�Дарения за над $130 000 e събрала организацията Children of Bulgaria



гопедичен кабинет. Осигуряват мебели, 

учебни помагала, материали. Купуват и 

специализиран софтуер и компютри, по-

магащи на децата с нарушено зрение, 

като ги стимулират да комуникират чрез 

невербални методи. „Качихме едно кли-

пче с дете, което не чува и не говори, а 

„слуша“ музика чрез ритмични движения 

на екрана. Видеото докосва всеки, който 

го гледа“, споделя Поли Йорданова.

В село Русаля, близо до Велико Търно-

во, двама български художници и арти-

сти създават училище за изкуства и за-

наяти за социално слаби деца „Димитър 

Екимов“. Обучават и възпитават деца, чи-

ито родители не могат да се грижат за 

тях. Идеята е да ги извадят от токсичната 

среда. Вземат ги от улицата, където няма 

какво друго да правят, освен да просят 

или да крадат. Обучават ги на най-раз-

лични занаяти и им дават професия.

Всяка година за учителите е борба за 

оцеляване, защото държавата им отпус-

ка много малка част от необходимите 

средства за издръжка на дома. Останала-

та част се поема от дарители, съпричаст-

ни на тяхната кауза. В началото екипът на 

Children of Bulgaria обявява сумата от 25 

хиляди долара, но приходите буквално я 

удвояват. Със събраните 50 хиляди дола-

ра осигуряват

храна и отопление 
за училището

за 2 години и половина. Купуват на де-

цата и чаршафи, одеяла, пижами, учебни 

материали.

Тогава младите професионалисти ре-

шават да подкрепят болница в най-бе-

дния район на ЕС - Северозапада. За 

Окръжна болница – Враца, в момента съ-

бират средства за детско и родилно от-

деление, за осигуряването на 2 ехогра-

фа, родилно легло и гинекологичен стол 

за прегледи. И отново се целят нависоко 

- 50 хиляди долара. „На сайта на органи-

зацията www.childrenofbulgaria.org може 

да ни пишат както нуждаещи се от по-

мощ, така и хора, които желаят да помог-

нат“, казва Поли Йорданова.

Президентът на Children of Bulgaria По-

лина Йорданова завършва бакалавър по 

финанси в Slippery Rock University в Пен-

силвания и след това получава титлата 

Chartered Finansial Analyst (CFA, „дипло-

миран финансов анализатор“). Престиж-

ната титла се получава, след като 3 годи-

ни трябва да се явява на изпити. Била е 

анализатор в Чикаго на компании, които 

се търгуват на борсата в САЩ. Участвала 

е като анализатор по телевизиите CNN, 

CNBC. След това се премества в Ню Йорк 

и 10 години е директор продажби на фи-

нансови база данни за опции. След над 

20 години в сферата на финансите сега се 

е отдала на организацията и на отглежда-

нето на двете си деца.

Директорът маркетинг и връзки с 

обществеността Полина Геронтиева 

е в САЩ от 2005 г. Завършва щатския 

University of Virginia с финанси и между-

народни отношения. Веднага си намира 

работа в Ню Йорк, във финансовата сфе-

ра. Работилa e в дружество за частни ка-

питалови инвестиции, a в момента е ви-

цепрезидент в Citibank и се занимава с 

управление на ликвидния риск, работей-

ки предимно с Федералната банка.

Директорът финанси Павел Пипер-

ков е в САЩ от 2006 г. Учил е в Queens 

College, City University of New York с бака-

лавър и магистратура по счетоводство и 

икономика. Заемал е различни позиции в 

отдела за вътрешен одит на една от най-

големите диверсифицирани компании в 

САЩ. Прави IT и финансови одити, зани-

мава се с анализ на данни и консултант-

ски услуги.

Освен тях държат да се споменат и

другите съмишленици 
от основния екип

с които са едно голямо семейство: Ор-

лин Йорданов, съосновател, изпълните-

лен вицепрезидент и директор на опе-

рациите, Камен Стойков, вицепрезидент 

и директор по развитието, Асен Хариза-

нов, техният юридически консултант, Иг-

лика Матеева - Дринчева, която се грижи 

за уеб страницата от Германия, и Мая Сте-

фанова - пиар координатор.

България е в сърцето и на тримата. 

Казват, че макар да са обиколили много 

страни, друго е усещането, когато се при-

берат. А Children of Bulgaria е другата тях-

на връзка с Родината.
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Орлин Йорданов на благотворителното парти във Вашингтон, 15 ноември 2019 г. Площадката за деца с нарушено зрение във Варна.

Деца от училището за деца с нарушено зрение „Иван 
Шишманов“ – Варна, пред един от новите компютри.

Дете от училището за изкуства и занаяти за 
социално слаби деца „Димитър Екимов“ в Русаля.

Дете от училището за деца с нарушено зрение 
„Иван Шишманов“ - Варна
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ЖАН-ФИЛИП ДЕЛСОЛ*
„Ле-з-еко“

В
ъв Франция има фикс идея за 
равенство. Пенсионната ре-
форма обаче показа, че фран-
цузите го приемат за свещено 
само когато трябва да пазят 

свои привилегии.
Във Франция няма нов закон, който да 

не черпи своята аргументация от загри-
жеността за равенството, а пък неравен-
ството е обвинявано за всички злини. 
Тази фикс идея за равенство заразява 
всичко - от колежа, където трябва да 
учат всички, и бакалавърската степен, 
която всички трябва да получат с риск 
дипломата да бъде превърната просто 
в лист хартия, през равенството на по-
ловете срещу законите на природата и 
това на думите, колко хубаво звучи „уни-
секс“, до това на животните, които би 
трябвало да придобият човешки пра-
ва... Законът за пенсиите стана жертва 
на това широко разпространено вярва-
не, като накара правителството да иска 
една и съща система за всички францу-
зи без изключение.

Равенството е свещено
Французите обаче бързат да обявяват 

равенството за свещено... само когато 
трябва да пазят привилегиите си. Сега 
пенсионната реформа показва наглед-
но това.

Протокомунистическите синдикати 
отричат своите корени, за да защитят 
придобитите си предимства, а рефор-
маторските организации отхвърлят въ-
веждането на единна възраст, без да 
ги е грижа за дефицита. Задължител-
ните вноски за пенсионно осигуряване 

на равнище от 28% са сред най-високи-
те в света. Държавните разходи за пен-
сии като дял от брутния вътрешен про-
дукт (БВП) във Франция възлизат на 14% 
- близо два пъти над средното за стра-
ните от Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие (ОИСР). 
За сравнение те са 4,6% от БВП в Кана-
да, 7% в САЩ, 5,2% в Австралия и 5,1% в 
Нова Зеландия... Но какво значение има 
това, всеки би искал другите да плащат 
за него.

Въпреки всичко никой не признава, 
че хората, които печелят от специални-
те пенсионни режими, се държат сякаш 
„пътниците съществуват само заради 
доброто на кораба“, по думите на лорд 
Актън. С други думи, като че ли услугите, 
за които те получават пари, за да ги пре-
доставят, са направени повече за тях, 

отколкото за хората, които те наричат 
„доброволни потребители“, за да бъде 
забравено, че всъщност са клиенти. На-
шите пенсии страдат от прекалено мно-
го неравенства, поддържани от всички 
данъкоплатци в полза на някои хора.

Различия, които не могат 
да бъдат заличени

Реформата на президента Еманюел 
Макрон обаче иска да въведе един пре-
комерно унифициран и егалитарен ре-
жим. Едностранчивата политика и едно-
странчивите доводи винаги са опасни, 
а равните условия може да се изродят 
в тирания, дори когато е дегизирана 
просто като фин деспотизъм. Животът е 
по-сложен от онова, към което биха ис-
кали да го приравнят идеологиите, и со-
циалната тъкан се подхранва от нашите 

различия, които не могат да бъдат зали-
чени.

Равновесието на интересите и нужди-
те можеше да оправдае пенсионен ре-
жим на солидарна и егалитарна основа 
за всички плюс допълнителни режими 
- задължителни, но оставени на свобод-
ния избор на всеки. Това щеше да е от-
варяне за капитализацията, която на-
всякъде предлага по-високи пенсии на 
по-ниска цена. Реформата можеше да 
е много по-справедлива и приемлива. 
Вместо това новият режим накрая ще 
бъде фрагментиран - неприложим за по-
лицаите, различен според възрастовата 
група, придружен от специфични мер-
ки за преподавателите и самонаетите... 
И от данъкоплатците ще се искат пари.

Максимализмът може да има обра-
тен ефект. Не е подходящо нито да бъде 
заклеймявано равенството, нито то да 
бъде превръщано в единствена мярка 
за всяка политика и морал. Известно ра-
венство е необходимо за сцеплението 
на всяко общество. Известно неравен-
ство - също, като плод на свободата, за 
да върви светът напред. Прекалено го-
лямото неравенство е разрушително за 
социалната връзка, когато е нелегитим-
но.

„Свобода - колкото е необходимо, ра-
венството - колкото е възможно“, пред-
лагал мъдро (френският министър на 
финансите Ан Робер Жак) Тюрго на крал 
(Луи Шестнайсети, б. прев.), за да бъде 
избегната революцията. Той не е бил 
чут! /Превод от френски: Николай Ста-
ноев/

* Жан-Филип Делсол е адвокат, президент 
на Института за икономически и фискални 

изследвания (Iref).

Пенсии: Френският 
парадокс на равенството
�За французите то е свещено само когато трябва да пазят привилегиите си

Снимкa: БТА



АЛИ СТЕФАНОВА
ali@bg-voice.com

С 
прегръдки, наздравици, мечти 
и надежди пристига Новата го-
дина. Посрещаме я шумно по 
площадите с много очаквания 
за здраве, щастие, успехи и бла-

годенствие. Както всяка година от 4000 го-
дини насам, когато на първия ден от новата 
година („Акиту“) са се организирали праз-
ненства в древен Вавилон.

Още преди новата ера римляните започ-
нали да си разменят подаръци и да се ве-
селят цяла нощ, като си желаели един на 
друг щастие, късмет и благополучие. Обик-
новено това ставало в началото на март, до-
като Юлий Цезар не въвел новия календар 
– Юлианския, според който новата година 
започва на 1 януари, както е и днес.

Всеки народ в продължение на векове е 
създавал и предавал от поколение на поко-
ление новогодишните си традиции и пове-
рия. Ето защо те са толкова разнообразни, 
но са обединени от вечната човешка на-
дежда, че новата година ще бъде по-щаст-
лива от старата.

Традиция от древни времена е вземане-
то на важно решение с настъпването на но-
вата година. Например днес отказваме ци-
гарите или започваме диета. А за древните 
вавилонци най-важно било да върнат взе-
тото назаем.

Смята се, че човек може да повлияе на 
късмета си през идващата година според 
това какво прави или яде през първия ден 
на годината. Затова много хора прекарват 
първите минути на празника с най-близки-

те си приятели и семейството си. Датчаните 
вярват, че като ядат понички на празника, 
това ще им донесе късмет. Американците 
пък, че белият боб с черни петна е сим-
вол на просперитет и затова той неизмен-
но присъства на празничната трапеза. Друг 
„щастлив“ зеленчук е зелето, чиито листа са 
символ на книжните пари.

Шумът е важна част 
от тържествата

Бурните аплодисменти, викове и звънки 
наздравици не са само начин да изпуснеш 
парата, а от древни времена са средство 
да се прогонят злите духове. Днес в някои 
части на света тази традиция продължава 
да се спазва. В Дания например посрещат 
първите часове на новата година, чукайки 
с всичка сила по вратите на съседите си и 
хвърляйки парчета от глинени съдове по 

стените на собствените си домове.
В Япония за шумотевицата отговарят та-

мошните „кукери“ - ошогацу. Танцьорите 
обикалят домовете, като в такт с движени-
ята си бият с бамбукови пръчки по специал-
ни новогодишни барабани и размахват кре-
четала в ръцете си.

В наши дни Нова година се посреща с 
много блясък и настроение по улиците 
в световните столици. Хората излизат на 
площадите в Ню Йорк, в Лондон, в Париж, 
на брега край операта в Сидни, на плажа 
Копа Кабана в Бразилия. Там се забавляват 
под звуците на долитащата от всички стра-
ни музика и под светлините на хиляди про-
жектори. Мнозина са маскирани, а повече-
то носят бутилка шампанско в едната ръка 
и пищяща играчка в другата.

Нека новата година ви донесе много 
здраве, успех, щастие, любов, топлина и 
сбъднати мечти. И много пътешествия. Да 
започнем от обиколко на новогодишните 
празненства по света. Ето ги:

В Ню Йорк събитието 
е магично шоу

а кулминацията е пускането над множе-
ството на кристалната Голяма ябълка, как-
то наричат нюйоркчани града си, пълна с 
конфети. Специално проектираната крис-
тална сфера се спуска от 1907 г. и се е пре-
върнала в символ на празничната нощ.

Тя е направена от 504 триъгълни криста-
ла, електрическите й двигатели и макари се 
управляват от компютър, тежи половин тон 
и е с диаметър около 2 м. Организаторите 

на тържеството в никога неспящия град в 
празничната нощ преобразяват сградите 
на площада в гигантски водопад от светли-
ни.

Весела тълпа, хиляди празнуващи и пози-
тивно заредени хора от цял свят – такава е 
и новогодишната атмосфера на Шанз-Елизе 
в Париж. Тя обещава да ви зареди с нестих-
ващи емоции на веселие, любов и радост. 
Прелестни гледки като в приказен свят 
ви очакват на известното авеню и площад 
„Конкорд”. Да не забравяме и уникалното 
светлинно шоу, което може да наблюдавате 
над Триумфалната арка.

Сърбите имат възможност да празнуват 
Нова година по два пъти – на 31 декември 
и на 13 януари. Те смятат, че ако на Нова го-
дина вали сняг, това е добра поличба и го-
дината ще бъде плодородна и успешна. Ако 
е суха и топла – е лош знак. Балканските ни 
съседи, предимно млади хора, се забавля-
ват до зори в пълни клубове и ресторанти. 
На площадите в много сръбски градове се 
организира посрещане на новата година. 
В Белград хиляди граждани чакат идване-
то на новата година около църквата „Све-
ти Сава“. Там е и най-пищното новогодишно 
светлинно шоу.

Прага, наричан „Градът 
на стоте кули“

е един от най-красивите градове не само 
в Европа, но и в света. Сред местните е 
известен като „Silvestr“. В навечерието на 
Нова година градът оживява. Голяма част 
от забавленията са на Вацлавския площад 
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Нoвa гoдинa e вaжeн дeн в кaлeн-
дaрa нa бългaринa. Тя е известна 
oщe кaтo Вacильoвдeн, тъй кaтo 

тoгaвa ce пoчитa пaмeттa нa cв. Вacи-
лий Вeлики. Тoй ce нaричa cъщo и Cурвa, 
зaщoтo в тoзи дeн oбикaлят cурвaкaритe.

Cурвaкaнeтo (лeкo удрянe пo гър-
бa c дрянoвa пръчкa, cъпрoвoдeнo c 
блaгoпoжeлaния) прoдължaвa дa ce прaк-
тикувa, мaкaр чe вeчe нямa чaк тoлкoвa 
дълбoк ритуaлeн cмиcъл. Тo пo-cкoрo 
e aтрaкция и зaбaвлeниe зa дeцaтa, нa-
чин дa припeчeлят някoя пaричкa oт 
близки и рoднини. Вcъщнocт идeятa нa 
cурвaкaнeтo, дълбoкият му cмиcъл e дa 
ce нaпрaви нeщo кaтo дoбрa мaгия зa 
здрaвe и блaгoпoлучиe прeз цялaтa гo-

динa. В тaзи мaгия учacтвaт cурвaчкaтa 
кaтo oбрeдeн прeдмeт и думитe, кoитo ce 
прoизнacят при cурвaкaнeтo, oбяcнявa 
дoц. Бaeвa и дoпълвa: Мнoгo e вaжнo cур-
вaчкaтa дa бъдe нaпрaвeнa oт дрянoвo 
дървo, зaщoтo, oт eднa cтрaнa, дрянът e 
мнoгo здрaв, жилaв и уcтoйчив, a oт другa 
– тoй e първoтo дървo, кoeтo цъфти прeз 
нoвaтa гoдинa.

