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Изфабрикуваната
иранска криза на Тръмп
За много години, уважаеми читатели! От
името на целия ни екип ви желая здраве и
много успешна и щастлива 2020 г.!
Тя, за съжаление, започва апокалиптично - Австралия гори, стотици хиляди животни загубиха живота си в пламъците и
пожарите изглежда изцяло ще променят
начина на живот там. И това ще се случва
по целия свят - от липсващата вода в Перник, до пожарите в Австралия и Калифорния, бурите „веднъж на столетие“, които се
случват вече всяка година по източното
крайбрежие на САЩ, ерозията на почвата
по морските и океански брегове по целия
свят. Климатичните промени са факт и ние
не правим абсолютно нищо да ги забавим,
ако не можем да ги спрем.
Във Вашингтон и в управляващите републиканци в Белия дом и Сената липсва каквото и да е желание да се направи нещо по този проблем. Дори той не се
признава. Ново правило на агенцията за
защита на природата на Тръмп ще разреши на останалите агенции и министерства
да взимат решения, без да се съобразяват
с последиците за природата.
И докато мнозина предвиждат, че следващата голяма световна война ще е за
вода, Доналд Тръмп реши да започне своя.
На втория ден от новата година той нареди убийството на втория човек в Иран
- Касем Солеймани. Генерал от Революционната гвардия и командир на елитните сили „Годс“, предназначени за провеждането на спецоперации отвъд границите
на Иран.
Солеймани е виновен за смъртта и раните на стотици американци, и не само.
Революционната армия е призната от
Държавния департамент като терористична организация. Но въпреки това убийството на висш държавник изисква спазването на определени закони - все пак
САЩ не е Иран, а президентът не е аятолах
и върховен лидер с неограничени права.
Обяснението на Тръмп и кабинета му е,
че имало непосредствена заплаха за атака срещу американски военни интереси.

Доказателства обаче не бяха предоставени. Тръмп и неговите съветници само казват да вярваме на разузнаването - същото
това разузнаване, на което президентът и
компания казваха да не вярваме по теми
като руската намеса в изборите и разследванията срещу него.
По FOX News виждаме стратезите на нападението над Ирак като Карл Роув и Ари
Флайшър (съответно стратег и говорител на Джордж У. Буш) да обясняват колко тази атака е оправдана. Същите хора,
които твърдяха, че в Ирак има оръжия за
масово поразяване. Такива, разбира се,
не бяха открити. А доказателствата, които
САЩ представиха пред света, за да оправдаят нахлуването си в Ирак, се оказаха изфабрикувани в Белия дом.
И ако се чудите защо му е на Тръмп да започва нов конфликт в Близкия изток, след
като той обеща по време на кампанията
си да изтегли САЩ от тези дълги и според
него непотребни войни, отговорът се крие
в предишни негови туитове. През 2011 г. и
след това в интервюта и в много статуси в
туитър Тръмп обясняваше как Барак Обача ще започне война с Иран, за да си осигури преизбиране за втори мандат. Разбира
се, Обама не атакува Иран и получи безпроблемно още 4 години в Белия дом.
Тръмп е отслабен политически заради
импийчмънта. Републиканците изглеждат все по-жалки в опитите си да не дадат
шанс за справедлив процес срещу президента в Сената с всички доказателства, документи и свидетели. И това в година, когато предстоят изборите. Икономиката все
още се държи добре, но ако питате хората
в транспортния бизнес, кризата се задава
за всички. Военен конфликт би дала идеалната възможност нацията да се обедини около своя „твърд лидер“ в момент на
криза. Криза, изфабрикувана в Белия дом.
Този път не от невежеството на обитателя
и екипа му, а нарочно.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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Прокуратурата откри
нередности само
в 23 къщи за гости

Най-много са

производствата в
Софийската градска
прокуратура –
11 на брой

С

амо 23 къщи от проверяваните близо 800 се оказаха проблемни. Това стана ясно от съобщение на прокуратурата,
която след девет месеца проверки образува 23 разследвания за обекти, при които са декларирани неверни
данни, за да се получи субсидия от земеделските еврофондове.
През април миналата година вече бившият главен прокурор Сотир Цацаров
нареди на МВР да провери общо 746
къщи. Във вторник бе обявено, че новият обвинител №1 Иван Гешев е разпоредил на петте апелативни прокуратури да
вземат на специален надзор образувани-

4

те до момента 23 дела за злоупотреби с
евросредства.
Най-много са производствата в Софийската градска прокуратура – 11 на брой.
Три дела са образувани в Монтана. По
едно има в Хасково, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Плевен, Велико Търново, Си-

листра и Варна. От съобщението на прокуратурата не става ясно чии са обектите,
нито се съобщават повече подробности.
Скандалът с къщите за гости започна
миналата пролет, след като „Биволъ“ съобщи, че бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев ползва

като лична резиденция обект, строен с
евросредства. Манолев, който бе и кандидат за министър на транспорта, първоначално отричаше, но

след това подаде оставка
Впоследствие стана ясно, че къщата
формално се води на името на дъщерята
на гледачката на децата му – 25-годишната Ана Димитрова, припомни mediapool.
Впоследствие прокуратурата установи,
че Манолев е дал и земя, и пари на Димитрова, за да се построи къщата, т.е. организацията е била изцяло негова. Според разследващите обектът е изграден
изцяло в нарушение.
При обиските на място прокурорите
бяха открили бележка с молба къщата
да не се разбива, заявиха преди няколко месеца разследващите. Ключът бе оставен в общината в Сандански, откъдето
твърдяха, че не знаят кой го е донесъл.
В момента Манолев е обвиняем като
подбудител на Димитрова, която пък отговаря за деклариране на неверни данни
с цел да се получат евросредства. Делото срещу двамата бе внесено в окръжния съд в Благоевград, но всички тамошни съдии си направиха отвод. Очаква се
Върховният касационен съд да определи
къде да се гледа делото.
Проверките по останалите 723 къщи
за гости продължава, твърдят от прокуратурата.
По 253 проекта за къщи за гости трябва да се върнат над 46 млн. лв., съобщиха в средата на ноември от фонд „Земеделие“, които също започнаха проверки
след скандала с Манолев. Сред санкционираните е и обектът на бившия зам.-министър.
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Охраната на Доган и Пеевски –
тайна от национално значение

От НСО отклоняват въпросите за автомобилите, ползвани за двамата

О

храната от НСО
на
почетния
лидер на ДПС
Ахмед
Доган
и депутата на
Движението Делян Пеевски е
класифицирана информация
от значение за националната сигурност. Това става ясно
от отговори на Националната служба за охрана до „Сега“.
Те са в отговор на въпроси, провокирани от изказване на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ, който в края на
декември обяви, че Движението предоставя коли и техника на НСО за охраната на
Доган и Пеевски. „Можете да
проверите, тя е публична информация, години назад.

Колите са наши
Единственото, което се осигурява,
са заплатите, защото ние няма как като
партия да плащаме заплати на служители на НСО“, каза тогава Карадайъ.
От НСО обаче отказват да коментират
въпроса за колите. Началникът на НСО
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Красимир Станчев отговаря, че службата е деполитизирана и той не коментира изказвания на партийни представители. А тъй като дали охраняват Доган
и Пеевски било класифицирана информация, от службата нямало как да отговорят и на въпросите за колите и техниката от ДПС.
По закон освен охраната на хората на

висши ръководни длъжности в държавата, при нужда НСО пази и семействата им, депутати, както и „други лица,
свързани с националната сигурност,
посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката”. Охраната се предоставя при „конкретна
застрашеност“ с решение на комисия, в

която влизат шефът на НСО,
главният секретар на МВР и
председателят на ДАНС.
Преди Коледа президентът Румен Радев коментира, че Доган и Пеевски не
би трябвало да се пазят
от НСО. „Помолих, защото
мога да моля, а не да заповядам, началникът на НСО
да събере комисията. Резултатът е категоричен от МВР и ДАНС твърдят, че
има заплаха и охраната им
(на Пеевски и Доган) трябва да продължава. Нека
българският законодател
прецени за това дали трябва да се свали охраната.
Има хора, които преценяват степента на заплахата“, коментира
държавният глава тогава.
Бюджетът
(https://www.nso.bg/
budget/budget_2020.pdf ) на НСО е 44
млн. лв., като 38 млн. лв. от тях са разходи за персонала. От отговорите на
службата става ясно, че броят на охраняваните към момента лица е под 50
души.
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Превозвачи плашат с блокиране
на пътища и празни магазини
Причина за протеста им е въвеждането на тол системата

П

ревозвачи от всички браншове заплашиха с протест,
който ще блокира България и ще остави магазините без стоки. Причина за
недоволството им е въвеждането на
тол системата, нейният обхват и цените й.
Участие в протеста на 13 януари засега са заявили превозвачи от 60 града –
пътнически, товарни, международни и
таксиметрови. Към тях обещават да се
присъединят и членове на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, както и Националната асоциация
на зърнопроизводителите.
Протестът не е политически и няма
за цел сваляне на правителството, обяви Йордан Арабаджиев от Съюза на
международните превозвачи.
Към момента няма яснота откога ще
бъде въведено платеното преминаване по пътищата за автомобилите над 3.5
тона на база изминато разстояние. То

беше отложено
от държавата веднъж
и вместо от 16 август 2019 г., сега трябва да тръгне най-късно до 1 март 2020 г.
В края на декември премиерът Бойко Борисов прогнозира, че ще има протести, но даде нареждане „тол системата да заработи от 15 януари, никакъв
март“.
Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова му обеща това да
стане на 6 януари, но Борисов изрази
съмнение.
Превозвачите искат и оставката на
Аврамова заради тол системата. Около 20 организации на превозвачите
твърдят, че тя не се е съобразила с нито
едно от исканията им, макар правителството драстично да намали обхвата на
платените пътища от 10 800 км на 6050
км.
Превозвачите плашат още с „шоково
поскъпване“ на цените на превози, стоки и услуги.
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Васил Пиронков от Камарата на автомобилните превозвачи заяви, че тол
системата ще бъде проблем не толкова
за превозвачите, колкото за потребителите. Причината е, че цените за пътници и за товарите ще се повишат с до 16
на сто.
Световната банка обаче твърди, че тол таксите ще имат минимално въздействие върху цените на основните хранителни стоки, припомня
mediapool. Максималното поскъпване
е до 2 ст. за кг/л при брашното, хляба,
прясното и киселото мляко и безалкохолните, показват сметките на експертите на Световната банка. Изчисления са правени за 19 групи стоки, които
присъстват всеки ден на трапезата на
българина. Малко по-високи са прогнозите за поскъпването на автобусните билети – с до 1 лв. до най-далечните
дестинации в България.
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Българин уби жена в Италия
и отиде на дискотека

Б

ългарин влезе в италианските медии с жестоко убийство
на възрастна жена. 22-годишният Дамян Добрев нападнал
жертвата с буркан, а след като
я убил, я ограбил.
Изпрал дрехите си
и отишъл на дискотека.
Българинът
е
живял в къщата
на жертвата Карла
Боси. Тя и нейното
семейство са управлявали къща за
гости. Те са давали
храна и подслон на хора в нужда, предимно емигранти, които е трябвало да
се интегрират в Италия. Дамян Добрев е
един от четиримата, които са се установили при семейството на Боси.
Във фаталния ден Дамян

Дамян Добрев ударил смъртоносно

жертвата с буркан след спор за пари

Б

поискал пари от
работодателката си,
но тя му отказала. Добрев се е ядосал,
взел е буркан с мармалад и я е ударил
смъртоносно, разказва NOVA.
Полицията първоначално е провела
разпити на другите трима гости на къщата, но е намерила следи от обувки, по

Илиян Димитров
изчезна в Испания,
издирват го

които е достигнала до българина.
След задържането на Дамян той е направил самопризнания. Разказал как
след смъртоносния удар е пуснал пералнята, за да изчисти петната от кръв
по дрехите си. Освен това отишъл и на

дискотека с пари на убитата.
Жестокостта на престъплението го
превърнаха във водеща тема на криминалната хроника в Италия.
Българинът бе издирван в продължение на няколко часа.

ългарин изчезна в Испания в
дните преди Нова година, а полицията и близките му го издирват, засега неуспешно.
45-годишният Илиян Димитров е в
неизвестност от 29 декември. Тогава
за последно е видян в мадридското
предградие Хетафе около 17 часа.
Близките на Иван се притесняват и
за здравословното му състояние, тъй
като преди две седмици е бил опериран. На позвънявания по телефона
не отговаря, след третото позвъняване оператор уведомява, че няма
връзка с този номер.
Сестрата на издирвания Снежана
Спасова умолява българите в района и всеки, който знае нещо за Илиян
Димитров, да позвъни на тел: 642 260
887. Близките на сънародника ни са
подали жалба в полицията и е започнало издирване.

Българин загина с военен
хеликоптер в Кoт д’Ивoaр
Б

ългарин загина след инцидент с
военен хеликоптер в Кoт д’Ивoaр.
Трагедията се е разиграла в края
на ноември, а българският летец е издъхнал няколко дни преди Нова година.
За инцидента съобщи Varnа24.bg
На 28.11.2019 г. вeртoлeт Ми-24Д
oт ВВC нa Кoт д’Ивoaр ce e удaрил в
друг хeликoптeр Ми-17 при кaцaнe нa
лeтищe Кaтиoлa. Aвиaциoннoтo прoизшecтвиe e cтaнaлo cлeд цeрeмoниятa
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пo пocрeщaнe нa прeзидeнтa Aлacaн
Уaтaрa в грaдa.
Бoйният вeртoлeт e зaкaчил c нoceщия винт прaвитeлcтвeния хeликoптeр
Ми-17, cлeд кoeтo ce e прeoбърнaл.
Нa бoрдa e имaлo чeтиричлeнeн
eкипaж, cрeд кoйтo и бългaри. Раните
на един от тях, бoрдният тeхник Дeнчo
Кoeв, са били несъвместими с живота.
Вcлeдcтвиe нa пoлучeнитe трaвми той
издъхнал нa 26 декември.

Varnа24.bg
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Маскирани ултраси убиха
български запалянко в Солун
Сред арестуваните за престъплението е и синът на гръцки полицай

М

аскирани гръцки ултраси, въоръжени с метални
тръби, нападнаха български футболни фенове в
Солун. Един от тях, 28-годишният привърженик на „Ботев“ Пловдив“, Тоско Бозаджийски, почина от раните си в болница. Други двама българи
също са ранени при сблъсъците, които
според полицията са между агитки на солунски отбори.
Мелето е станало в момент, в който
деветимата българи, фенове на „Ботев“
Пловдив, са си тръгвали за България. Те
били в Солун за мач на гръцките „ПАОК“ и
„Арис“. 20 маскирани ултраси на ПАОК ги
причакали пред заведение и ги

нападали с метални тръби
Българите сe разбягали, а Тоско, опитвайки се да се изплъзне на ултрасите, попаднал под гумите на преминаваща наблизо кола.
„Едното от българските момчета се опита да избяга, това се случи тук на паркинга пред концертната зала. За съжаление обаче на улицата го блъсна кола и
така почина“, разказа свидетел на нападението, който работи близо до мястото,
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Снимкa: dsport.bg

на което е станало нападението.
28-годишният мъж умира от раните си
в болницата. Разследването трябва да изясни дали е починал от нанесените удари
от ултрасите или от удара на колата.
Към момента полицията в Солун е задържала трима души – двама от нападателите и водача на автомобила. Шофьорът е жена, а един от нападателите
е син на полицай. Задържаните ултраси са с 11 обвинения - от хулигански
прояви, до нанасяне на тежки телес-

ни повреди. Шофьорката е обвинена в
причиняване на смърт по непредпазливост.
„Мачът е от предишния денq т.е. това
не е емоционален изблик, а добре премислена,

организирана акция срещу
нашите момчета
Възможно е да са ги следили. Възможно е да са носили отличителни знаци на
„Ботев“ Пловдив, които съвпадат с цве-

Снимкa: plovdivnews.bg

товете на „Арис“, коментира консулът на
България в Солун Красимир Тулечки.
В Пловдив приятели на починалото
момче почетоха паметта му с цветя и свещи на оградата на недостроения клубен
стадион „Христо Ботев“ в града.
От ръководството на клуба искат наказание за нападателите.
В знак на съпричастност с мъката на
близките и приятелите на убития мъж,
отборът на „Ботев“ Пловдив започна зимната си подготовка с минута мълчание.
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ГЕРБ, БСП, ДПС:
Политическият
хороскоп на 2020

Н

овата година идва с ново
десетилетие, заредено с
много очаквания към политическия и обществения
живот. Дали в края му ще
го изпратим с овации или с облекчение,
още е рано да се каже. Сега е сигурно,
че в началото на новото десетилетие героите са същите като в края на предишното. Какво да очакваме от тях? Ето политическия хороскоп на Даниел Смилов
пред „Дойче Веле“.

На кой какво му се падна от бъдещето

и какво го чака тази година

ГЕРБ
Звездата на Бойко Борисов ще продължи да изразходва ядрените си ресурси и от фазата на син гигант ще преминава към червено джудже, с тенденция
да се превърне в гигантска черна дупка. Гравитацията на тази дупка ще е толкова голяма, че ще бъде в състояние да
погълне цялата управленска мрежа и
прокурорския й чадър, а при злощастно
развитие на нещата - и парите на някои
спестители, както стана в случая „КТБ“.
Глътне ли нещо черната дупка, оттам и
светлина не се връща. Най-много да се
появи някое калпаво прокурорско обвинение от 10 хиляди страници, което
обаче е просто звезден прах в очите на
хората.
За да предотврати подобно развитие на нещата, премиерът ще продължи да търси инвеститори за ядрените
си мощности в АЕЦ „Белене“. Ще продължат и молитвите за дъжд, които - за разлика от търсенето на инвеститори - все
пак ще дадат някакъв резултат, особено
през пролетните месеци. В първата част
на годината ще се появят руски влъхви,
предрешени като инвеститори, които
всъщност ще искат да ни продадат останалото оборудване за въпросната централа.
От баницата с късметите на премиера му се падна „ДПС“, което означава,
че Движението ще продължи да го подкрепя при определени взаимно изгодни условия. Астрологията потвърждава
късмета от баницата, защото медийният
асцендент на Борисов си остава във фазата на полумесеца. Тоест, дори да е червено джудже, на синия екран и в кафявата преса той пак ще изглежда като син
гигант.

която през 2019-а изпадна в протуберанс заради покупката на осем Ф-16 за
българската авиация. След инцидента с
евродепутата Ангел Джамбазки в края
на годината звездата на ВМРО взе да
криволичи по политическия небосклон,
поради което посоката й през 2020-а остава неясна.
От новогодишната баница на Патриотите се падна „зелева чорба за изтрезняване“, което мнозина свързват с необходимост от охлаждане на страстите.
Само че в страната няма толкова зелева
чорба, която да охлади „патриотичното“
опиянение.

Демократична България
Звездите предричат влизане на ДБ
в следващия парламент. Но само ако
черна котка не им мине път и не решат
пак да се явяват на изборите поотделно. Звездите на ДБ не излизат от жълтопаветния спектър, което силно ограничава политическата гравитация на
формацията. За да разширят спектралното си покритие, демократите ще трябва да надскочат специализираните теми
и да представят цялостна алтернативна
концепция за управление.
Що се отнася до традиционната баница, „Демократична България“ я замени с
щолен, кристмас пудинг и панетоне, при
което късметите някъде се загубиха и
хората ги глътнаха, без да ги прочетат.

Нови звезди
и падащи метеори
През 2020 г. ще има изгряващи звезди и падащи метеори. Още не е ясно в
коя от тези две групи ще се окаже Слави
Трифонов, въпреки че асцендентът му е
възходящ (което е тавтология, допустима в астрологията).

Президентът
Снимки: БТА
Бойко Борисов

Корнелия Нинова

От новогодишната баница на Корнелия Нинова отново й се падна „Виктор
Орбан“. На БСП пък се падна „консервативен социализъм“, в което мнозина
виждат лош знак за предстояща политическа суша.

инвестиции, правова държава и медиен
плурализъм (доколкото все още ги има).
На ДПС от новогодишната баница му
се падна самата баница. Паднаха му се
още баклавата, суджукът и разпределението на порциите.

ДПС
ДПС навлиза във фазата на комерсиалния Меркурий. Движението ще продължи да кешира успешно политическото си влияние. Медийната му империя
не само ще се запази, но и ще завладява Нова територия. Пристанището на
Ахмед Доган ще привлича все повече
държавни инвестиции и лека-полека ще
започне да измества пристанищата във
Варна и Бургас. В крайна сметка от тази
политика ще спечелят ДПС и пристанището в Констанца, а България ще загуби

Обединени патриоти
Патриотите ще продължат да се разединяват и през 2020-а, защото звездите
им следват различни траектории. Звездата на Волен Сидеров дърпа силно в
евразийска посока и се връща в европейска орбита само срещу кеш. Звездата на Валери Симеонов върви на запад
с регулярни избухвания, които застрашават да изпепелят цялата малка коалиция-мъглявина, прикриваща алъш-вериша между звездите на ГЕРБ и ДПС.
Най-интересна е звездата на ВМРО,

И през 2020 г. генералската звезда на
президента Радев трудно ще се трансформира в политическа. Едно е да светиш на пагон и фуражка, друго нещо са
политическият небосклон и синият екран. Но с дисциплина и постоянство
звездата на Радев направи през 2019а серия успешни коремни възхождания при налагането на вето и връщането на кандидатурата на Иван Гешев за
главен прокурор. От особена важност
беше позицията на президента по рокадата Цацаров-Гешев, с която Радев даде
сериозна заявка, че се възприема като
алтернатива на ГЕРБ. Но след като не
получи подкрепа от БСП в това си начинание, решителността му се сломи.
От новогодишната баница на президента се паднаха трохите, защото ГЕРБ и
ДПС лакомо излапаха лъвския пай, Патриотите се сбиха за остатъка, а парчето на Корнелия Нинова бе изядено от
Георги Гергов и енергийните лобита в
БСП.

БСП
Политическата звезда на Корнелия
Нинова има уникалната способност да
изгрява и да залязва на изток. И през
2020 година тази звезда отново ще кръжи около звездата на Спаската кула в
Кремъл. Поради тази неадекватност на
траекторията си БСП няма да успее да
убеди хората, че е автентична алтернатива на ГЕРБ, а не просто опит да се наложат Путинови политики в относително демократична среда. И тъй като и
самата ГЕРБ се вдъхновява от Путин в
областта на съдебната система и медиите, съвсем не става ясно на какво точно
е опозиция БСП.
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Мустафа Карадайъ

Красимир Каракачанов
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„Шпигел“: Законът е това,
което заповяда Борисов
Системата има малко прилики със същинско върховенство на закона, пише изданието

Е

вропейската комисия уверява, че България се развива като
страна с върховенство на закона, но държавата е на дъното на
европейските класации за корупция и свобода на медиите. Не без основание, пише журналистът Кено Версек
в анализ за „Шпигел“, посветен на България.
В него се припомня, че в есенния си доклад за напредъка на страната в областта на реформите и върховенството на
закона Брюксел даде много добри оценки. България е „работила с постоянство“
за борба с корупцията и организираната престъпност, пише в доклада, според
който страната е „консолидирала правните и институционални структури”. За
първи път Европейската комисия обеща
на България край на непопулярния мониторинг, което би премахнало един от
последните механизми за натиск на ЕС за
реформи в страната, отбелязва авторът
на текста.
„Как Комисията е достигнала до позитивната си оценка, е учудващо. Във всеки случай, реалността в България е друга. Премиерът Бойко Борисов е силният
човек в страната вече над десетилетие.
Формално, ръководи умерено консервативно правителство с проевропейска
външна политика. България избягва курс
на конфронтация с Брюксел и вербалните
атаки срещу ЕС, каквито прави унгарецът
Виктор Орбан. Но отвътре

„Бат Бойко“, бивш офицер
от полицията
каратист и бодигард, управлява твърдо“,
подчертава Версек.
По думите му законът е „това, което казва и заповядва Борисов. Понякога
е достатъчно телефонно обаждане или
есемес”. Затова и „системата има малко
прилики със същинско върховенство на
закона“, смята журналистът.
България устойчиво е на последно място в класациите за корупция и свобода на
медиите в Европейския съюз, припомня
той. „От март постепенно се изясни, че
много български политици, както от управляващите, така и от опозицията, са купили луксозни апартаменти в София на
цени под пазарните. Други са злоупотребили с европейските фондове за селски
туризъм, като са използвали милионите от Брюксел, за да си направят частни
вили“, пише „Шпигел“.
Заради „Апартамент гейт“ трима министри и лидер от партията на Борисов ГЕРБ
трябваше да подадат оставки. В това число Пламен Георгиев, тогавашният председател на Комисията за противодействие
на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ), който първо си взе отпуск, после беше временно отстранен и накрая преместен на
дипломатическа служба в чужбина. Неговата комисия спря разследването на
„Апартамент гейт“ след няколко седмици. Резултатът: Няма конфликт на интереси или други незаконни действия в който
и да е от случаите, отбелязва изданието.
В началото на декември Сотир Цацаров, който преди това беше главен про-
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курор на България в продължение на
7 години, стана директор на КПКОНПИ.
„Неговият престой в кабинета на главния прокурор е белязан от редица афери,
като нито едно голямо дело за корупция в
България не завърши по удовлетворителен от гледна точка на закона начин. Сред
тях е, например, банкрутът на търговската банка КТБ, една от най-големите в България, протекъл на фона на

война между българските
олигарси
коментира германската медия.
Фалитът на КТБ даде начало на найтежката финансова криза в България от
фалитите на банки през 90-те. Той струваше на данъкоплатците малко под 2 милиарда евро.
Според Версек Цацаров е запазил
близки връзки с „един от главните участници във фалита на КТБ - Делян Пеевски.
Не само един от най-влиятелните медийни предприемачи, но и силно противоречив политик“.
Корумпираните български политици,
служители или бизнесмени рядко трябва
да се притесняват от обществен отзвук,
защото медийният пазар е почти изцяло разпределен между олигарсите, които
контролират и политическите партии или
са близки до тях, пише изданието.
Случаят с добре познатата радиоводеща Силвия Великова е добър пример за
това какво става, когато независим журналист почувства корупцията, посочва
авторът. Тя беше уволнена от държавното радио през септември за критики към
назначаването на новия главен прокурор
Иван Гешев, който беше повишен от заместник главен прокурор. „Едно от нещата, за които той е отговорен директно, е
забавянето на делото за банкрута на КТБ.
Независими юридически експерти критикуваха остро избора му, а граждански
активисти организираха протести в продължение на месеци“, пише „Шпигел“.
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Protect your world

Правят американо-българска
пътна карта в отбраната

Auto Home Life Retirement
•

•

•

US

посланикът в България
Херо Мустафа се включи в
среща на американското
и българско военно ръководство, за
да даде ход на развитието на 10-годишен Двустранен план за отбрана заедно с министъра на отбраната Красимир Каракачанов.
Пътната карта 2020-2030 г. ще даде
насоки на българското и американското ръководство за развитието на способностите на Българската армия. Това ще стане чрез сътрудничество в областта на
сигурността, особено в сферата на отбранителните институции, и др.