Другият вaжeн кoмпoнeнт e caмaтa 
блaгocлoвия, тя имa рaзлични вaриaнти, 
нo oтнoвo ce пoжeлaвaт здрaвe и изoби-
лиe. Нeщo oт coртa нa: „Cурвa, cурвa гo-
динa, вeceлa гoдинa! Злaтeн клac нa нивa, 
чeрвeнa ябълкa в грaдинa, пълнa къщa 
c кoпринa, пълнa кecия c пaри! Живo-
здрaвo дoгoдинa, дoгoдинa дo aминa!“

В България – сурвакане 
за здраве и изобилие

и Стария градски площад. Из целия град 
изригват фойерверки, а най-зрелищният 
спектакъл е на „Letna gardens“, който може 
да се наблюдава от близките мостове. По 
време на празненствата се разбиват бутил-
ки с шампанско.

В навечерието на Нова година Рейкя-
вик се радва само на 4 часа слънце, което 
кара местните да превърнат новогодишна-
та нощ във фестивал на светлините. 200 000 
души се грижат за светлинното шоу, което 
започва почти половин час преди полунощ. 
Палят се огньове, чието предназначение е 
да изгорят проблемите на старата година. 
Барове и клубове се грижат за доброто на-
строение до малките часове на сутринта.

Германците не могат да си представят но-
вогодишната нощ без фойерверки, за кои-
то всяка година се харчат над 100 милиона 
евро. Традицията в новогодишната нощ 
да се правят шумни празненства произли-
за още от Средновековието, когато хората 
вървели по улиците на големи шумни тъл-
пи, за да разпръснат злите духове. Трапе-
зата за най-лудата нощ е символична: супа 
или печено свинско са символ на благопо-
лучие, а рибата означава добро бъдеще, за-
щото винаги плува напред. За късмет, пари, 
любов и щастие германците си подаряват в 
новогодишната нощ розови марципанови 
прасенца и леят олово. По фигурките, кои-
то се получават от излятото олово, се гадае 
за бъдещето. Не се поднася месо от перна-
ти, за да не отлети късметът.

На прага между старата и новата годи-
на испанците и португалците изпълняват 
един стар ритуал: едновременно с ударите 
на часовника, отброяващи последните ми-
гове от старата година, те сдъвкват по едно 
зърно грозде – общо 12 на брой, като в съ-
щия момент си намисля желание за всеки 
един от дванадесетте месеца. Който сбърка 
с броенето, рискува късметът да му изневе-
ри през новата година. Специално за този 
обичай в супермаркетите се продават па-
кетчета с по 12 гроздови зърна.

В швейцарския 
кантон Апенцел

коледари, облечени в традиционни носии, 
обикалят къщите, за да поздравят стопани-
те с настъпването на новата година. На гла-

вите си носят пищно украсени шапки с мо-
тиви и сцени от живота на местните хора, а 
към носиите им са прикрепени звънци. Ко-
ледарите пеят и танцуват, а в замяна полу-
чават храна, напитки и пари.

Руснаците, за да приветстват новата годи-
на, след дванадесетия удар отварят вратата 
на дома си и излизат по площадите на го-
лемите градове, където вдигат наздравица.

В новогодишната нощ на италианците не 
трябва да липсват две неща – традиционни-
ят джолан с леща като признак на късмет и 
богатство през новата година и червеното 
бельо. Смята се, че това гарантира щаст-
ливи и успешни дни през новата година. В 
дните преди празника витрините на мага-
зините буквално „почервеняват“ – от бики-
ните до боксерките.

В Дания пазят старите и повредени съдо-
ве през цялата година, за да може през но-
вогодишната нощ да ги изхвърлят през вра-
тата. Датчаните вярват, че колкото повече 
съдове счупят, толкова повече приятели ще 
имат.

Хиляди хора се стичат

на прочутия плаж 
Копа Кабана

в Рио де Жанейро, привлечени от пищната 
заря. Според традицията трябва да се но-
сят бели дрехи – цветът на мира, чистота-
та и невинността – успешен старт за нова-
та година.

В Китай обикновено украсяват домовете 
си с огромни фенери, а украсеното с фене-
ри дръвче се нарича Дърво на светлината. 
Малчуганите в Китай получават подаръци-
те си едва в края на януари, когато е китай-
ската Нова година.

Англичаните по традиция не посрещат 
новата година с шумни празненства, нито 
пък е прието да се канят гости. Повече от 
250 000 души обаче се тълпят по бреговете 
на Темза в Англия, за да отбележат настъп-
ването на една по-хубава, по-здрава и щаст-
лива Нова година и да оставят зад себе си 
старата година. Миговете до полунощ от-
броява на обратно историческият часов-
ник Биг Бен и десетминутно шоу озарява с 
фойерверки небето. Най-осветени в ново-
годишната нощ са Окото на Лондон, кулата 
Шард и парламентът.

10, 9, 8, 7... Честита Нова година!
�За да е здрава и щастлива, по света ядат понички, боб или зеле

Сан Франциско

Лондон Мелбърн Париж

Сърбия Тай Пей Сидни

Новогодишно от Норвегия
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е пропътувала 
една от най-из-
вестните кот-
ки в България 
- Хайди. Освен 
хилядите кило-
метри за крат-
кия си четириго-
дишен живот тя е 

преплува и три 
морета. Това раз-
каза стопанинът й 
Данаил Нешев, с който пъ-
тешестват през всички сезони.

 в цифри

милиарда 124
години плува дърво в езеро в щата Орегон. 
Мистерията на дървото идва от там, че то плува 
вертикално на водата, вместо както обикнове-
но - хоризонтално. Езерото е част от национа-
лен парк в Орегон и обхваща 50 квадратни ки-
лометра,  дълбоко е 594 м.р , д

€15 милиона 

от джакпот спечели 
французин от коледна 
томбола. Това е втора-
та най-голяма печалба в 
историята на лотарията 
„Евромилиони”. Късмет-
лията е жител на градче 
в сезерозападната част 
на страната.

7,5 

250 000
KM

подаръци раздаде Дядо Коледа в празничната нощ, преди да се 
върне отново на Северния полюс. Това съобщи Обединеното ко-
мандване на аерокосмическата отбрана на Северна Америка (НО-
РАД), което проследи пътуването на добрия старец.
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АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice.com

С
поред множество проучва-
ния качваме само половин 
килограм по време на ко-
ледните и новогодишните 
празници. Не бързайте оба-

че да се успокоявате, защото според 
същите проучвания не успяваме да сва-
лим тези 500 г и те се натрупват към те-
глото ни с всяка следваща година.

При хората с наднормено тегло ки-
лограмите, които се натрупват по праз-
ниците, са повече – те качват около 2,5 
кг. Средното покачване на теглото на 
човек на средна възраст е в рамките 
на половин-един килограм на година. 
Това означава, че голяма част от кило-
грамите, които качваме, могат да бъдат 
обяснени с храненето ни по време на 
празниците.

Не искаме да се лишаваме от тра-
диционните ястия и богатите трапе-
зи, които продължават с дни, но в съ-
щото време не желаем и да натрупаме 
излишни килограми. Този конфликт ни 
притеснява и ни пречи да се насладим 
истински на празниците.

Вижте няколко изпитани съвета, кои-
то ще ви помогнат да запазите фигурата 
си, без да се лишавате от удоволствията 
на празничната новогодишна трапеза.

Хапнете това, 
което обичате

и оставете това, което харесвате. Вмес-
то да препълвате чинията си с неща, 
които не ви носят особено удовлет-
ворение, опитайте да хапнете само от 
храните, които истински обичате. По 
празниците масите са отрупани – не е 
нужно да опитате от всичко, избирайте 
само любимите си храни. От останали-
те можете да хапнете по всяко време на 
годината. Не яжте нещо, само защото е 
„традиционна гозба“.

Слушайте тялото си
Имаме склонността да ядем някои 

храни, като тиквеник например, само 
защото това се яде на Коледа. Ядейки, 

без да мислим какво слагаме в устата 
си и защо, ни кара да пренебрегваме 
сигналите на тялото си, че е гладно или 
преситено. Наистина ли обичате тикве-
ник? Дали нямаше да изберете вашия 
любим десерт вместо тиквеника, ако 
имахте избор?

Това, че определена храна се появя-
ва рядко в менюто ни, не означава, че 
задължително трябва да я ядем. За да 
ви е още по-лесно да прескочите някои 
от традиционните гозби, без усещане-
то, че се лишавате от нещо, планирай-
те си уикенди на новогодишните ястия 
през предстоящата година. Обещайте 

си, че ще си направите тиквеник през 
януари, а сарми през февруари напри-
мер – винаги можете да ги консумирате 
в свободния си ден, ако сте на храните-
лен режим.

От леки към тежки ястия
Започвайте празничните си обеди 

или вечери със салата или супа, след 
това преминавайте към белтъчните 
ястия и когато стигнете до десерта, би 
трябвало да се наситите още от първи-
те три хапки.

Не си „пестете“ калории. Ефектът на 
умишленото гладуване преди планира-

на богата вечеря може да е обратен на 
очакванията ви. Вследствие на пониже-
ната от глада кръвна захар, нивата на 
хормона кортизол се увеличават, кое-
то води до желание за мазни, солени и 
сладки храни. Вместо да се „пазите“ за 
обилната новогодишна вечеря, опитай-
те да хапвате редовно - през интервали 
от 3-4 часа - през целия ден. 

Спазвайте правилото 
за трите хапки

Към всички сладки неща по време на 
празниците можете да прилагате пра-
вилото за трите хапки: първата хапка е 
най-вкусна, а последната е „като за фи-
нал“ – всяка хапка между тях е една и 
съща. В три хапки се събира цялото 
удоволствие от хапването на десерт, 
така че съсредоточете вниманието си 
върху тях и е много по-малко вероятно 
да прекалите със сладкото.

Една от най-големите клопки на хра-
ненето по време на празниците е, че 
не сме способни да преценим кога сме 
хапнали достатъчно и сме спрели да се 
наслаждаваме на храната, а ядем меха-
нично. За да можете да си отговаряте на 
този въпрос, използвайте „трика на ви-
лицата“. Той е съвсем лесен, но много 
ефективен. Необходимо е единствено 
след всяка хапка да оставяте вилицата 
си върху чинията и да я пускате.

Сдъвчете храната си бавно
преглътнете и след това отново взе-
мете вилицата. Силата на този трик се 
крие в пускането на вилицата. Това ни 
напомня да забавим темпото на хране-
нето си, да се насладим на храната и да 
общуваме с останалите на масата. Като 
се храним по-бавно, успяваме много 
по-добре да „чуем“ сигналите на тяло-
то си.

Използвайки тези съвети, ще успеете 
да се насладите на празничните трапе-
зи, без да качите излишни килограми. 
Не забравяйте, че акцентът на нового-
дишния празник са хората около нас, а 
не храната на масата.

Храната vs. добрата форма: 
Няколко съвета за Нова година

�Вижте как да запазите фигурата си покрай празничната трапеза

Червеното цвекло съдържа холин, 
който изчиства от токсини не само чер-
ния дроб, но и целия организъм. Пре-
махва от тялото и тежките метали. Ма-
кар и съдържанието на желязо да не е 
високо, то е с много добро качество, 
което го прави чудесна храна за про-
чистване на кръвта. Ето защо в следва-
щите дни след Нова година е добре да 
си приготвите една супа от този позаб-
равен от кулинарията ни зеленчук. 

Първата стъпка за приготвяне на 
супата е да обелите и нарежете 300 г 

моркови, 400 г червено цвекло на куб-
чета и наситно 2 глави лук. Задушете за 
около 5 мин. в малко вода и 2 с.л. зех-
тин или олио.

Когато сместа е готова, добавете 2 
скилидки чесън, 10 г джинджифил, 1 
ч.л. кимион, 1 ч.л. горчица на зърна и 
разбъркайте добре. След това добаве-
те вода или зеленчуков бульон на вкус 
и оставете да къкри 30 мин. Посолете 
на вкус, добавете и 1 ч.л. червен пипер, 
сервирайте супата поръсена с малко 
магданоз.

Диетична супа от червено цвекло
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Ф
ормите и цветовете – една 
безкрайна територия в 
маникюра, подвластна на 
смели решения и безкрай-
ни експерименти. Какви са 

последните тенденции в украсата на но-
ктите?

Тенденции при 
формите

През последните няколко сезона на-
блюдавахме завръщане към естестве-
ния маникюр. Това обаче се променя 
през есен/зима 2019-2020. И една от топ 
тенденциите са ноктите стилето. Дълги, 
заострени и с драматичен ефект, те не 
остават незабелязани.

Преминаваме към една по-елегантна 
и много женствена тенденция. Нокти-
те със средна дължина и бадемовидна 
форма са актуални този сезон. При тази 
дължина на ноктите могат да се напра-
вят интересни рисунки и декорации.

Завършваме с любима тенденция на 
всички практични жени. Късите овал-
ни нокти са модерни този сезон, пише 
rozali. При тях не може толкова да се заи-
граете с рисунките, но пък има куп акту-
ални цветове, в които да ги разкрасите.

Тенденции 
при цветовете

Тук е мястото за истинското творчест-
во. Добавете малко блясък към еже-
дневния маникюр, като заложите на лак 
за нокти с брокат. Изберете един или два 
пръста, които да разкрасите с блясък, за 
да е крайният резултат балансиран.

Нежните и семпли рисунки са топ тен-

денция при ноктите този сезон. Еле-
гантно заиграване с формите, точки и 
сърчица са сред най-предпочитаните 

варианти. Интересни са и рисунките аб-
стракции, при които просто има прели-
ване на цветовете.

Дизайнерът Джеръми Скот наложи 
една интересна тенденция при дрехи-
те, аксесоарите, а и при маникюра. Това 

е използването на модата и кра-
сотата за отправяне на 

послания. Затова и ма-
никюрът с букви е 

толкова актуален. 
Този тренд е под-
ходящ за по-дъл-
гите нокти, върху 
които могат да се 
изпишат дори ня-

колко думи.
Една от предпо-

читаните тенденции 
за сезона е маникю-

рът в неутрални цветове. 
При него ноктите са с цвят, мак-

симално близък до кожата. Маникюрът 
в неутрални цветове е чудесен избор за 
по-късите нокти, защото издължава оп-
тически нокътната плочка.

Маникюр в нюанси 
на червеното

Вечната тенденция - червен маникюр, 
отново е тук. Този сезон се залага ос-
новно на два нюанса - класическо ярко 
червено и дълбоки бургундски тонове. 
Червеният маникюр е открояващ се и 
страстен, няма как да останете незабе-
лязани с него.

Интересна тенденция за сезона е ма-
никюрът, украсен с перли. Тази тенден-
ция е особено подходяща за специални 
поводи и е топ тренд при сватбения ма-
никюр. Не много практична, но опреде-
лено открояваща се.

Маникюрът на тази 
зима: Дълъг и заострен
Вижте всички 
топ тенденции 
за сезон 
2019/2020
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З
вездните рокли на отиващата 
си година блестят от стил, еле-
гантност и хармония. Те са оне-
зи, с които едни от най-извест-
ните дами в света минаха по 

Червения килим на 2019-та.
Певици, актриси, манекенки и модни 

знаменитости искряха от чар, но заслу-
гата за това имаха цял екип от специа-
листи - стилисти, гримьори, фризьори 
и маникюристи. Понякога резултатът 
е изумителен и визията на известната 
дама е завършена, отделните елементи 
са съчетани хармонично и крайният ре-
зултат е безупречен стил.

През 2019-та определено най-стилна-
та дама бе

актрисата 
Реджина Кинг

Тя присъства с най-много тоалети в 
класацията, направена от rozali. За раз-
лика от мнозина, Реджина Кинг не рабо-
ти само с една модна марка. Роклите й са 
елегантни и запомнящи се.

Най-предпочитана модна марка за 
Червения килим през изтичащата годи-
на се очертава Ralph&Russo. Дизайнери-
те Тамара Ралф и Майкъл Русо създават 

бранда едва през 2010 г. За по-малко от 
10 години се налагат като водеща марка 
в света на модата.

Те са първият и до момента единствен 
британски моден бранд, акредитиран 
със сертификат от Френския синдикат 
за висша мода.