Call me today to discuss your options.

Отмениха фестивала „Сурва“
заради водната криза

Jfd\ g\fgc\ k_`eb 8ccjkXk\ fecp gifk\Zkj pfli ZXi% Kilk_
`j#8ccjkXk\ZXeXcjfgifk\Zkpfli_fd\fiXgXikd\ek#pfli
YfXk#dfkfiZpZc\$\m\epflii\k`i\d\ekXe[pflic`]\%8e[
k_\dfi\f]pflinfic[pflglk`e>ff[?Xe[j#k_\dfi\
pflZXejXm\%

М

еждународният
фестивал
„Сурва“, който традиционно
се провежда в Перник, тази
година няма да се състои. Причината
- кризата с водата в общината и въведеният режим, съобщи кметът на града Станислав Владимиров. Препоръките за отмяната са дали министърът
на здравеопазването Кирил Ананиев
и главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Категоричното мнение на здравното ведомство е, че заради опасност от зарази е по-добре фестивалът да бъде отменен.

Meglena Barashka
630-468-2990
(/N(''))e[Jk%())
FXbYiffbK\iiXZ\#@C-'(/(
dX^^`\Y7XccjkXk\%Zfd

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.

50245

Call or stop by for a free quote.

Засякоха „Алфа Ромео“
с 238 км/ч по „Тракия“

М

обилна камера на магистрала „Тракия“ засече рекордно
превишаване на скоростта
с 98 км/ч. Шофьор на лек автомобил
„Алфа Ромео“, с варненска регистрация, е управлявал в посока София с
238 км/ч при ограничение 140 км/ч.
На нарушителя е съставен електронен фиш, като глобата за това нарушение е 1050 лева. „Полетът“ по магистралата бил засечен в празничните дни.

Армията ще приема и
40-годишни на служба

М

аксималната възраст за приемане на военна служба да
стане 40 години за всички категории военнослужещи. Това гласят
част от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, представени за обществено обсъждане. В момента това е допустимата възраст за
прием само за офицерите. При офицерските кандидати и старшите сержанти пък таванът е 33 години, а за войниците и матросите максималната възраст е 28 години.Причина за промяната са данни, че войнишкият състав е на критичен минимум.

Самоуби се известен
бизнесмен от В. Търново

И

звестен бизнесмен от Велико
Търново се е самоубил, скачайки от балкона през нощта.
За инцидента потвърждават от Окръжната дирекция на МВР в старата
столица. Сигналът е подаден на тел.
112 около 8 часа на другия ден. Подробности за инцидента не се съобщават. Причините за трагедията тепърва
ще се изясняват. По неофициална информация мъжът е имал финансови затруднения.
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Каква е ролята на бившия ген. консул в
Чикаго в руската „мека сила“ в България

Симеон Стоилов е бил шеф в комплекса „Камчия“, който Москва ще ползва за пробив в Европа

ЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

Р

усия продължава действията
си да използва България като
троянски кон в Европа. Този
път чрез почивната база „Камчия“ край Варна и прилежащото й училище „Юрий Гагарин“. Руският външен министър Сергей Лавров ги
даде като пример за „меката сила“ на Русия в Източна Европа. Като директор на
училището и заместник-шеф на базата е
представян бившият генерален консул
в Чикаго Симеон Стоилов - шокираща
длъжност за човек, който дълги години градеше образ на евроатлантически
ориентиран дипломат.
Оказа се, че Стоилов е напуснал „Камчия“ в края на август миналата година
със скандал. „Аз не съм бил шеф на комплекса в нито един момент. Аз съм изпълнявал външна услуга на комплекса
чрез една от моите компании. Уговорката беше да помогна на училището в отварянето му към Европа. Когато видях, че
това обаче не става, се разграничих много шумно от ръководството. Аз бях и оставам евроатлантически ориентиран човек.“
Стоилов казва, че според уговорката
е трябвало да направи програма, която
да разграничи комплекса от зависимост
от руското финансиране. „Във Варна този
комплекс се знае като руския комплекс.
Там никой не припарва. Това, което на
мен ми казаха, е, че Русия спира субсидиите и са дали картбланш комплексът да
се отвори за всякакво ползване“, обяснява Стоилов защо е приел предложението
за работа.
Стоилов казва, че по негово време до-

8 - 14 януари 2020 г.

Симеон Стоилов беше генерaлен консул в Чикаго от 2011 до 2016 г.

бавил знамето на Европейския съюз до
това на България и Москва в комплекса.
Според него управата на комплекса възразявала, че в учебниците, които ползват
в училището, Крим е показан като част от
Украйна - каквато е позицията на Европейския съюз и България.
Стоилов е имал срещи и с генералния
консул на Русия във Варна, на които руснакът предявявал претенции и изисквания как да бъде управляван комплексът,
които Стоилов отхвърлял. „Те искаха социалистическите порядки да витаят в
това училище. Ние бяхме категорични, че
това трябва да е европейско, елитно училище“, твърди Стоилов. - Водил съм разговори с Cambridge International Schools
за идването на гости и туристи от цяла
Европа и Америка“, обяснява Стоилов.
Това обаче не се случило и той напуснал.
Почивната база влезе във водещите
новини в България наскоро заради намерението на руското правителство да стане неин собственик. Плановете на Кремъл включват превръщането на „Камчия“
в „мека сила“ на Русия в Източна Европа.
Това стана ясно от отговор на външния
министър на Русия Сергей Лавров на въпрос на депутат от руската Дума.
Комплексът и в момента е в руски ръце
- той е собственост на кметството в Москва. А в отговора си до руския депутат

Лавров се съгласява, че това е уникален
проект и че той може да играе ролята на
център, който да прокарва интересите
на Русия в Източна Европа.
Думите на Лавров породиха опасения
в България, че базата в Камчия може да
се превърне в разузнавателна и че страната може отново да се стане част от периферията на просъветските интереси и
пространства. Според някои анализатори не е изключено България отново да се
превърне в сива зона между Изтока и Запада и в пета колона на Москва.
В отговора си до руския депутат Лавров дава да се разбере, че Кремъл не е
доволен от сегашното управление на
„Камчия“.
„Напоследък се натрупват много негативни тенденции в ситуацията около
този комплекс. Редица сгради са затворени, редица се изплащат. Собствеността
не е много ясна, има някои данъчни дългове и други смущаващи фактори.“
Но Кремъл има възможното „решение“
на проблема - одържавяването на комплекса. В отговора си до руския депутат Лавров припомня, че идеята съществува още от посещението на премиера
Дмитрий Медведев в България.
Лавров изразя съжалението си, че „бюрократичната машина се върти бавно“,
но допълва, че се надява скоро въпросът

Предисторията

С

анаториално-оздравителният
комплекс „Камчия“ беше създаден с договор между България и Русия през 2008 г. Документът
беше одобрен от правителството на
Сергей Станишев и подписан от Емилия Масларова - тогавашен социален
министър. Според текста на споразумението „Камчия“ е еднолично акционерно дружество със собственик
местното московско правителство.
Освен това - Министерски съвет отпусна близо 8 млн. лв. за подпомагане на изграждането на инфраструктура около проекта.
Москва имаше планове да се раздели с комплекса още през 2015 г.,
когато той беше обявен за продан с
начална цена от близо 70 млн. евро.
Продажбата обаче се провали.
Самият комплекс е разположен на
повече от 300 дка земя, върху които са построени хотелски комплекс,
детски лагери, лечебни центрове,
възпитателни центрове и малко вилно селище. Според официалната информация в комплекса могат да бъдат настанени до 2000 гости в малко
над 600 стаи.

да бъде разгледан на оперативна среща
на постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация (бел. ред. на който член е президентът Путин).
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ЗИЙК МИЛЪР

Асошиейтед прес

П

резидентът Доналд Тръмп не
е първият американски лидер, който не изпускаше генерал Касем Солеймани от
поглед, но стана първият,
който натисна спусъка.
Това е подход, който се проявява през
цялото му досегашно президентство. По
редица въпроси на националната сигурност той е пренебрегвал същите предупреждения, които караха негови предшественици от двете партии да изчакват.
Понякога той просто проявява склонност да поеме повече рискове. В други
случаи просто оспорва предупрежденията, дори от експерти в собствената му
администрация, и публично се хвали, че
ги е пренебрегвал.
Когато Тръмп премести посолството на
САЩ от Тел Авив в Ерусалим - обещание,
което други бяха дали, но после се отметнаха от него, той го направи противно на съвета на помощниците му, които
твърдяха, че то ще разпали напрежение
в Близкия изток. Когато той стана първият американски лидер, стъпил в Северна
Корея, той не се съобрази с онези, които
казаха, че така дава на Пхенян символична победа, без да получи нещо в замяна.
Поддръжниците на Тръмп приветстват
неговата готовност да действа там, където други не биха го направили, с аргумента, че той е внесъл свеж подход на
бизнесмен към трудни за уреждане проблеми. Но

неговият високорисков
подход
породи страхове у демократите, както и
сред някои републиканци, които се опасяват, че президентът е прекалено фокусиран върху краткотрайни изгоди и е
сляп за дълготрайните последствия от
своите действия.
„Тръмп смята, че външната политика е
риалити шоу, и ако липсват катастрофални последици на следващия ден, те просто изобщо няма да се появят - казва Бен
Роудс, който е бивш заместник-съветник
на президента Барак Обама по националната сигурност. - Те обаче се появяват, като в някои случаи вече са дошли,
а в други - ситуацията все повече се влошава.“
Готовността на Тръмп да зарязва конвенционалното мислене е характерен
признак за неговия политически живот.
Навлизайки в последната година на първия му (президентски) мандат, неговите
съветници и съюзници го описват като
все по-решен да действа, следвайки ин-

Тръмп – първият,
който дръпна спусъка

Дори съветниците на президента

признаха риска от пряк военен конфликт

стинкта си. Той разгони кохортата си от
съветници, които виждаха себе си като
„предпазни бушони“ срещу импулсивните му действия. Други, като бившия министър на отбраната Джим Матис, напуснаха, защото бяха несъгласни с начина му
на вземане на решения...
Последствията от

дръзките
външнополитически
решения
на Тръмп са смесени. Решението му да
премести посолството от Тел Авив в Ерусалим практически не причини взрив на
насилие в Близкия изток. То обаче по никакъв начин не помогна на администрацията на Тръмп да смекчи нарастващото
напрежение в отношенията с палестинците и погреба изгледите за напредък
към мирно споразумение с израелците.
Решението на Тръмп да се захване с
пряка дипломация със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително и
среща на разделителната линия между
Северна и Южна Корея, донесе слаб напредък към елиминирането на ядрената
програма на Пхенян. Преговорите почти са прекратени, а Ким каза тази седмица, че неговата страна скоро ще покаже

ново стратегическо оръжие.
Президентът бе изправен също пред
яростна опозиция от собствената си партия миналата година, когато внезапно
обяви изтегляне на американските войски от Сирия, което откри пътя на Турция
да започне офанзива срещу кюрдските
сили, които са съюзници на САЩ. Тръмп
отначало упорстваше на решението си,
но в крайна сметка смени курса.
За критиците на президента решението му да нареди прицелния удар срещу
Солеймани може да се окаже най-рискованото му досега.
Администрациите и на Обама, и на
Буш-младши се отказаха от възможността да ликвидират Солеймани - лидера на
елитните иракски сили Ал Кудс, обвиняван, че е дирижирал атаките срещу американските войски в Ирак. Дори съветниците на Тръмп признаха риска от иранско
отмъщение, което може да въвлече САЩ
и Техеран в

пряк военен конфликт
„Един ден той (Тръмп) може глупашки да се набута в реална пълномащабна
криза - каза Мари Харф, старши съветник на бившия държавен секретар Джон
Кери. - Убийството на Солеймани може

Иран отвърна с удар по US бази в Ирак
И
ран е изстрелял повече от дузина балистични ракети от своя
територия по най-малко две
иракски военни бази, използвани от
американски военни, съобщи Пентагонът.
„Правим първоначални оценки на
щетите“, каза в комюнике говорителят
на Пентагона Джонатан Хофман.
Обстреляна е базата „Айн ал Асад“
в провинция Анбар и още една база
в Ербил. През декември 2018 г. президентът Доналд Тръмп посети базата
„Айн ал Асад“.
Засега няма данни за пострадали
или убити американски военни.
Тръмп обяви в туитър, че в момента се правят оценки на жертвите и щетите.
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Външният министър на Иран Джавад Зариф написа в туитър, че атаката е била пропорционална мярка за
самозащита според член 51 от Хартата на ООН. Той допълви, че страната му не търси ескалация на войната,
но ще се защитават срещу всяка агре-

сия. Междувременно гвардейците от
иранската армия предупредиха САЩ
да изтеглят силите си от региона, за да
избегнат убийството на свои военни.
Тръмп обаче отвърна, че изтегляне от
Ирак ще бъде „най-лошото нещо“, което може да се случи на тази страна.

да се окаже безразсъдният ход на Тръмп,
вкарал ни в пълномащабен конфликт.“
Но за поддръжниците на Тръмп това е
само поредна хиперболизирана реакция
на едно оправдано действие на президента. Сенаторът републиканец Бен Сас
от Небраска разкритикува онези, които,
според него, гледат на убийството на Солеймани „като на края на света”. Сенаторът каза, че макар той и Тръмп да имат
доста разногласия по политически въпроси, президентът в случая е предприел правилна стъпка.
„Неоспорим факт е, че Иран като цяло
и конкретно Солеймани извършваха все
повече нападения - каза Сас. - Трябва да
има червена линия, когато става въпрос
за гибелта на американци.“

Пътнически
„Боинг 737“ се
разби в Техеран

П

ътнически самолет „Боинг 737“
на украинските авиолинии със
180 души на борда катастрофира след излитането си от летище
„Имам Хомейни“ в Иран. Малка е вероятността за оцелели, съобщиха
летщните власти.
Вероятно причина за катастрофата
са технически проблеми. Украинският самолет е летял от Техеран за Киев.
Не е ясно дали инцидентът има
връзка с ескалирането на напрежението между САЩ и Иран през последната седмица.
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В

разгара на сегашната криза
между Иран и САЩ, Техеран
оповести, че вече няма да се
придържа към ограниченията, които международното
споразумение наложи на ядрената програма на страната. Но властите в Техеран все пак си оставиха и една отворена
вратичка. Сътрудничеството с Международната агенция за атомна енергия ще
продължи, а страната и занапред винаги
е готова да поднови ангажиментите си
по ядреното споразумение, стига то да
влезе в сила, а САЩ да вдигнат санкциите, съобщиха иранските власти...
Вярно е, че Вашингтон беше едва
ли не принуден да
демонстрира сила
по отношение на
Иран, за да не изгуби изцяло доверието на съюзници като Саудитска
Арабия, след като
пропусна
редица други възможности. Но с настоящите си действия
САЩ си вкарват автогол. Защото Техеран извлича двойна
полза от последните напрежения, пише
Райнер Херман в коментара си във ФАЦ.
Първо, иракският парламент в Багдад
вече реши да изгони от страната всички
американски и чуждестранни войници.
Така ислямската република Иран автоматично се превръща в хегемон в целия
регион – въпреки икономическата си
слабост. И второ, омразата на протестиращите иракчани, която доскоро беше

8 - 14 януари 2020 г.

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

След убийството на
Солеймани: Ето кой печели

Иран извлича двойна полза, докато САЩ си вкарват автогол

насочена срещу Иран, сега се обръща
срещу САЩ.
Иран оповести, че

отмъщението ще бъде
„масивно“
но всъщност Техеран ще избегне ди-

ректния сблъсък с могъщите въоръжени
сили на САЩ. Защото, в случай на отмъщение, Вашингтон просто ще бъде принуден да отвърне с военни удари и по
този начин да поеме риска за още по-бурна ескалация. Ако желае да запази военното си присъствие в региона, на Аме-

рика ще й остане една-единствена
възможност. След сирийския саморазпад тази възможност се нарича „Иракски Кюрдистан”. Но за да
бъдат разположени американски
войски там, сегашният автономен
регион трябва да се превърне в независима държава. А това ще предизвика нови конфликти.
Ескалацията на напрежението
около Иран и Ирак ще навлече на
Запада и други ядове. През февруари в Иран ще има парламентарни
избори. Отсега може да се предвиди, че привържениците на твърдия курс ще спечелят убедителна
победа и в резултат от това оперативното пространство на президента Рохани допълнително ще се
стесни. В същото време в Ирак се
задълбочава вътрешнополитическата криза, съставянето на ново правителство става все по-трудно, а проиранските въоръжени отряди придобиват
още по-голяма власт. Именно в тази ситуация оцелялата в нелегалност „Ислямска държава“ с лекота може да се организира наново.
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Шофьор от BG компания
се наведе за кафето си
и уби две жени и бебе

Инцидентът затвори магистрала I-65 в Индиана

ЯСЕН ДАРАКОВ

Ш

yasen@bg-voice.com

офьор на камион, който
работел за българската компания VL Trucking
Inc., се наведе да остави кафето си и уби трима души. Близо 14 пък бяха откарани в
болница с рани.
Катастрофата станала малко след 11
часа в неделя на Interstate 65 в Уайтстаун, северозападно от Идианаполис. При удара са били пометени общо
осем коли. Зад волана на камиона е бил
34-годишният Матю Люис Смол от Мичиган. Камионът му се запалил след удара.
Той пътувал по I-65, когато решил да
остави чашата си с кафе на поставката.
За миг се разсеял и в следващия момент
вече блъскал наред колите, които били
в задръстване.

Ударът с първата кола
се оказал фатален.
Автомобилът се запалил, а в него изгорели две жени и дете на годинка.
Те били приклещени между камиона
и мантинелата. По-късно полицията
идентифицирала телата на 21-годишната Марая Томей, 1-годишната Хадли Томей и 19-годишната Кайли Кирк от Лебанон, щата Индиана.
Магистралата е останала затворена
няколко часа в неделя следобед.
Матю Смол е задържан на мястото на
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катастрофата. Срещу него има три обвинения за убийство по непредпазливост.

От ареста шофьорът
пратил бележка,
в която изказва съжалението си за случилото се и пише, че е в агония от ситуацията.
Компанията VL Trucking Inc. е собственост на Алекс Неделчев и Володимир
Линевич. От там изразиха своите съболезнования към засегнатите от ужасната катастрофа. „Този изолиран инцидент
със сигурност не показва качеството,
отдадеността и отговорността, които нашите шофьори показват всеки ден в ця-

лата страна“, пишат от компанията във
Facebook.
Пред BG VOICE Неделчев обясни, че
е наел Смол преди два месеца и в шофьорското му досие нямало нищо сериозно за последните 3 години.
Властите вече са започнали проверка
на документацията във фирмата и Неделчев казва, че не очаква проблеми, а
Смол е карал в рамките на позволените
часове и без нарушения на правилата за
логбука. „Разследването ще продължи

Сн.: Boone
County
Sheriff ’s Office
Смол вече е обвинен в три убийства.

няколко месеца и ние оказваме пълно
съдействие на властите“, заяви Неделчев.
„Сега полицаите ще изискат справка
за използването на телефон на шофьора, от електронния му логбук - кога е почивал, колко е карал, и първото нещо,
което ще търсят, е дали е говорил по
телефона, или се е ровил в интернет в
момента на инцидента“, обяснява екс-
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пертът по транспортна безопасност
Наталия Стоянова от Cellex Consulting
Group. След това предстои и проверка
от транспортното министерство (DOT).
Според нея такъв инцидент може да
коства милиони долари на фирмата, за
която е карал шофьорът. „Минимумът на
застраховките е от 750 хиляди до 1 милион долара, в зависимост дали компанията работи с опасни товари. Има
карго застраховка, която е около 250 хиляди долара, и застраховката за щетите по камиона“, обяснява Стоянова. - Семействата на жертвите обаче могат да
съдят компанията за различни неимуществени щети и

такива искове стигат до 10
и повече милиона долара.
Имали сме подобен случай.“ Правото

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

на обезщетение в САЩ се изчислява в
рамките на пропуснатите доходи плюс
инфлацията, които убитите на пътя е
можело да получат в рамките на техния
живот.
Ситуацията се усложнява, а искът нараства, ако шофьорът или компанията са хванати в нарушение. Но дори
и да няма такива, жертвите и техните
наследници ще имат право на дело за
щети.
„Това е тъжен ден за две семейства от
окръг Бунн. Починаха две млади жени
и дете на 1 годинка“, казва шерифът на
окръг Бунн Майк Нилсън.
„Разсейването при шофиране и невниманието е основната причина за
много произшествия по нашите пътища. Това се отнася и за този случай“,
каза Нилсън.

Кафе и храна в камиона увеличават риска
от катастрофа 3 пъти, телефонът – 23

Ш

офьорите, които посягат към
кафе, храна, да настроят радиото или към някакъв друг
предмет в камиона си, е три пъти повероятно да причинят катастрофа, сочат статистиките на Федералната администрация за безопасност на пътя
(FMCSA).
Рискът за инцидент скача до 23.2
пъти, ако шофьорите пращат есемес
или използват телефон.
70% от катастрофите, в които е участвал камион, са се случили, защото човекът зад волана на тежката машина е
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вършил дейности, които го разсейват
(Distracted driving), в които влиза и писането на SMS-и.
Ползването на телефона в камиона
е забранено от 2012 г. с федерален закон от администрацията за безопасност при тежкотоварните превозвачи
(FMCSA). Отделно 47 щата също забраняват на всички шофьори, включително и на професионалните, да държат в
ръка каквито и да е мобилни устройства. Наказанията по федералния закон са $2,750 за шофьора и $11,000 за
компанията.

Подобен случай: Българско семейство
оцелява по чудо в Чикаго

ългарка и 4-годишният й син се
отървават по чудо при подобен
инцидент на магистрала I-55 в чикагското предградие Джолиет.
На 17 декември 2017 г. камион се забива в спрели в задръстване коли, а
шофьорът обяснява, че се е разсеял
само за секунди, докато посягал да си
вземе бутилка с вода. Колата на Силвия
Москова е втора в редицата на удара и
само фактът, че е по-голямо SUV, спасява нея и сина й. Колата обаче е напълно
премазана, както и тази зад нея, която
камионът удря първо. „По джантата на

Б

гумата успяхме да установим, че е Нисан“, казва съпругът на Силвия Златко
Молов.
Българите се отървават само с драскотини, но уплахата остава и до днес.
„Тя има психологическа травма и сега
- стресира се, когато е в задръстване.
Малкият пък често си спомня за катастрофата, особено когато види джип
като този, в който бяха с майка му“, разказва Златко.
Осем души са ранени при инцидента,
но никой фатално. Магистралата беше
затворена в продължение на 11 часа.
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Тежка катастрофа в
Пенсилвания уби 5-има

Т

ежка катастрофа на магистрала в
Пенсилвания завърши с пет жертви, над 60 са ранени. Жестокият
инцидент бил причинен от туристически автобус. Щатската полиция съобщи, че шофьорът му не успял да вземе
завой на спускане по стръмен участък,
когато се ударил в насип. В него се забили два ТИР-а и няколко леки автомобили. Катастрофата е станала около 3:34 часа сутринта край град Маунт Плезънтс, югоизточно от Питсбърг. Сред жертвите има и дете.

Нови обвинения срещу
Харви Уайнстийн

П

рокуратурата в Лос Анджелис
предяви нови обвинения срещу кинопродуцента Харви Уайнстийн за престъпления от насилствен
характер. Това стана в деня на откриването на процеса срещу него в Ню Йорк.
По думите на окръжната прокурорка Джаки Лейси уликите ще докажат, че
обвиняемият е използвал своето влияние, за да получи достъп до своите
жертви. Според телевизионния канал Ен Би Си Уайнстийн е обвинен в опит за изнасилване на две жени през 2013 г.

Илинойс изпуши трева
за $3,2 млн. за ден

В

първия ден след падането на забраната за продажба и употреба на марихуана за развлечение
жителите на Илинойс изпушиха трева
за $3,2 млн. Това съобщиха държавни
служители в четвъртък. Веднага след
влизането в сила на новия закон са
били извършени 77 128 сделки, каза
Тои Хътчинсън, съветник в кабинета на
губернатора Дж. Б. Прицкер. Според
него това показвало, че тази индустрия тепърва ще се развива.