Някои от звездните дами пък носят 
дрехи на една и съща марка на Черве-
ния килим и на различни публични съ-
бития. Те обикновено са лица на мар-
ката, както е Марго Роби за Chanel. 
Най-много и най-стилни визии за 2019-
та обаче видяхме при Ема Стоун, облече-
на в Louis Vuitton.

Ralph&Russo 
се налага като 
водеща марка 

в света 
на модата

Звездните рокли на 
2019-та: Стил и блясък

Реджина Кинг

Анджелина Джоли

Снимки: Facebook и Flickr
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З
а медицината като наука има-
ме данни още в дълбока древ-
ност. Своите изкусни лекари 
са имали и древните египтяни, 
елините, римляни, китайци... 

Медицината непрекъснато се развива, 
но има открития, които са оставили ве-
чна следа. Ето някои от тях:

Една от големите революции в меди-
цината е българска – това е хапчето ан-
тибебе.

Вечерта на 15 октомври 1951 г. в една 
от лабораториите на фармацевтична-
та компания „Синтекс“ в далечния град 
Мексико сити млад мъж направил най-
голямото откритие в живота си. Получил 
субстанция, известна в Европа като нор-
тистерон. Неговите изследвания всъщ-
ност са започнали като търсене на сред-
ство в борбата срещу рака, а завършили 
със създаването на вещество, което и 
до ден днешен е активната съставка на 
всички противозачатъчни таблетки. Мла-
дият мъж е прочутият американски учен 
от български произход – професор Карл 
Джераси.

Проф. Джераси е роден на 29 октом-
ври 1923 г. във Виена, Австрия. Баща му 
е сефарадски евреин от България на име 
Самуел Джераси, ветеран от Балканска-
та война. Автор е на романа „Дилемата 
на Кантор“, в който разглежда морала на 
съвременните научни изследвания чрез 
главния си герой д-р Кантор.

Анестезия с етер
На 16 октомври 1846 г. е приложена 

първата анестезия от зъболекаря Уилям 

Мортон. Той приспива пациент, на кого-
то пред аудитория му се отстранява ту-
мор в областта на шията. Анестезията 
била проведена с етер.

Дезинфекцията
През 1847 г. унгарският лекар Игнац 

Земелвайс открива, че смъртността на 
родилките спада с над 50%, ако си из-
мие ръцете преди самото раждане. По 
този начин той открива дезинфекция-
та. Въвежда задължително дезинфекци-
ране на ръцете на медицинския персо-
нал преди манипулации. За съжаление 
откритието му не се посреща добре от 
тогавашните медици и те го вкарват в 
лудница, тъй като са смятали, че всичко 
това са измислици. Там го пребиват жес-
токо и умира от сепсис заради тежки ин-
фектирани рани.

Стетоскопът
Рене Лаенек е френски лекар, който 

през 1816 г. изобретява стетоскопа. До 
този момент „аускултацията“ се провеж-
дала като лекарите поставяли главата си 
директно върху гръдния кош на паци-
ентите си. Тъй като този метод в някои 
случаи се оказвал неприемлив, Лаенек 
изобретил стетоскопа. Наложило му се 
да прегледа млада жена и затова навил 
един лист хартия на цилиндър и го по-
ставил на гърдите на младата жена, а от 
другата страна поставил ухото си. След 
това изобретил първия стетоскоп, който 
представлявал дървен цилиндър и да-
леч няма вида на съвременните стетос-
копи.

Откриването 
на инсулина

През 1921 г. двама канадски лекари 
- д-р Бантинг и д-р Бест - откриват ин-
сулина в Медицински университет в 
Торонто. Те приготвят екстракт от жи-
вотински панкреас за куче, което е с 
отстранен панкреас и развива захарен 
диабет. След инжектирането те наблю-
давали драстично подобрение в състоя-
нието на кучето. Нарекли този хормон 

инсулин (от insula - остров). Откриване-
то на инсулина е едно от най-значимите 
постижения на 20-ти век. След 1921 г. за-
харният диабет от едно метаболитно за-
боляване с висока смъртност започва да 
се превръща в контролирана и все по-
успешно лекувана болест.

Рентгеновите лъчи 
в полза на пациентите

През 1895 г. немският физик Вилхелм 
Рьонтген открива нов вид лъчение, кое-
то нарича „Х“, за да поясни, че е непозна-
то до този момент. След това откритие 
той дава съвсем друга посока на диагно-
стиката. Рьонтген умира по-късно от рак 
заради лъчението, което изучавал тол-
кова дълго време.

Пеницилинът унищожава 
бактериите

През 1928 г. Александър Флеминг по-
ставя началото на антибиотичната ера. 
Една сутрин той открива, че в стафило-
коковите му култури има пораснал му-
хъл, който не е позволил на бактериите 
да се развият. Така той описва антибак-
териалните свойства на пеницилина.

Ваксините ликвидират 
много зарази

През 19 век Луи Пастьор създава вак-
сини срещу бяс и антракс, а д-р Едуард 
Дженер създава ваксината срещу вари-
ола. Тези учени поставят началото на 
борбата с инфекциозните заболявания 
и тяхната профилактика. Благодарение 
на масовата ваксинация срещу вариола, 
през 1980 г. Световната здравна органи-
зация обявява заболяването за ликви-
дирано по цял свят. 

Д-р Дженер доказал ефекта от вакси-
ните, като взел материал от крава, болна 

от вариола, и го нанесъл върху драско-
тини по кожата на сина на свой работ-
ник. След известен период от време 
Дженер заразява детето с човешка ва-
риола. То не заболяло и така доказал, че 
детето е създало имунитет срещу забо-
ляването. Ваксините се наричат така от 
vacca – крава.

Апаратът за измерване 
на кръвното

През 1881 г. Самуел Баш създава пър-
вия сфигмоманометър. Той бил пълен с 
течност и към него се свързвал живачен 
манометър. Налягането, което оказвала 
течността върху съдовете, било реално-
то налягане в тях.

Кръвните групи
През 1901 г. Карл Ландщайнер успява 

да открие АВО система и описва четири-
те кръвни групи. Също така описва кръ-
вногруповата несъвместимост.

Друго откритие е откриването на 
сладката урина при диабетиците. През 
1679 г. Томас Уилис открива, че хората, 
болни от диабет, имат сладка урина, като 
я опитвал на вкус. Години наред това 
бил единственият метод за поставяне-
то на диагнозата захарен диабет. Освен 
това той открил, че хората с инсипиден 
диабет имат безвкусна урина и нарекъл 
заболяването безвкусен диабет.

Синтезирането на аспирина
Феликс Хофман бил млад фармацевт, 

които работил за фармацевтична ком-
пания и търсел лек за заболяването на 
баща си. Той страдал от артрит и имал 
много силни болки в ставите. Хофман, 
търсейки лекарство, което да облекчи 
болките, успява да синтезира ацетилса-
лициловата киселина през 1899 г.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�Проф. Джераси направил най-
голямото откритие в живота си

Карл Джераси

Снимки: Internet

Великите медицински открития 
и българинът сред тях

Стетоскопът на Лаенек
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С
лабите жени са по-защитени 
от вероятността да се разбо-
леят от рак на гърдата. Това 
установиха специалисти от 
Американското онкологично 

дружество. Те са открили, че рискът от 
този тип рак се понижава при намалява-
не на телесното тегло.

По време на проучването били анали-
зирани данни за 180 хиляди жени на 50 
и повече години, които участвали в 10 
изследвания.

Телесното им тегло било измерено 
три пъти в разстояние на 10 години - в 
началото на изследването, 5 години по-
късно и отново след около 4 години. Ре-
зултатите показали, че за жените, които 
отслабнали и съхранили по-малкото си 
телесно тегло,

рискът бил по-малък
отколкото за участничките, чието телес-
но тегло останало непроменено.

За жените, които отслабнали с 2-4,5 
килограма, рискът от рак на гърдата бил 

с 13% по-малък. Понижаването на те-
лесното тегло с 4,5-9 килограма допри-
несло за намаляване на риска с 16%, а 
отслабването с повече от 9 кг намалило 
риска с 26%.

За жените, които отслабнали с 9 кг и 
след това възвърнали първоначалното 

си телесно тегло, рискът също малко се 
понижил.

Ракът на гърдата е един от най-раз-
пространените видове рак сред жените.

Учени прогнозираха, че в бъдеще 
гъбите ще се превърнат в новата 
суперхрана.

„Гъбите са много здравословни. Те са 
с ниско съдържание на мазнини, с ви-
соко съдържание на фибри, те също са 
с високо съдържание на протеини. Съ-
държат много, много ценни хранителни 
вещества като минерали и витамини“, 
обяснява Джъд Уилсън, биолог в „Mbio“, 
фабрика за гъби в графство Монаган, 
Ирландия. Тя има собствени лаборато-
рии, в които 40 учени не само изучават 
състава на компонентите им, но и сама-
та гъба във всичките й малки детайли.

„Както нашата кожа, гъбата произ-
вежда витамин D чрез употреба на 
светлина, почти идентична на нашия 
собствен процес. Но важното е, че по-
неже се произвежда естествено от гъ-
бата, това е веган форма на витамин D, а 
знаем, че има хроничен дефицит на ви-
тамин D в световен мащаб.“, обясни пък 
Питър Коркоран, изпълнителен дирек-
тор на „Mbio“.

Гъбите са здравословна храна спо-
ред учените, особено за вегани или 
хора, които прекарват повече време в 
офиси и автомобили вместо на слънче-
ва светлина.

Гъбите – суперхраната 
на бъдещето

Слабите жени – по-защитени 
от рак на гърдата�Изследване 

откри 
зависимост 
между теглото 
и коварната 
болест

Захар от 
Космоса 
създала живота
на Земята

Учени от Япония и САЩ откриха 
в паднали на Земята метеорити 
молекули захар, които може да 

са имали решаваща роля за появата 
на живот на нашата планета, съобщи 
Сайънс алърт.

Специалистите се натъкнали на ри-
боза - една от ключовите съставки на 
РНК, свързани с предаването на гене-
тична информация в живите органи-
зми, в два въглеродни хондрита - най-
разпространения вид метеорити.

Освен това били открити и други 
важни за живите организми въглехи-
драти. Извънземният им произход бил 
доказан въз основа на прекалено го-
лямото количество изотопи на въгле-
род 13. 

Това потвърждава, че тези съедине-
ния може да са били доставени на Зе-
мята от небесни тела.

„Изследването предоставя първи-
те директни доказателства за наличие 
на рибоза в Космоса и доставянето й 
на Земята, заяви Йошихоро Фурукава 
от университета Тохоку в Япония и до-
пълни - Тази извънземна захар може 
да е допринесла за формирането на 
РНК на пребиотичната Земя и това да 
е довело до появата на живот.“
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Е
дна невероятна жена с неверо-
ятни способности и невероятен 
дух живее в Сърбия. Бояна Йо-
ванович е единственият човек 
в света, който знае какво зна-

чи светът ти да се преобърне буквално. 
Тя вижда всичко наопаки, чете наопаки, 
пише наопаки и прави всичко наопаки, 
но това не й пречи да е здрава, да работи 
и да има прекрасен малък син.

Минала е през много трудности в ко-
муникацията като дете и тийнейджър, 
а след множество изследвания учени в 
Бостън и в Масачузетс я определят за фе-
номен.

Майката на Бояна разказва, че още с 
първата си глътка въздух Бояна започ-
ва необичайния си живот. Тя се е родила 
наобратно. След това започнала да пъл-
зи наобратно, а после да чете и пише на-
обратно - като започва от долния десен 
ъгъл към горния ляв. Никога не се е учи-
ла да го прави по този начин, за нея това 
е единственият възможен.

„Имам проблем и с ориентацията. Най-
вече на открити и по-широки простран-
ства. Не мога да преценя кое е ляво и кое 
– дясно, кое е горе и кое – долу. Поняко-
га се страхувам. Получавам паник атаки. 
Дори тук, в родния ми град, съм се изгуб-
вала. В такива моменти се налага да звъ-
ня на майка ми и на баща ми, за да дойдат 
и да ме прибират“, разказа Бояна пред 
bTV.

Заради това младата жена почти не е 
пътувала извън родния си град. Никога

няма да може 
и да шофира

Споделя, че е изпитвала трудности в 
училище, а преподавателите често поста-
вяли под съмнение действията й.

Мечтата на Бояна била да стане иконо-
мист. В училище получавала най-добрите 
оценки, въпреки трудностите, които има-
ла с писането и четенето. Всъщност имен-
но нейната особеност сбъдва мечтата й. 
Личният й лекар я препоръчва на кмета 
и така вече 10 години тя работи в общи-
ната.

„Работих с Бояна месеци наред, без да 
забележа, че тя вижда света по специфи-
чен начин. Когато разбрах, бях много из-
ненадан, защото не съм и предполагал, 
не съм успял дори да доловя нищо нео-
бичайно.

Тя е много последователна и старател-
на в работата си и сме много доволни от 
нея. Тук тя се занимава с логистиката на 

материали. Подготвя и сесиите на мест-
ния парламент“, каза шефът й Неманя.

На работното място на Бояна всичко 
е обърнато наобратно – компютърната 
клавиатура, мониторът, телефонът, ка-
лендарът и всички документи, с които тя 
работи.

„Първоначално работата ми беше 
свързана с много писане и с директен 
контакт с хора. Имала съм доста непри-
ятни ситуации с тях. Някои от тях искаха 
да ме снимат, за да ми се подиграват след 
това.

Обикновено когато трябва да се по-
дпиша някъде, например в банка, хора-
та се опитват да ми обяснят, че трябва да 
обърна листа наобратно или пък, когато 

съм в ресторант и сервитьорът ми прави 
забележка, че

държа менюто 
неправилно

По препоръка на сръбски лекар, след 
като става пълнолетна, родителите й я 
изпращат в Съединените щати. В Бостън 
учени от „Харвард“ и Института по техно-
логии в Масачузетс й правят множество 
изследвания.

„Направиха ми много тестове. Казаха 
ми, че това е феномен. Няма нищо общо 
със зрението ми. То си е напълно нор-
мално. Специфичен е начинът, по който 
мозъкът ми възприема и преработва ин-
формацията. Но нито аз, нито те могат да 
дадат обяснение. Казаха ми просто да го 
приема и това е“, обясни жената.

Животът на Бояна е като на всички нас. 
Днес тя е и майка след 8 години чакане.

След работа няма търпение да се при-
бере вкъщи, за да види своя син – 8-ме-
сечния Михайло. Тя живее заедно с май-
ка си и баща си.

„Когато започна да пълзи, пълзеше на-
обратно. Не съм забелязала нищо друго 
по-необичайно за едно малко дете. По-
късно установих, че тя изпитва страх, ко-
гато се движи, когато се навежда. Зали-
таше, тръгваше назад и аз трябваше да 
я хващам всеки път и да й обяснявам, че 
трябва да се върви напред. Беше й мно-
го трудно.

Отне й около две години да проходи. В 

тийнейджърските й години 
сме имали много объркани 
ситуации. Ако й кажа напри-

мер: „Купи 1 кг захар и 2 кг 
брашно!“, тя купува точно об-

ратното – 2 кг захар и 1 кг браш-
но. С всичко беше така“, спомня си 

майката на Бояна.
„По-късно и от Харвард ни потвърдиха, 

че това е феномен. Тя не е болна.

Това не пречи 
на здравето й

Но имахме много проблеми, когато 
беше малка. Децата я обиждаха и я отбяг-
ваха. А тя просто беше различна, един-
ствения такъв случай в света“, заяви ба-
щата на Бояна.

„Не съм имала много приятели. Всич-
ки ми казваха Бояна Наобратното, децата 
ми се подиграваха.

Аз не мога да кажа, че виждам наобра-
тно, защото това е нормалният за мен на-
чин да виждам всичко. Най-тежко ми е 
било, когато хората са си мислили, че си 
измислям и съм фалшива. 4 години се мъ-
чех да пиша нормално като другите, но 
така и не успях да се науча. Много стра-
дах от това“, споделя Бояна

„Винаги съм била скромна и съм се 
радвала на малкото, което имам. Иска-
ла съм просто да си имам едно детенце. 
Сега си имам. Живи сме, здрави сме. Ми-
сля, че съм една искрена и свястна жена. 
Имах 8-годишен брак, но така и нямахме 
деца. Детето ми днес е истинско чудо“, 
обясни Бояна.