На карабината на Тръмпмладши: Хилари зад решетки

Д

оналд Тръмп-младши качи в
Instagram снимки, на които държи бойна карабина с изрисувана
Хилъри Клинтън зад решетки. Най-големият син на президента се усмихва
на „затворничката“ Клинтън, изобразена на пълнителя на оръжието.
„Страхотен ден на стрелбището. Добавих малко внушителност на моята
AR“, написа Тръмп-младши. Скандиранията „Хвърли я във затвора“, насочени към
Хилъри Клинтън, са много популярни на митингите на Доналд Тръмп.

Мъж стреля по деца в Милуоки
заради снежна топка

Ш

офьор на кола в Милуоки,
Уисконсин, откри огън и
рани две деца на 12 и 13 години, защото хвърлили снежна топка
по колата му.
Според полицията 12-годишно момиче и 13-годишният му приятел заедно с група други деца хвърляли
снежни топки по преминаващи коли.
Една от снежните топки ударила бяла
кола „Тойота“, водачът на която извадил оръжие и стрелял по групата деца.
Ранените деца са откарани в местната болница.

18

8 - 14 януари 2020 г.

8 - 14 януари 2020 г.

19

CANADA ТЕЛЕГРАФ

Спешните центрове в Квебек
преливат от пациенти

С

пешните центрове достигнаха
лимита на прием на пациенти
в почти всички болници в административните райони на Квебек.
Ситуацията е критична в северната
и южната част на Монреал. В някои
от лечебните заведения заетостта
на носилки е достигнала 150-160%. В
болницата l’Hôpital du Suroît в Салабери дьо Валифилд 21 пациенти е трябвало да изчакат повече от 48 часа, преди
да получат здравна помощ.

Самолет излезе от пистата
при кацане в Халифакс

С

амолет на авиокомпания Уестджет излезе от пистата при кацане на покритото със сняг летище в Халифакс. Самолетът Боинг
737-800 изпълнявал полет между Торонто и Халифакс. В него имало 172
пътници и 7 души екипаж. Машината излязла от пистата след нормално
приземяване, съобщиха от авиокомпанията. При инцидента няма ранени, стана ясно от разпространената от летищните власти информация.

Трюдо призова канадците
да помогнат на Австралия

П

ремиерът Джъстин Трюдо заяви, че Канада е готова да помогне на Австралия в борбата
с опустошителните пожари. Той призова канадците да направят дарения
в помощ на пострадалите от пожарите. „Когато горски пожари опустошаваха нашите градове, Австралия ни
се притече на помощ. Нека й върнем
жеста. Ние сме близки съюзници и много канадци са привързани към Австралия. Ще помогнем на нашите приятели да преминат през това изпитание“, написа Трюдо в Туитър.

15-ти случай на болест,
причинена от вейпинг в Канада

15

-ти случай на болест, причинена от вейпинг, бе регистрирана в Канада. Става дума за сериозно заболяване на
белите дробове, регистрирано в
Алберта. Здравните власти в провинцията увериха, че следят отблизо ситуацията и работят с различни
институции в цялата страна. Оттам
обясниха и че пациентът е получил здравни грижи и се възстановява вкъщи. Повече подробности за него не се съобщават.

Двама тийнейджъри загинаха
на пътя в Лотбинер

Т

рагедия на пътя взе живота на
двама тийнейджъри в района на
Лотбинер, Югозападен Квебек.
По данни на полицията шофьорът
на единия от автомобилите, участвал
в инцидента, е загубил контрол над
колата си. Това довело до сблъсък с
друг автомобил, който пътувал в противоположната посока.
Двама от пътниците в колата, причинила удара, момче и момиче на 17 г., са загинали. Шофьорът на другия автомобил е леко ранен.
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Шефкет Чападжиев - от изменник
до „Златната лаврова клонка“

З

ЕКИП НА BG VOICE

а почти шестте десетилетия
като емигрант в САЩ българската държава е наричала
Шефкет Чападжиев по много
начини. По времето на комунизма - държавен изменник и невъзвращенец. След промените политиците
търсеха среща с него. А сега Чападжиев
получи най-високото отличие на Външното ни министерство.
Генералният ни консул в Чикаго Иван
Анчев връчи на българския филантроп
Шефкет Чападжиев наградата „Златна
лаврова клонка“.
„Винаги съм се стремял да бъда в полза
на българската общност“, каза Чападжиев специално за BG VOICE след награждаването. „Независимо какви са хората
по вероизповедание или политически
убеждения. Америка ме възпита да бъда
такъв. Ако мога да направя нещо добро,
го правя за всички и всички за мен са под
един знаменател“, допълни той.
Чападжиев се занимава изключително
много с благотворителна дейност – финансира болници и сиропиталища,

изгражда църкви
и джамии
В началото на 2019-а родопчанинът от
Чикаго дари на родния Мадан 1 млн. долара. Това е поне стотното му дарение за
развитието на България.
Роден e на 24 април 1939 г в Мадан.
Емигрира в Чикаго, САЩ, през 1963 г.
Пристига в САЩ с по-малко от един долар в джоба си. „Първите години, разбира се, беше трудно, но никога не съм се
отчайвал“, разкрива Чападжиев. „Работех, възнагражденията бяха много малки, но бяха достатъчни да живеем много
добре. Не можех да повярвам, че в Америка има такава свобода. Никой никого
не следеше. Взимаш си квартира, работиш и си живееш спокойно. Отиваш на
летището – можеш да си купиш билет
закъдето си поискаш и никой не те пита
къде отиваш, ще се връщаш ли или не.
В България не можехме да отидем до
Югославия“, разказва още видният имигрант.
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Може да изглежда смешно, но е факт и
работи. Тези три качества бяха посочени от един богат бизнесмен преди 40
години в едно телевизионно шоу. Казах
си, че притежавам и трите, и оттогава
следвам тази философия“, допълва Чападжиев.
И днес той продължава да е активен в
бизнеса. Има офис в Чикаго, в който ходи
често. Освен апартамента в Чикаго, има
още два –

Винаги съм се
стремял да
бъда в полза на
българската
общност“, каза
филантропът

в Манхатън и във Флорида

Шефкет Чападжиев с наградата „Златна лаврова клонка“ от МВнР

Първата работа на Чападжиев е да
рекламира олио пред най-прочутия небостъргач в Чикаго, където по-късно си
купува 88-ия етаж. Надницата му тогава била 1,25 долара на час. После си намира работа в печатница, а след няколко години започва свой бизнес в същата
сфера, като купува 3 машини за сгъване
на хартия. Купува ги на старо, но използва потенциала им напълно. Работи много и трудът му се възнаграждава. През
1979 г.

купува първата си фабрика
за печатане на рекламни брошури. Постепенно разширява бизнеса си, купува няколко други фабрики и инвестира
в недвижими имоти, както и на борсата.
На практика Шефкет Чападжиев се превръща в най-богатия българин в САЩ
само за няколко години. Наричан е Кралят на печатарите.
„Не съжалявам за това, което съм направил. Ако трябва да повторя живота
си от начало докрай, бих го повторил без
всякакви отклонения. Разбира се, имал
съм и лоши моменти, но като цяло не бих

на океана. Пътува много. Обиколил е
целия свят. Миналата година със семейството си е посетил Рио де Жанейро и
крайбрежието на Бразилия с круиз, оттам в Парагвай и накрая Буенос Айрес
в Аржентина.
Всяка година се връща и в България.
Той е и единственият българин, записал
се за екскурзия в Космоса. „Може би догодина ще започнат полетите“, казва Чападжиев.
Успелият ни сънародник е споделял
неколкократно, че душата му се изпълва с радост, когато чуе да се споменава името на България в САЩ. „Обичам
да чуя нещо добро за България“, заявява Чап, какъвто му е псевдонимът. На
всички читатели на BG VOICE той пожела здраве и късмет.

променил нищо“, споделя филантропът.
Формулата на успеха за Чападжиев
се постига с три качества. „Трябва да
си глупав, мързелив и щедър“, обяснява той. Глупав, защото няма да си като
умните, които пресмятат непрекъснато рисковете от
всяко действие
и се отказват от
много начинания. Мързелив,
защото така ще
намериш кой да
свърши
работата вместо теб
и ще си освободиш
време
за решение на
други въпроси.
Щедър, защото
няма да подценяваш работниците си с ниско
заплащане и те
ще останат да
работят за теб Генералният консул за България в Чикаго Иван Анчев (вдясно) връчва отличието на
дълго
време. Шефкет Чападжиев
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Боряна – българката, която
променя света с „Тесла“

Тя живее в САЩ, женена е за съосновател на компанията и вярва в силата на българите

Т

я започва работа в „Тесла“ през
2011 г., когато електрическите
коли все още са екзотика, която изглежда повече като филм
за бъдещето, отколкото като
реалност. Изкарва пет години на мениджърска позиция в компанията, която
през това време бележи хиперрастеж от
5000% и се превръща в световен автомобилен гигант. Познава лично Илън Мъск
и обича да разговаря с него, защото смята, че той е един от най-умните хора в човешката история. Тя е Боряна Стробъл,
родена е в Монтана като Динева, живее
в САЩ, където е взела фамилията на съпруга си. А той е Джей Би Стробъл, съосновател на „Тесла“, човекът, за когото изпълнителният директор Мъск казва: „Ако
не беше един обяд, който имахме с него
през 2003 г.,“Тесла“ нямаше да съществува“.
В автомобилната компания Боряна
първо е ръководител на „Системи за човешки ресурси, операции и анализ на
данни“. Участвала е в изграждането на някои от ключовите екипи, като „HR информационни системи“, „Бизнес операции“,

„Живяхме в Русия – беше период, изпълнен с трудности, които допълнително калиха силата на духа ми. Престоят ми
в Германия бе основополагащ за израстването ми. Германия ме научи колко са
важни експертното знание и опит, висококачествените продукти и добрата работна етика“, споделя Боряна.

Тя определя себе си като
глобален номад
„Говоря 5 езика – и всичките с акцент.
И се възприемам като гражданин на света – навсякъде виждам какво може да се
подобри, но по-важното е, че се опитвам
да говоря за нещата, които можем да научим един от друг и от всяка една от тези
култури“, казва Боряна.
Учи индустриална химия в Техническия
университет в София и в Техническия
университет във Виена. Има бакалавърска степен по икономика от Калифорнийския университет в Бъркли, магистърска
степен по мениджмънт от колежа „Сло-

ун“ на Станфордския университет и магистърска степен по мениджмънт и инженерство, отново от Станфорд.
Повече от десетилетие работи последователно за „Тесла“ и за Фондация
„Уикимедия“ (там е била вицепрезидент
по човешки ресурси). Работата й е свързана с търсенето и стимулирането на човешкия потенциал и поощряването на
върховите постижения.
Сега е изпълнителен директор на Фондация „Стробъл“, която подкрепя лидерите на бъдещето.
Мъжът до нея - Джей Би (Джефри Брайън) Стробъл - освен един от основателите на „Тесла Мотърс“, е автор на ключови технологии, автор е на над 30 патента,
намерили приложение в производството в „Тесла“, включително в основни батерийни, двигателни и контролни системи.
Фондация „Стробъл“, основана от двамата, работи в сферата на образованието, устойчивото развитие, откриването и
развиването на таланти и лидери, социалните иновации.
„С удоволствие бихме дали награда
„Стробъл“ на талантливи българи на възраст между 17 и 33 г. Очаквам с гордост
да покажа на света

колко талантлива
нация са българите

Джей Би Стробъл

„Навлизане на нови пазари“, „Интеграция
на сливанията и придобиванията“.
„Да работиш в „Тесла“ не е просто работа, а всеобемащ начин на живот.

Работата те поглъща
изцяло
Положителната страна е, че наистина
знаеш, че участваш в промяната на света, в една реална и важна промяна. Минусите са, че с течение на времето се оказва, че нямаш много време за приятели
или за семейство. Колегите ни са нашите приятели и нашето семейство“, споделя Боряна пред „24 часа“. Тя бързо си спечелила репутацията на мениджър, който
може да решава трудни проблеми, и така
получила и шанса да преодолее редица
важни предизвикателства.
„Имах щастието да привличам и управлявам някои от най-умните хора, които
съм срещала в живота си. От най-тежките ни моменти се родиха и най-ярките ни
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победи. Работехме непрекъснато, никога не се отказвахме и винаги побеждавахме. Личните ни жертви се превръщаха в
професионални триумфи“, разказва още
за цената на успеха Боряна.
За Илън Мъск казва, че има свръхчовешка интелектуална мощ. „Но той е и
джентълмен със страхотно чувство за хумор. Работи много, но и обича да се забавлява и да се радва на пълноценни
моменти с приятелите и семейството си.
Илън много държи на семейството. Семейството и децата му често са в офиса
и на различни събития“, сподели още Боряна.
А пътят на 36-годишната българка до
американската мечта тръгва от Северозапада, минава през Русия и Германия, и
както често се случва, не е покрит с рози.
Но е благодарна на родители си за всичко, което са й дали. Именно те са тези,
които в търсене на нови предизвикателства пътуват и водят и Боряна с тях.

споделя Боряна. Според нея България
трябва да заложи на три предимства:
интелектуалния потенциал, природната
красота и творческите таланти.
„България е автентична, истински специална страна. Не казвам това, защото
сляпо обичам родината си. Казвам го, защото съм видяла света и мога аргументирано да заявя, че в България има нещо
специално. Да си българин, е повод за
гордост. България може да предложи: 1)
хора с изключителен интелектуален потенциал; 2) разнообразен ландшафт и
природа, отличаваща се с красиво великолепие; 3) световни таланти в изкуствата. През следващите 30 години ще ни е от
полза да помним всичко това и да изтъкваме тези свои реални предимства“, категорична е тя.

Снимки: „24 часа“
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От Хамбург за децата на отец
Иван: Христо Алексиев с любов

Филантропът организира поликлиника в приюта в Якимово

БОРЯНА АНТИМОВА

В

boryana@bg-voice.com

лекарската професия е много важно да си сърдечен, да
съчувстваш на болния - казва д-р Алексиев. - Когато
той се чувства добре, мобилизира всичките си сили за оздравяване. Важно е да усети, че го разбираш, да
му внушиш доверие и позитивизъм, да
потърси надежда в малките неща...“. Д-р
Христо Алексиев не прилича на типичните хирурзи с каменни лица. Запазил
е хладнокръвието за миговете в операционната. Излъчва доброта, дружелюбност, позитивизъм, сърдечност и любов
към хората.
Той е от хирурзите, за които не е достатъчно да спасяват човешки живот в
операционната. Приел е като лична кауза да помага на безпомощните и слабите. От 1979-та с малки изключения
живее в Германия. За един от
най-успелите наши медици в Германия успехът
се постига с много
всекидневен труд,
търпение, постоянство, коректност. Работи в
Хамбург в условията на зверска конкуренция на здравни
заведения
от
Германия и Европа.
Оперира и е съдружник
във „Фахарцт Клиник
Хамбург“, ръководи и

„
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Отец Иван на гости на д-р Алексиев в Хамбург, щастлив, че поредният тир с дарения за приюта (вляво) е готов да замине за България.

собствен здравен център с 3 отделения
– обща хирургия, ортопедия и вътрешни
болести и обща медицина. Сърцето му обаче нито за ден
не е спряло да тупти за
България, а умът му
– да мисли как да
помага на приюта
на отец Иван от
Нови хан.
Своята коледна приказка той пише не
само по празниците, а непрекъснато, ден
след ден, вече повече от 12 години.
Д-р Алексиев със своята Роза.

Тихо и без медиен шум. През 2007-ма
жестока катастрофа преобръща живота
на семейството му.

Кола помита
съпругата му Роза
След няколко месеца борба между живота и смъртта Бог му връща любимата
жена, а той се зарича, че ще върне доброто, дадено му свише. Силно впечатлен е
от мисията на отец Иван и приема хуманното му дело като лична кауза. В Нови хан
пък среща германския журналист КлаусПетер Лийкфелд, който прави репортаж
за отеца. Двамата филантропи събират
в Германия кръг от почитатели на социалния проект на отец Иван - българи и
германци от Мюнхен, Берлин и Хамбург.
Оттогава за сиротите души на отеца д-р
Алексиев е като ангел, слязъл от небето.

През 2015 г. заедно със свои съмишленици той регистрира дружеството „Арс
унд Хуманитас“, което организира благотворителни изложби, концерти и филми в
помощ на приюта. В красивата огледална
зала на „Museum für Kunst und Gewerbe“ един от най-значимите в Хамбург музеи
- вече са проведени 7 благотворителни
концерта за каузата „Якимово“ – втория
социален проект на отец Иван. За личните средства, които влага при организирането на благотворителните акции, д-р
Алексиев не желае да се споменава. „Подобре пишете за отеца, той е важният“,
казва филантропът.
Д-р Алексиев се вълнува, че миналата година е привлякъл и един германски аристократ за каузата – Макс Граф
фон Шверин, който е от една от най-старите благороднически фамилии в Герма-
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Д-р Алексиев и отец Кръстин с деца от българската православна общност в Хамбург.

ния. „Смисълът на изложбата му беше да
се даде публичност на каузата на отеца“,
казва докторът. В хуманното му дело много помага и проф. Герд-Винанд Имайер,
почетен консул на България в Хамбург,
който от години лично се ангажира с каузата му.

година има вече собствена сграда. Те заедно натоварват един тир с мебели, медицинско и болнично оборудване, битова техника и всякакви предмети от бита
за Якимово. Д-р Алексиев е възхитен от
отец Кръстин и хората от църковното
настоятелство. „Не минава наша акция
за Якимово без тях! Тези млади и много
енергични хора на по 30-35 години са неуморни! Събират мебели, бяла техника,
всичко, необходимо за Якимово, а когато
им звънна, че трябва да се товари нещо,
винаги са насреща“, хвали ги докторът.
От няколко години е станало традиция
всяко лято или есен д-р Алексиев заедно
със свой приятел, бизнесмена Волфганг
Брийст, да идва в България, за да разбере
от какво имат нужда в приюта. А Брийст
с цялото си сърце е посветен на каузата
на своя приятел. От посещенията в Якимово германската група разбира, че най-

Д-р Георги Савков и д-р
Христо Алексиев пред
болницата в Лом.

През 2015 г. д-р
Алексиев чува, че
отец Иван е купил
с дарения къщи в
монтанското село
Якимово,
където настанява 250
свои
питомци, В Хамбург се товарят модерните легла за болницата в Лом.
като в Нови хан остават по-безпомощните – майки с деца. големият проблем е липсата на качествеКогато децата пораснат, отец Иван ги на медицинска помощ в района. Затова
премества в къщи в Якимово и им осигу- през 2015 г. се захващат с изключително
смел проект –
рява поминък.

„Проектът в Якимово е
изключителен!
В едно запустяващо село в най-бедния район на Европейския съюз изведнъж отиват 250 млади хора – това е като
топъл дъжд!“, въодушевява се докторът.
Силно впечатлен, той решава да съсредоточи усилията си в Якимово. Води група германски журналисти в България и
режисьорът Теес Клан прави пълнометражен документален филм „На гости на
Ноевия ковчег на отец Иван“, а публицистът Клаус-Петер Лийкфелд публикува в
германско списание репортаж за Якимово. Вълнуващият филм и репортаж докосват сърцата на германците и те събират
дарения за приюта.
Докторът е привлякъл съмишленици
и от настоятелството на българския православен храм „Св.св. Кирил и Методий“
в Хамбург, който от месец май миналата
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На прожекцията на филма „На гости на Ноевия ковчег на отец Иван“ в Хамбург: отец Григорий, синът на отец
Иван със съпругата си Ваня, отец Иван и д-р Христо Алексиев, пред плаката на филма, май 2015 г.

осигурява от „Фахарцт Клиник“. Следващият етап е рентген, а после – хирургичното отделение да прерасне в болница за
активно лечение. „За някои това може да
звучи нереално, в този затънтен край да
се правят сложни операции, но ще го направим стъпка по стъпка“, убеден е филантропът.
„Решихме най-големия проблем“, вълнува се благодетелят. Той е организирал
много ценно сътрудничество между „Фахарцт Клиник“ и МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ в Лом. Доволен е, че вече е в
близки приятелски отношения с д-р Георги Савков. „Той е много енергичен човек, ангажиран е лично с проекта на отец
Иван, и пое грижата за поликлиниката в
Якимово и осигуряването на специалисти от ломската болница, които веднъждва пъти седмично да правят прегледи в
селото. Сега сме една сговорна дружинка
– ние помагаме на болницата в Лом, а от
там ще пращат специалисти да преглеждат хората в Якимово“, доволен е д-р Алексиев. Миналата година той организира
дарение за болницата в Лом - 24 модерни
легла с дистанционно управление, специализирани за следоперационно лече-

здравен център в
запустелия Северозапад.
В Якимово е ремонтирана една от найголемите сгради, собственост на приюта,
за здравен център със средства от Хамбург. Монтирани са климатици и е осигурена нужната апаратура. „На 28 октомври
миналата година прерязахме лентата.
Предадохме сградата на стопаните й кмета на Якимово Георги Георгиев и директора на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом, д-р Георги Савков, тъй като
поликлиниката в Якимово ще е филиал
на тази болница“, казва д-р Алексиев.
Това е обаче само първият етап от амбициозния проект на д-р Алексиев. В
по-далечно бъдеще се планира дневна
клиника с операционна зала. Миналата
година от Хамбург е изпратен в Якимово
тир с медицинска апаратура и всякакви
други пособия – дарения, които докторът

60-годишният
Христо Алексиев е второ
поколение лекар
наследил е любовта към хирургията от
баща си д-р Георги Алексиев. Майка му
д-р Виржиния Алексиева и брат му д-р
Александър Алексиев също са лекари. В
края на 50-те години родителите му работят в малко градче до Гьотинген, Германия, а 5-годишният Христо попива миризмата на болница. На 8 години вече мечтае
да стане хирург като баща си.
Христо завършва Софийската математическа гимназия, а после следва медицина в Хале. Специализира коремна хирургия и травматология. За православния
християнин не е пречка да работи в германски католически и протестантски болници. „В условията на комунистическия
режим в Германия тези здравни заведения даваха много по-голяма свобода на
медиците“, казва докторът. Той е от първото поколение лекари в Германия, въвели
и разпространили лапароскопските (безкръвни) операции още през далечната
1991 г. Кандидат е на медицинските науки
по висцерална (коремна) хирургия, автор
е на десетки научни публикации в медицински издания.
От много години д-р Алексиев е в щастлив брак с чилийката Роза, в която се
влюбва още като студент в Хале. Заедно
решават и проблемите в работата му, като
Роза е сърцето на собствената му клиника. Семейството има две дъщери. Голямата, Виржиния, е германист и работи в
Хамбург, където се влюбва и се омъжва за
колега на доктора - ортопед. Д-р Алексиев
е щастлив дядо на момченце Янис Христо.
Малката дъщеря Виктория завършва магистратура по мениджмънт в университе-

Стоматологичният
кабинет в
поликлиниката в
Якимово.

ние. От приюта на
отец Иван пък в
ломската болница е прехвърлена Променената до неузнаваемост селска къща в Якимово е превърната в модерна
част от качестве- поликлиника със средства от Хамбург.
ната операционна
техника, дарена от Хамбург. „Сега големи- та „Луиджи Бокони“ в Милано. Семействоят ни проблем е, че трябва да осигурим то е посветено на каузата на отец Иван и
от Хамбург постоянен поток от средства всеки помага с каквото може. Роза и малза хонорари на лекарите, които ще пре- ката му дъщеря са католици, а той и голяглеждат в Якимово, тъй като много от хо- мата – православни християни, но това не
рата там не са здравноосигурени“, казва ги разделя, а всеки уважава традициите
д-р Алексиев.
на другия.
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Ангел Сапунджиев

НАДЯ АНГЕЛОВА
nadia.angu@yahoo.com

Надя Ангелова се занимава професионално с данъчно планиране. Ако
искате да научите повече по темата или имате въпроси, свързани с данъчното законодателство, можете
да изпратите безплатно запитване
на: nadia.angu@yahoo.com.