Малкият Михайло също пише с лявата 
ръка и също пълзи наобратно. Бояна по-
дозира, че може би и той ще вижда све-
та като нея. „Искам детето ми да е живо и 
здраво. Ако бъде като мен, искам да му 
покажа правилния път напред и да му 
кажа, че в това няма нищо страшно. На-
дявам се никой да не го обижда заради 
мен. Днес той е целият ми свят“, посочи 
жената.

„Бих искала да кажа и на хората, че 
трябва да се приемат такива, каквито са, 
да не се срамуват от себе си, да не се оп-
итват да се скрият от света. Аз така съм 
се родила. Такава съм, каквато съм. Човек 
трябва да се примири със себе си, за да 
го приемат и другите“, добавя още Бояна.

Светът се преобърна. Буквално! 
Бояна вижда всичко наопаки

�Младата жена е призната 
за феномен от учени в 
Бостън и Масачузетс

Снимки: Screenshots bTV
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Наркофамилията 
Ескобар влиза на 
пазара на смартфони

Н
аркофамилията Ескобар на-
влиза на пазара на смартфо-
ни, при това със скандална 
реклама. Във видеото ос-
къдно облечени жени де-

монстрират възможностите на устрой-
ството.

Инициатор на бизнесначинание-
то е Роберто де Хесус Гавириа, братът 
на колумбийския наркобос Пабло Ес-
кобар. Той реши да пусне марка сгъва-
еми смартфони и да конкурира Motorola 
Razr, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate 
X. Докато другите устройства струват 
съответно 1500 долара, 1980 долара и 
2400 долара, то устройството

Escobar Fold 1 е много 
по-евтино -

350 долара, пише CNET. Смартфонът е 
отключен и съвместим с „всички мрежи 
по света“.

В сгънато положение устройството 
разполага със 7.8-инчов AMOLED FHD+ 
екран. Работи под управлението на опе-
рационната система Android 9.0 (Pie), а 
процесорът му е Qualcomm Snapdragon 
от осмо поколение. Камерите са две – 
16- и 20-мегапикселови.

„Това е напълно революционно ус-
тройство в мобилния свят, тъй като г-н 
Ескобар отхвърли всички търговци на 
дребно и едро, за да го получат клиенти-
те на възможно най-евтина цена“, обяс-
нява главният изпълнителен директор 
на Escobar Inc. Олоф Густафсон.

�Устройството ще конкурира сгъваемите модели на Motorola и Samsung

Снимкa: Youtube screenshot

Канадските предприемачи Майк 
Медикоф и Деймиън Винце 
създадоха уникален продукт. 

Те успяха да произведат за първи 
път паста за зъби, която може да се 
използва като таблетка. Идеята цели 
да предложи алтернативно реше-
ние на проблема с пластмасовите 
опаковки на пастите за зъби. Всяка 
година хората изразходват стотици 
милиони продукти, като рециклира-
нето им е невъзможно, а за пълното 
разграждане на опаковката в при-
родата са нужни около 500 г.

Революционният продукт има съ-
щия вкус и химичен състав като вся-
ка една паста за зъби, която можете 
да откриете на пазара, информират 
NewAtlas и Digital. За да използвате 
„Change Toothpaste“, е необходимо 
да поставите таблетката между зад-
ните зъби, докато се размекне и за-
почне да се превръща в пяна, кога-
то можете вече да приложите мокра 
четка. Иновативната паста не съдър-
жа флуор, глутен, млечни продукти, 
ядки и соя, която я превръща в под-
ходящо решение за вегани и други 
хора, които спазват специфични ре-
жими на хранене.

Направиха 
хапче вместо 
паста за зъби
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Е
дна нова технология в стро-
ителството на сгради, която 
може скоро да навлезе широ-
ко в ежедневието ни, са „теч-
ните“ прозорци.

Проектът се разработва съвмест-
но от германски, испански и български 
учени. Името му е InDeWaG (“Industrial 
Development of Water Flow Glazing 
Systems“).

Технологията се тества в България от 
известно време насам в специално из-
градена сграда - павилион в БАН.

„Течните прозорци“ или „течните“ 
стъклопакети са направени от специ-
ално стъкло. Всеки прозоречен панел 
има две стъкла с кухина между тях, коя-
то образува две камери с циркулираща 
вода и с газ, подобен на антифриз. Вода-
та може да се затопля и охлажда. Има и 
помпа, която да помага за движението 
на водата. Целият този процес не пречи 
стъклата да са винаги прозрачни.

В двете камери има постоянен поток 
от 70 литра дестилирана вода и 30 ли-
тра етилен гликол, който служи като ан-
тифриз. Всеки прозрачен панел действа 
като

индивидуален 
слънчев колектор

Използвайки соларни клетки, про-
зорците абсорбират слънчевата радиа-
ция и я превръщат в топлинна енергия, 
за да отопляват вътрешността на сгра-
дата. „Предимството на използването 
на течности вместо въздух вътре в стък-
лото е, че водата е по-гъста, така че тя 
поглъща инфрачервена светлина в по-
широк диапазон“, казва Миглена Нико-
лаева-Димитрова, физик в БАН.

Температурата и влажността в експе-
рименталния павилион се наблюдават 

постоянно, за да се види дали енергията 
може да бъде произведена и използва-
на дългосрочно или при много различ-
ни климатични условия. „Ние измерва-
ме температурата вътре в прозорците“, 
обяснява Красимир Живачки, техниче-
ски сътрудник в БАН. „Измерваме я на 
всеки двадесет сантиметра, започвайки 
от пода и след това се качваме нагоре 
през прозореца. По този начин знаем 
как се разпределя топлината вътре във 
всеки прозорец“, допълва той.

„Aкo външнaтa тeмпepaтypa e твъpдe 
ниcкa, мoжeм дa cпpeм вoдния пoтoк, 
зa дa мoжe cлънцeтo дa нaгpee вoднaтa 

кaмepa и пpoзopцитe дa cтaнaт пo-гope-
щи. Aкo външнaтa тeмпepaтypa e виcoкa 
или aкo вътpe в cгpaдaтa тeмпepaтypaтa 
вeчe e кoмфopтнa, мoжeм дa включим 
вoдния пoтoк, зa дa paзпpeдeлим eнep-
гиятa нa дpyги мecтa в cгpaдaтa“, oбяc-
нявa Xyaн Aнтoниo Epнaндec Paмoc, 
пpoфecop пo чиcлeни aнaлизи и кoм-
пютъpни нayки в Maдpидcкия пoлитex-
ничecки yнивepcитeт.

Известен недостатък на течните про-
зорци е, че са 2 до 3 пъти по-тежки от 
стандартните и това прави трудно под-
менянето на вече съществуващи стък-
лени фасади. За да стане подмяната без-

опасно, е нужно да се изследва дали 
сградата е достатъчно здрава.

Учените смятат, че скоро може да се 
започне с

комерсиално 
производство 
на течните прозорци.

„Разбира се, първо трябва да сме си-
гурни, че технологията ще работи при 
големи сгради“, казват те.

Измерванията в демонстрационния 
павилион в София ще продължат през 
следващите 10 години. Подобен пави-
лион ще се изгради и в Испания.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Течни прозорци - една 
технология, която 
се тества в БАН
�Проектът се разработва съвместно от 

германски, испански и български учени
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin@bg-voice.com

П
разниците в края на годи-
ната са време за шумни 
партита и весели купони. А 
какво биха били те, ако не 
съчетани с алкохол в раз-

лични комбинации и щуро настроение. 
Но, внимание! Празничният маратон, 
обилната храна и количествата алко-
хол, които често правят прекарването 
ни незабравимо, са взривоопасно съ-
четание, рискът от което не трябва да 
пренебрегваме.

То може да доведе до онова, което 
лекарите наричат „Синдром на праз-
ничното сърце“. Терминът е създаден 
през 1978 г., за да опише внезапно-
то увеличаване на пациентите в 
спешните кабинети по вре-
ме на празниците. Те се 
оплакват от аритмия, 
известна като пред-
сърдно мъждене 
(AFib).

AFib е нерит-
мичен – заба-
вен, забързан 
или нередовен 
пулс, който чес-
то се усеща като 
„трептене“ в гър-
дите. Усещането 
може да бъде при-
дружено от свето-
въртеж, задух, умора 
и дори болка в гърдите. 
Ако дълго време не се ле-
кува, Afi b може да доведе до 
кръвни съсиреци, инсулт, сърдеч-
на недостатъчност и други усложнения, 
свързани със сърцето.

Въпреки че сърдечноболният е по-
уязвим за празничния синдром, внезап-
ното начало на предсърдно мъждене 

най-вече поразява перфектно здрави 
хора без съществуващи сърдечни про-
блеми. „Това състояние най-често се 
наблюдава при пациенти без основно 

сърдечно заболяване“, казва кардиоло-
гът от Северна Каролина д-р Кевин Кем-
бъл, цитиран от „Списание Осем“.

Връзката 
с алкохола

„Смята се, че AFib в празничния сър-
дечен синдром е свързан с прекомер-
но поглъщане на алкохол“, казва Кем-
бъл. Алкохолът може да причини късо 
съединение в електрическата система 
на сърцето, да промени нивата на елек-
тролитите (или солите) в кръвта и да 

увеличи отделяне-
то на хормоните на 
стреса, като напри-
мер адреналин и 
кортизол, пояснява 
лекарят.

Дори умерена-
та консумация на 
алкохол повиша-
ва риска от пред-
сърдно мъждене, 
пояснява електро-
физиологът Марко 
Перес, който про-
вежда изпитание-
то на Apple Watch 
Heart за предсърд-
ното мъждене.

„Този риск е още 
по-висок при по-
сериозни количе-
ства изпит алко-
хол“, казва Перес. 
След третото питие 
за вечерта вече за-
почнете да се на-
блюдавате, съветва 

той. Понякога хората дори не осъзна-
ват, че са изложени на риск.

Учените припомнят какво е умерена 
консумация на алкохол: едно питие на 
ден за жените и две напитки на ден за 
мъжете. В САЩ стандартна напитка е 14 
мл чист алкохол; в Обединеното крал-
ство е 10 мл - и двете са равняващи се 
на около 1,5 унции спиртни напитки, 5 
унции вино или 12 унции обикновена 
бира.

Около 60% от надигащите чашите с 
алкохол в един момент ще получат епи-
зод на предсърдно мъждене, прогнози-
ра Перес.

„Със сигурност казвам на пациентите 
си с хипертония да внимават с алкохо-
ла, защото той може да повиши кръвно-
то ви налягане“, казва кардиологът д-р 
Марта Гулати от Американския колеж 
по кардиология. „И със сигурност зна-
ем, че хипертонията е един от сериоз-
ните фактори, които могат да повишат 
риска от предсърдно мъждене.“

Как да избегнем 
синдрома

На купона си бройте чашките, знайте 
си ресурса, бъдете добре хидратирани.

Бъдете умерени в поглъщането на ал-
кохол и храна. Не прекалявайте с тан-
ците. Увеличете съня и спортните за-
нимания, за да сведете до минимум 
стреса.

Ако обаче във всеки един момент 
през празниците (или дори през годи-
ната) имате сърцебиене, задух или усе-
тите, че сърдечната честота е твърде 
бърза, трябва да бъдете прегледани от 
лекар, казва Гулати.

За алкохола и синдрома 
на празничното сърце
�Бройте си чашите на купона, за да не посетите Спешна помощ
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Двама пияници се срещат:
- Здрасти! Как посрещна Нова годи-

на?
- Ужасно - като подарък, събудих се 

под елхата.
- Че какво лошо - както винаги, на 

теб ти е станало традиция.
- Да, но не насред гората...

� � ☺
Писмо
„Скъпи Дядо Коледа,
вече три години ти искам едно по-

жарникарско камионче. Моля те тази 
година донеси ми едно пожарникар-
ско камионче“.

„Скъпо дете,
упоритостта ти ме дразни, тази 

Нова година, докато спиш, ще запаля 
къщата така, че ще получиш не един, 
а всички пожарникарски камиони от 
твоя и близките градове“.

� � ☺
Момиче пита гаджето си:
- Скъпи, ние имаме вече тримесеч-

на връзка. Не е ли време вече да ме 
представиш на семейството си? На-
пример тези дни след Нова година?

- Няма начин – отговаря момчето. – 
Жена ми е на санаториум, а двете ми 
деца са във ваканция и са на село при 
баба и дядо.

� � ☺
- Свалих коледните лампи, че ми 

святкат като патрулка и ми убиват на-
строението...

� � ☺
- Скъпи, какво да ти взема за Нова 

година?
- И какво ми е останало? Ти вече 

всичко ми взе!

� � ☺
- Може ли да ви помоля за една ус-

луга? Тези от вас, които планират да 
поставят светлинна украса в градини-
те си за Нова година, може ли да из-
бегнете неща, които са в синьо и ми-
гат?

Всеки път, когато карам, мисля, че е 
полицията и имам пристъп на паника. 
Трябва да си махна крака от ускори-
теля, да си хвърля бутилката с вино, 
да си сложа колана, да си хвърля те-
лефона на пода, да спра радиото и да 
бутна пистолета под седалката. Това е 
твърде много за мен за толкова крат-
ко време… Благодаря на всички ви 

за съдействието и че вземате 
под внимание чувствата ми.

� � ☺
- С приятелите ми имаме 

традиция - всяка Нова годи-
на, след празниците, ходим 
без пари.

� � ☺
Баща телефонира на сина 

си, който живее в Америка:
- Сине, трябва да ти съоб-

щя, че майка ти и аз се раз-
веждаме. 45 години мъки 
стигат...

- Тате, не говори така. И то 
точно в навечерието на Нова 
година!

- Не можем да се търпим вече. Това 
е. Но не смея да се обадя на сестра ти. 
По-лесно ще е ти да й го съобщиш.

Отчаян, синът се обажда на сестра 
си, а тя се ядосва:

- Как може да се развеждат, на тия 
години? Остави на мен, аз ще оправя 
нещата.

Тя се обажда на баща си и му казва:
- Не може да се развеждате. И дума 

да не става! Нищо не правете, докато 
аз и брат ми не си дойдем!

Бащата затваря доволно телефона 
и се обръща към жена си:

- Скъпа, всичко върви по план. И 
двете деца ще си дойдат за празници-
те и сами ще си платят пътя!

� � ☺
- Какво ще готвиш за Нова година?
- Стихотворение! После тръгвам по 

комшиите!

� � ☺
13 полицаи се явяват на изпит по 

обща култура и политическа подго-
товка.

Първи влиза най-висшият и изпит-
ващият го пита:

- Избройте видове животни!
- Ягуари.
Вторият полицай, чул недочул, ка-

зал февруари. Следващият март,... ап-
рил, ноември, 12-ият казал декември 
и за тринайстия не останал месец.

Почудил се малко и казал:
- Честита Нова година!

� � ☺
Разговор между блондинки:
- Мила, ти знаеш ли, че тази Нова го-

дина е в петък?

- Олееее, дано само да не е 13-ти!

� � ☺
Облякох бяла рокля, обух бял чора-

погащник. Мисля си, за Нова година 
ще съм снежинка. Погледнах се в ог-
ледалото: същинска пряспа!

� � ☺
- Честита Нова година!
- Как Нова година?!? Февруари е!
- Божееееее, мъжът ми ще ме убие! 

Никога не съм се прибирала толкова 
късно от кръчма!

� � ☺
На Нова година:
- Слабите хора спят в салатата, сил-

ните в десерта...
Доктор минава на визитация. В от-

делението по травматология му каз-
ват:

- А ето тази блондинка постъпи вче-
ра.

- Какъв е проблемът?
- Счупен крак.
- И как го е счупила.
- Взела е гребло и е събирала листа 

в двора си.
- Е как може да си счупи крака, до-

като събира листа – удивил се докто-
рът?

- Ами лесно. Залитнала и паднала от 
дървото.

� � ☺
Преди Нова година две блондинки 

отишли в гората. Ще търсят елха за 
празника. Търсили, търсили. Обика-
ляли, обикаляли. Накрая грохнали от 
умора. Едната блондинка казала:

- Виж какво, муцка. Омръзна ми да 
обикаляме и да търсиме. Ако искаш, 
да вземем една елха, която не е отря-
зана.

� � ☺
Блондинка се прибира вкъщи:
- Скъпи, струва ми се, че в карбура-

тора на колата е попаднала вода.
- О-о-о! Колко умна си станала? 

Вече от коли разбираш. А поне знаеш 
ли къде се намира карбураторът?

- Ами знам. В колата.
- А колата къде се намира?
- В реката.

� � ☺
Катаджия спира блондинка с джип. 

Блещи се и не може да повярва на 
очите си:

- Мога ли да ви попитам защо кола-
та ви има различни номера отпред и 
отзад?

- Ами много просто. Толкова ли е 
трудно да се сетите? Отпред ми е но-
мерът на мобилния ми телефон, а от-
зад е номерът на домашния.

� � ☺
Блондинка попълва формуляр. Ще 

кандидатства за американска виза. В 
крайна сметка не я одобрили, защо-
то в последната графа на формуляра, 
там, където пишело „не попълвай“, тя 
написала „добре“.

- Слушай, брато, Нова година идва, 
а нямам пари и никой не иска да ми 
даде назаем. Вече втора нощ не мога 
да мигна.

- Защо не каза по-рано?
- Ти можеш ли да ми помогнеш?
- Разбира се! Точно вчера ми дока-

раха от Швейцария страшни хапчета 
против безсъние.

� � ☺
Трима приятели обсъждат кой как-

во е подарил на гаджето си за Коледа.
Първият:
- Представете си, обикаляме с га-

джето по магазините, тя видя едни 
секси бикини... Струваха ми 50 лева...

Вторият:
- А аз отивам с жената в някакъв ма-

газин, а тя като хареса едни прашки с 
диаманти по тях... Струваха ми некол-
костотин долара...

Третият:
- А моята пък видя едни гащи, съв-

сем обикновени, нищо особено... 
Струваха ми 100 хиляди и развод...

Първият и вторият:
- А в кой магазин ги намери?
Третият:
- В какъв магазин, бе.... под леглото 

ги намери...

� � ☺
Телефонен разговор в навечерието 

на Нова година:
- Ало, застрахователната компания? 

Извинете, можем ли да застраховаме 
дома си по телефона?

- Не, това е невъзможно. Сега ще ви 
изпратим свой представител, който 
ще сключи договор с вас.

- Добре, само го пратете по-бързо, 
защото елхата вече догаря, а килимът 
започва да пуши.

� � ☺
Застояли се гостите на едно ново-

годишно тържество, домакинята вече 
не знае какво да ги прави. Телефонът 
звъни и на нея й хрумва идея. Връща 
се в стаята и вика:

- Пожар, пожар!
Всички:
- В чий дом?
- Не разбрах добре... на някого от 

вас.

� � ☺
Приближават новогодишните праз-

ници. Мъж в командировка решил да 
изпрати на жена си подарък. Получи-
ла тя колета и като го отворила, наме-
рила вътре чорапогащник. На единия 
му крачол било написано „Честита Ко-
леда“, а на другия „Честита Нова годи-
на“.

Тогава жената изпратила на мъжа 
си следната телеграма:

„Благодаря ти за подаръка. Надя-
вам се, че ще дойдеш да ме видиш 
между двата празника...“

� � ☺
Малкия Иванчо казва на баща си:
- Вече за Нова година не искам 

влакче, а колело!
- Вече не искаш ли влакче?
- Искам, но намерих едно в шкафа 

ти.

� � ☺
- Ще дойдеш ли с нас да пием на 

Нова година?
- Не, вкъщи ще съм... освен ако не се 

скарам с жената.
- Постарай се, все пак е Нова годи-

на!

� � ☺
- Какво е по-добре да подаря - един 

голям подарък или много малки?
- Много малки.
- Тогава ще подаря пакет семки.

� � ☺

Виц в снимкаВиц в снимка

ееммаатее
аа ммии.

ииммаммее 
гооддии-

ххоодиимммм 

ссиинаа 
иикка::
съъообб-

ее раазз-
ммъъкии 

а. ИИ тоо

- Дядо ми казваше: 

Атанасе, не ти 

трябва елха за Нова 

година. Купи си 

ракийка и суджук. 

Спаси дърво! Еколог 

беше дядо...
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Пилешки пържоли с гъби 
и картофи на фурна

Тиквени палачинки

Предварително сваряваме 2 не-
белените картофа, след което ги 
намачкваме.

Обезкостяваме 5-6 пилешки пър-
жоли от бут, махаме им кожата.

Нарязваме 1 глава лук на ситно, за-
пържваме го в сгорещена мазнина 
заедно с 250-300 г почистени и на-
рязани на едро гъби – пачи крак или 
печурки. Посоляваме на вкус, поръс-
ваме с ½ ч.л. тарос - или магданоз, или 
мащерка по желание - и черен пипер 
на вкус.

След като лукът омекне, прехвър-

ляме при него намачканите картофи. 
Разбъркваме и изключваме котлона.

Поръсваме пържолите със сол и 
черен пипер на вкус, поставяме ги на 
дъното на намаслена тава.

Отгоре разпределяме омекналите 
зеленчуци, поливаме с 200 мл смета-
на. Слагаме отгоре и 5-6 триъгълни-
чета топено сирене, при нужда посо-
ляваме отново.

Поставяме в ниската част на пред-
варително загрята фурна на 180 гра-
дуса и печем в продължение на 30-45 
мин.

Както знаете, тиквата е изклю-
чително полезна, също така е 
много вкусна и намира много-

бройни приложения в готварството. 
Изненадайте любимите си хора с тази 
тиквена сладост!

В купа или блендер сложете всич-
ки необходими продукти – 1 ч.ч. 
брашно от елда, или обикновено 
брашно, ½ ч.чаша тиквено пюре, ½ 
ягодово или друго плодово мляко 
по ваш вкус. Добавете и 3 с.л. коко-
сово масло, 1 пакетче бакпулвер, ½ 
ч.л. сода за хляб, 2 ч.л. канела и ½ 
ч.л. индийско орехче. Миксирайте 
до получаване на гладка смес.

Тиквено пюре се получава от сва-

рена тиква или тиква на пара.
В нагорещен тиган сложете мал-

ко кокосово масло или обикновено 
олио или зехтин и една по-голяма 
лъжица с връх от сместа. Разстеле-
те леко във формата на кръгче и пе-
чете, докато се появят балончета на 
повърхността. След това обърнете и 
печете до готовност – максимум ми-
нута. 

Печенето на цялата палачинка ста-
ва много бързо, за това ги наблюда-
вайте. След като са опечени тик-
вените вкуснотии, поръсете с мед, 
плодове, ядки, семена, домашен шо-
колад и каквото ви е вкусно.

Да ви е сладко, тиквено и уютно!

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Райна Кабаиванска. Потник. Елини. Ар. Минеи. Рулит. 
Корт. Рогач. Тотем. Камено. Акола. Аул. Лос. Пусан. Скрин. Фин. 
Хартс. Пориви. Алеко. Атасу. Рахил. Капот. Шарп. Несин. Номад. 
Рапири. Ирасу. Адо. Туя. Париж. Семов. Рок. Цехин. Полоси. Ламаит. 
Икона. Ин. Филип. Антре. Деец. Сфера. Импас. Радиан. Колар. Ева. 
Нар. Олово.Април. Окр. Трева. Авлиги. Обятия. Лауда. Ос. Квартира. 
Стажант. 

ОТВЕСНО: Капитали. Анатоли Нанков. Ион. Монах. Пукал. Дарба. 
Интерес. Ли- ния. Мисир. Яр. Анион. Хелер. Цапфа. ТТТ. Яки. Гопак. 
Сипеи. Енории. Акра. Уроки. Ахтар. Леяр. Участ. Анири. Наков. Таел. 
Касап. Ринит. Овал. Илитон. Тонаж. Крило. Ас. Витол. Патос. Поема. 
Аут. Кан. Тасос. Мусон. Правда. Нике. Круша. Елада. Плаж. Омари. 
Адамо. Есери. Икар. Уивър. Досие. Вигон. Артелни. Провинциалист. 

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
Възможно е да 
имате пробле-
ми и неразбира-
телства с хора, с 
които имате общи 
дела. Не е изклю-
чено да реагира-
те изключително 

емоционално, ако другите имат различ-
ни от вашите виждания за отмятане на 
задачите. Не е изключено да направи-
те голяма инвестиция, която да ви до-
несе печалба впоследствие. Важно е 
да сте внимателни към семейството и 
партньора си и да им отделите нужното 
време и внимание, защото в противен 
случай има риск да се почувстват пре-
небрегнати.

Астрологична прогноза 
27 декември 2019 г. - 7 януари 2020 г.

РАК
Възможно е да 
срещнете хора, 
които по един или 
друг начин да раз-
ширят мирогледа 
ви и да са ви прият-
на компания. Ще се 
занимавате със се-

мейни или наследствени въпроси и не е 
изключено да се напрегнете, докато се 
опитвате да угодите на всички потър-
певши. Добре биха ви се отразили спа 
или разкрасителни процедури, както и 
разходки в планината. Ще сте много ро-
мантични, много е вероятно така да ус-
пеете да изгладите отдавна тормозещи 
ви конфликти с половинката ви.

ВЕЗНИ
Ще бъдете нервни 
и докачливи, така 
че помислете, пре-
ди да кажете нещо. 
Не се затваряйте в 
себе си, общувай-
те възможно най-
много. Партньорът 

ви ще прояви разбиране. В работата ще 
реагирате на ситуацията доста бавно и 
това ще се дължи на увеличените нива 
на отговорности. Не се притеснявайте, 
ще успеете да се справите. 

КОЗИРОГ
Много е вероятно 
да имате социал-
ни ангажименти 
и да посетите съ-
бирания, на които 
да се натъкнете 
на хора, на които 
отдавна сте хвър-

лили око. Ще ви се наложи да се борите 
с недоброжелатели или с конкуренти в 
службата. При всички случаи ще тряб-
ва да защитавате позициите си. За да 
имате успех, е много важно да запазва-
те самообладание. Много е вероятно да 
промените обзавеждането си, да пред-
приемете ремонт или да си закупите 
нова мебел или уред за дома.

ТЕЛЕЦ
Ще имате нужда от 
близост, разбира-
не и отдаденост. 
Не е изключено 
да ви се нало-
жи да учите нови 
неща във връзка 
с професионална-

та ви реализация. Вероятни са сблъсъци 
с авторитети или с хора с власт, които е 
важно да преодолявате с финес. Ще сте 
много харесвани и важни за вас хора ще 
търсят вниманието ви. Не е изключено 
някои от вас да заформят флирт с колега, 
който в бъдеще да прерасне във връзка 
и по-сериозни отношения. Ще имате зна-
чителни финансови постъпления.

ЛЪВ
В професионален 
план са възмож-
ни пречки, които 
ще ви се наложи да 
преодолявате. Мно-
го е вероятно да 
сключите задкулис-
ни договорки или 

да кроите важни бъдещи планове. Не е 
изключено седмицата да ви донесе фи-
нансови колебания и размисли за пари. 
Някои от вас ще направят голяма инвес-
тиция и ще стартират важен проект.

СКОРПИОН
Не е изключено да 
се скарате с важен 
за вас човек. Спо-
рът ще е кратък и 
по-скоро ще задъл-
бочи, отколкото 
влоши отношени-
ята ви. В служебен 

план ще сте изключително успешни. 
Много е вероятно да направите впе-
чатление в работата си и пред висшес-
тоящите. Благодарение на компетент-
ността ви ще ви се отворят нови врати и 
възможности за развитие.

ВОДОЛЕЙ
Не са изключе-
ни ангажименти 
с по-възрастни 
роднини, праве-
не на зъби или 
друг вид меди-
цински проце-
дури. Ще сте на 

любовна вълна и ще се стремите с всич-
ки сили да докажете привързаността 
си на любимия, както с думи, така и с 
мили жестове. В професионален план 
най-много ще се раздвижат работите ви 
около нови бизнес проекти. Точно при 
реализирането им най-ясно ще проли-
чат качествата и способностите ви. Въз-
можно е да сключите печеливши сдел-
ки и важни споразумения.

БЛИЗНАЦИ
Очертават се ин-
тересни финансо-
ви възможности. 
Не се оставяйте да 
бъдете измамени и 
се опитайте да пос-
тавите основите на 
вашето професио-

нално бъдеще, както и на бъдещи добри 
доходи. През този период ще искате да 
бъдете център на вниманието и ще да-
вате различни съвети на всички около 
вас. В любовта не се страхувайте да по-
казвате чувствата си, защото те ще бъдат 
споделени. Ако спортувате, пазете се от 
травми.

ДЕВА
Важно е да внима-
вате с документите, 
които подавате или 
подписвате, както 
и с преговорите, 
които водите. В на-
чалото на седмица-
та няма да се чувст-

вате особено комфортно и ще сте леко 
объркани. Няма да ви се занимава нито 
със социални дейности, нито с решава-
нето на ежедневни дела. Добре е да си 
отделите време за почивка и уединение 
и да избягвате излишния стрес. 

СТРЕЛЕЦ
Ако съумеете да 
останете спокойни, 
ще сте достатъчно 
ефективни и бър-
зо ще се справя-
те на работното си 
място. По всяка ве-
роятност ще ви се 

предоставят нови и интересни възмож-
ности. Възможно е да получите покана 
за среща или любовно обяснение от чо-
век, когото харесвате. За вас това е вре-
ме на големи промени. Някои от вас ще 
подобрят визията си с нова прическа 
или с козметична процедура, зарежда-
не на гардероба си с нови дрехи или ак-
сесоари, други ще стартират нов спорт.

РИБИ
Много е вероятно 
да изникват разли-
чия в мненията със 
заобикалящите, но 
въпреки това е до-
бре да се стараете 
да сте толерантни 
към другите. В ра-

ботата ви са възможни подписването на 
нови договори и сключването на пече-
ливши сделки. Възможно е да получи-
те повишение, увеличение на заплатата 
или бонус. В любовта е много вероятно 
да задълбочите отношенията си с лю-
бимия. Важно е да не задълбочавате в 
сериозен конфликт, ами да потърсите 
нужните компромисни варианти.
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Н
ов късмет, ново начало, 
нови възможности, любов, 
пари – вече нямаме търпе-
ние да узнаем какво ни оч-
аква през новата 2020 годи-

на. Всички сме любопитни да надникнем 
в бъдещето и да разберем дали надеж-
дите ни за просперитет и благополу-
чие ще се сбъднат. Ето какво можете да 
очаквате в новогодишната нощ. И нека 
празникът ви да бъде изпълнен с краси-
ви емоции, много топлина в сърцето, с 
любов и сбъдване на всичките ви мечти.

Овенът ще блесне 
с щедрост

В новогодишната нощ ви се иска да впе-
чатлите всички със своята щедрост. До-
бра идея е да подарите нещо ваше, кое-
то се е харесало от някой от гостите ви. 
По този начин със сигурност ще станете 
герой и ще се окажете в центъра на вни-
манието. Внимавайте с харчовете, бъде-
те въздържани в постъпките си - това ще 
ви спаси от разочарование.

Телеца го очаква 
съдбоносна среща

В новогодишната нощ ви чака скъп по-
дарък. Голяма е вероятността да полу-
чите отдавна мечтания такъв. В същото 
време е възможна неочаквана и веро-
ятно съдбоносна среща, която ще про-
мени нещо във вас. Ще имате желание 
да видите свои роднини или приятели. 
Важно е вашето поведение да не стане 
причина за свада с близките и да не бъ-
дете прекалено високомерни.

Близнаците ще видят 
интересни неща

Възможно е в новогодишната нощ да 
имате желание да се уедините, но не се 
отказвайте от празненството - ще види-
те интересни неща. Предстои ви да из-
слушате сантиментални откровения, да 
съчувствате или утешавате. Главното е 
вашето настроение да не пострада. Ак-
тивно ще се отдадете на своите кули-

нарни желания и ще похапнете повечко. 
Вземете се в ръце. Празникът си е праз-
ник, но не бива да преяждате.