Т

ози въпрос може да ви се стори нелогичен и дори абсурден, но в подобна ситуация могат да попаднат всички лица
и фирми, които са направили позволените от IRS разходи през годината и не са ги включили в данъчните си декларации. Обикновено това са
лица, получаващи заплата от работодател, или еднолични търговци, работещи
за себе си. Големите корпоративни компании използват специални програми
за отчитане на приходите и разходите и
е малко вероятно да платят повече, отколкотo дължат.
В следващите няколко реда ще ви запозная с две групи разходи, които при

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Плащаме ли в данъци
повече, отколкото
дължим?
Как може да

намалите
дължимото към
IRS в края
на годината

определени условия биха могли да намалят дължимото към IRS в края на годината.
Първата група включва следните

често пренебрегвани
бизнес разходи.
На първо място, разходи за бизнес
срещи. Бизнес срещите могат да бъдат
в друг щат или дори друга държава, а
защо не и в България. Налага ви се да
пътувате, за да се срещнете с нов клиент, да отидете на проверка на имот под
наем или просто да направите оферта
за закупуване на инвестиционен имот.
Това са основателни причини за бизнес
пътувания. Следователно, не забравяйте да си водите отчет за всички разходи,
свързани с вашето пътуване, а именно
- закупили сте самолетни билети и сте
платили отделно за куфари, наели сте
хотелска стая и автомобил, имате сметки за паркинги, толове, ферибот и храна.
На второ място, консумативи за домашен офис. Ако използвате част от дома
си изключително за бизнес, тоест имате офис в дома си, може да приспаднете разходите, свързани с използването
му, както и консумативи, необходими
вашият бизнес да функционира. Когато
пазарувате, си задайте въпроса мога ли
да използвам този набор от химикали,
моливи, хартия, телбод, деск, принтер,
факс и т.н. за моите бизнес цели.
На трето място

разходи за техника
Под техника имам предвид всичко,
което сте купили от магазини като “Best
Buy“ или “Apple“. В това число се включват камери, фотоапарати, телефони,
електронни часовници и дори дрон.
При покупка винаги мислете как техниката може да ви послужи за бизнес
цели. С дрона например може да правите снимки, ако бизнесът ви е в сферата
на недвижимите имоти. Възможно е данъчният счетоводител да реши, че част
от направения разход може да бъде отчетен като 30% за лични и 70% за бизнес цели. Независимо от процента, който ще бъде приспаднат, не забравяйте,
че всеки позволен от IRS разход намалява вашите данъци.
На четвърто място, лихва за бизнес
оборудване. Ако сте финансирали заку-
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пуването на бизнес оборудване на кредитната си карта и не сте покрили баланса на картата, лихвата е приспадаем
бизнес разход. Единственото изискване
е разходът да е направен през годината.
Втората група включва лични разходи, различни от тези за бизнес или инвестиционни цели. Те обикновено не се
приспадат, освен ако изрично е разрешено от данъчния закон. Никога не отписвайте разход само защото не сте сигурни дали е разрешен. Не забравяйте,
че ако изпълните определени изисквания, вие бихте могли да намалите вашите данъци.
Предлагам ви следните

примери за приспадащи се
лични разходи
- натрупали сте огромни сметки, свързани с посещения при лекари или болнични заведения; заделяли сте средства за
пенсионна възраст; взели сте заем за закупуване на жилище и сте платили лихви по ипотеката; платили сте изключително високи местни и щатски данъци
за вашето жилище; продали сте акции
на загуба; направили сте дарение и т.н.
Списъкът е дълъг и обхватът на тази
статия не позволява да се опишат всички възможни приспадаеми разходи.
Като цяло обаче, идеята е да платите на
данъчната служба точно толкова, колкото дължите.
Hезависимо дали сте частно лице,
едноличен собственик, който работи за себе си, имате фирма за отдаване
на имоти под наем, или бизнесът ви е
свързан с търговия на стоки, е важно да
помните разходите, направени през годината, тъй като дори и най-добрия счетоводител да наемете, ако не споменете за направените разходи, те може би
няма да бъдат включени във вашата данъчна декларация и вие ще платите поголям данък.
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2020: Милениалите ще
определят пазара на имоти

Както baby boomers преди десетилетия, сега те се готвят да бъдат доминиращите

ГЕРГАНА ТОДОРОВА

В

gergana.todorova@bairdwarner.com

последните два броя анализирахме пазара на имоти през
2019 г. Заключихме, че цените
са изпреварили продажбите
на повечето пазари. Завършихме със констатацията, че през миналата година високите цени доведоха до
това доста инвеститори в недвижими
имоти да потърсят нови възможности
на по-малките пазари, като закупуваха
отнети от банките имоти (Foreclosures)
и тези с финансови затруднения за изплащане (Short sales), като успяваха да
ги закупят на много ниски цени в много области на САЩ. По-малко шансове
за инвеститорите в недвижими имоти бе
да намерят инвестиционен имот в по-големите градове.

Какво ни очаква
през 2020 г.?
Цените от голямата рецесия все още
не са достигнали тези нива, като се има
предвид колко бяха високи те през 2007
г. и колко години минаха оттогава. Това
са добри новини, от една страна, защото това означава, че няма проблем със
свръхснабдяването. От друга страна,
тази липса на строителна дейност допринася за липсата на инвентаризация
(изравнение на пазара, тоест на предлагането спрямо търсенето) и това спомага за постоянното нарастване на цените.
Строителството без съмнение се е
увеличило в последните години. Високите цени за земя в Калифорния са довели някои домстроители, включително
Toll Brothers, да се концентрират вър-
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Снимкa: Pinterest

ху растящите пазари в Тексас, Флорида,
Невада и Вирджиния.
Както вече споменах в предишните
материали, на този етап строителите се
борят с това да намерят квалифицирана
строителна работна ръка, както и с постоянно растящите цени на дървения
материал.

Гледайки
към бъдещето
Въпреки че е невъзможно да се знае
точната посока, в която пазарът ще поеме през 2020-а, а и след това, демографските тенденции показват, че новото
поколение са готови да бъдат доминиращите сили в жилищното закупуване
за следващото десетилетие. Също както
baby boomers, които са довели до тотална промяна в жилищното настаняване

преди десетилетия, водеща до разрастването на предградията, новото поколение или още т.нар. поколението на
хилядолетието (millennials) е създало
собствени тенденции в недвижимите
имоти, което стимулира развитието на
проходими общности с добър обществен транспорт, който Институтът по
градска земя (Urban Land Institute) нарече „хистуупристрастие.“
Докато търговската война, икономическата несигурност и годината на изборите могат да поставят под съмнение
растежа на 2020-а, цялостните тенденции в недвижимите имоти показват, че
търсенето на жилища все още е силно,
както бе силно и през 2019 г.
Като агент на недвижими имоти, аз
не само помагам на своите клиенти със
закупуване, продажба и отдаване под

наем, но и се стремя непрестанно да ги
уведомявам относно всеки възможен
аспект, който би повлиял на тяхната дългосрочна инвестиция, която всъщност
за повечето хора е най-важната и найголямата, която те са направили или ще
направят някога в живота си.
Ако имате въпроси, свързани с тази
или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на недвижимите имоти, ще се радвам да ме
потърсите, а за мен ще е удоволствие
да мога да помогна. Моят директен номер е: 773-827-7827, или ми пишете на
емайл:
gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също моят уебсайт, за повече информация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com
Консултацията е винаги безплатна и
не ви ангажира по никакъв начин.
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BG VOICE

Теодора на чай
с кралицата
на Холандия

Българката е артистичен директор на дуо,

трио, квартет и камерен струнен оркестър

БОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

П

риеми, че говоря от името на всички тези деца,
които заминахме в чужбина - казва Теодора. Аз съм един от „забравените“ млади музиканти на България. На
29 години съм и съм в Холандия, защото тук съм ценена и добре реализирана.“
Нищо ново под слънцето... В Холандия
талантливата виолончелистка Теодора
Недялкова е спонсорирана от фонд за
подкрепа на даровити деца, а на 26 години става артистичен директор на камерен струнен оркестър, с проект, който печели финансиране от най-големия
Национален фонд за подкрепа на изкуството. Създала е дуо, трио и квартет,
няколко пъти е свирила за холандското
кралско семейство...
Родената в Плевен Теди расте в семейство, в което няма нито един музикант,
но с голям пиетет към музиката. Баба й
често я води на гости при своя приятелка, преподавателка по пиано. Първите
спомени на малката Теди са, че когато
влизат в хола на тази дама, неудържимо нещо я тегли към пианото. Учител-

„

ката я пробва на пианото, занимава я с
музика и солфеж, но нищо сериозно. На
изпита за I клас в музикалното училище показва добри знания по солфеж, но
недостатъчна подготовка за пиано. От
комисията констатират, че чува добре,
и предлагат да я запишат със струнен
инструмент в групата по виолончело.
В началото й е много трудно. „Не го почувствах мое“, казва Теди. След около 3
години борба на учителката Пепа Николова да я мотивира, тя предлага родителите й да я запишат за участие в конкур-

Със спонсорите Херман и Кора Лаберте-Худемакер след кралските награди през май 2019 г.
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са за млади музиканти в Провадия. След
повече от година подготовка Теодора
печели първата награда на конкурса.

Тогава при мен всичко
се преобърна
Оттогава не съм се разделяла с челото и то е смисълът на живота ми“, вълнува се Теди.
След още няколко награди от конкурси тя се запалва още повече по челото.
Посещава майсторски класове, участва
в още конкурси и фестивали, солист е на
Плевенска и Видинска филхармония и
се докосва до изкуството на големия ни
виолончелист проф. Стефан Попов. Два
пъти получава диплома от министър
Стефан Данаилов за принос към българската култура. На 17 години прави
обиколка на висшите музикални училища в Европа и избира консерваторията
„Принц Клаус“ в Грьонинген, Холандия.
„Харесаха ми професорите, които преподават там, а за един челист е много
важно учителят ти да се интересува от
това, което искаш да постигнеш, и от начина, по който желаеш да се развиваш“,
казва Теодора.
Тя пристига в Грьонинген през август
2009-та. „Беше ми интересно всичко и
не изпитах културен шок, нито носталгия - споделя Теди. - Бях толкова ентусиазирана всичко да видя, че сън не ме
ловеше.“ Няколко месеца е изцяло на
издръжката на родителите си, които са
щастливи, че дъщеря им има желание да
се развива. В един момент си дава сметка, че не може повече да ги натоварва, и
решава да си изкарва парите сама. Докато следва, свири на различни концерти

в трио, квартет, но това не й е достатъчно. Започва работа в турски ресторант,
където сервира, мие чинии и се научава
да готви ястия от турската кухня. Вечер
до късно е в ресторанта, сутрин рано е
на лекции. „Не ми тежеше. Правех го с
нагласата, че с изкараните пари ще си
купя билети за концерт, нови струни за
челото“, казва Теди.
Докато учи, започват все по-често да я
канят на концерти. И

на един от тях
се случва чудо
Чува я семейство Херман и Кора Лаберте-Худемакер. Тяхната частна фондация „Лаберте-Худемакер“ спонсорира
млади музикални дарования предимно
от славянски произход. Срещат се и условията, които й поставят, звучат приказно: от нея се иска само да свири, да
посещава концерти и да участва във
фестивали. Тя получава стипендия за цялостна издръжка, защото виждат в нея
голям потенциал като музикант. Фондацията поема изцяло таксите й за следване и за майсторски класове, наема на
квартирата. А също и прилична сума месечно, за да живее добре и да не мисли
за нищо друго, освен за музиката си. Естествено, трябва да напусне ресторанта. „Бях напълно шокирана! Такива неща
съм виждала само по филмите. Приказка“, спомня си Теди.
Но зад тази приказка стои изключително висок успех. Тя завършва две бакалавърски степени и магистратура с 10
- най-високата оценка. За което я канят
да преподава чело в консерваторията,
когато е само на 26 години. Назначена
е и като продуцент на класическия отдел на консерваторията като признание
за организационните, комуникативни и
творчески качества, които е показала по
време на учението си и в последващото
си развитие.
Но когато среща Херман и Кора, приказката започва... Единствената й грижа е да посещава колкото е възможно

8 - 14 януари 2020 г.

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

В кралския дворец в Амстердам, май 2019 г. Четвъртата отдясно в бледолилав тоалет е Беатрикс Холандска.

повече концерти, да ходи по различни
фестивали, да се явява на прослушвания. Пътува из цяла Европа, на турнета
в Мексико, Китай. Спонсорите Херман и
Кора се грижат за нея изцяло, докато не
завършва магистратурата си през 2016 г.
През 2012 г. Теодора основава „Канто
Квартет“, с който пътува из цяла Европа,
Азия и Северна Америка и до днес. През
2014 г. основава „Кало Пиано трио“ - ансамбъл, също концертиращ и днес. През
същата година е първият концерт на чело-пиано дуо, също основано от нея „Недялкова/Ломинадзе“.
Но най-големият й успех е основаването на Kamerorkest van het Noorden
(„Северен Камерен оркестър“) през
2016-та, когато е

артистичен директор само
на 26 години
Ансамбълът, състоящ се от 14 струнни, висококвалифицирани музиканти,
специализира в създаването на мултидисциплинарни продукции с идеята
класическата музика да се поднася на
публиката по по-вълнуващ, интересен
и предизвикателен начин. Проектът е
спонсориран от Националния фонд на
Холандия, който им отпуска 100 хиляди
евро за национално турне из страната.
„Представяш ли си, аз, една плевенчанка, създадох проект, който победи в цялата държава и убеди хората да инвестират в нас“, вълнува се Теодора. Казва,
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че е щастлива да е музикант с мисия - да
облагородява хората с музика.
С всичките си формации обикаля света, лауреат е на много престижни награди. „За мен не е важно толкова, че
съм артистичен директор, а да бъда на
сцената с правилните хора, супер професионалисти, на които вярвам“, казва
младата дама. С формациите си Теодора
е свирила и в големи замъци и имения, и
в изискани камерни концертни зали, и в
огромни зали за 2000 души в Китай.
Няколко пъти е свирила и за холандското кралско семейство - два пъти за
Беатрикс, а също и за сина й ВилемАлександър. Когато през 2013 г. Беатрикс се оттегля от престола, крал на
Холандия става Вилем-Александър. Теодора е свирила пред него и съпругата
му, кралица Максима.
Пред височайшата публика е свирила
соло и с квартета. „Първия път се срещнах с Беатрикс през 2013 г., когато беше
още кралица, участвах в концерт, посветен на годишнината на принц Клаус,
нейния съпруг, чието име носи нашата
консерватория в Грьонинген. След концерта бях поканена да пия чай с кралица
Беатрикс. Беше нещо изключително. Седяхме двете, говорихме си за различни
неща. Споменах й, че съм от България,
за някои от инициативите, с които се занимавам. Тя е много светски човек. Разговорът ни беше кратък, но изключително в кралски стил, с всичките маниери

Чело-пиано дуо „Недялкова/Ломинадзе“.

които сме виждали
само по филмите
Струнният й квартет е свирил и при
посещението на Вилем-Александър и
съпругата му в Грьонинген през март
2013 г., когато е още принц. „Прекарахме няколко часа заедно. Но най-голямото ми запознаване отблизо с кралското
семейство беше в техния собствен дворец в Амстердам през май тази година.
Свирих соло пред Беатрикс по време
на церемонията, на която моите спонсори Херман и Кора бяха наградени с

кралското отличие
„Сребърна сова“
за това, че подпомагат млади таланти. Те са вече на
възраст, около 80те, и през целия си
живот са подпомагали млади таланти. А аз бях избрана сред всичките
деца, на които са
помогнали
през
тези 50-60 години,
да свиря пред Беатрикс Холандска“,
вълнува се Теди.
Концертът е във
високата 30-метрова Народна зала за
С „Канто Квартет“. приеми в двореца.
Там Теодора прекарва повече време с кралицата майка.
Присъстват придворни дами и хора от
правителството. „Посещавала съм много дворци, но за пръв път ми се случи
да вляза в действащ дворец. Усещането
беше неповторимо - цялата величествена архитектура, всичко е уникално голямо“, споделя дамата.
Днес Теодора е високоплатен музикант, живее в прекрасен апартамент
почти в центъра на Грьонинген, обзавела го е по свой вкус и планира един ден
да си има къща с градина.
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Всичко това почти
се случи в България
ДАНИЕЛ
СМИЛОВ*
1. България остана член на ЕС и НАТО;
2. Страната не влезе в Шенген или в
преддверието на преддверието на еврозоната, макар че малко се доближи до тях;
3. Членството в банковия съюз се отложи за по-нататък;
4. Не напреднахме дотолкова, че да ни
поканят в клуба на най-развитите държави
– Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
5. Новината за смъртта на мониторинга по Механизма за сътрудничество и проверка се оказа преувеличена – той всъщност оцеля;
6. Постигнахме един от най-високите
растежи на икономиката в ЕС, който обаче не е достатъчен, за да догоним Румъния
или държавите от Централна Европа;
7. Бедността продължи да намалява, но
недостатъчно, за да се откъснем от последното място в ЕС;
8. Цените на водата и тока също продължиха умерения си прогрес;
9. Перник остана почти без капка вода;
10. Реализацията на интерконектора с
Гърция понапредна, но изграждането му
остана за близкото бъдеще;
11. Продължихме да плащаме васален
данък на Русия – този път под формата на
строеж на тръби, които са необходими на
нея, но не и на нас;
12. Президентът Радев почти разбра
този факт;
13. Построихме тръбите почти навреме,
заради което Русия може пак да ни съди и
да получи обезщетение;
14. „Фолксваген“ почти построи завод в
България;
15. Други автомобилни гиганти направиха същото;
16. АЕЦ „Белене“ продължи да се води
като „актив“ на енергийните ни предприятия;
17. Стратегически инвеститор за АЕЦ
„Белене“ почти се намери, но всъщност нещата изглеждат така: просто много фирми
поискаха да си продадат техниката, горивото и експертизата за евентуална наша
централа;
18. В резултат, опасността да строим АЕЦ
„Белене“ с наши пари и на собствен риск не
само остана, но и се задълбочи;
19. „Патриотизацията“ на страната почти
достигна естествените си граници - трите
морета на хулиганизма (Сидеров), алкохолното опиянение (Джамбазки) и непремерените приказки (Симеонов);
20. Купихме осем самолета F-16;
21. Бойко Борисов се срещна с Доналд
Тръмп и установи топли дружески отношения на езика на тялото;
22. В комюникето от срещата се говореше за други неща – например за необходимостта от продължаване на борбата срещу

корупцията в България, като дипломатично се премълчаваше кой и срещу какво
точно трябва да се бори;
23. Борисов изтълкува това като американска подкрепа за него, а опонентите му
- като одобрение на техните критики срещу Борисов;
24. И двете страни бяха почти прави;
25. БСП почти стана опозиция, но накрая
гласува (наполовина) избирането на Сотир
Цацаров за шеф на КПКОНПИ заедно с управляващите и не се противопостави на избора на Иван Гешев за главен прокурор;
26. ДПС почти стана официално управляващо. Запазиха медийната си империя
и се сдобиха с пристанище към ТЕЦ-а, който вече бяха получили. Плюс още 200 милиона държавна инвестиция в него, в допълнение към вече дадения им „студен
резерв”;
27. „Обединените патриоти“ останаха
почти обединени – и станаха почти излишни като смокинов лист на реалната коалиция между ГЕРБ и ДПС;
28. „Демократична България“ почти се
наложи като потенциално парламентарно
представена партия на следващите избори. ДБ взе всички кметски места в центъра
на София и почти не взе гласове в страната;
29. СДС почти се претопи в ГЕРБ;
30. Слави Трифонов почти регистрира
своята партия и направи една почти телевизия;
31. Мая Манолова почти стана кмет на
София;
32. Медийните почти-монополи се запазиха. БНТ беше почти овладяна от подставените лица на тези почти-монополи;
33. Пламен Георгиев почти стана главен
прокурор и почти събори подобренията на
терасата си;
34. Цветан Цветанов почти стана опозиция на ГЕРБ, но съвсем целокупно оглави
мозъчен тръст;
35. „Артекс“ почти построиха небостъргача си в „Лозенец“, след това строежът им
бе почти обявен за незаконен, а накрая
почти отново получиха правото да строят;
36. През зимата в София почти можеше
да се диша;
37. „Консервативният обрат“ придоби
почти налудни форми и стана невъзможно да се приемат нормални закони за социални грижи - заради страх от „джендъри“ и
НПО-та;
38. Почти постигнахме политическа стабилност;
39. Държавната субсидия за партиите
беше почти отменена и почти беше въведен „американският отворен модел“ на финансиране;
40. Протестите срещу избора на Гешев за
главен прокурор почти успяха;
41. Президентът Радев почти спря избора на Гешев;
42. Самият Гешев почти доказа, че става
за този пост;
43. Почти беше въведен механизъм за
разследване на главния прокурор;
44. Сотир Цацаров изкара почти пълен мандат, преди да бъде прехвърлен в
КПКОНПИ;
45. Мандатът му като главен прокурор
беше почти успешен;
46. България си остана почти правова
държава.

* Анализът е от „Дойче веле“ и обобщава събитията на 2019 г.
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казана дума

„След 10 години ще ни оценят, като
свикнат и видят какво сме направили.“

Премиерът Бойко Борисов, изпълнен с
увереност при инспекцията на строежа на
магистрала „Струма“

„Ако спечелите, елате,
вземете малката си
награда, благодарете
на вашия агент и на
вашия Бог и вървете по
дяволите.“

Водещият на „Златния
глобус“ Рики Джървейс към
звездите, призовавайки ги
да не използват наградите
като платформа за
политически речи, защото
били лицемерни
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„Дишаме рак и пием отрова.“

Лидерката на БСП Корнелия Нинова,
излагайки мотивите за вот на
недоверие към правителството

„Политиката в България е тъпо
шоу, което се прави от аматьори,
некадърници и хора с абсолютна
липса на морал.“

Лидерът на „Няма такава държава“
Слави Трифонов в отговор на
критики, че е шоумен, а иска
да се занимава с политика

„Крис е винаги с нас.
Сякаш е българин - има
същия отборен дух,
същата отдаденост,
същата енергия.“

Тенисистът Димитър
Кузманов по адрес на
треньора на Григор
Димитров, германеца
Кристиан Гро, който е
заедно с българския отбор
на турнира „АТП къп“
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Огнен ад в Австралия: 4 млн.
хектара станаха на пепел

В пожарите са загинали половин милиард животни, 24 са човешките жертви

П

рез последните четири месеца горските пожари в
Австралия опустошиха 4
милиона хектара земя – територия, по-голяма от цяла
Белгия. Потушаването им ще отнеме
още няколко месеца. Австралийските
пожарни команди говорят за невиждани досега измерения. Австралийското
правителство обаче продължава да отрича климатичните промени.
По груби изчисления в огнения ад половин милиард животни са загубили живота си само в един щат. Крис Дикман,
професор от университета в Сидни, който излезе с тази оценка, първоначално
получи сериозни критики. Сега неговият университет защити данните.
„Авторите използваха много консервативни оценки за своите изчисления.
Реалната смъртност е вероятно много
по-висока от прогнозната“, обясни той.

Топящи се шосета
Вярно, дори учените не правят директна връзка между климатичните
промени и сегашните горски пожари.
Но те обръщат внимание на факта, че горещият сух климат води до по-чести и
по-големи пожари. През миналата година температурите в Австралия достиг-
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Австралия била отговорна само за 1,3%
от излъчваните в света емисии въглероден диоксид. При сегашните катастрофални пожари обаче австралийците започват да разбират, че Австралия може
да е първата жертва на климатичните промени, посочва експертът. Самият
той живее в Лондон, но семейството му
живее в Сидни - затова бушуващите там
пожари се превръщат в заплаха, която
го засяга лично. Стийв Кийн следи всяка сутрин новините за бедствието в Австралия. Той казва, че досега не е преживявал пожари в подобни измерения.

Поминъкът на мнозина
е застрашен

наха нова рекордна височина от около
50 градуса по Целзий. В южните части на
Австралия пътната настилка е започнала да се топи. Същевременно страната
страда от най-ужасната суша, откакто се
водят климатични статистики. Комбинацията от тези два фактора е смъртоносна. В резултат на сегашните пожари вече
загинаха 24 души, а над 1000 сгради бяха
разрушени. Освен това непрекъснато се
налагат масови евакуации. Експертите
се опасяват, че милиони животни са застрашени от смърт, между тях една трета от всички коали от щата Нов Южен
Уелс на източния бряг.
В разгара на пожарите министърпредседателят Скот Морисън замина
на почивка със семейството си в Хавай.
Дори само този факт доказва, че ав-

стралийските политици не са загрижени за случващото се, пише в анализ за
Deutsche Welle австралийският журналист Бен Фазулин. Говорителите на премиера се опитаха да омаловажат пътуването му, но впоследствие Морисън се
видя принуден да се извини.
Междувременно масовото измиране
на животни продължава. По крайбрежието на Нов Южен Уелс бяха открити труповете на безброй новородени прилепи
- поради изтощение и недохранване родителите им са били принудени да ги изоставят.
Икономическият експерт Стийв Кийн
посочва, че Австралия е доминирана
от политическа каста, която омаловажава климатичните промени. „Те отказват да променят курса си с довода, че

Според изследване на НАСА вследствие на сегашните горски пожари в
Австралия в атмосферата са изхвърлени над 250 милиона тона въглероден
диоксид - близо половината от количеството, което обикновено се изхвърля
в цяла Австралия за година. Експерти
смятат, че борбата срещу замърсяването на въздуха само в Сидни струва близо
30 милиона евро на ден. Здравните експерти предупреждават, че разходите за
лечение на заболявания на дихателните
пътища ще нараснат значително.
Облаците пепел се разпростират до
отдалечената на 2000 километра Нова
Зеландия. Цените на хранителните продукти се покачват. Застрашена е реколтата на австралийските лозари. Димът
от пожарите нанася поражения и на земеделските култури. А фермерите се
притесняват за своите животни. В цели
градове и села поминъкът на хората е
застрашен.

8 - 14 януари 2020 г.
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Историческо бягство: От
„Нисан“ в калъф към Ливан
Карлос Гон избяга от Япония, където е подсъдим, по впечатляващ начин

З

а броени дни един от най-прочутите хора в автоиндустрията,
разделил се с постовете си след
обвинения за финансови престъпления, стана и един от найизвестните бегълци от правосъдието.
Пуснат под гаранция в Япония при строги мерки и непрестанно наблюдение на
дома му, бившият президент на алианса
„Рено-Нисан-Мицубиши“ Карлос Гон изненада всички - ден преди настъпването
на 2020 г. се появи в Ливан.
В изявлението, с което потвърди, че е
в Бейрут, той каза, че бяга от „политически мотивирано преследване“; адвокатите му обаче го обвиняват за тази изненада,
а японските власти са бесни. Днес Турция
арестува 7 души заради случая, сред тях
двама служители на летището в Истанбул.
Как е успял роденият в Бразилия в семейство на ливанци 65-годишен Гон да напусне страната? Адвокатите му в Япония
казват, че при тях са трите му задгранични
паспорта - бразилски, ливански и френски, а граничните власти казват за телевизия NHK, че не е преминавал човек с такова име. Объркващ е и фактът, че лицето
му е изключително разпознаваемо (при
освобождаването си от ареста миналата
година той опита, неуспешно, да се „маскира“ като строителен работник, за да избегне медиите), а домът му е наблюдаван
от властите.