Ракът ще срещне 
нов човек

Чака ви интересно запознанство в ново-
годишната нощ. Голяма е вероятността 
да се появи човек, който след известно 
време ще изиграе важна роля в живо-
та ви. Не странете от нови запознанства, 
бъдете общителни и приветливи. Въз-
можно е среща-чудо. Звездите ви готвят 
необичаен подарък от страна на много 
близък човек. Не е изключено това да ви 
подтикне към личностно развитие.

Лъвът ще запомни 
празника

Настроението ви в новогодишната нощ 

ще бъде 
не прос-
то хуба-
во, а ве-
ликолепно 
- дълго ще 
го помните. На 
вашето позитив-
но настроение ще 
повлияе и някой бли-
зък. Възможно е този човек да 
отгатне тайните ви желания и да извър-
ши чудо, например да ви подари нещо, 
за което сте мечтали, но не сте го спо-
деляли. Нощта ще бъде радостна в слу-
чай, че не я посрещате с колеги - голяма 
е вероятността от кавга, която ще разва-
ли не само празника, но и вашите взаи-
моотношения.

Девите ще водят 
интересни разговори

В новогодишната нощ е възможно да 
се появят нови планове и желания. Не 
е изключено разговорът с някой да ста-
не импулс за бъдещето ви. Чака ви ин-
тересна беседа на философски, литера-
турни или езотерични теми и това също 
ще остави следа в душата ви. Възможно 
е да решите да се отправите към заведе-
ние или на разходка на място, нетипич-
но за нова година. Ако приятелите ви 
подкрепят, вашата авантюра ще се увен-
чае с успех.

Везните ги очаква 
забележителен празник

В новогодишната нощ се въздържай-
те от авантюри и опасни развлечения. 
Колкото по-спокойно и умерено проте-
че празникът, толкова повече ще избег-
нете проблемите. Не канете в дома си 
непознати хора и не злоупотребявайте 
с алкохола. Очаква ви забележителен 
празник с приятни изненади и вкусна 
храна.

Скорпионите 
ще ги застигне нова любов

Вашето настроение в новогодишна-
та нощ много ще зависи от сутрешното 
ви събуждане на 31 декември. Ако то се 
окаже хубаво, то и празникът ще бъде 
на 100%. Новогодишната нощ може да 
ви донесе нова любов. Възможно е да ви 
се случи нещо необичайно, вълшебно 
събитие, което ще промени съществу-
ването ви или отношението към живота.

Стрелецът започва 
здравословен начин 
на живот

Голяма е вероятността да организира-
те посрещането на новата година като 
се ориентирате към здравословния на-

чин на живот. Не е изключено да ре-
шите да се откажете от алко-

хола, да приготвите само 
здравословна храна и 

да си легнете по-ра-
но. Всичко това е 

забележително, 
главното е да не 
пречите на ве-
селието на дру-
гите с вас. Под-
готовката ви и 
срещата с нова-

та година ще ви 
изпълни със са-

кралност.

Козирога 
го очакват 

много подаръци
Чака ви веселие - ще поразите компани-
ята с талант и ще се окажете блестящ съ-
беседник. Посрещането на годината ще 
ви донесе много положителни емоции 
и приятни подаръци. Главното е внима-
телно да разпределите силите и енерги-
ята си, за да издържите до сутринта. Не 
е изключена спонтанна случайна връз-
ка.

Водолеите ще си правят 
равносметка

За вас новогодишната нощ може да се 
превърне във време на равносметка, 
това е много нужно, но не забравяй-
те да се веселите. Не се откъсвайте от 
компанията. Най-добре е да направи-
те „кръгла маса“ с приятелите и всеки 
от вас да разкаже за най-значимите си 
достижения през отиващата си година. 
Не трябва да се усамотявате - колко-
то повече любящи хора има около вас, 
толкова по-добра ще бъда и новата го-
дина.

Рибите ги очаква 
интересна изненада

В новогодишната нощ ви чака общуване 
с хора, които малко познавате. Именно 
разговорите с тях ще ви донесат най-го-
лямо удоволствие. Възможно е да проя-
вите творчество или да направите кули-
нарен експеримент. Главното е да не се 
съмнявате в силите си и всичко ще бъде 
прекрасно. Очаква ви много интересна 
изненада от близките ви.

В новогодишната нощ: Изненади 
и вълшебства чакат зодиите

И най-мрачните хора започват да се усмихват, 
а скептиците - да мечтаят
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А
ко беше жива, легендарната 
поетеса Петя Дубарова щеше 
да навърши 57. Колко жес-
токо е, че си отиде от живота 
едва на 17!... В продължение 

на 4 десетилетия от смъртта й българите 
от няколко поколения четат и препрочи-
тат стиховете й, взират се в нежното лице 
на това момиче и търсят причините за не-
говата смърт. Причини, останали неясни 
и до днес...

В един зимен ден, 4 декември 1979 г., 
цяла България научава жестоката новина, 
че слънчевото момиче на Бургас - моми-
чето с китарата и звънкия смях, е открито 
мъртво в дома си след прием на голяма 
доза приспивателни. Умира, още нена-
вършила 18!... По свое желание. Въпреки 
големите си надежди. Въпреки копнежа 
си по лятото и морето. Въпреки любовта. 
Въпреки огромната си, но чувствителна 
душа,

попила в себе си цялата 
мъдрост на битието

Последното, написано от ръката й, при-
лича на стенограма:

„Измамена - Младост - Прошка - Сън - 
Спомен - Зад стените на голямата къща - 
ТАЙНА“.

Никой досега не е успял да разгадае 
посланието на Петя, закодирано в тези 
подредени една под друга думи. Както и 
никой не може да даде сигурен отговор 
на въпроса защо това крехко, но красиво 
и много жизнерадостно момиче избира 
смъртта пред това да изживее битието си 
на поетеса и жена на земята.

През краткия си житейски път Петя ос-
тави след себе си ярка и незаличима сле-

да. И добави най-блестящите, кристално 
чисти и неопетнени от време и вятър би-
сери в съкровищницата на българската 
поезия.

Парадокс е, че поезията й струи от жаж-
да за живот. Живот в един добър, всеотда-
ен, хуманен свят, в който хората се обичат 
и си раздават светлина и красиви мигове, 
изпълнени с доброта, щастие и усмивки... 
Очевидно този живот остава единствено 
в идеалите на нейните поетични сънища, 
а реалността не й оставя друг избор,

освен да последва... 
сънищата си

Една от най-добрите ни поетеси е ро-
дена на 25 април 1962 г. в Бургас. Майка 
й има голяма роля в изграждането на ли-
чността и вижданията й, като в същото 
време я напътства в света на изкуството.

Петя започва да пише стихове в най-
ранна детска възраст, като нейните първи 
публикации са във вестниците „Септем-
врийче“ и „Народна младеж“, в списани-
ята „Родна реч“ и „Младеж“. Нейни духов-
ни наставници са поетите Христо Фотев и 
Григор Ленков.

Въпреки краткия си живот поетесата 
оставя след себе си около 200 стихотво-
рения, 50-60 произведения в проза, де-
сетки художествени преводи на песни на 

„Бийтълс“, „Би Джийс“, „Смоуки“ и „Пух“.
„Петя ни завеща една-единствена сти-

хосбирка, и то издадена посмъртно, но 
именно чрез стиховете в нея продължава 
да живее в нас нейното неразгадано Аз“, 
написа преди години един български ли-
тературен критик.

И това е абсолютно вярно. В „Аз и море-
то“, издадена през 1980-а, е

цялата палитра 
на невинната й душа.

Петя е особено будно и ученолюбиво 
момиче. Мечтата й е да учи в английска-
та гимназия в Бургас. Учи и изнася лите-
ратурни четения. Но по характер не е от 
зубрачите и покорните. Тъкмо напротив 
- минава за бунтар и палаво дете. Ней-
ната общителност и веселост буквално 
заразяват околните. Ето защо на всички, 
които са я познавали отблизо, по-къс-
но им е трудно да открият причините за 
онзи мрак в душата й, който я тласва към 
Края!...

През 1978 г. участва във филма на ре-
жисьора Георги Дюлгеров „Трампа“. По 
време на снимките в Самоков, една ве-
чер, докато се забавлява в дискотека в 
Боровец, Петя среща Пер, швед, в когото 
се влюбва. Той остава

първата й 
и единствена любов

В дневника си го описва като „далеч-
ния, светлия, чаровния, нежния“. Водят 
активна кореспонденция известно вре-
ме, след което той просто престава да й 
пише. Преживява го много тежко. Година 
преди да сложи край на живота си, Петя е 
обзета от тежки мисли, свързани с отча-
яние и разочарование от човечеството.

„Най-парадоксалното у мен е, че стра-
данието ми носи щастие. Има нещо ве-
лико в страданието, нещо извисяващо… 
Как си представям страданието – неоно-
ва светлина, две необикновено красиви 
очи, тъжно-спокойни, незагледани, ня-
каква доброта, молба, признание в тях, от 
неона изглеждат черни, а може би са ка-
фяви, сини – не! Тъжно съгласие, не при-
мирение, а съгласие с вече изживяното! 

И две ръце, голи до лактите, които стис-
кат висока чаша бира. Това е страдание. 
Аз съм виждала страданието. То е било 
съвсем близо до мен – на съседната маса. 
И как съм го пожелавала само!“, пише в 
дневника си по това време младото мо-
миче.

От дневника й научаваме, че страда-
нието е било неин спътник въпреки мла-
достта й; че изживяното от нея е търсело

съгласие, не примирение
че дълбоко в себе си тя е била разочаро-
вана от безсмислието на човешкото би-
тие; че щастието си е оценявала като бо-
лезнено изживяване...

„Не искам да живея в заслепение... 
Всичко е така опорочено, някъде отвъ-
тре, от дълбокото на живота лъха гни-
ло. Но искам да вярвам, че има и достой-
ни хора, хора чисти и необикновени. Ако 
има, то те са нещастници“, пише още пое-
тесата в дневника си.

През 2010 г. в Морската градина на Бур-
гас - едно от любимите места на Петя, бе 
открит неин паметник. В къща музей бе 
превърнат домът, в който е живяла. Гро-
бът на Петя често е посещаван от хора, 
които никога не са я познавали, но са 
чели стиховете й.

Призрачните сенки на нейните „дър-
вета като вилици“ ще продължават да ни 
вълнуват и тревожат и ние неволно ще 
продължаваме да търсим в тях мъчител-
ните отговори на въпроса - защо рани-
мата й душа избра да си отиде толкова 
рано...

...И цяла нощ бих гледала
дървета като вилици
и есенна луна,
но с пръстите си медени,
красив като измислица,
докосва ме съня“.

Петя Дубарова, „Докосва ме съня“

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

40 г. след смъртта 
на Петя Дубарова: 
Защо без отговор

�Поетесата си отиде на 17, а днес можеше да бъде на 57

Фрагмент 
от бюст-

паметника 
на Петя в 
Двора на 

кирилицата 
в Плиска

С един от духовните си наставници - бургаския поет Христо Фотев С родителите си

Петя Дубарова

Снимки: Къща-музей „Петя Дубарова“
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АЛИ СТЕФАНОВА
ali@bg-voice.bg

Л
егенди и предания, родопски 
гайди, съхранена памет за ми-
налото и много истина. С това 
живеят и в това вярват хората 
от едно от най-старите селища 

в митичната Родопа планина – село Гела - 
и все още разказват...

По някои данни селото е съществувало 
от 4-ти век преди Христа. Според други 
името Гела има древен произход и пред-
ставлява поздрав, който означава „бъди 
весел“.

Eдна легенда обаче разказва, че сели-
щето носи името на местна жена, която 
била убита от османците.

Единствено Гела и околните села - Ши-
рока лъка, Солища и Върбово - по време 
на османското робство не са били потур-
чени. Едно време българите, които от-
казвали да бъдат потурчени, ги убивали. 
Обаче всички хора от околността били 
пастири и се грижели за животните на ту-
кашния паша. Те му се оплакали, че ако ги 
изколят, няма да има кой да гледа стада-
та му.

Така били 
пощадени от него

По османско време в Гела имало една 
жена със седем сина. Тя осакатила деца-
та си, за да не ги направят еничари. Само 
един от синовете й останал здрав. Когато 
дошли турците, го взели за еничар. След 
години момчето, което вече било стана-
ло мъж, се върнало с други еничари, за 
да накарат хората от селото да сменят 
вярата си. Когато дошъл редът на баща-
та на еничаря, възрастният мъж познал 
сина си. Еничарят обаче не познал баща 
си, бил отведен като малък и не помнел 
нищо. Бащата не пожелал да смени вяра-
та си и го сложили на дръвника. Но когато 
синът му вдигнал секирата над главата му,

замръзнал и не могъл 
да се помръдне.

В горния край на селото имало черко-
вище – свято място - и хората решили да 
направят църква там. Но тези от долния 
край казали, че няма да ходят на църква в 
горния край на селото и че ще си напра-
вят своя. Тогава двете махали започнали 
да се надпреварват в строежа на църкви-
те: горната – „Св. Троица“, а другата – „Св. 
Богородица“.

Мястото за градеж на църквата избра-
ли старите хора на селото. Зимно вре-
ме те ходили на работа в Беломорието, 
а през лятото се връщали в Гела. Хората 

поискали от османците разрешение да си 
построят църква. Разрешили им при ус-
ловие,

че я построят за 
четиридесет дни

Българите се събрали и я построили 
за 32 дни, като си подавали камъните за 
строежа от ръка на ръка. Строежът на 
църквата „Св. Троица“ е от дялан камък и 
е направен така – на ръка.

И за връх Шилестата чука има една ис-
тория. Там имало параклис „Св.св. Петър 
и Павел“, който бил изоставен. Наскоро 
след това един младеж замръкнал там 
посред буря и се помолил на Бог: „Госпо-
ди, ако ме спасиш, ще направя параклиса 
отново.“ И като оцелял, го изградил отно-
во и оттогава всяка година на Петровден 
се прави курбан и има събор на Шилес-
тата чука. Като се качи човек горе, рано 
сутрин,

при ясно време се вижда 
Бяло море.

Наблизо има и манастир, в който през 
османското робство идвали, за да съби-
рат кръвния данък. Всеки бил длъжен да 
доведе децата си да видят дали някое 
няма да им хареса за еничарин. Една ту-
кашна жена завела сина си, те го харе-
сали и избрали за еничарин. Това обаче 
било едничкото й дете и тя поискала от 
игумена да се застъпи за нея. Игуменът 
отишъл при агата и му казал: „Ага, тази 
жена толкова дълго е чакала дете, то й е 
едничкото, не й го вземайте.“ Тогава ага-
та се ядосал, наредил да убият игумена и 
да подпалят манастира. А детето го взе-
ли еничарин...

Освен свързаните с историята и стро-
ежа на църквите, има и други предания, 
в които хората вярват…

Имало един местен овчар, който от 
много самота започнал да вижда една 
мома, която всеки ден се явявала в ко-
шарата му в планината. Оказало се, че 
това не е мома, а самодива, но той се 
влюбил в нея. Майка му и сестра му се 
досетили, че това не е истинска мома, и 
започнали да правят планове как да го 
отърват от нея.

Завързали на кръста 
му омагьосан пояс

Самодивата го видяла, разгневила се, 
превърнала се на вятър и никога повече 
не се появила, а овчарят от мъка и само-
та се побъркал.

Старите хора в Гела казват, ако вкараш 
коня си в обора, а на сутринта го наме-
риш отвързан и уморен, значи цяла нощ 
го е яздил джин. Старите хора казват 
още, като видиш джин, да не викаш, че 
ще ти вземе гласа.

С джиновете е свързан тукашният 
Джинов мост. За него се говори, че като 
се минава там нощно време, особено 
около полунощ, може да се види златно 
диво прасе, което носи на гърба си гър-
не с жълтици. Но видиш ли го – бягай, за-
щото това е джин, който си търси жерт-
ви да им изпие кръвта.

Някои казват, че са го виждали този 
джин. Много вярват хората тука в тия 
неща...