Музикален инструмент
или сандък
Версия на ливанската телевизия MTV
гласи, че Гон е избягал с помощта на паравоенна групировка, смесила се с членове на музикална група, разказва „Дневник“. Според тази информация групата е
свирила в дома му, а след това високият
167 см Гон се е скрил в калъф на голям
музикален инструмент.
Според същата история той е преминал през Истанбул по пътя към Ливан. До
страната на родителите си той е пътувал
с частен самолет с фалшива самоличност. За тази теория обаче MTV така и не
е предоставила доказателства. Ройтерс
обаче цитира близки до Гон източници,
според които операцията е била толкова засекретена, че пилотът на частния
самолет не е знаел, че Гон е на борда.
„Блумбърг“ говори за сандък в час-

Снимки: БТА

тен самолет, принадлежащ на дъщерна компания на турския холдинг MNG.
Тази версия се появява в свидетелствата пред агенцията на високопоставен
представител на турските власти, запознат с въпроса, но пожелал да запази анонимност. Сандъкът след кацане
на самолета в Истанбул е прехвърлен
на друга машина, отпътувала за Бейрут.
Полицията на летището не е знаела, че
Гон е на борда на който и да било от самолетите

Участвала ли е
съпругата му
Съпругата на Карлос Гон, Карол, отрича да е имало подобно бягство, но не
предлага правилната версия. Според
„Уолстрийт джърнъл“ самата тя е била
важен участник в продължилото седмици или месеци организиране на операцията. Вероятно заради това госпожа
Гон бе арестувана от японските власти.
След като съучастници в Япония са по-

могнали Гон да се качи в частен самолет
за Истанбул, той продължил с друг самолет от турския мегаполис към Бейрут и
пристигнал рано на 30 декември.
Сайтът FlightRadar24 показва, че частен самолет действително е пристигнал
по това време на ливанското летище
„Рафик Харири”. След това избягалият
се е срещнал със съпругата си Карол,
която е родена в Бейрут. Адвокат на Гон
обяснява, че двамата са разговаряли
над час на 24 декември, след като преди това нямали възможност за комуникация заради условията на гаранцията.
Френският „Монд“ пише, че бягството е
организирано с помощта на братята на
Карол Гон и техни контакти в Турция.
„Файненшъл таймс“ говори за екипи в няколко държави, планирали бягството от месеци. Според източници,
запознати със ситуацията, са помагали
и поддръжници на Гон в Япония. „Когато най-накрая се появят подробностите,
бягството на Гон може да се превърне в
едно от великите изчезвания на всички времена“, пише вестникът. Близки до
Гон събеседници на изданието, отричащи версията с музикалния инструмент,
твърдят, че той е наел частни охранители, помогнали му да стигне до международното летище в Осака.

Ролята на Бейрут
Адвокатите му настояват, че у тях са
били и трите му паспорта към момента,
в който е напуснал Япония. Някои бизнесмени обаче разполагат с дубликати
- това е разрешено в определени ситуации, отбелязва Би Би Си.
Непотвърдена информация гласи,
че той може да е имал дипломатически
паспорт, издаден от Ливан. Негов говорител твърди, че паспортът, използван
от Гон, е бил френски; Париж обаче из-
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рази изненадата си от бягството. Гади
Хури от ливанското външно министерство потвърждава данните за френския
паспорт, но според него Гон е носел в
себе си и ливанска лична карта.
Бивш губернатор на Токио вече обвини Ливан в прав текст, че е замесен.
Други японски политици обаче бяха повнимателни. За Япония решението му
да замине тъкмо за тази държава е проблем, тъй като между Токио и Бейрут
няма споразумение за екстрадиция.
Израсналият в Ливан Гон е уважаван в
родината на семейството си, притежава
и имоти там. За Ройтерс източници казват, че всеки ден, докато е бил в ареста,
го е посещавал ливанският посланик в
Токио. Бейрут обаче отхвърля да има каквато и да било връзка с „решението (на
Гон) да дойде.“ Същевременно според
„Файненшъл таймс“ седмица преди бягството е отправено искане от Ливан той
да бъде върнат в страната.

Какво следва
„Файненшъл таймс“ отбелязва, че макар с изявлението си от Бейрут Гон незабавно да е започнал да работи за
глобалния си образ, според негови приятели човекът, някога символизирал
международния бизнес и въплъщавал
образа на „мъжа от Давос“, вероятно ще
прекара следващите месеци само в Бейрут. Същевременно и други пътувания
ще са възможни за него - Япония има
споразумения за екстрадиция само с
Южна Корея и САЩ.
В Бейрут има и спекулации, че вероятният следващ премиер Хасан Диаб, който в момента съставя кабинет, може и да
извика Гон и да поиска от него помощ, за
да преведе страната през най-тежката й
финансова и икономическа криза от десетилетия.

8 - 14 януари 2020 г.
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Бай Минчо – топ крадецът от Сиатъл
Извършил е 71 обира

в 64 вили и получил...
$400 хил. обезщетение
от полицията
ПАВЛИН ДИМИТРОВ

М

pavlin@bg-voice.com

инчо Дончев, или бай Минчо, както го наричат в България, е издръжлив, находчив, изобретателен и
притежател на множество
таланти. Както много други българи в
Америка. Но Минчо не използва качествата си, за да покаже най-доброто от себе си
зад Океана. Напротив, през 70-те и 80-те
години на миналия век Минчо обира вила
след вила по поречието на река Стилагумиш, на 120 км от Сиатъл, и успява да остане неуловим повече от 10 години. През
това време той живее като дивак в първобитна землянка в планината и изминава
десетки километри на ден с тежка раница на гърба. Заради непрестанните му набези във вилната зона и „потъването“ му
в планината над Сиатъл местните го наричат Планинския човек или Дивия планинец. Разбира се, дори и в най-добрите
екшъни, белезниците щракват и лошите
влизат в затвора.
Но не и Минчо, чийто живот сам по себе
си може да стане филмов сюжет. Той излежава едва четири месеца

зад решетките
на вашингтонски затвор
и бива депортиран в България. Заедно със
солидна сума от около няколкостотин хиляди долара, дадени му от САЩ. В същото време полицията пише на „сметката му“
рекордните 71 обира в 64 вили.
Минчо Дончев бяга от България през
далечната 1968 година и е върнат обратно
през 2001 г. По време на разследването
срещу него ще стане ясно, че криейки се
из горите на Сиатъл, той е пропуснал падането на Желязната завеса и е останал в
неведение за смяната на режима в Родината му.
Преди да избяга от България, Минчо ра-
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ботил известно време като милиционер.
От 1957 до 1964 г. се трудил и като началник съоръжение в тогавашната институция „Културен отдих и украса“ в Стара Загора. По това време получава първата си
присъда – 5 години затвор за опит за убийство на бащата на съпругата си. Излежава
ги, а след като излиза, решава да стане овчар, гледа цяло стадо овце и над 30 прасета, а от печалбата се надява да си купи
апартамент. Но крадлив съсед се изпречва
на пътя му – краде агне след агне от стадото му. Различни са свидетелствата кой точно е извадил първи ножа и кой кого е сбил
първо, но в крайна сметка съседът се оказал с прерязано гърло, а Минчо с 20-годишна присъда за убийство. Този път обаче той няма намерение да лежи в затвора
и бяга. Два месеца живее като партизанин
в гората, след това минава нелегално границата и се озовава в Гърция. От там пеша
през Югославия, Австрия, та чак в Италия,
където получава статут на политически
емигрант. Снабден с него, бай Минчо заминава съвсем легално за Америка, където е посрещнат с отворени обятия. Там се
жени през 1982 г. и изкарва прехраната си
като механик, но не плаща данъци, за което властите тръгват по петите му.
Истинският му сблъсък с полицията
обаче идва през 1985 г., след като решава

да взриви дома
на американската си
любовница

Тогава той е арестуван в окръг Кинг, Вашингтон, но отново успява да избяга и да
се скрие от униформените. И потъва вдън
гора.
Не след дълго обитателите на вилната
зона край Сиатъл започват да се оплакват
от нападения на вилите им. В началото полицията се чуди дали не става дума за набези на животно, тъй като единственото,
което липсвало от къщите, била храна. Парите и ценностите оставали непокътнати.
„Задигна ми три кутии макарони и сирене, като разби новото ми стъкло за 300
USD“, жалва се по това време една от собственичките на ограбените вили. Друг потърпевш, Боб Гарднър, казва: „Всеки път,
когато нахлуваше във вилата ни, Планинският човек омиташе кухненските шкафове и хладилника до трошичка“.
Минчо всъщност привиква виладжиите край Сиатъл сами да му оставят храна.
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Когато такава липсва, той остава безспорни знаци, че това не е по вкуса му. Така например при един от набезите си той открил празни шкафовете и хладилника в
една от вилите. Това очевидно много го
ядосало, защото използвал чаршафите на собствениците
вместо тоалетна хартия. Историята мълчи дали виладжиите са заредили храна
за следващия път, но
заради липсата на
нови знаци, може да
се предположи, че са
разбрали недвусмисленото послание на
българина.
Докато броди из гората, Дивият планинец, както го нарича американската преса
по това време, измервал времето по сезоните и когато го хванали през 1998 г., вярвал, че е още в 1997 г.
А как успяват да го хванат ли? След
като един от потърпевшите, Фил Вининг,
се свързва с Джоел Хардин – бивш рейнджър и специалист по проследяване. Той
работел четвърт век на американско-канадската граница и бил специализиран в
издирването на хора. През 1997 г.

рейнджърът тръгва
по следите на българина
Прави карта на обирите, извършени от
Минчо, очертава периметъра на района
и слага инфрачервени сензори за движение, с които се надява да засече крадеца.
Разследващите вече са установили, че Планинският човек е хитър, с инстинкти на животно и често сменя маршрутите си.
На 1 март 1998 г. методите на Хардин дават резултат. Единият от сензорите се задейства, десетина минути по-късно и други
два. Бившият рейнджър се свързва с шерифа на областта Снохомиш Джон Тейлър и
ден по-късно полицаи, снабдени с уреди за
нощно виждане, тръгват по дирите на Дивия планинец. И срещата им не закъснява.
Полицаите го засичат с препълнена с провизии раница от поредния обир, въоръжен
с пръчка, три ножа и два пистолета. Българинът се съпротивлява, но преследвачите
му насъскват срещу него полицейско куче,
което го поваля и ранява тежко. Така след
десетгодишно издирване белезниците найпосле щракват на ръцете на Планинския
човек. Той е обвинен в неправомерно нахлуване в чужда собственост и в незаконно
притежание на оръжие. Пуснат под гаран-
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ция от 10 000 долара и изпратен за лечение в болница Harborview Medical
Center в Сиатъл.
Така партизанският живот в Америка на Минчо
Дончев приключва. Малко по-късно той е изправен пред съда, където се
признава за виновен и по
двете обвинения. Осъден
е на 9 месеца затвор, от
които излежава само четири в затвора Уола Уола
във Вашингтон. След това
властите решават да го депортират в България.
Но междувременно по
съвет на адвоката си българинът завежда дело срещу полицията
за нараняванията от полицейското куче.
Дончев е загубил 40% от ходилото си и два
пръста, а искът му е за $20 млн. от федералния съд в Сиатъл.
Адвокатът на българина Марк Шепърд
твърди, че кракът
на клиента му е
обезобразен и никога повече няма
да се възстанови
напълно. Той застъпва и тезата,
че Минчо Дончев
има нужда от финансова компенсация и за да се адаптира по-успешно
към обществото и
новия си живот в
него.
Шерифът Рик Барт, който води операцията по залавянето на Планинския човек,
признава, че той

трябва да получи известна
компенсация
за нанесените му щети, но отрича полицейските служители да са употребили
неправомерна сила. В крайна сметка полицията се съгласява да изплати на българина обезщетение от $416 000. Според някои от разказите за него сумата е $1 млн.,
от която след приспадане на данъците
останали чисти $416 000. Част от тях той
дава на адвоката си, а останалите задържа
за себе си. Колко точно са, не става ясно,
но със сигурност са поне половината. Парите обаче Минчо
така и не получил
накуп, а му били изпращани на части от
САЩ.
Малко след като
получава обезщетението, Минчо е
депортиран в България. В Родината
давността за убийството от 1966 г. отдавна е изтекла и
той започва новия
си живот начисто.
Според някои свидетелства днес той
наближава 90-те си
години и често се
оплаква от набезите
на крадци в къщата
си в село Медово.

В България – нова къща,
жена и мерцедес
С

лед завръщането си в България
Минчо Дончев купува голяма
къща в Павел баня, за да лекува в
курорта болните си крака. Новият живот започва и с нова жена – той заживяна с 29 години по-младата от него Айтен,
с която по-късно сключва и граждански
брак. През 2006 г. той беше на 75 г.
През 2015 г., когато е 84 години, той
се мести в село Медово, община Братя
Даскалови. Минчо купил къща там, след
като се развел с Айтен и продал имота
си в Павел баня.
Бай Минчо потвърди пред българските журналисти разказаното за него

в американската преса, но се сърди,
че в България му лепнали прякора Дивия българин. За американците той бил
„планинският човек“, дори го мислели
за руснак, пише „24 часа“.След завръщането си, в щастливите години с Айтен, двамата отглеждат ярета и много
пуйки, имат коне и крави, купуват автомобили, макар и втора ръка. Броят им
в един момент достига 7, сред тях и 3
мерцедеса - бял, черен и сив, като част
от тях били регистрирани на името на
Айтен, за която твърдяха, че е много добър шофьор.
Единственият проблем на бай Минчо
било високото му кръвно, тъй като нахапаните му от полицейското куче крака започнали да се оправят. Понякога
вдигал 220 - толкова, че по думите му
и апаратът не успявал да го улови. При
една от поредните си хипертонични
кризи той решил да подпише брак с любимата си Айтен, за да не бъде лишена
от наследство, „ако с него стане нещо“.
По-късно тъкмо това наследство ги
разделя. Парите от американското приключение свършили, а двамата се развеждат след дълги съдебни спорове за
имоти и движими вещи, които стигат до
най-висшите съдебни инстанции. Бай
Минчо обвиняваше жената, че е алчна,
тя се оплакваше, че я тормозел.
Историята им завършва трагично –
преди 4 години Айтен загива в катастрофа зад волана на мерцедес, вероятно един от онези, които Бай Минчо й
купил.
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в цифри

от рождението на
Гео Милев бяха отбелязани от БНБ с възпоменателна монета. Тя
е медна, с номинална
стойност 2 лева, а цената й е 24 лева. Пуснатата в обращение монета е част от серията
„Български творци“.

ни
оди

125 г

276 кг
и повече
автомобилa се озоваха във водата, след като
ледът по
замръзналото крайбрежие на остров
Руски се пропука. Рибарите, отишли на острова, разположен до Владивосток,
трябваше да вадят от водата освен рибата и своите
автомобили.

20

12

чисто нови автомобила „РолсРойс“ са регистрирани в България за миналата година, както и
два употребявани. Това показват данни на Пътна полиция.
Регистрирани са и 5 нови и 14
употребявани „Ферари“. Автомобилите „Ламборгини“ са се увеличили с 22.

38

бе теглото
на червена риба тон,
която бе продадена за $1,8
милиона в Япония. Това е втората най-висока цена в
историята на търговете
на рибния пазар в Токио.
Миналата година бяха платени 3,1 милиона долара
за 278-килограмов червен
тон.
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Ванга: Третото
поколение ще
спаси България
Те са родени в първите години след 2000-та и

ще са се изучили в чужбина, казала пророчицата
ДИМИТРИНА ИВАНОВА

Н

dimitrina@bg-voice.com

еизвестно предсказание на
Баба Ванга, споделено пред
нейна приятелка приживе,
твърди, че България ще бъде
спасена от децата, родени в
първите години след 2000 година. Тя ги
нарича третото поколение, разказва, че
ще са математици, музиканти, лекари и
философи, учили в чужбина и завърнали се в Родината. Пророчицата от Рупите е дала име на тези деца - кристални - и
била убедена, че те са онези, които, завърнали се в страната, ще й дадат тласък
напред със знанията си.
Пророчеството близката на петричката врачка споделя пред в. „168 часа“. Жената разказва и че Ванга завещала да се
пазят Родопите и да не се позволява там
да стават природни бедствия.
„След третото поколение българи
страната ни ще тръгне напред“, били думите на пророчицата от несподеляното
досега предсказание. Близката й, която го разкрива, прави това за първи път.
Тя признава, че има и други пророчества на Ванга, които пази за себе си, но допълва, че засега не е склонна да ги споделя.
„Тя делеше поколенията на три - пояснява жената. - За първо смяташе

тези, които
свалиха Тодор Живков
и ги наричаше „жадни за власт”. Второто са тези, които дойдоха след него и
по-скоро - начело на държавата в последните 10 години. Описваше ги като
„себелюбци, алчни за пари и богатства“
и ми казваше: „Ще стъпят на власт в края
на първото десетилетие на новия век, но
след тях ще дойдат други.“
Третото поколение нарича кристалните деца, като казва, че те ще се родят в
първите години след 2000 г.
„Имаше предвид бебетата от 2002 до
около 2006 г. - споделя близката й при-
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ятелка. - Особено тези през 2005 г. Така
поне я разбрах. Попитах я: „Защо кристални деца?“, а тя ми отговори: „Те ще са
чисти като кристала и няма да подлежат
на корупция. Ще учат в чужбина и ще
станат лекари, математици, музиканти,
учители и физици. Ще се върнат в България и чрез знанията си ще я поведат напред. Ще дадат съвсем нов мироглед, ще
си подадат ръка и ще се обединят.“
Ванга тогава отсича, че не с пари, а с
доброта се живее.
Жената, доверила пророчеството, се
запознава с Ванга заради свой личен
проблем.
„Случи се още през 1975 г., когато реших да я посетя на Рупите - спомня си
приятелката й. - Отидох, защото имах перипетии в живота си, които не можех да
реша. Не мога да ги споделя, тъй като са
доста лични. Тя обаче ми каза да се върна при нея след определен период.“
Двете се харесват още при първата
среща и между тях, според жената, се заражда истинска духовна връзка.
„Не знам за кой път бях отново при
нея заради сериозен проблем, но

Димитровден - обяснява
източникът ни. - Бях в шок.
Всичко и до най-малката подробност се бе сбъднало, както Баба
Ванга ми го описа. Малко след погребението я сънувах доволна, а баща ми до
нея седнал и й свири на някакъв инструмент.“
Именно тази ситуация кара близката
приятелка на Ванга да запази срещите
си с нея в тайна досега.
„Смятам, че някои неща може би няма
да ги кажа никога, но за други вече е
време“, категорична е тя.
На една от срещите им Ванга й казва,
че

България е
свещена страна
трябва да се пази и обича.
„С един тежък тон ми сподели, че

трябва да се пазят най-много Родопите и никога да не се позволява над нея да
се доближават белият и тъмният облак,
иначе ще стане страшно - спомня си жената. - Нещо като потоп. Имаше предвид
дъждът и пороят. Различаваше ги по някакъв начин. Господ ни предупреждава,
но природата ни отмъщава.“
Пред приятелката си Ванга споделяла
и раздразнението си, че хората са й се
присмивали, хулели и не й вярвали
„Това я тормозеше много, но на довиждане ми каза: „Много си мислят, че
ще са мои наследници, но искам да ги
предупредя, че като мен няма човек и
няма и да се роди. Ще имам последователи, но те ще са с различна дарба и мисия на тази Земя.“

срещата ни
беше съдбовна
разказва близката й довереничка. - Мисля, че се случи през 1995 г. Бях отишла
за здравето си, но след като си поговорихме за това, тя рязко отклони темата и
започна да ми обяснява за баща ми. Вероятно изпадна в транс и ми каза: „Баща
ти ще умре по еди-какъв си начин и ще
му облечеш костюма от сватбата, за да го
погребеш.“ Допълни, че Митко, нейният
съпруг, ще й го отведе на Димитровден.“
Жената се стряска от думите, но едва
след години разбира точно какво е искала да каже пророчицата с последното си
изречение. На 11 август 1996 г. Баба Ванга умира, а две години по-късно, точно
както го е описала, смъртта си намира и
бащата на приближената й.
„През 1998 г. той почина, но по-интересното е, че го погребахме точно на
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Цветен и нежен –
гримът на
зима 2020
Няколко тенденции, които
ще ви помогнат да направите избор

Г

римът през зимата е малката
доза настроение, способна да
превърне и най-мразовития ден
в красив. Цветни, отличаващи се
и много нежни – такива са тенденциите при грима за сезон есен/зима
2019-2020. Очите са подчертани в черно
и бледо розово, устните - в огненочервено, а миглите ще са пъстроцветни. Вижте
топ тенденциите за есен/зима 2019-2020
при грима.

Грим в стил
„сияйна кожа“
`Вече няколко сезона подред т.нар. естествен грим е на мода. На преден план
изпъква чистата кожа. Дори да имате някакъв продукт, то той не бива да е прекалено видим. Набляга се на красотата и сияйността на кожата.
Що се отнася до ружа, там има една основна тенденция - скули в розово. Тази
грим визия се харесва, защото напомня
на дискретното зачервяване, което се появява, когато студеният вятър брули лицето. Има нещо много нежно в тази грим
идея. На ревютата ружът е по-наситен, но
в ежедневния грим бъдете по-умерени.
Ако искате да задържите лятото върху
лицето за още няколко месеца, тенденция бронзов блясък е за вас. Очи, устни, скули, шия или деколте, каквото и да
изберете, няма да сгрешите. Нежният и
ненатрапчив бронзов блясък е чудесна
идея за свободното време и подхожда на
по-елегантен вечерен тоалет.
Брокат и блясък върху клепачите - още
една тенденция, на която да се радвате в
свободното време. Много дизайнери на-

Снимка: jenite.bg

ложиха бляскавите и брокатени сенки за
очи за сезон есен/зима 2019-2020, припомня rozali. Категорично, тази грим визия може да бъде само като част от парти
визия, но какво по-хубаво от малка черна рокля и очи, посипани с блясък?

Цветна очна линия
Продължаваме с артистичните тенденции за сезон есен/зима 2019-2020. Цветната очна линия се завръща тук след
кратко отсъствие. Можете да я нанесете на горния или долния клепач, няма да
сгрешите в никакъв случай.
Друга от топ тенденциите при сенките
за очи са вариантите в нежно розово и
не много тъмни лилави тонове. Тези грим
идеи са едновременно цветни и ненатрапчиви, което ги прави подходящи за
ежедневието.
Сенките в кафяво и златно са също
сред тенденциите на сезона, подходящи
за всички цветове очи. Нанасят се лесно, не изпъкват прекалено, но с тях добре можете да подчертаете формата на
клепача и окото. Използвайте умерено, в
тонове, леко контрастиращи на естествения ви тен.

Снимкa: Pixabay
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Снимкa: Pixabay

Снимки: Rozali

А има ли сезон, в който черното да не
е тенденция? И да е така, няма значение.
Черният цвят е предпочитан, ако не от
дизайнерите, то от всички останали. Затова не е изненада, че тежкият черен
грим отново е топ тенденция. Сред вариантите има както плътно нанесена очна
линия, така и черни сенки за очи.
А ето и нещо доста свежо и закачливо внесете пъстрота в грима с цветна спирала за очи. Интересна грим идея от звездните професионалисти е използването
на два различни цвята спирала за горните и долните мигли.

Обемни мигли
Обемните мигли са чудесен избор да
подчертаете очите и са актуални за есен/
зима 2019-2020. Бъдете внимателни обаче, защото и тук има твърде много варианти.
При устните този сезон доминират две
тенденции. Едната е любимият на всички

Снимка: slave14beauty.blogspot.com

гланц за устни. Използвайте го както на
негримирани устни, така и върху любимото си червило.
Завършваме с една съблазнителна тенденция за почитателите на открояващото
се червило. Топ тренд и този сезон са устните в класическо ярко червено.
Разновидност за по-студените зимни
дни е боровинковото червило. То подхожда чудесно на тоалети в по-светли и
неутрални тонове, защото се превръща
в центъра на визията. Съчетавайте го със
семпъл грим за баланс.

Снимкa: Pixabay
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Снимкa: IMaxTree
Снимкa: Pixabay

Belinskiy с нестандартен, но красив дизайн

Ръкавиците –
по-предизвикателни
отвсякога
Няколко тенденции във визията на любимия
аксесоар тази зима

Р

Снимкa: IMaxTree
Черните ръкавици на Palm Angels

Подходящи са както за официални визии, така и за спортни. Черните ръкавици на Palm Angels са чудесен избор.
Историята на ръкавиците е много стара и интересна. Смята се, че най-старите, които са съществували, са намерени
в гробницата на Тутанкамон.
В древността са служили за предпазване на ръцете от земеделска работа. В
рицарството са били важна част от облеклото.
Френското общество въвежда ръкавиците с открити пръсти, за да се виждат красивите нокти на жените. В края
на XVII век стават неизменна част от тоалета на дамите.

ъкавицата е важна част от
стайлинга през зимата. Елегантна и предизвикателна, тя
е аксесоарът, от който не трябва никога да се отказваме. С
изисканост и красив дизайн, тя подпомага визията ни да е впечатляваща, независимо от метеорологичните условия.
Ето няколко тенденции в модата при
ръкавиците за тази зима, представена
от ELLE.

Какво ще кажете
за цвят горчица?
Доста актуален цвят за зимата, който
носи специфично настроение със себе

Снимкa: Pixabay

Снимкa: IMaxTree
Пролетно настроение от Collina Strada
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си. Кожените ръкавици са аксесоарът,
който всяка жена трябва да притежава, особено през зимата. В този стремеж може да получите помощ от Acne с
интересен модел ръкавици, с който едновременно ще бъдете в крак с новите
модни тенденции, но и ще се чувствате
топло и уютно навън.
И Belinskiy не остава по-назад и представя нестандартен, но много красив
дизайн – ръкавици с ципове в черен
цвят, с червени и оранжеви акценти.
А какво ще кажете за жълти дантелени ръкавици с флорални елементи? Нека внесем малко

пролетно настроение по идея на Collina
Strada. Те са чудесен аксесоар за роклята ви!

Да не забравяме
и плетивото!
Плетените ръкавици винаги са
били тренд
през зимата.

Снимкa: IMaxTree
Acne представя интересен модел ръкавици
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Сезонът на грипа: „Бризбейн“
и „Канзас“ удрят дробовете

Щамовете „Пукет“ и „Виктория“

са опасни за диабетиците

Не е добре да пипаме
лицето си, очите,

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

П

о данни на Световната
здравна организация всяка
година от грип по света се
разболяват 1 милиард души,
като 650 хиляди умират от
дихателни заболявания, свързани с инфекцията. Затова оттам препоръчват поставянето на противогрипна ваксина
през октомври или в началото на ноември на възрастните хора над 65 години,
на бременните, на страдащите от хронични заоблявания и на малките деца
над 6-месечна възраст.
Според епидемиолозите тази година
грипната епидемия в САЩ и в цяла Европа се забавя, като се очаква пикът и
да е през втората половина на януари и
началото на февруари. В Щатите обаче
силата на грипа е особено интензивна
и здравните власти отчитат голям брой
заболели. Те прогнозират много тежък,
дори смъртоносен грипен сезон в страната.
Настъпването на грипа е добър повод
да си припомним как да се предпазим
максимално от него. Специалистите съветват да не се контактува с хора, които
са видимо болни, да спазваме дистанция
от метър и половина със събеседника
си, както и да се ползват маски, които е
добре да се сменят на два часа. Важно е
и спазването на лична хигиена.

устата и носа си, преди да сме мили ръцете си.
„4 грипни щама и от двете групи – А и
В, ще ни ударят тази зима. На тези от група А много по-ефикасно действат антивирусните лекарства, отколкото при вирусите от В група. Щамовете „Бризбейн“
и „Канзас“ удрят белите дробове, дихателната и централната нервна система.“
Това съобщи за BG VIOCE проф. Тодор
Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни заболявания и национален консултант по
микробиология. За разлика от тях, при
„Пукет“ и „Виктория“ заболяването е попродължително. Основната причина
е, че при тях антивирусните лекарства
действат много по-слабо. От тези щамове много по-уязвими са хората с проблеми в дихателната система и диабетиците, те са и по-податливи към тях, каза
още проф. Кантарджиев.
Специалистът уточни, че независимо
дали грипът е от група А или В, на първо
място опасността е за бременните, възрастните хора и тези с хронични заболявания.
„В момента ни атакува щам на грипния
вирус, който е близък от т.нар. свински
грип, известен още като „Калифорния“.
Вероятно той ще засегне хората в активна възраст - на 30-40-50 години, хора в
много добро общо състояние го карат
доста тежко“, коментира пък главният
държавен здравен инспектор д-р Ангел
Кунчев.
Сред усложненията, до които може да
доведе грипът, който се разпространява
в момента, са остри респираторни заболявания като пневмонии, ларингити, ангини.

Сезонността на
заразата зависи
от витамин D
Заразяването
Грипните вируси се разпространяват по въздушно-капков път чрез малки
капчици, които се отделят при кихане,
кашлица, говор от хора, които са заразени и се намират около нас. Заразяване с
грипен вирус става след инхалиране на
тези капчици.
Ако те не се неутрализират в горните
дихателни пътища, навлизат в клетките
на носа и гърлото и започват бързо да
се размножават. Болният отделя вируса
от началото на развитие на симптомите или 24 часа преди развитието им. Вируси продължават да се отделят в рамките на 5-10 дни. Малките деца отделят
вируса по-продължително. Пациенти с
нарушен имунитет могат да отделят вируса няколко седмици до няколко месеца. Предаването на вирусите на грипа
по контактен път - чрез допир - е доста
по-рядко.

Алтернативна хипотеза за
обяснение на сезонността в
грипните инфекции е ефектът
на нивата на витамин D върху
имунитета към вируса.
Тази идея е съобщена за
първи път от Робърт Едгар Хоуп-Симпсън през 1965 г. Той
предложил, че причината на
грипната епидемия през зимата
може да бъде свързана със сезонните колебания на витамин
D, който се произвежда в кожата под влиянието на слънчевата или изкуствена UV радиация.
Това би могло да обясни защо
грипът настъпва най-вече през
зимата и по време на тропическия дъждовен сезон, когато хората прекарват повече време
на закрито, далеч от слънцето,
и техните нива на витамин D се
понижават.

Лечебни треви за изцеление
бща слабост, висока температура, хрема, кашлица, главоболие,
болки в ставите... Всички познаваме тези симптоми и безпогрешно си
поставяме диагнозата – грип!
Неприятното заболяваме можем да
преодолеем лесно със скъпи лекарства, но можем и да се доверим на народната медицина, която разполага с
цял арсенал от лечебни треви за нашето изцеление.
Грипът е коварна болест и затова понадеждна е профилактиката, отколкото
лечението й. За целта е полезно да се
пие по няколко пъти на ден чай от малинови клонки, а за активиране на имунната защита е полезно да се взимат по
30 капки на ден настойка от корени на
женшен, ехинацея и златен корен.
Лъжица мед, сокът на 1 лимон, 2 см
настърган джинджифил, 1 скилидка чесън и 2 с.л. ябълков оцет укрепват имунната система, имат противовъзпалително действие и ни предпазват от грипа.

О
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Ако все пък грипът ни е повалил, добър ефект ще има приемането на отвара от пача трева, чиито целебни свойства са наистина уникални. Нейната
настойка помага и при коклюш, туберкулоза, бронхиална астма и нервно изтощение. Приготвя се, като се залее
1 с.л. от билката с 2 чаши вряла вода.
Приема се по половин чашка 2-3 пъти
на ден преди ядене.
Чаят от мащерка също облекчава
симптомите на грип. За целта 1 ч.л. от

билката се залива с 1 чаша гореща вода
и се оставя да престои 1 час. Прецежда
се, подслажда се с мед и се пие затоплена по 1 чаша 2 пъти на ден.
Да не забравяме и добрия стар липов
чай, който също помага да се изпотим,
да свалим температурата, а ако към
него прибавим 5 г сода за хляб, може
да го използваме за гаргара при ангина.
Той се приготвя, като 1 с.л. цвят от липа
се залее с чаша вода и се вари на слаб
огън за 5 мин.
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Най-тежкият грипен сезон
от десетилетия удря САЩ
Децата са най-уязвими на болестта, сочат данните на здравните власти

Н

аближаващият грипен сезон се очертава да бъде
един от най-тежките в САЩ
от десетилетия, предупредиха лекари.
Директорът на Националния институт по алергии и инфекциозни болести
д-р Антъни Фаучи заяви, че докато е невъзможно да се предвиди как ще се развие грипът, засега сезонът е на път да
бъде толкова тежък, колкото грипният
сезон 2017-2018, който беше най-смъртоносният за повече от четири десетилетия според американските центрове
за контрол и превенция на заболяванията.
„Първоначалните показатели показват, че това няма да е добър сезон – това
ще бъде лош сезон“, каза Фаучи.
Досега през този сезон най-малко
2900 души в САЩ са починали от грип,
сочат данни, публикувани в петък. Случаите на хоспитализации заради грипа
също са се повишили рязко от начало-

то на сезона през октомври. Най-малко

6,4 милиона души
са се заразили
с грипен вирус, а 55 000 са били хоспитализирани.
Фаучи каза, че е възможно този ря-

зък ръст на грипната активност скоро
да спре, в този случай сезонът няма да
бъде толкова тежък.
„Дано пикът да е достигнат и заболяваемостта да намалее, но ако продължава по траекторията, по която е, няма
да е добре“, каза той.

Досега този сезон грипната активност
надмина пика за 2014-2015 г. и се изкачва към върха на особено смъртоносния
сезон 2017-2018 г.
„Надяваме се, че няма, но ако продължава да върви нагоре, това наистина може да е лоша година. Единственото предсказуемо нещо за грипа е, че е
непредсказуем.“
Този сезон досега е особено смъртоносен за децата, като 27 смъртни случая
са регистрирани до 28 декември. Това
е най-големият брой смъртни случаи в
този момент, заболеваемостта се проследява от 17 години насам.
Една от причините грипът да е толкова тежък за децата през този сезон е, че
те са особено податливи на тип В, доминиращия за този сезон щам. В сравнение с грип А грипът В е сравнително
стабилен и не се променя толкова много от година на година, така че много
възрастни имат имунитет към него от
инфекции по-рано в живота.

Физическата активност
бори седем вида рак

Х

ората с умерена физическа активност са по-малко застрашени от ракови заболявания. Това установиха
учени от Националния институт по онкология на САЩ, цитиран от MedicalXpress.
Специалистите са анализирали девет
перспективни изследвания, в които са взели участие над 750 хиляди души. Учените
са категорични: физическата активност намалява риска от седем вида рак. Сред тях
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са ракът на дебелото черво при мъжете, на
млечните жлези при жените, на бъбреците
и черния дроб, меланомата, ендометрията
и неходжкиновият лимфом.
Специалистите препоръчват по 2,5 до 5
часа умерено физическо натоварване или
1,25-2,5 часа интензивни упражнения седмично.
Това значително ще намали риска от появата на злокачествени тумори.
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Българите в Чикаго посрещнаха
Нова година с голям празник

Изненади с награди за малки и големи белязаха гала вечерта, организирана от BG VOICE

СИБИЛА ПАТСИ

Н

sibila@bg-voice.com

ай-голямото парти за българите в Чикаго за посрещането на новата година
беше това на BG VOICE. Близо 1000 души се събраха в
залата Monty’s Elegant Banquets в предградието Бенсънвил. Още с влизането
си всички питаха за томболата и голямата награда - екскурзия до Мексико, осигурена от Marchela Travel.
Докато чакаха 12-тия час, гостите се
наслаждаваха на отбрано меню, разнообразни напитки, хубава музика и компания на близки и приятели. Певицата
Даяна, която от няколко години живее в
Канада и дойде специално в Чикаго, за-

радва присъстващите с богата

програма от българска
естрада

Снимки: Влади Александров-Томси
Теньо Минчев (вляво) извади късмет за голямата награда екскурзия до Мексико за двама
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фолк парчета и народни хора.
Децата разполагаха с отделна зала за
лудории и интересни занимания, осигурени от учителски колектив от българските училища в района. Но изненадите
за тях не спряха дотук. Малчуганите можеха да спрат при търпеливия майстор
на балони и да си поръчат той да им направи животинче, меч, кралска корона
или други. Разбира се, имаше и подаръци от Дядо Коледа или както бе познат
преди в България - дядо Мраз.
За възрастните подаръците дойдоха
от томболата. Eдин от печелившите си
тръгна с нов iPad, друг с нова конзола
на Xbox 360, трети - с маркови слънчеви очила, осигурени от Des Plaines Eye

Care Center. Вайълет Синклер от Калифорния, която празнуваше в Чикаго с
близки, спечели огромен телевизор от
S&T Transport, а Теньо Минчев от Чикаго
грабна голямата награда -

екскурзия за двама
до Мексико
в Temptetion Resort, осигурена от
Marchela Travel.
С настъпването на новата година
всички вдигнаха наздравица с шампанско и си пожелаха здраве и късмет. Звън
на чаши и шумни прегръдки огласиха
залата. Партито продължи с музика и
танци до рано сутринта на 1 януари.
BG VOICE пожелава на всички българи
в Америка, Канада, България и навсякъде
по света много успешна и ползотворна
година.

8 - 14 януари 2020 г.

8 - 14 януари 2020 г.

45

BG VOICE

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

За 40-ия юбилей: Иво Костов от
Разград хвана кръста в Чикаго
ЯСЕН ДАРАКОВ

Л

yasen@bg-voice.com

еденият вятър не спря смелчаците, решили да се хвърлят за кръста в студените
води на езерото Мичигън в
Чикаго. За да бъде удобно на
всички, ритуалът беше спазен ден преди
Богоявление – на 5 януари, неделя, което канонът на църквата позволява, обясни отец Грую от БПЦ „Св. София“ в Дес
Плейнс. Той за четвърта поредна година
хвърля кръста в езерото.
Рекордните 20 българи се хвърлиха
тази година.
Кръста извади 40-годишният Иво Костов от Разград. Това не е първото му
хвърляне в ледените води на езерото
Мичигън.
„Аз бях най-възрастният, но ще продължавам да го правя, докато съм поне
на 50“, каза Иво, след като излезе от водата. – „Направих го за здраве. Миналата
година бях на 39, нямах юбилей, но пак
скочих. България, здравето, приятелите
– това е най-важното.“
За четвърта поредна година ритуалът
е организиран от родения в Кърджали
Делчо Стоев.
„Всяка година ставаме все повече и
повече“, казва Делчо. Преди 4 години
температурата в Чикаго беше минус 24
по Целзий и тогава само трима души
се хвърлиха за кръста. Но всяка година
традицията се разраства и все повече
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Снимки: Николай Ангелов
Делчо Стоев и Иво Костов

наши сънародници идват до езерото и
се хвърлят във водата.
„Трябва да помним откъде сме тръгнали, да сме хора, да знаем българското и
да сме заедно всички“, добави Делчо.
Генералният ни консул в Чикаго Иван
Анчев също уважи традицията. „Тези
традиции поддържат духа на българина на 8000 км от Родината и самият факт,
че това събитие е организирано от млади хора, а не от консулството или друга
българска организация в Чикаго, говори
само по себе си. Българските традиции
са живи сред младите хора и те милеят
за България“.
Още
един
рожденик се
хвърли за кръста – спортният деятел Николай Василев
от Перник. „Гледам ги момчетата 2-3 години.
Бъ л га р с кото
ме жегна отвъ-

тре. Носталгията си я има, колкото и да
я притъпяваме, въпреки че сме голяма
общност. Все пак от време на време се
обажда – като се пусне българската музика и се развеят флаговете“, сподели
Ники.
Ето и имената на останалите българи, дръзнали да скочат за кръста: Именякът Йордан Йорданов – 36 г. от Шумен; рожденикът Николай Василев – 37
г., от Перник; Андрей Михайлов – 28 г., от
София; Михаил Мушев – 27 г., от Бургас;
Милен Гогов – 33 г., от София; Николай
Митов – 26 г., от Благоевград; Янислав

Щерев – 26 г., от Пазарджик; Калоян Маринов – 34 г., от Добрич; Ангел Тошков
– 24 г., от Велинград; Огнян Иванов – 33
г., от Дупница; Ицо Търпанлийски – 30 г.,
от Съединение; Веселин Андреев – 38 г.,
от Плевен; Александър Савов – 27 г., от
Провадия; Димитър Кавалджиев – 34 г.,
от село Лозен, област Хасково; Илия Ребреев – 29 г., от Сандански; Борислав Кирилов – 30 г., от село Габрене, област Петрич; Щерьо Донев – 36 г., от Несебър;
Георги Бошнаков – 38 г., от Свиленград;
Михаил Павлов – 26 г., от Казанлък, и Ангел Тошков – 24 г., от Велинград.

Видеорепортаж и над 70 снимки от ритуала може да видите на www.BG-VOICE.com
m
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Музикален път: Превишената
скорост прави музиката
Мистериозни
дронове в небето
нетърпима
над Колорадо
Ако караш в рамките
на позволеното,
ритмите са познати
и красиви

Р

М

узикален път прави музиката нетърпима, когато шофьорът превиши
максимално допустимата скорост. Когато кара в
рамките на позволената обаче, музиката
е приятна и завладяваща.
Нововъведението се прилага в Япония макар да не е първото подобно изобретение.
Първият музикален път е създаден в
Дания още през 1994 г. от двама изпълнители. Сега Националният център за
индустриални изследвания на японския
остров Хокайдо е усъвършенствал този
дизайн и е създал т.нар. път към мело-
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дията. Идеята е, че шосето издава различни звуци в зависимост от скоростта.
Целта на занятието е това да достигне
до съзнанието на водачите, които да
спазват определена скорост - ако водачът иска да чуе мелодия, то трябва да
кара, както е предписано - с 50 км/ч.

Ако скоростта се увеличи, музиката
става почти непоносима, защото се деформира и изгубва.
Страната на изгряващото слънце „съживи“ 33 участъка, което пък вдъхнови
Калифорния да започне да „озвучава“
пътищата.

ояк гигантски дронове с големина около 16 фута са забелязани да летят в небето над
окръзите Филипс и Юма в щата Колорадо. В продължение на една седмица периметърът им на летене се е
разширил значително.
Властите все още не са установили на кого принадлежат безпилотните летателни апарати, които се
появяват всяка вечер около 19 ч. и
изчезват до 10 ч. на сутринта.
До момента няколко организации
са обявили, че не знаят на кого принадлежат машините. След тях са Федералната авиационна администрация, ВВС и армията на Съединените
щати.
Отправено е предупреждение
към хората да не се опитват да свалят летящите дронове, тъй като батериите им могат да причинят пожар.
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брой почитатели и да изградят доходоносен бизнес, с който да съперничат на успеха на телевизионните звезди.
Според оценката на Forbes десетте
най-големи създатели на съдържание
са спечелили общо 180,5 млн. долара за
2018 г.
Но има и тъмна страна на целия този
успех - тези създатели чувстват непрекъснат натиск да правят безспирен поток от клипове, които да допадат на аудиторията им и на алгоритмите на YouTube.
Това е проблем, който се разпростира извън границите на платформата и засяга
цялата икономика, в която участват инфлуенсърите.
Крисчън Колинс, който има повече от 2
млн. последователи в YouTube, казва, че
когато е бил тийнейджър, често се е будил в 5 сутринта и е работил до 1 през нощта на другия ден.

Непрестанният цикъл
на генериране

На ръба на бърнаута:
Влогърите в YouTube
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

lubo@bg-voice.bg

Т

е са свежи, преливат от идеи и
препускат с по няколко видеа
седмично в YouТube. Но знаете
ли, че зад всичко това се крие
огромно напрежение, което
често нараства до сериозни здравословни проблеми.
В продължение на осем години Кати
Мортън, специалист по ментално здраве, използва YouTube като платформа, на
която да разисква чувствителни теми, вариращи от хранителни разстройства до
тревожни състояния.
Но собственото състояние на Мортън
започва да се влошава заради нарастващите изисквания към дейността й в социалните мрежи.
В един момент тя качва видеа пет пъти
седмично, докато продължава да работи
ежедневно като терапевт.
Когато балансът започва да става твърде труден, 36-годишната Мортън напуска работата си, за да се фокусира върху
YouTube на пълно работно време (въпреки че запазва малка част от частната си
практика). Това помага за кратко, но умората се завръща отново. Чувства се раздразнителна и на ръба на изтощението все признаци, заради които осъзнава, че
не се грижи за здравето си.
По това време Мортън, която вече има
над 830 хил. последователи, приключва

48

Много от тях са тъжни, объркани и в

депресия. И решават да си вземат почивка

първата си книга и продължава да качва
по две видеа седмично, разказват историята й CNN и webcafe. Тогава терапевтът
й я предупреждава, че има нужда от почивка, и то истинска почивка.
В последните няколко години хората,
които създават съдържание за видеоплатформата, започват на висок глас да
обсъждат, че

се чувстват изтощени
и изчерпани
и страдат от така наречения бърнаут.
Често това се дължи на натиска непрекъснато да изкарват нови клипове за техните хиляди, а понякога дори милиони

фенове.
PewDiePie, противоречив, но невероятно популярен влогър с повече от 100
млн. последователи, през миналия уикенд обяви, че си взима почивка.
„Уморен съм, много съм уморен“, каза
той в свое видео.
Миналия месец друг влогър - Алекс
Уасаби - съобщи на своите 11,5 млн. последователи, че ще си почине една седмица. Той признава, че напоследък не
се чувства щастлив, а усеща, че е тъжен,
фрустриран и объркан. Повече от всичко обаче Уасаби усеща бърнаут. Влогърът
качва две видеа седмично, докато преди
е ъплоудвал по три.
Дори Сюзан Уойсики, изпълнителният
директор на YouTube, наскоро призова
звездите на онлайн платформата да полагат повече грижи за менталното си здраве и да „инвестират във възстановяване“,
ако се налага. Само че подобна инвестиция се оказва доста трудна за мнозина.
В тези почти 15 години, откакто съществува YouTube, платформата се превърна в мощен източник на влияние, в
който хора от всички възрасти - от осемгодишни, които правят ревюта на играчки, до симпатични възрастни дами, които
готвят паста - могат да съберат огромен

на нови и нови материали му докарва
бърнаут.
Колинс има повече пари, отколкото
може да похарчи, и парадоксално или не,
това го депресира. Затова той спира с работата си в социалните платформи за две
години.
Влогърът обяснява, че можеш да заснемеш видео сутринта и то да е онлайн следобед, дори и по-рано. Така често пъти
това, което привлича зрителите, е редовното пускане на видеа. Така аудиторията
започва да изисква да има ново съдържание колкото се може по-често. Да поддържаш подобно темпо с години изисква
своите жертви.
Проблемът с бърнаута може да бъде
разглеждан като знак как се развива технологичната индустрия като цяло. Все
повече хора се чувстват притиснати да
вършат все повече работа, но без плюсовете на работата с нормирано работно
време и с чувството, че някъде там има
едни незнайни алгоритми, които ги наказват, ако се провалят.
Що се отнася до влогърите в YouTube,
тяхната дейност и непрекъснатото търсене на ново съдържание могат да доведат
по-различен вид стрес. Те се опасяват, че
ако не качват непрестанно видеоклипове, биха разочаровали феновете си и ще
навредят на възможността да бъдат препоръчани от алгоритмите на социалната
мрежа.
Други усещат натиска да създават ново
съдържание, защото така изкарват повече пари. Конкуренцията е жестока...
От платформата отричат алгоритмите
им да принуждават влогърите да качват
все по-често клипове. Уойсики уточнява
и че няма точна формула, която води до
успех в YouTube, но е по-важно да създаваш интересно съдържание, отколкото
просто да бълваш видеа...
Влогърът Ел Милс е един от гласовете
на общността, щом стане въпрос за бърнаут.
По-рано тази година тя беше в канала,
посветен на създателите на съдържание,
за да говори за проблемите с менталното здраве с двама служители на компанията. Според Милс един влогър трябва да
изгради доверие с публиката си и тя да
вижда, че всяка седмица ще вижда ново
видео, а след като това доверие е спечелено - ютубърите могат да си позволят и
по-разреден график.
Един от основните проблеми на влогъриге, изправени пред решението да се
откажат, е, че Youtube в момента е единствената област, в която имат необходимия опит и умения.
Навсякъде другаде ще им се наложи да
започнат от нулата.
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Една блондинка се хвали на приятелка:
- 5 години не бях карала кола. Вчера се качих за първи път и по пътя
всички ми святкат, свирят с клаксони,
махат ми с ръце. Дори минават в насрещното платно. Явно хората се радваха да ме видят пак на пътя...





☺

Малко еврейче влиза в магазин и
подава буркан:
- Два литра мед може ли?
- Може. Дай буркана да ти сипя от
наливния – казала продавачката.
Продавачката му сипала 2 литра
мед. Еврейчето взело буркана и тръгнало да излиза от магазина.
- Тате каза, че ще плати утре.
- А-а-а, не може - развикала се продавачката.
Взела буркана и изсипала меда обратно. Еврейчето излязло на улицата.
Погледнало в буркана как се стичат
остатъците от меда и си казало:
- Прав беше тате, за два сандвича ще
стигне.





☺

Блондинка в болницата пита хирург
след операция.
- Докторе, как е той?
- Кой?
- Моят инструктор по кормуване.
- А-а, много е зле. Има масивен инфаркт, множество счупвания и вътрешни кръвоизливи.
- Мога ли да го видя и да поговоря
с него?
- Съжалявам, но не е възможно. Ако
искате, може да ми кажете на мен, а аз
ще му предам.
- Просто ме интересува дали съм издържала изпита по кормуване...





☺

Български мениджър, който работел в държавно предприятие, заминал на бизнес конференция в Япония.
Там, в една от почивките между изказванията, се запознал с един японски
мениджър, който имал предприятие
от същата сфера на дейност и със същия оборот, както предприятието, в
което работел българинът. Двамата си
поговорили и изведнъж българинът
попитал японеца:
- Колко души работят във вашата
фирма?
- Шест души - казал японецът. - А във
вашата фирма?
- Седем – без да се замисля, казал
българинът.
Вечерта в хотела и двамата се въртят в леглата си и не могат да заспят.
Българинът си мисли: „Защо излъгах
япончето? Що не му казах, че само
в администрацията ни работят 200
души?“ Японецът също се върти в леглото и не може да заспи: „Абе какво
работи този седми българин?“





- Пич, натисни червеното копче,
моля ти се.
И Шаро натиснал копчето.
- Евала, Шаро. Всичко е точно.
Совалката обиколила още веднъж
Земята. От центъра за управление на
полетите пак се обадили по радиото.
- Вихър? Вихър, на линия ли си?
- Бау бау – потвърдил Вихър.
- Пич, натисни, моля ти се, зеленото
копче на левия панел.
И Вихър натиснал копчето.
- Точно така. Благодарим ти, Вихър.
Минала още обиколка и от земята
пак се обадили:
- Алоу, блондинката.
- Бау бау – излаяла блондинката.
- Не ми лай, тъпа жено, ами нахрани
кучетата и не пипай нищо друго!