�Легенда разказва, че селото носи името на местна жена, убита от османците

Село Гела, смятано от мнозина за 
енергиен център на величествената 
Родопа планина, е едно от селищата, 
обявили се за родни на легендарния 
Орфей, който със своята арфа успявал 
да укроти и най-дивите зверове, а дър-
ветата се смълчавали, заслушани във 
вълшебната му музика. Според преда-

нията, след загубата на своята любима 
Евридика Орфей слязъл в подземното 
царство през близката пещера Дявол-
ското гърло.

Разказва се, че след като не успял да 
върне своята любима, Орфей бил раз-
късан от поклоннички на Дионисий, а 
тялото му се понесло по река Гела. От 

кръвта на омайния певец поникнали 
бледорозови цветчета, известни днес 
под името силивряк.

Интересен факт за омайното цвете 
е, че дори след дългогодишно херба-
ризиране, докосвайки водата, цветето 
оживява и продължава да расте и цъф-
ти.

В наши дни ежегодното гайдарско 
надсвирване в Гела привлича много 
туристи от страната и чужбина. Всяка 
година хиляди идват в селището, при-
влечени от уникалната родопска гай-

да и зашеметяващата панорама. Из-
вестното родопско чеверме на шиш 
се приготвя на открито на поляните. 
Достъпът е свободен за всички посе-
тители.

Преданията за Гела: 
Мистика и родопски гайди

Орфей с песните си укротявал дивите зверове

Надсвирването с родопски гайди

Снимки: Pixabay и личен архив
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Т
енис звездата на България 
Григор Димитров попадна в 
топ 20 на престижна класа-
ция. Той се нареди сред игра-
чите с най-дълъг стаж в топ 10 

на световната ранглиста за изминалото 
десетилетие. Между 2010 и 2020 година 
Гришо е бил в топ 10 точно 567 дни, кое-
то му отрежда 18-то място в ранглиста-
та. Това се равнява на

15.53% от цялото 
десетилетие

като общо 42-ма тенисисти са били в 
топ 10 за този период.

Единствено Рафаел Надал е бил в де-
сетката през всичките 3652 дни между 
2010 и 2020 г., затова и първото място 
заслужено е негово. Втори се нарежда 
Роджър Федерер - 3568 дни, а трети Но-
вак Джокович - 3400.

Пред Димитров са още Анди Мъри, 
Томаш Бердих, Давид Ферер, Стан 
Вавринка, Хуан Мартин дел Потро, Кей 
Нишикори, Жо-Уилфред Цонга, Марин 
Чилич, Доминик Тийм, Милош Раонич, 
Александър Зверев и Джон Иснър.

Григор обаче изпреварва други оп-
итни действащи играчи като Кевин Ан-

дерсън, Гаел Монфис, Давид Гофен, Ро-
берто Баутиста Агут, Джак Сок, Пабло 
Кареньо Буста и Фабио Фонини.

Въпреки че Григор Димитров имаше 
турбулентен сезон, той се завърна об-

ратно на най-голямата сцена, припом-
ня teniskafe. В началото на кампания-
та българинът претърпя тежки загуби 
и изпадна назад в ранглистата. Всичко 
за него се промени в САЩ. Водещият ни 

тенисист влезе като 78-и в света в по-
следния за годината „мейджър“, имаше 
три поредни загуби и игра на корт №11 
в първия си мач. След Ню Йорк Григор 
може да се похвали с това, че победи 
20-кратния шампион от Големия шлем 
Роджър Федерер

на най-голямата сцена 
в света - „Артър Аш“

После направи силен Мастърс в Па-
риж, където стигна до 1/2-финалите 
и игра като равен с Новак Джокович. 
Всичко това го върна в топ 20 на све-
товната ранглиста.

Григор Димитров ще започне сезон 
2020 на ATP Cup в Австралия, където ще 
бъде играещ капитан за отбора на Бъл-
гария. Отборният турнир се провежда 
от 3 до 12 януари, а българите са в гру-
па с Великобритания, Белгия и Молдо-
ва.

Мачовете на България са в Сидни, 
като в първия дуел (на 3 януари) Григор 
Димитров повежда страната ни срещу 
Великобритания, за която ще се състе-
зава Анди Мъри.

Григор Димитров влезе в 
престижна тенис класация

�Българинът е сред тенисистите с най-дълъг стаж в топ 10

Снимки: Facebook
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Е
дин малък българин сбъдна 
мечтите си и вече има някол-
ко световни титли в шампиона-
ти на най-високо ниво. Той се 
казва Николай Цолов и е на 12 

години, а вече го наричат „българския 
лъв“ в картинга.

Насколо тийнейджърът триумфира с 
историческа победа за страната ни, като 
спечели първия кръг от световните се-
рии в клас „Mini 60“ в Италия.

„Бях на 9, когато животът ми се проме-
ни. Защото тогава се роди голямата ми 
мечта. Тогава разбрах, че за да я постиг-
на,

трябва да не се предавам
да се изправям отново, независимо от 
всичко. Да слушам сърцето си и да ис-
кам още. Да вярвам, че си струва“, казва 
Никола Цолов пред NOVA.

„Когато прелитам на пистата, се чувст-
вам доста приятно, допада ми“, добавя 
той.

Николай има цялата подкрепа на ро-
дителите си, които са непрекъснато 
плътно до него.

„Този спорт изисква пълно отдаване и 
поради тази причина Никола се обучава 
в самостоятелна форма на обучение, за 
да може да е в Италия и да тренира“, каз-
ва майката на младата звезда. „Аз не ра-
ботя от 2 години, за да мога да го напът-
ствам, защото е малък. Ако семейството 
не подкрепи мечтата на детето, кой да 
очакваме да го направи?“, допълва тя.

Треньорът му Николай Върбицалиев 
също поощрява амбициите на момчето, 
защото вярва, че има голям потенциал.

„Нещата, които той може да направи 
на пистата, съм ги виждал в много мал-
ко други хора,

не само деца, 
но и възрастни

Чистата скорост в този спорт не значи 
нищо, ако не знаеш как да я контроли-
раш“, разказва той.

„Всички във Формула 1 са започна-
ли от картинг, и то предимно от Италия. 
Фен съм на Сена, Хамилтън, Ле Клер и 

Фетел“, разказва Никола. Мечтата му е 
един ден да е пилот на Формула 1.

„Инвестирахме всички средства, кои-
то имахме, за да може той да тренира. 
Следващата година той отива в друг 
клас, където ще са нужни още повече 
финанси. Миналата година имахме един 
спонсор. Търсим подкрепата на държа-
ва, на приятели и фирми. Вярвам, че има 
начини да се намерят пари за талантли-
вите деца“, казва още майката на Нико-
ла.

Само на 12 г.: Световен шампион 
по картинг от България
�Николай Цолов триумфира с историческа победа за Родината в Италия

Снимки: clubs1.bg



CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся 
отговорен CDL Hazmat шофьор на 
камион 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

$$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

ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шо-

фьор с cdl -A 7737825892 №17077

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$ 6,666.00, Зипкод 60007, 
Предлагам локална работа за CDL 
driver всеки 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

РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка 
транспортна компания търси кон-
трактори за съвместна работа. За по-
вече информация се обадете на теле-
фон (224)659-2356. №17141

30% BOOKING, 

Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Kур-
сове на процентно заплащане 
2243882400 №17124

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

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 
камион 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 компания предлага ра-

бота за 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 №17081

ТЪРСИМ OWNERS, 

Цена US$ 90.00, Зипкод 60062, Пред-

лагаме работа за Owner Operators. 

10% Dispatch със Rate Confi rmation. 

Можете сами да буквате товарите си, 

като говорите директно с брокерите. 

За повече инфо: 800-430-1190 Иван 

№17138

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

Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 

Euroclean cleaning търси жена за по-

чистванен на къщи и офиси в района 

на Palatine. Кола, книжка и опит са за-

дължителни. 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 

информация 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 от-

говорен шофьор на камион 2016 I-

Shift Volvo, голямата кабина с APU. 

Около 3000-3500 мили седмично, 

$0.60/миля. Отлична работна среда 

с човешко отношение. 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, Тър-

сим работници почасово - здрави 

българи. Шофьорска книжка е в го-

лям 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 
България.: +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

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ,

Цена US$ 2,000-8,000, Зипкод 60181, 

Търсим следващият индивидуален 

бизнес партьор който иска да прави 

неограничен доход по негово ра-

ботно време. •Без месечната такса 

•Плащане 2Х на седмица •Безплатно 

обучение Данъчно облекчение• Въз-

можност в 49 щата •Не е необходимо 

образование •Говорещи два езика е 

плюс 2244235654 №17209

KАМЕРИЕРКИ, 

Цена US$ 11.00, Зипкод 17110, Необхо-

дими са камериерки за Pennsylvania 

. Предоставяме квартира www.

tocconsult.com 3039748716 №17147

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

SOMEWHERE ELSE

TEAM CDL DRIVERS, 

Цена US$ , Зипкод 0, Company is 

looking to hire team drivers with CDL, 

minimum 2 years experience and clean 

driving record. The work is for Amazon 

and mostly drop and hook. Great pay 

7024810467 №17202

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 

ерген 37 год търси бедна, сериоз-

на и отговорна 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

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

АПАРТАМЕНТ В ДЕС ПЛЕЙНС,

Цена US$ , Зипкод 60018, Давам под 

наем апартамент в Дес Плейнс. Вкл. 

отопление и климатик, В апартамента 

има пералня и сушилня. Тел.: 847-349-

8330 8473498330 №17203

СТАЯ В ELGIN, 

Цена US$ , Зипкод , Давам стая под 

наем. $500 на месц. Влк.всичко и ин-

тернет. Има паркинг място, Намира 

се в Елджин близо до 20 и 59. Оба-

дете се на Александра: 630-764-9725 

6307649725 №17204

3 BDRMS MT PROSPECT,

Цена US$ , Зипкод 60056, Давам под 

наем 3 bedrooms, една баня и поло-

вина, в Mt. Prospect, IL тел.: 708-415- 

7911 7084157911 №17206

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/

година. 847-630-0458 8476300458 

№17158

2 СТАЕН, 

Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава 

под наем 2-стаен в Rolling Meadows. 

Напълно 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. На-

пълно 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 

голям двор в близост до центъра на 

Чикаго. 7735015080 №17131

2BDR SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60193, 2 

Спални, 2 бани, гараж, камина. Много 

добри училища. Спокоен квартал с 

много място за паркиране. Опция за 

краткосрочен срок за наем.$1550/го-

дина. 847-630-0458 №17158

POD NAEM , 

Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-

вам стая под наем за жена в Arlington 

HEIGHTS безплатно ползване на пе-

ралня, сушилня и интернет. 400$ 

ph#224-717-9656 №17036

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

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
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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



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 60016, Да-

вам под наем стаи в Des Plaines, IL 

7739344547 №17048

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 тоалетна и просторна тераса. 

7733223640 №17064

АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава 

се под наем апартамент, от 1 декем-

ври, с две спални в Елк Гроув Вили-

дж .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, Да-

вам стая под наем, в районът на Дже-

фърсън 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

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ,

Цена US$ , Зипкод , Дамско и мъжко 

подстригване, боядисване, кичури, 

къдрене, кератин. Тел.: 708-415-7911 

7084157411 №17205

HOME MASSAGE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Предла-

гам различни видове масажи в уюта 

на вашият дом-deep tissue,swedish 

и trigger point. Определящо за цена-

та е времетраенето и вида на маса-

жа. За конатакти: Сам 331-425-5616. 

3314255616 №17207

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

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

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 ре-

монтирам всички модели и марки 

фурниси и кондиционери. Лицензи-

рани електро услуги. Камен, тел.847-

922-1677 №17086

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

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване 

и леки ремонти.компания с иншуранс 

за вашето спокойствие. 8473122155 

№17049

KIDS CARE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Грижа 

за деца в близост до Meacham Rd/

NergeRd,Елк Гроув Вилидж.Домаш-

но приготвена храна,включващи 2 

закуски и обяд.18 години опит.За 

повече информация:773-931-8516 

7739318516 №17029

I BUY JUNK CARS, 

Цена US$ 500, Зипкод 60018, Изку-

пувам стари коли. Тел.: 3128239386 

№17062

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам 

деца,почасово и целодневно.Нами-

рам се в Mount Prospect.Телефон за 

връзка 224-425-6746 2244256746 

№17033

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, Про-

фесионално почистване на канали-

зация, кухненски мивки, бани. Во-

допроводни услуги. 224-563-6611 

2245957923 №16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРО-

ФЕСИОНАЛНИ услуги по премест-

вания - апартаменти, къщи, офиси, 

антики, пиана, хоистинг. Отстъпки 

за българи. (312)919-8618. 15 годи-

ни опит, достъпни 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

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 

информация 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

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 ко-

ментира. 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, 

отлично 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 

направи, мили – 1,320,000 Цена - по 

договаряне Светлин (708)261-9099 

№16629

АТЛАНТА

ПРОДАВАМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 30004, Про-

давам МС№ на 10 години.Отличен 

рейтинг.Със или без оборудване. За-

повече информация,моля пишете на 

имейл. 8554282684 №17045
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УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$ 123, Зипкод 60016, Раз-
нообразна и атрактивна украса 
за партита, включваща арки и 
фигури с балони, фон с воали и 
хартиени цветя, украса за сладък 
бар, обличане и декорация на 
столове и масии мн.др. Услугите 
ни са съобразени с вашите идеи и 
бюджет, за да направят празника 
ви още по-незабравим.facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№17208
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Т
я е красива, успешна и богата. 
И е имала шанса да може да об-
заведе не една и две разкошни 
къщи по света. Когато си един 
от най-известните модели на 

света, това е съвсем в реда на нещата. 
Последният дом на 55-годишната кра-
савица се намира във Флорида, къде-
то често отсяда заедно с двете си пора-
снали момчета, разказват Architectural 
Digest и EVA. Този път тя изцяло се до-
верява за ремонта, интериора и обза-
веждането на дизайнера Брайън Со-
йър от базираната в Ню Йорк компания 
Sawyer&Berson. И основното изискване 
към него е било да намери място за бо-
гатата й колекция от предмети на изку-
ството, сред които попадат произведе-

ния на Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, 
Richard Prince, Keith Haring, Kenny Scharf, 
Lucian Freud, Damien Hirst.

„Ел изрично подчерта, че не иска да 
има усещане за галерия, а да е непре-
тенциозно, прагматично, семпло, но и 
без компромиси със стила жилище, къ-
дето изкуството да е част от цялостната 
атмосфера, а не основен акцент“, комен-
тира дизайнерът. Какъв е крайният ре-
зултат и кои са любимите кътчета на Ел 
Макферсън и двамата й синове – вижте!

Къде живее Ел Макферсън?
�Една от най-известните манекенки в света живее във Флорида

Снимки: Architectural Digest
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В изоставен гараж в Русия е открито купе-
то Chevrolet Corvette от 1988 г. Съдейки по 
състоянието и слоя прах, американският 

спортен автомобил е престоял там доста време. 
В случая удивителен е не само автомобилът, но и 
документите му. Работата е там, че регистрацион-
ният му документ все още е по съветски образец, 
макар че той е издаден през декември 1993 г.

Най-вероятно по това време новият стандарт 
за документите все още не е бил одобрен и са из-
дадени съветски свидетелства за регистрация. Ус-
тановено е, че Chevrolet Corvette C4 е принадле-
жал на В. Г. Шидловски, на чието име също така е 
регистриран и Pontiac 1991 г.

Намериха рядка US кола 
с регистрация от СССР

Джак Никълсън се чувства 
прекрасно като пенсионер, 
разкри неговият внук Дюк в 
първото си интервю за „Хо-

ливуд Рипортър“.
През 2017 г. трикратният носител 

на наградата „Оскар“ излезе в пен-
сия след 60-годишна кариера в ки-
ното.

За последен път Джак Никълсън 
се появи пред публика през яну-
ари тази година, когато отиде да 
гледа мач на баскетболния тим Los 
Angeles Lakers заедно с малкия си 
син.

20-годишният Дюк е син на дизай-
нерката Дженифър Никълсън, коя-
то е родена от единствения официа-
лен брак на холивудската звезда със 
Сандра Найт. Той също иска да пое-

ме по пътя на дядо си и да стане ак-
тьор. Дебютът му на голям екран е 

в трилъра „Ние“, който трябва да из-
лезе през март 2020 г.