☺

Ако черна котка ти мине път, и след
това черна мишка ти мине път, и после черно куче ти мине път, и накрая
черен човек ти мине път, това най-вероятно означава, че наблизо има пожар.





☺

Блондинка се обажда на компютърен специалист. Има проблем с компютъра си.
- Ало! Имам проблем с компютъра.
Пише ми на монитора, че не ми разпознава принтера.
- И вие какво направихте?
- Ами обърнах монитора към принтера, за да го види и разпознае. И пак
не го разпознава. Какво да правя?
- Посочи му го с пръст – изхилил се
специалистът.

влетяла тухла обвита в ххарартия. Прас! Уцелила монитоониттора на компютъра на човека
века
аи
го направила на сол. Мъжът
Мъжътт
вдигнал тухлата. Отвил
л хархартията и чете: „Продавам
м нов
в
монитор“.





☺

Млад мъж сваля блондиннд
динка.
- Какъв ти е телефонът?
т?
- Как какъв? Сребрист.
т.
- Не. Имам предвид номеномерът какъв ти е?
- Как какъв? Мобилен..
- Не-е-е! Имам предвид
ид цицифрите на номера какви са
са?
а?
- Ами... арабски са.
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☺

Блондинка се разхожда из луксозен
магазин. Зяпа стоката. Идва продавач:
- Нещо да помогна.
- Интересувам се каква е разликата
между тези два телефона?
- Ами, как да ви обясня? Едното
всъщност е плейър, а другото е фотоапарат.





☺

Доктор влиза в стаята на пациент.
- Докторе, какво е положението с
моите изследвания – притеснен попитал пациентът.
- Ами, какво да ти кажа. На колко си
години?
- Другата седмица ще навърша 35.
- Съмнявам се....





☺

Блондинка си сменя картата в банка. Попълва заявление и стигнала до
графа „причина“.
- Какво да напиша - зачудила се тя.
Служителката в банката й казала:
- Пишете – въведох грешен пин код
три пъти.
И блондинката пише в графата:
- Въведох грешен пин код, въведох грешен пин код, въведох грешен
пин...

Блондинка взела шофьорска книжка. Решила да се изфука на мъжа си,
като го повози малко. Качили се в колата. Блондинката надула по булеварда. На първото кръстовище профучала на червен светофар, без дори да се
огледа. Мъжът до нея се одървил на
седалката:
- Какво правиш ма!? Не видя ли, че
свети червено?
- Така ли – учудила се блондинката.
– Сутринта като минах, светеше зелено.

Лято. Жега. Отворен прозорец.
Седи си един програмист на компютъра и си сърфира в интернет. В следващия миг през отворения прозорец

Дете пита майка си:
- Мамо, мамо! Защо тате е плешив?
- Ами защото той е много умен.





☺





Виц в снимка

☺

- А защо ти имаш такава буйна и хубава коса?
- Млъквай и яж!



☺



☺

Питат един мъж:
- Каква е вероятността утре на обед
да видиш динозавър да се разхожда
около НДК-а?
Мъжът помислил и казал:
- Предполагам, че вероятността е 1
на 100 милиарда.
Питат една блондинка:
- Каква е вероятността утре на обед
да видиш динозавър да се разхожда
около НДК-а?
- 50 процента – отговорила блондинката.
- Ама как така - заинтересували се
питащите.
- Ами много лесно. Или може да го
видиш, или може да не го видиш.





☺

- Зъболекарят, който ми пломбира
зъба, каза да не ям два часа.
- А след два часа откъде смяташ да
намериш ядене?!





☺

Човек си кара колата и го спира полицай:
- Не сте си сложил колана, глобата
е 5 лева.
Колата тръгва, като преди това шофьорът си слага колана. След 500 метра пак го спира полицай. Поглежда в
колата и вижда, че човекът вътре е с
колан, проверява колана и казва:
- Коланът е хлабав, глоба 5 лева.
Човекът отново тръгва, като си стяга колана.
След още 500 метра го спира трети
полицай – проверява колана, който е
яко стегнат.
- Гледай го пък тоя, ще се удуши за
5 лева!





☺

В ресторанта:
- Извинете, от какво се прави вашият специалитет „Пиле ала Пежо“?
- От пилета, попаднали под колата
на нашия шеф...

Блондинка си говори с приятелка:
- Вчера ходих на очен лекар.
- И какво ти каза? Как си със зрението?
- Със зрението съм добре, но има
друг проблем. Докторът ми каза, че
трябва да науча азбуката.



☺

От НАСА изпратили на специална
мисия в Космоса най-новата си совалка. Поради кризата и бюджетни ограничения на совалката качили само
две обучени кучета и една блондинка.
След една обиколка на Земята от космическия център се обадили и казали:
- Шаро?
- Бау бау – отговорил Шаро.
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По същото време в Индия...



☺

Пътен полица спира автомобил за
проверка. Полицаят:
- Фамилия?
Водачът:
- Чия?
Полицаят:
- Име?
- Чие?
Полицаят замислено гледа шофьорската книжка:
- Чия... Чие... Китаец ли е този, какво ли е...
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Свински пържолки с гъби

Сарми с пилешко и кайма

4

В

свински пържоли се начукват добре. Продуктите за ароматната
подправка – 1 ч.л.чубрица, 2 ч.л.
сушен магданоз, 1 ч.л. червен пипер,
1/4 ч.л. смлян черен пипер - се разбъркват и с тях се поръсват пържолите от двете страни. Всяка пържола се
намазва с разтопено масло, около 20 г
са достатъчни.
На дъното на глинен гювеч се слагат
половината от 200 г гъби, нарязани

на едро. Върху тях се редят пържолите, покриват се с 4 бр. топено сирене,
нарязани на колелца 4 краставички и
останалите гъби. Заливат се с 200 мл
сметана.
Поръсва се 1/2 ч.л. сол и 1/2 ч.л червен пипер. Гювечът се затваря с капак
и слага в студена фурна. Загрява се на
150 градуса и се оставя да се пече 2
часа. Поднасят по с гарнитура по избор.

СУДОКУ

олио се задушават за минута 200
г гъби, нарязани на дребно. Слага се добре измит 100 г ориз,
пържи се още за минута, докато стане
стъклен. Тогава се поръсва с 1 ч.л. червен пипер, залива се с 200 мл вряла
вода и се оставя да ври на слаб огън,
докато сместа я поеме. Когато е готов, се слага 1 с.л. доматено пюре, 250
г кайма и 1 ч.л. чубрица. Обърква се
много добре.

За 12 броя сарми са необходими 12
броя зелеви листа. В зелев лист се слага от сместа, покрива се с филия студено пушен бекон и в средата се слага парче пилешко месо – необходимо
ви е 200 г пилешко филе. Увива се на
руло. Слага се в тенджера и се вари до
готовност.

Да ви е сладко!

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

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ВЪЛНИ
Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уникални 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.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

Отговор на кръстословицата от миналия брой
ВОДОРАВНО: Механотерапия. ОА. Щиб. Капел. Клефт. Хареми.
Адамс. Кро. Ура. Друзи. Рием. МВР. Кнехт. Крипти. Егоров. Иприт.
Аз. Торес. Рокля. Паск. Мрежа. Шамот. Скоби. Нивеа. Або. Каси.
Парад. Гхор. Шел. Аорта. Изрази. Сперма. Фукла. Одеса. Итонг.
Шпиц. Гейтс. Стока. Адела. Рекет. Дан. Тини. Базис. Нефт. Еро. Отони.
Квачки. Иматра. Скиор. Ан.Раиса. Изкоп. Арпа. Пироп. Идеал.
Хомосексуалисти.
ОТВЕСНО: Леща. Веласкес. Патриарх. Хирург. Скали. Идиом. По.
Хабер. Отокс. Еоцен. Арам. Макро. Биард. Лиота. Оки. Норми. Омега.
Трипс. Ята. Девер. Прасе. Боасие. Епарх. Сенат. Айран. Арк. Редути.
Жираф. Тезис. Ос. Талаз. Права. Уиски. Кипу. Микро. Едикт. Ескиз. Икс.
Рикша. Злост. Вокил. Дял. Ритла. Грант. Народи. Екип. Ямаха. Годеч.
Пес. Гофрета. Обози. Кафка. Ат. Атоматизатори. Мантинели.
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Астрологична прогноза
8 - 14 януари 2020 г.

ОВЕН
Вместо да драматизирате и да
се безпокоите за
неща, които може
изобщо да не се
случат, помислете
какво бихте могли да направите,
за да подобрите ситуацията в настоящия момент. Ако само се безпокоите, ще
се чувствате жертва на обстоятелствата. Ако обаче мислите трезво и предприемете конкретно действие, ще се
убедите, че нещата зависят от вас и вие
имате силата да ги промените. Дори в
други периоди да сте се оставяли да ви
обземат колебания, сега ще бъдете посмели, по-борбени и ще постигнете напредък.

ТЕЛЕЦ
Периодът е чудесен за творчески
дейности и изяви,
така че ако ви е
обхванало вдъхновението, не отлагайте да реализирате идеите си.
Всичко вършите с удоволствие и голямо
желание. Ще привличате с лекота вниманието на околните – това ще ви помогне както да блестите с талантите си
в работата, така и да омайвате обектите на желанията си. Ще бъдете особено
интуитивни и това ще ви помогне в ежедневието. Бъдете търпеливи и успокоявайте партньора си, който ще се чувства
разочарован и объркан.

БЛИЗНАЦИ
Успешно се справяте със задачите си, работата ви
върви леко. Здравословни ангажименти за възрастен човек в
семейството ще ви
притеснят. Потърсете точния специалист и всичко ще бъде наред. Може да
направите подобрения в дома си, имате
финансовата възможност. Бъдете обаче
предпазливи при харченето и подписването на договори, защото има риск да
бъдете подведени. В любовта се радвате
на стабилна и спокойна връзка. Ще осъществите своя отдавнашна мечта за пътуване наблизо.

РАК
В професионалната
сфера ще се справяте със задачите
си перфектно, ще
бъдете похвалени и възнаградени
за това. Не позволявайте това да ви
повлияе и покажете постоянство. Опитайте се да не бъдете твърде упорити и
непреклонни и действайте по-разумно
при вземането на важни финансови решения, засягащи бизнеса ви. Не скривайте истината, само защото искате да
избегнете спор с половинката си. Може
да изпитате болка в краката, причинена
от слабо кръвообращение.
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ЛЪВ
В работата си внимавайте за скрити
опасности и капани. Спокойствието ще се върне във
вашия дом. Действайте предпазливо,
особено ако трябва да вземете решение, което засяга и
партньора ви. В професионалната сфера
възможността, която очаквахте, е вече
налице. Пригответе се - в противен случай много добра възможност може да
ви се изплъзне.

ДЕВА
Ще се опитате да се
сближите с някой,
който ви кара да се
чувствате сигурни. Предпочитайте компанията на
добри приятели,
като по този начин
ще избегнете възможни спорове с половинката ви. В работата се опитайте да
обърнете ситуацията във ваша полза.
Само внимавайте и не пренебрегвайте
потребностите на другите. Aко пушите,
опитайте се да спрете.

ВЕЗНИ
Берете възхитителни резултати и в работата
си, и в любовта, и
сред приятелите
си. Не е време за
удоволствия. Избягвайте ненужни
конфликти и неприятни разговори с познати. Обръщайте повече внимание на
здравето си и това на близките ви. Главното условие за вашето спокойствие,
успех и благополучие е да разпределите
равномерно задачите си.

СКОРПИОН
Усилията ви ще бъдат възнаградени.
Опитайте се да не
бъдете прекалено
настоятелни с другите. Бъдете умерени в желанията
си или може да ви
обвинят, че постъпвате егоистично. В
професионалната сфера ще бъдете много изморени и ще търсите развлечение.
Склонни сте да не давате всичко от себе
си в работата и един от началниците ви
ще бъде разочарован от това.

СТРЕЛЕЦ
Ще се появи възможността, която
толкова дълго чакахте, внимавайте
да не ви се изплъзне. Използвайте
я, за да направите
сериозна промяна не само в работата си, но и в живота въобще. Нуждата ви да изпъквате ще
подразни другите. В работата ще успеете да решите проблем благодарение
на интуицията ви и също на намесата на
колега, на когото можете да имате доверие. Препоръчително е да пиете повече
вода, топъл билков чай и да приемате
витамини и протеини. Грози ви настинка, вземете мерки навреме.

КОЗИРОГ
Бъдете по-търпеливи и се дръжте
разумно. Опитайте се да разберете
истинските желания на партньора си. В работата
ненавистта ви към
колега ще ви направи раздразнителни.
Не си го изкарвайте върху хората около вас. Близките около вас ще оценят
лоялността ви и ще ви се доверят. Партньорството ви ще процъфтява, а ако сте
свободни, очаква ви скоро да откриете
подходящата си половинка. Внимавайте
какво ядете, може би е време да започнете диета, потърсете диетолог.

ВОДОЛЕЙ
Партньорът ви ще
ви мисли за наистина специален
човек. В работата ще вземете погрешно решение,
но ще успеете да
поправите това.
Свършете първо най-належащите задачи. Оптимизмът ви ще ви помогне много
при решаването на проблеми, свързани
със здравословното състояние на ваш
близък. Ще можете да предвидите желанията на партньора си, дори преди да ги
е споделил. Възможно е да имате проблеми с кожата, дължащи се на еднообразна храна. Потърсете специалист да
ви изработи диета само за вас.

РИБИ
Ще бъдете изключително чаровни
и съблазнителни
за хората около
вас. Ще излизате с някой, който
е на същата вълна
като вас. В професионалната сфера ще имате различно
мнение от това на останалите по важен
въпрос и ще разберете, че всички са
срещу вас. В работата ще прецените погрешно колега, който ще бъде наистина
на ваша страна. Опитайте се да разгледате добре фактите и ако можете, оттеглете обвиненията си. Не се притеснявайте - ще се справите много добре в
тази ситуация.
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Годишен хороскоп: Какво
чертаят планетите за 2020 г.
ОВЕН
Очаква ви промяна в статуса и кариерата. Това е много благоприятна година
за брак, както и за търсенето на работа. Годината ще бъде изпълнена с ярки
емоции и приятни пътувания. Във финансово отношение вие също ще преминете на ново ниво. За вас годината
на Белия метален плъх ще бъде много продуктивна и радостна. Основното
е да слушате интуицията си, не забравяйте да се наслаждавате на всеки момент и да продължите напред. Здравето също няма да ви подведе.

Вижте съветите на астролозите за всяка
от зодиите през новата година

КОЗИРОГ

ТЕЛЕЦ
Тази година ще зачертаете всичко старо, за да ви се даде възможност да се
преродите като феникс и да започнете
отначало. От януари ще започне трансформацията, която ще насочи живота ви към по-добро. Може би това ще е
събитие под формата на пътуване или
среща на учител, която ще промени отношенията ви и стария начин на живот.
По отношение на финансите, можете
да достигнете ново ниво, ако работите
усилено, но в същото време не забравяйте и за останалите ви задължения.

БЛИЗНАЦИ
Време е за промяна и нови възможности. Време е да оставите страховете си
зад себе си и смело да продължите напред, за да срещнете щастието си. Концентрацията, на която Белият плъх ще
настоява през цялата година, ще ви
накара да имате различно отношение
към времето си и към печалбите, които
получавате. Ако можете да бъдете посдържани в желанията си и да успеете
да намалите броя им, това ще ви позволи да отделяте значителен бюджет,
който да можете правилно да инвестирате.

РАК
Винаги ви е трудно да избирате между
дома и работата, защото обичате да се
концентрирате върху едно нещо. Въпреки това през 2020 г. както семейството, така и работата ще изискват да
дадете пълно отдаване. През пролетта
акцентът може да се измести към любимите хора. Ще се радвате да помогнете
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и нужда от семейство. Срещата с партньора в живота ви е вероятно да се случи през есента. Тези, които вече са срещнали любовта си, трябва да помислят
за сватба. Женените също ги чакат прекрасни промени, те също ще събудят хиперотговорност, ще искат по-удобно жилище, добър ремонт, удобен престой за
цялото семейство и ще започнат да търсят нови начини да печелят пари за това.
Благоприятни пътувания в чужбина.

на роднини и приятели в разрешаване
на техни проблеми. Колегите обаче могат да разчитат на вашата подкрепа. Бъдете по-внимателни към здравето си,
не забравяйте и за това на близките си.

ЛЪВ
Ако решите рязко да промените посоката на своята дейност - да намерите
нова работа, да започнете свой бизнес,
да започнете да инвестирате, тогава
късметът сякаш ще ви пренесе към целта. Това е благоприятна година с цел подобряване на здравето и завършване
на целия незавършен бизнес. Втората
половина на годината ще донесе добри
печалби и промени в сферата на личния ви живот. Направете това, което ви
вдъхновява – късметът определено ще
бъде на ваша страна.

ДЕВА
Вече имате нови книги, пътешествия и
познанства и неочаквани прозрения.
Нищо чудно, че до средата на януари
ще чувствате умора и дори тъга от факта, че животът ви не е това, за което
сте мечтали. В този момент е важно да
си дадете почивка, ограничавайки контактите си. Ще имате възможността за
кариерен удар, така че трябва да останете във форма. Не забравяйте, че първата половина на годината е време да
оставим настрана страховете и да предприемем действия.

ВЕЗНИ
През първата половина на годината ви
очакват подаръци, пътувания, срещи и
интригуващи бизнес оферти. Кръгът от
приятели и общуването ви с тях ще се
промени. Ще имате много срещи и разговори с нови хора. Очакват се много
командировки, преговори и пътувания.
Временна финансова криза не е изключена, така че дори и малка командировка може да донесе прилична сума. Основното е да наблюдавате случващото
се, да приемате всичко с достойнство и
без излишна амбиция.

СКОРПИОН
В началото на 2020 г. ще бъдете принудени да се концентрирате върху решаването на финансови проблеми и изясняване на отношенията с другите.
Развивайки се по такъв неочакван начин, в края на януари най-вероятно
ще започнете да реализирате някакъв
дългоочакван бизнес проект. Очакват
ви командировки, бизнес срещи и познанства, както и вдъхновяващи корпоративни партита. Здравето ще бъде
добро, ако не забравите за съня и правилното хранене и започнете да посещавате фитнес залата.

СТРЕЛЕЦ
От началото на годината ще усетите подобрение във финансовия сектор, както

През втората половина на февруари ще
имате шанс да промените коренно живота си към по-добро. От време на време ще преживявате периоди на силен
спад на силите, защото в стремежа си да
постигнете целта си, последното, на което обръщате внимание, е собственото
ви здраве. Но не можете да пренебрегвате неразположенията и трябва да започнете да наблюдавате себе си, преди
тези пристъпи на болка да се превърнат в хронично заболяване. И в никакъв
случай не се самолекувайте.

ВОДОЛЕЙ
Белият метален плъх уважава силните и смелите и ако не отстъпите, той ще
ви възнагради богато. Всъщност всичко,
което е необходимо за успех, е ясно да
следвате своите собствени насоки. Това,
което е работило чудесно в миналото,
вече не е вярно. Включително идеята за
вашето място и роля в този свят. Много
от вас ще помислят за смяна на работата. Промяната трябва да ви обогати и
трансформира. Ще бъдете приятно изненадани – всичко ще се случи естествено и хармонично.

РИБИ
През годината ще получите много нови
бизнес оферти. Слушайте вътрешния си
глас и интуицията ви ще ви подскаже
правилните решения. Време е на положителни промени и бързи решения. Ако
не сте мързеливи и поемете отговорност за всичко, което се случва в живота ви, можете да разчитате на дарове на
съдбата. Ще работите много и активно.
Единствената възможност по някакъв
начин да подредите личния си живот е,
ако познанство, превърнало се в любов,
се случи точно по време на работа.
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Легендата за Годайва: Голата
лейди на кон из Ковънтри
Така знатната дама помогнала на поданиците си да се отърват от тежките данъци
АНИТА ХРИСТОВА

В

Легендата за лейди Годайва, яздеща
гола на кон по улиците на Ковънтри, е
една от най-популярните в Англия. Навсякъде в старинния английски град
днес може да се сдобиете с картички,
сувенири и статуетки, разказващи все
същия сюжет:

anita@bg-voice.bg

сички обичаме приказките и
легендите, независимо дали
са истина или не. А колкото
по-страшни и жестоки са, толкова по-добре. Спомняте ли си
обаче коя е вашата любима легенда? За
крал Артур, за граф Дракула или може би
за Атлантида?
Представяме ви една от най-известните легенди на всички времена, която ще
ви накара да забравите поне за малко
всекидневните си задачи.
900-годишна английска легенда разказва за англосаксонката и съпруга на
властния владетел на английския град
Ковънтри лорд Леофрик - лейди Годайва,
която унижила достойнството си пред
цял град, за да бъдат намалени данъците
на жителите му.
Смята се, че благородната лейди е
аристократка, живяла през XI век. За разлика от останалите знатни дами обаче, тя
не стояла само в замъка, а

се разхождала
между простолюдието
Сама видяла как високите данъци,
които налага нейният съпруг, принуждават хората да живеят в непрекъснат недоимък. Затова събрала смелост и помолила лорда да намали данъците на
народа.
Когато съпругът й въвел последния
изключително тежък данък, лейди Годайва неколкократно го умолявала да го
отмени. Според легендата съпругът й отвърнал, че няма да узакони данъка, само
ако тя язди гола из улиците на Ковънтри.
Разказва се, че тя го направила, покривайки се само с косата си.
Графът се смятал за хитрец и бил уверен, че нито една жена от ранга на съпругата му никога не би се съгласила да
извърши нещо толкова дръзко за времето си.

за красивата съпруга
на местния лорд

Снимки: twitter

Въпреки всичко Годайва решава да
стори тази жертва за населението на
града. В предварително определения
за „голата езда“ ден тя помолила всички жители да се приберат по домовете
си и да затворят капаците на прозорците. Само един младеж, някой си шивач на
име Том, не се съобразил с молбата й и
надничал, като пробил дупка в покрива
на дома си.
Но наказанието за „надничащия Том“
не закъсняло: небесата го ослепили и
той дори не успял да зърне господарката си, докато тя, качена гола на коня, преминавала по улиците на града.
След като преминала изпитанието,
лейди Годайва се прибрала при съпруга
си, който от своя страна удържал на думата си и намалил данъците.
Историята за

„подвига“ на
лейди Годайва
се появява през 1188 г., но истината е,

че героите в нея живеят повече от век
и половина по-рано. Леофрик е англо-саксонски граф, който през 1043 г.
строи манастир и го подарява на братята от ордена на св. Бенедикт. Съвсем
скоро покрай бенедектинския манастир малкото градче Ковънтри се превръща в четвъртия по големина град в
средновековна Англия.
Съпругата на Леофрик, лейди Годайва, го надживява с 10 години.
Леофрик почива през 1057 г., а Годайва преживява и норманското нахлуване
през 1066 г. И тя, и съпругът й се славят
като много набожни хора, при това щедри господари, неведнъж дарявали земя
и средства на църквата.
Легендата за нейното дело се предавала от уста на уста, а единственият писмен източник е на английския монах
Роджър от Уендовър, който е автор и на
други известни за времето си легенди.
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Леофрик, граф на Мерсия, която била
покрусена от тънещия в нищета град и
помолила съпруга си да отмени тежките данъци, с които той облагал хората в
графството си.
Всъщност, образът на лейди Годайва е
доста популярен и в изкуството и литературата. Посветени са й поеми и романи, образът й е пресъздаден в мрамор,
на гоблени и картини, а също и в киното. В нейна чест е наречен и астероидът
3018 Годива. В градския парк на Ковънтри има паметник на безстрашната лейди Годайва.

Ежегоден празник
в чест на
смелата лейди
Във версията на монаха Роджър събитието от легендата е записано като
случило се на 10 юли 1040 г. Мнозина
историци са скептични за тази дата,
както и за това, че изобщо нещо такова наистина се е случило. Но това
не пречи гражданите на Ковънтри
още през 1678 г. да учредят специален ежегоден празник в чест на лейди Годайва. Разбира се, благодарните
потомци са поставили и паметник на
благородната дама и в Ковънтри и до
днес се отбелязва този празник. От
1998 г. в началото на юли в Мемориалния парк на Ковънтри се провежда голям тридневен фестивал с безплатни забавления и масови прояви.
Фестивалът отбелязва историческата връзка на жителите на града с лейди Годайва.
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Роналдо се пробвал и с
рускиня, но ударил на камък
Красавицата не отговорила на съобщенията му, дори ги изтрила

Е

дна от най-популярните руски
красавици Вики Одинцова е
отблъснала футболната звезда
Кристиано Роналдо, който опитал да се свърже с нея. За историята, случила се „преди доста време“,
разказа самата Одинцова.
Младата жена е сред топ моделите и
има цяла армия от над пет милиона последователи в Instagram. Преди години
Роналдо имаше сериозна връзка с друга
руска красавица – Ирина Шейк.
„Преди много време Роналдо ми писа:

„Здрасти, как си?“
сподели Одинцова в YouTube шоуто „Макарена“, цитирана от webcafe. - Изтрих
съобщението веднага и не му отговорих. Разбира се, че не му дадох шанс!
Познавам и други момичета, на които е
писал, и веднага си казах: „Пич, нямаш
шанс!“, и изтрих съобщението.“
Рускинята може и да не е харесала
Роналдо, но добави, че поддържа добри взаимоотношения с друга футболна
звезда – Неймар, както и с шесткратния
световен шампион във Формула 1 Люис
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Снимкa: Facebook

Хамилтън.
„Най-известният човек в телефонния
ми указател е Люис Хамилтън. Приятели
сме и от време на време си пишем и се
чуваме. Последния път, в който ми писа,
бе на 15 ноември, когато ме поздрави за
рождения ми ден.
Понякога ходя да го гледам на състезания. Последният път бе в Сочи.
Когато се запознахме, почти не говорех английски и едва разбирах какво ми

казва.
С Неймар се познавам покрай Люис,
защото двамата са приятели. Той е нормален човек и понякога си пишем в
Instagram.“
Одинцова не за първи път е свързвана със звезди от спорта. През 2016-а се
говореше, че има връзка с друг пилот
от Формула 1 – Фернандо Алонсо, след
като двамата заснеха реклама заедно.
Вижте повече в галерията.