Н
е е тайна, че сестрите от 
клана Кардашиян органи-
зират огромни кулинар-
ни партита. Макар и да по-

казват всичко чрез предаването си 
„Keeping up with the Kardashians“ и 
профилите си в социалните мрежи, 
феновете им започнаха да се питат 
какво се случва с остатъците от хра-
на.

Клоуи Кардашиян отговори на въ-
проса: „Винаги даряваме остатъци-
те в хранителна банка или църква“. 
Макар и отговорът да звучи благо-
родно, не всички са убедени в ис-
креността й.

Преди месец в един от епизоди-
те на риалити предаването сестри-
те се замерваха със салата. Това по-
роди редица негативни коментари.

„Гледайки този епизод, се зами-
слих колко много хора има на този 
свят, които умират от глад“, написа 
възмутен потребител в Туитър.

Джак Никълсън бил щастлив 
като пенсионер

Обвиниха Кардашиян, 
че се гаврят с храната

25 
години след излиза-
нето на тоталния и 
неповторим хит „All I 
Want For Christmas Is 

You“ Марая Кери пусна чисто ново 
видео към вечната коледна песен.

Видеото започва като приказка – 
всичко е покрито със сняг, празнич-
на украса грее от всеки ъгъл на за-
бързания град, а малко момиченце 
стои пред витрина, на която е сама-
та Марая Кери, като една Снежан-
ка. Точно като в приказен сюжет, мо-
миченцето отваря тайна врата, зад 
която Коледната кралица ни изпъл-
нява в различни тоалети любимата 
на малки и големи песен.

Много светлини, танци и празнич-
но настроение има в новото видео 
на Марая Кери, което е и нейната 
изненада за годишнината.

Марая Кери с нов клип 
на топ хита си за Коледа

Учени от Швейцария са открили как да правят 
кафявия шоколад пъстроцветен, без да вла-
гат допълнителни съставки, предаде Асоши-

ейтед прес.
От Швейцарския федерален технологичен ин-

ститут съобщават, че изследователите са раз-
работили метод за отпечатване на специална 
структура на повърхността на шоколада, която го 
прави искрящ като дъга.

Процесът имитира ефекта на кожата на хамеле-
она, способна да се променя в различни цветове.

От института съобщават още, че шоколадът – 
пъстър като цветна дъга – е готов за промишлено 
производство и вече се водят преговори с големи 
производители на сладкото изкушение.

Сътвориха цветен 
шоколад
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М
инути след като очарова 
публиката с наука, пред-
ставителката на щата 
Вирджиния Камил Шра-

йър беше коронясана за „Мис Аме-
рика“.

Облечена с лабораторна прес-
тилка, 24-годишната дипломирана 
биохимичка очарова зрителите с 
колоритна демонстрация на катали-
тична декомпозиция на водороден 
пероксид.

Камил Шрайър, която е родом от 
Пенсилвания, сподели, че се надява 
да разбие стереотипите за това как-
во означава да бъдеш „Мис Амери-
ка“ през 2020 г.

„Не съм кралица на красотата. 
Представлявам нещо повече от ня-
коя с корона на главата. Аз съм по-
сланичка на организацията „Мис 
Америка“, жена на науката, която 
пази автентичността си“, заяви по-
бедителката.

Сервитьорка в ресторант в Ню Джърси полу-
чи 1200 долара бакшиш в навечерието на 
Рождество.

Тази необичайна щедрост предизвика сълзи от 
радост в очите на самотната майка на две деца.

Един обичаен работен ден за Аджелика Алисеа 
завършва със сълзи от радост. Два часа след нача-
лото на смяната й, тя обслужва група от 12 души.

„Накрая им дадох сметката, те ми дадоха пари-
те, но бяха много. Казах им - чакайте малко“, раз-
казва Анджелика

Първоначално жената решава, че клиентите са 
направили грешка. „Казах на момчето, което ми 
даде парите, че са ми дали твърде много. А той 
ми отговори - не, това е за вас. Весела Коледа“, до-
пълва тя.

Жена, завела кучето си на груминг, не успя 
да го познае заради „драстичната“ под-
стрижка, съобщи в. „Мирър“.

Кучето Нанук от породата самоед на Карли 
Кока от Флорида било неразпознаваемо, защото 
дългата му козина била изчезнала. То ще трябва 
да бъде мазано със слънцезащитен крем, докато 
не израсне нова козина. Нанук сега напомня по-
вече на британски бултериер, отколкото на само-
ед.

„Когато отидох да го прибера, заявих, че това не 
е моето куче - разказа Карли. - Специалистът оба-
че ме увери, че това е Нанук. Кучето ми изглежда 
харесва подстрижката си. То досега не бе имало 
подобен външен вид и затова бях шокирана. Ще е 
нужна една година, за да му израсне нова козина.“

Сервитьорка от Ню Джърси 
получи $1200 бакшиш

Жена не разпозна кучето 
си след фризьор

Н
овината, че поп фолк певи-
цата Андреа и румънска-
та звезда Дан Балан имат 
връзка, взриви медиите 

отвъд Дунава. Преди дни румън-
ски таблоид първи писа, че двама-
та имат нещо повече от професио-
нални взаимоотношения, а Андреа 
бързо е забравила продължилата 
над десетилетие връзка с боксьора 
Кубрат Пулев.

Всъщност тази новина не беше 
кой знае каква изненада за мело-
маните, тъй като от години Андреа 
работи с румънските си колеги и по-
знанството й с Балан беше публич-
на тайна. Подозренията, че двамата 
са заедно, се засилиха и от факта, че 
двамата наскоро бяха в Киев, а пре-

ди това и на други места и събития. 
Но всичко се оказа просто едно съв-

падение и отношенията й с Балан са 
само и единствено професионални.

Андреа проговори за 
връзката си с Дан Балан

Биохимичка от Вирджиния 
е новата „Мис Америка“

Х
ари, съпругата му Мегън и 7-ме-
сечният им син Арчи ще про-
пуснат традиционното коледно 
събиране, организирано от кра-

лица Елизабет в имението й Сандрингам.
Представители на Бъкингамския дво-

рец потвърдиха, че семейството на прин-
ца е в Канада, но не дадоха повече под-
робности.

Преди да се омъжи за Хари, Мегън е 
живяла дълги години в Канада, където се 
снима в сериала „Костюмари“.

Канадският премиер Джъстин Трюдо 
приветства семейството с публикация в 
Туитър. „Принц Хари, Мегън, Арчи, всич-
ки ние ви пожелаваме спокоен и прия-
тен престой в Канада“, написа той. „Тук 
сте сред приятели и винаги сте добре до-
шли“, добави Трюдо.

Съпружеската двойка си взема почив-
ка от кралските задължения, отбелязва 
Асошиейтед прес.

Хари, Мегън и Арчи – в Канада 
за Коледа
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В 
началото на седмицата в Ню 
Йорк се състоя световна пре-
миера на една от най-очаква-
ните продукции тази година 

- „Котките”. Събитието по повод нова-
та филмова адаптация на мюзикъла 
на Андрю Лойд Уебър и поемата „Old 

Possum’s Book of Practical Cats“ от Т. С. 
Елиът се превърна в арена на блясъ-
ка и красотата.

В пищната обстановка на събитие-
то стотици гости и световни знамени-
тости преминаха по червения килим 
и впечатлиха не само с елегантност, 

но и с аристократична осанка.
В неотразим тоалет на събитие-

то беше Тейлър Суифт, чиято песен 
Beautiful Ghosts, специално създаде-
на за „Котките“, бе отличена с номи-
нация за „Златен глобус“ за най-до-
бра оригинална песен.

Р
одената през 1977 г. артист-
ка Теодора Духовникова на-
върши 42 г. За празника на 
колежката си специална пе-

сен изпяха Захари Бахаров и Юли-
ан Вергов.

Теодора поля празника си заед-
но с новината, че именно тя ще от-
крие първата премиера за 2020 г. в 
Народния театър с пиесата от Фло-
риан Зелер „Синът“, продължение 
на „Бащата“.

Рожденичката събра най-близки-
те си приятели в малко заведение в 
центъра на столицата.

Знак, че Духовникова и Карама-
зов са смразени, е липсата на ка-
квито и да е общи снимки през по-
следните месеци. 

Доскоро изпълнителят на глав-
ната мъжка роля в сериала „Дявол-
ското гърло“ бе главен фотограф 

на всичките си колеги в Народния 
театър, а любим модел му беше 
именно Теди.

О
т доста време певица-
та с шоколадов тен Прея 
Осасей е обект на въз-
хищение и пример за 

подражание за всички жени, кои-
то мечтаят за стройна фигура. Със 
зверски хранителен режим, изгот-
вен от Биляна Йотовска, и много 
спорт тя успя да свали 15 кг само за 
3 месеца.

Изпълнителката е спазвала строг 
хранителен и тренировъчен план, 

консумирала предимно зеленчуци 
и протеинови храни.

На рекламна фотосесия за общо 
участие в клуб на шоколадовата 
звезда с нейни колежки обаче се 
вижда изпъкнатият корем на Прея. 
Същата е ситуацията и на снимки 
по повод новата коледна песен на 
звездата. Фактът, че не е искала да 
ги обработят, за да направят коре-
ма й плосък, подсказва, че певица-
та се радва на своите форми.

Владо Карамазов скаран 
с Теодора Духовникова

Певицата Прея 
свали 15 кг за 90 дни

Пищни тоалети на световната 
премиера на „Котките“

Кучето от приют с прозвището Рикасо прода-
де на търг картини за 4000 долара, саморъч-
но нарисувани от него с опашката му, съоб-

щава в. „Метро“.
Четириногият художник успял да сътвори 20 

платна, използвайки оригиналния творчески пох-
ват. Шестгодишният Рикасо е от породата амери-
кански стафордширски териер. Една от картини-
те му намери купувач за цели 600 долара.

Приходите от продажбите ще отидат за подпо-
магане на приюта, в който живее в град Алексан-
дрия, щата Вирджиния. Творбите на Рикасо, чието 
истинско име е Рико, бяха разпродадени при над-
даванията за по-малко от час.

Швейцарски учени се доближиха до откри-
ването на „еликсир на живота“, защото 
клинично изпитание показа, че малини-

те и нарът могат да забавят стареенето, съобщи 
в. „Скотсман“.

Изпитанията доказаха безопасността на по-ви-
соки дози от съединението уролитин А, стимули-
ращо гените, които спират възрастовото отслаб-
ване на мускулите. Това съединение се синтезира 
в човешкото тяло при смилането на плодовете.

Известно беше, че естественият метаболит 
уролитин А засилва мускулите на възрастни оп-
итни животни. Действието му беше потвърдено 
и с човешки модели. Сега учените доказаха под-
младяващите му свойства в първите клинични 
изпитания с хора, при които не бяха установени 
странични ефекти.

Куче художник продаде 
картини за $4000

Малините и нарът 
забавят стареенето
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С
лед като през 2019 г. в от-
бора на звездните родите-
ли влязоха Поли Генова и 
Наум Шопов, следващата 

година ще бъде специална и за дру-
го известно име.

Деян Каменов, когото всички по-
знаваме като Дидо от D2, вече е в 
очакване на първото си дете. Нови-
ната се разпространи, след като по-
наблюдателните последователи на 
неговата половинка в Instagram за-
белязаха наедрялото й коремче.

Юлия Кулиш, за която Дидо се 
ожени в Несебър през 2016 г., и му-
зикантът обявиха още в началото на 
годината, че са готови да имат общ 
наследник. Нещо повече - в интер-
вю Дидо заяви, че иска да има мно-
го деца.

Самата Юлия има едно дете - син 
от предишна своя връзка. Тя е бивш 
модел и дъщеря на треньора Игор 
Кулиш.

П
ринц Филип, съпругът на 
кралица Елизабет Втора, 
който е на 98 години, е на-
станен в болница „Крал 

Едуард Седми“ в Лондон.
Принцът е пристигнал в болни-

цата от Норфолк, където британ-
ското кралско семейство прекарва 
по традиция коледните празници в 
кралската резиденция Сандрингам, 
допълва Франс прес.

Приемът за лечение е предпазна 
мярка по съвет на доктора на Него-
во Кралско Височество.

Херцогът се оттегли от общест-
вения живот през август 2017 г. Той 
прекара десетилетия в подкрепа на 
кралицата и посещаваше различни 
благотворителни събития.

Принц Филип не е виждан на пуб-
лично място, откакто присъства на 

сватбата на лейди Габриела Уинд-
зор през май тази година.

Принц Филип е приет 
в болница

Канадски университет представи най-мал-
ката къщичка в света с размер 10 микрона, 
като 1 микрон се равнява на една хилядна от 

милиметъра, а широчината й е 6 микрона. Творе-
нието е изваяно е от силикон с помощта на йонен 
лъч и електронен микроскоп.

Авторът на проекта Травис Казагранде от Ка-
надския център за електронна микроскопия 
разпространи снимки на къщурката. В нея изо-
билстват детайли като тухличките на комина, до-
грамите на прозорците и вратата и малката из-
тривалка с канадския кленов лист.

На снимките миниатюрното творение е поста-
вено върху главата на снежен човек, а до тях е из-
образен човешки косъм, който прилича на огро-
мен ствол на дърво.

Най-малката къща е 
само... 0.01 милиметра

Б
ен Афлек и Дженифър Гарнър 
изглеждаха много напрег-
нати, докато бяха на пазар с 
трите си деца. Вероятно на-

ближаването на най-големия семеен 
празник и идването на новата годи-
на е стресирало актьорската двойка, 
която преживя тежък развод. Тогава 
имаше слухове, че една от причини-
те за раздялата е извънбрачна връз-
ка на Афлек с бавачката на децата 
им. Нещо, което актьорът и неговите 
PR-и отрекоха неколкократно.

Най-потърпевши бяха децата, за-
това след раздялата Бен дори живя 
известно време в къщата за гости, 
за да направи прехода по-лесен и да 
даде време на децата да свикнат.

Бившите съпрузи не изглеждат в 
добро настроение, докато избират 
заедно новогодишната елха, въпре-
ки че се стараят много да запазят до-
брия тон след развода си.

Бен Афлек и Дженифър Гарнър 
заедно за елха

Дидо от D2 ще става баща

Немският фотожурналист на свободна прак-
тика Хартмут Шварцбах получи наградата 
„Снимка на УНИЦЕФ за 2019 г.“ за снимката 

му на младо момиче, което търси пластмасови от-
падъци в замърсени води в пристанището на Фи-
липините в Манила.

Шварцбах е уловил момичето Уени, докато съ-
бира пластмасови отпадъци, за да вземе малко 
пари от рециклираща компания.

Детският фонд на ООН заяви, че фотографията 
на Шварцбах е значима, защото разказва „за сме-
лата борба за оцеляване на децата в условията 
на трите трагедии на нашето време – бедност, за-
мърсяване и използване на детския труд за пре-
питание.

Дълги години Шварцбах изразява скръбта си от 
бедността по целия свят чрез своите снимки.

Снимка на УНИЦЕФ за 
2019 г. показва бедността
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Л
егла и стени от лед, замръз-
нали маси и столове, вледе-
нени коридори и картини 
от сняг по стените! Това са 
те, хотелите от лед по света 

– замръзналото кралство, от което ся-
каш преди миг си е заминала Снежна-
та кралица.

Но леденият й дъх се усеща навсякъ-
де. Температурите дори и в спалните 
са минусови – между минус 8 и минус 
5 градуса по Целзий. В ресторанта пи-
тиетата са ледени, поднесени в чаши от 

лед. От леден бар, също като ледения 
бюфет за закуска.

Но макар и да приличат на дворци 
на Снежната кралица, тези вледенени 
пространства си остават хотели. В тях 
може да отидете на спа, макар и в стаи 
от лед, или пък да се разходите с шей-
на, теглена от хъски, сред безкрайно 
бялата шир в Канада, Швейцария или 
Норвегия.

Ако пък планирате да стоите на то-
пло край камината, насладете им се от-
тук.

Замръзналото 
кралство 

на хотелите 
от лед

�Ледени маси, столове, чаши и легла 
очакват любителите на зимата

Снимки: icehotel.com

Леденият хотел
в Jukkasjärvi

Кirkenes 
Snow Hotel

Снимки: Booking
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