Снимкa: https://zen.yandex.ru/
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Българка счупи рекорд в
баскетбола на Вашингтон

Борислава Христова е най-резултатният играч на университета в щата

Б

ългарка постави рекорд в колежанския баскетбол в САЩ.
22-годишната Борислава Христова се превърна в най-резултатния играч в историята
на университета във Вашингтон.
Христова вкара 26 точки при победата на тима с 96:75 срещу „Калифорния“, с
което подобри 38-годишния рекорд на

Снимкa: bgbasket.com

Джейн Егърт. Тя държеше върховото постижение с 1967 точки, реализирани в
периода 1977-1982 г., но

българката я задмина
и вече има 1986 точки

Снимкa: narodensport.eu
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„За мен е огромна чест името ми да
бъде до някои от великите състезателки, които са играли за университета във
Вашингтон. Този рекорд беше поставен
благодарение на група хора, като съм
благодарна на всички треньори и съот-

Снимкa: basketball.bg

борници. Благодаря на всички, които ми
помогнаха да го направя“, каза Христова
след мача.
Тя се нуждаеше от девет точки, за да
стигне до рекорда. Христова записа
името си в историята след добра самостоятелна игра и кош в края на първата
четвърт.
Това беше 45-ият мач, в който българката вкарва 20 или повече точки. Двубоят беше белязан и от постижение за
Ками Етридж, която записа победа №100

в треньорската си кариера.

Христова е в университета
от 2015 г.
със специалност „Спортен мениджмънт”.
През миналия сезон тя се представи
силно и завърши със средно по 20 точки
и шест борби на мач.
Тя прави първите си стъпки в баскетбола в „Черно море“, като е играла още
за университета в Истанбул и „Нефтохимик“.
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Работа
Предлагам

NONI’S BEAUTY VENUE
Цена US$ , Зипкод 60056, Noni’s
Beauty Venue is looking for
Hair Stylists, Nail Technicians
and Estheticians! No experience
needed! Must be licensed. Chairs for
percentage or rent and rooms for
rent! Call now and be a part of our
team! 2244046976 №17150

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

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
TRUCK OWNERS,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Owneroperator needed to drive mid west, south,
south east, ...free plates provided by the
company.Trailer
rental,ELD,Prepass...
Call-1-844-349-4349. №17210
MAINTENANCE MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фирма търси мейнтененс за
около 60+ камиона. Опит в сервиз
или подобна позиция е задължителен.
360.970.6448 №17215
ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706,
MyProHelpers Предлага работа за почасово почистване на домове. Изисква
се обствен превоз и опит. 312-593-1392
№17217
НАБИРАМЕ CDL ШОФИОРИ,
Цена US$ , Зипкод 60176, Малка транспортна компания търси CDL OWNERS/
COMPANY
DRIVERS.Предлага
24/7
диспеч,директно препращане на товарите от брокерите и достъп до част от
товарите с цените.Фирмата предлага и
опция да изплаща камион на шофьора.За контакти 2024402334-Стефан;
7736912092-Бойко №17212

CDL CLASS A,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60007, Търсим шофьори,O/O за постоянни курсове от WI до NC , заплащане 55-60
цента на миля!773-603-6413 №17230
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно
търся жена за гледане на две деца На 8
и 13 г за Петък след училище до вечерта.Трябва да има собствен превоз.Районът на Arlington Heights 2246224174
№17227
SAFETY PERSON,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна фирма в Elk Grove Village търси
да наеме човек с опит за позицията
Сейфти. 2242069582 №17235
REEFER HAZMAT ONLY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Набираме контрактори за Reefer Hazmat. Коректно отношение и бързо плащане.
Специализирана фирма за хазматни
товари. Моля обадете се на 847-2614912 Иван. №17236
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Без нарушения и с опит. До 80К/год. Каране
и почивка- по договаряне. Старт- 15
Март. 7734128280 №17184

Owner Operators,
Цена US$ 6,000.00, Зипкод 60089,
Получавате 90% от товара с Rate
Confirmation.Карти за гориво,Рег
истрация,IFTA,PrePass. За повече
информация: 773-387-3497 Юлиян
№17232

ТЪРСИМ O/O\’S,
Цена US$ 5,500.00, Зипкод 60062,
Предлагаме работа за Owner
Operators. 10% Dispatch със Rate
Confirmation. Можете сами да буквате товарите си, като говорите
директно с брокерите. За повече
инфо: 847-999-4960 Иван №17233
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.847-7499161. №17140
РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка
транспортна компания търси контрактори за съвместна работа. За повече
информация се обадете на телефон
(224)659-2356. №17141

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим отговорни, надеждни и мотивирани
работници в склад за гуми на пълен
работен ден. Задължително валидна 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: 630-5093722 №17006
ОWNERS $$$,
Цена
US$0.00,
Зипкод
60048,
Предлагаме работа за CDL шофьори и собственици на камиони!
*Midwest
Accounts!*Strong
24/7
Dispatch!*Предимно
леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления
за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787
8476659273 №17166
30% BOOKING,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Kурсове
на процентно заплащане 2243882400
№17124
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

CAREGIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60540, Търся
детегледачка в Нейпървил за 9 месечно бебе. От 1 до 3 дни (от 6:00 до
15:30/16:00). (312)479-2318 №17154

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

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

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?
САЩ

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoffman 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
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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

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
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 седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234
№17074
OWNERS !!!,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за собственици
на камиони! *Midwest Accounts!*Strong
24/7
Dispatch!*Предимно
леки
товари!*Direct Deposit!* Намаления
за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787
8476659273 №17081
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 седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234
№17090
$$CDL,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Компания набира шофьори CDL клас А, за
постоянни(steady)курсове както и за
pick up and delivery. Добро запращнане, нови камиони,автоматик. Всеки weekend в къщи. За информация
3122082222 №17092
ШОФЬОР,
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор
с cdl -A 7737825892 №17077
EUROCLEAN NAEMA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean
cleaning търси жена за почистванен
на къщи и офиси в района на Palatine.
Кола, книжка и опит са задължителни. За повече инфо, търсете Петя на
(773)600-0019. Благодарим ви! №17039

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 offer: $.60/mile + pay increases
available + monthly bonuses/
insurance coverage/ good driving
bonuses Otr 48 states Dry van/ hazmat
loads Call now! Daniel (847) 532-8824
6825976108 №17151
ТЪРСИ ХАМАЛИ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60156, Търсим
работници почасово - здрави българи.
Шофьорска книжка е в голям плюс.
Нередовен график през седмицата и
често работа в съботите. Текст на 312919-8618 №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

NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17104, We
need next independent contractors
in PENNSYLVANIA ; Housekeepers/
housemen
Laundry
attendant
,
maintenance Front desk We offer
$11 per hour Everybody must have
own transportation to work and back
. For more info please TEXT ONLY :
Maurice3039748716
;
7175628503
3039748716 №16818
ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND
Цена US$ 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
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs

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 работно
време. •Без месечната такса •Плащане
2Х на седмица •Безплатно обучение
Данъчно облекчение• Възможност
в 49 щата •Не е необходимо образование •Говорещи два езика е плюс
2244235654 №17209
KАМЕРИЕРКИ,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17110, Необходими са камериерки за Pennsylvania
. Предоставяме квартира www.
tocconsult.com 3039748716 №17147

CDL DRIVER NEEDED,

ИНВ СЕТ БУК,

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търсим 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

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, FleetSys
в помощ на оунер-оператори и малки
транспортни фирми в офис задълженията. Инвойси, Сетълменти, Сетъпи,
IFTA, IRP 2246593189 №17034

DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер
с опит от България търси работа. За
контакт Viber +359876511784 №17226
DISPETCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер
с опит от България търси работа. За
контакт Viber +359876511784 №17234
DIPATCHER,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, 3% dry
van reefer haz mat flat 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 email:VsslPvlv@comcast.net или текст на
тел.: 773-712-3757. 7737123757 №17165

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ ,

OWNER OPERATORS ONLY,

ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген 37 год търси бедна, сериозна и отговорна жена с американски паспорт.
Подробности по телефона. 7738959620
7738959620 №17183

Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен 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

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

РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам
деца в моят дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна храна,занимания
и следобеден сън!Информация на телефон 7739712024 №17044

8 - 14 януари 2020 г.

FREIGHT DISPATCH,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит търси работа. Намирам се
в България.: +359-876-511-784 Viber
359876511784 №17066
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод
7068889051 №17031

60016,

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
3 BED ROOM APARTMENT,
Цена US$ 665, Зипкод 60656, Търся съквартирант 2244155831 №17213
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 665, Зипкод 60656, 3 бедроом апартамент с огромна тераса. Намира се 8500 w rascher ave
Chicago. В близост до летището.
И на 1 крачка от I90 -I294.Хранителни магазини са на 2мин Jewel
osco и Produced word и Сердика
Илкортилио и Българския център.
2244155831 №17214
ПОД НАЕМ,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Търся
съквартирант / ка . Непушач / ка . Наем
$500 + ток . Mount Prospect IL. 847 471
6603 №17221
ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стая или къща. За ден, два,
три, седмица, месец. Без договор. Северозападните квартали. Тел:847-8548094,dimitrova07@yahoo.com
www.
airbnb.com 8478548094 №17223
ROOM FOR RENT,
Цена US$ 550.00, Зипкод 60056, Давам
стая от таунхаус под наем в Маунт Проспект. Включва всички консумативи.
За контакти 224-805-8378 след 5:00рм
№17228
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.: 847-3498330 8473498330 №17203
СТАЯ В ELGIN,
Цена US$ , Зипкод , Давам стая под
наем. $500 на месц. Влк.всичко и интернет. Има паркинг място, Намира се в
Елджин близо до 20 и 59. Обадете се на
Александра: 630-764-9725 6307649725
№17204
3 BDRMS MT PROSPECT,
Цена US$ , Зипкод 60056, Давам под
наем 3 bedrooms, една баня и половина, в Mt. Prospect, IL тел.: 708-415- 7911
7084157911 №17206
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 Wodfield
Mall. 2248291688 №17170
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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 центъра. 7738073809 №17085

1 СТАЕН,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под
наем 1-стаен в Rolling Meadows. Напълно реновиран с тераса на 2 мин от 290
магистрала и на 6 мин от Wodfield Mall.
2248291688 №17171
POD NAEM ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем за жена в Arlington
HEIGHTS безплатно ползване на пералня, сушилня и интернет. 400$ ph#224717-9656 №17036
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ,
Цена US$ 635, Зипкод 60656, Огромен
3 bedroom апартамент с огромна тераса. 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, Давам 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 декември,
с две спални в Елк Гроув Вилидж .Газ и
вода включени във наема. 2247256292
№17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG,
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем 2bd,1.1 townhouse v
Scahumburg след основен ремонт
със finished basement, 1 car garage,5
мин от Woodfield mall, $1985, Meto
7732160654 №17008
СТАЯ ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60630, Давам
стая под наем, в районът на Джефърсън 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#224-7179656 №16819
ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ ,
Цена US$ , Зипкод 60025, Давам
стаи под наем в Гленвю 8476300290
8476300290 №16799
ИМОТИ
Търся под наем
Chicago + suburbs
KВАРТИРА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Tърся
квартира в апартамент или къща със
съквартиранти/ки в районите около Чикаго север и околните събърби
2242026515 №17211
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УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ,
Цена US$ , Зипкод , Дамско и мъжко
подстригване, боядисване, кичури,
къдрене, кератин. Тел.: 708-415-7911
7084157411 №17205

УКРАСА ЗА ПАРТИТА,
Цена US$ 123, Зипкод 60016, Разнообразна 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

HEAT COOL ELECTRICAL,
Цена US$0.00, Зипкод 60076, Продавам, инсталирам, поддържам и ремонтирам всички модели и марки фурниси
и кондиционери. Лицензирани електро услуги. Камен, тел.847-922-1677
№17086

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 floors, plated walls, has place for
spare tire. call 773 322 6506 7733226506
№17175

SAFETY WORKSHOP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Seminar
November 21: Reduce violations and
improve your trucking company\\\\\\\’s
safety score www.smarttrucking.us 331551-8787 №17037

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

БОЯДИСВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване
и леки ремонти.компания с иншуранс
за вашето спокойствие. 8473122155
№17049

FREIGHTLINER ,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Продавам 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

I BUY JUNK CARS,
Цена US$ 500, Зипкод 60018, Изкупувам
стари коли. Тел.: 3128239386 №17062
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, Професионално почистване на канализация,
кухненски мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-6611 2245957923
№16825

HOME MASSAGE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Предлагам различни видове масажи в уюта
на вашият дом-deep tissue,swedish и
trigger point. Определящо за цената е
времетраенето и вида на масажа. 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.Телефон 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

ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания
- апартаменти, къщи, офиси, антики,
пиана, хоистинг. Отстъпки за българи.
(312)919-8618. 15 години 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, Целодневна грижа за деца в Elk Grove
Village.Предлагам три хранения с домашно приготвена храна,сън ,учебни
занимания и забавления !За повече
информация звъннете на 2244253371
2247899297 №16375
COAST TO COAST
2,5 Ц. ДО БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ГОВОРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО. 2,5 цента до България. Регистрация на тел: (847) 854–
8094. Говорим български. 8478548094
№17224
DL,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна
шофьорска книжка, ID Card. Без SS номер, без изпит. За туристи, студенти,
временно пребиваващи. Валидна 10 г.
Тел: 847-854-8094 Е-майл:dimitrova07@
yahoo.com №17225
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
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
ВЕЗБА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Изработвам
ръчно
нац.костюми,елеци,
рокли,ризи,шалове и др. с везба и
гайтан. При интерес се свържете с
В. Георгиева e-mail vili1248@abv.bg.
359988832583 №17220

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 NONSMOKER!! Includes inside: Microwave
and fridge!. Become the lucky owner
today! CALL NOW! Contact Jimmy @ 872240-0067 №17079
TERMOKING 2010 ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, продавам TERMOKING 2010 UNIT 15,000
HR UTILITY TRL. $11,000 6308475936
№17093
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008 Volvo VNL, D12 двигател,
много добро състояние. Чисто нови,
съединител, спирачки, водна помпа.
Камиона е в движение, 1 250 000мл.
Цена 12500$, цената може да се коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам 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 батерии, 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, Продавам МС№ на 10 години.Отличен рейтинг.Със или без оборудване. Заповече
информация,моля пишете на имейл.
8554282684 №17045
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Дяволският мост

Гърбавият мост

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Т

luba@bg-voice.com

е са красиви, обвити в легенди за лични моми и предания
за зловещи господари. Дело на
знайни и незнайни майстори,
българските мостове са заредени с духа на времето и разказват историята на България. Ето някои от тях, за които може и да не сте чували.

Българските мостове –
шедьоври и магии

„Чуйте“ разказите на няколко от каменните мостове на България
ло на моста с намерението да скочи в реката, но когато турците наближили моста,
спрели уплашени, защото видели Дявола
във водите на Арда.
Според някои предания в един от камъните личи отпечатък от стъпката на
Дявола, останал там след една от неговите разходки по моста. Дяволският мост
е истински шедьовър на строителството
от Средновековието. Строен е от местен
майстор през 17-ти век и е с три свода.
Отличава се с огромни размери и изключително елегантни и симетрични форми висок е над 13 метра и е дълъг 56 м.

Дяволският мост –
шедьовърът от
Средновековието
Колкото красота, толкова и легенди витаят около живописния Дяволски мост на
река Арда. И макар че няма как да знаем
дали изобщо някоя от тях има нещо общо
с реалността и истината, тези легенди винаги ще бъдат част от чара и мистерията
около Дяволския мост.
Легенда разказва, че турци преследвали българска девойка, защото един от
тях бил влюбен в нея и искал да я направи част от своя харем. Момичето се качи-

Легендата за кеменния
мост в с. Петково

Каменният мост в с. Петково

Гирсу: Най-старият мост
в света е на 4000 г.

Г

ирсу е един от най-древните познати на света градове, като неговата история датира отпреди
почти 5000 г. Този шумерски град процъфтява като столица на кралство Лагаш и остава религиозен център за поклонение на шумерския бог Нингирсу
дълго след политическия упадък на
страната.
Най-важните археологически открития за шумерската цивилизация са направени именно в този град. В руините
на Гирсу са намерени прочутите клинообразни глинени плочки, върху които шумерите са записвали важна информация за техните икономически и
административни дейности и търговските въпроси на града.
Над петдесет години разкопки на
този археологически обект са дали на
света някои от най-важните паметници на шумерското изкуство и архитектура, включително 4000-годишен мост,
изграден от печени тухли, който е най-
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Снимки instagram и wikipedia

старият мост, откриван в света досега,
посочва Amusing Planet.
Гирсу е открит за пръв път от екип от
френски археолози през 1877 г., което
е жалко, тъй като мястото е разкопано
твърде рано - преди да бъдат изобретени модерните техники за провеждането на разкопки и съхранението им.
Те повече нанасят вреда на моста, защото по онова време техниките и правилата за запазване на археологически

обекти още не са познати.
Мостът на Гирсу пък е открит за пръв
път през 1929 г. и първоначално археолозите се съмняват дали останките са
от храм, язовир или система за водна
регулация. В последните години стана
ясно, че руините принадлежат на мост
от изпечени глинени тухли, под който е
минавал древен плавателен канал.
След разкопките преди близо век
мостът остава открит и изложен на атмосферните влияния без да се полагат
някакви усилия за опазванего му или
да има планове за управление на обекта.
Днес град Гирсу се нарича Тело и се
намира между Багдад и Басра в Ирак и
там Британският музей развива активна дейност за съхранението му.

Най-интересното предание за старинния български каменен мост в село Петково, Смолянско, което се разказва по
българските земи, е за красивата мома
Злата Зенгин Милкова. Един турчин толкова много я харесал, че я отвлякъл от
хорото. На няколко километра от селото
Злата иска от похитителя си нож, за да си
разреже ябълка. Вместо това обаче тя забива ножа в гърдите си, защото не иска
да загуби честта си и християнската си
вяра. В нейна чест в селото има чешма, на
която са гравирани думи от народна песен: „Юнак си била дощерко, че си християнска вяра не даде“.
Може би някой ден пътищата ще ви отведат на това място, което ще открадне
сърцето ни. Тук все още има дух, особена магия, оставена от времето, рееща се
като бавна и тежка родопска песен.

Гърбавият мост cимвoлът нa Трявнa
Cтрoeн e прeз 1844-1845 г. Първoнaчaлнo бил oт дървo, нo cлeд пoрoйни дъждoвe рeкaтa прииждaлa и чecтo гo
cъбaрялa. Зaтoвa трeвнeнци рeшили дa
гo пocтрoят oт кaмък. Cтрoeжът пoвeрили нa мaйcтoр Димитър Ceргюв, кoйтo
дългo избирaл кaмъкa. Нaпрaвил мocтa в
римcки cтил – виcoк, cвoдecт и cилнo изгърбeн, за дa мoжe cвoбoднo дa прoпуcкa
придoшлитe буйни вoди нa рeкa Трeвнeнcкa. Пoвeчe oт 160 г. мocтът e вeрeн
нa трeвнeнци – уcтoявa нa вcички бури и
cтихии.
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Папата плесна нахална
почитателка

„Златен глобус“ за тандема
Тарантино, Брад Пит и Ди Каприо

И

мало едно време в Холивуд“ на Куентин Тарантино с участието на Брад
Пит и Леонардо ди Каприо спечели Златен глобус. Лентата за златната ера на холивудското
кино спечели в категорията за найдобра комедия или мюзикъл. Продукцията беше избрана за един от
10-те филма на 2019 г. в листата на
Американския филмов институт
и беше с пет номинации за Златен
глобус.
„1917“ на Сам Мендес спечели
Златен глобус за най-добра филмова драма. Военният епос разказва за
почти невъзможна мисия през Първата световна война, благодарение
на която 1600 британски военни са
спасени от вражеска засада. Филмът
получи и наградата Златен глобус за
режисура на Сам Мендес.
Хоакин Финикс спечели Златен
глобус за най-добра мъжка роля
в драматичен филм за породилия
много спорове персонаж на Жокера от филма „Жокера”. Лентата взе

„

В

идео с папа Франциск, който едва се измъква от лапите на почитателка, се превърна в
хит в социалните медии с коментари относно бързата реакция на Светия отец. Франциск се
здрависваше и благославяше миряни на площад
„Св. Петър“, когато жена от азиатски произход,
която преди това се прекръсти, го сграбчи за ръката, докато говореше разпалено нещо. Според
коментари в социалната мрежа тя казва „Благодаря, че дойде при мен“ и „Светът ще свърши“, но
това е непотвърдена информация. 83-годишният
глава на Католическата църква направи гримаса,
преди да успее да се освободи, като плесна жената по ръката. По-късно той се извини за реакцията си и каза, че е дал лош пример.

Румънка на 23 г. най-младата баба в света

наградата и за филмова музика.
Със „Златен глобус“ от церемонията си тръгна и актрисата Рене Зелъуегър. Тя бе отличена в категорията

за най-добра актриса в драматичен
филм за превъплъщението си в образа на кинодивата Джуди Гарланд
в биографичната драма „Джуди“.

Мадона в сериозна връзка с
26-годишен

К

акто вече е добре известно на всички, Мадона има ново гадже, което
е 35 години по-младо от нея. 61-годишната певица вече не крие интимната си връзка с 26-годишния Аламалик Уилямс от балета на турнето й Madame
X. Двамата бяха заснети да си разменят ласки на хотелска тераса пред погледите на дъщерята на Мадона - Лурдес, която е почти
на същите години като гаджето на майка си.
Родителите на Аламалик смятат, че за истинската любов няма значение възрастта.
И сякаш, за да докажат добрите си искрени намерения към Мадона, семейството на
Аламалик все по-често се среща с певицата
на вечери и семейни събирания.

Приложението Bumble
блокира Шарън Стоун

А

Р

омка на 23 г. беше записана в Книгата на
рекордите на Гинес, ставайки най-младата баба в света. Рифка бяга на 12 г. от дома
си заради любимия си. Младоженецът не е много
по-възрастен от Рифка – едва 13-годишен. Двойката решава да узакони връзката и се жени. След
9 месеца в семейството им се появява дъщеря им
Мария. Рифка и съпругът й отгледали Мария, когато дъщерята показала характер и заявила, че
обича някого и ще се омъжи. По това време Мария е само на 11 г. Става ясно, че тя е бременна и
скоро Рифка ще стане баба. След година Мария
ражда сина си Йона, а Рифка стана баба на... 23-годишна възраст!
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ктрисата Шарън Стоун използва Instagram и Twitter, за да
се оплаче, че приложението
Bumble са блокирали профила й в него. „Хей, Bumble, аз съм блокирана, защото съм аз? Не ме гонете от
кошера,“ написа 62-годишната актриса, която привлече световното внимание през 1992 г. с ролята си в „Първичен инстинкт“.
Оказва се, че няколко души са подали оплакване към приложението,
че профилът на Стоун е фалшив. От
Bumble побързаха да й се извинят.
„Надяваме се да намерите половинката си,“ написа редакционният директор на приложението Клер О’Конър.
След втория си развод през 2004 г. Шарън Стоун е открита по отношение на
връзките си - през 2014 г. тя заяви открито, че си търси партньор, но предпочита той да е висок.
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Моника Белучи си похапва
шоколад и сирене

Червената телефонна
кабина – защитен обект

З

вездната италианка обожава
Шаде, доброто хапване, обувките и дъщерите си, признава тя в интервю за руския Elle.
Секссимвол, огнена жена и актриса, рекламно лице от кориците,
идеал за женственост, Белучи прави и друго признание - обича песните на Шаде, които за нея са вечни, а
сред любимите й филми е „Сладък
живот“ на Фелини. Моника издава
и друго за себе си - че обича да си
похапва и да готви. „Основно го правя заради дъщерите си“, добавя тя,
но също така не крие, че не иска да
се превърне в робот, подвластен на
графика, фитнеса и диетите. „В хладилника ми винаги има шоколад
и сирене. И какво от това! Обичам
вкусно да си похапвам“.

Аня Пенчева ще стане
отново баба

А

ктрисата Аня Пенчева ще
става отново баба. След
като през март дъщеря
й Петя Дикова роди първородното си дете, сега е ред и на
брат й Ангел Караньотов да стане
баща.
Щастливата новина обяви самият Караньотов в Instagram. Мотоциклетистът и най-добрата ни
дрифт състезателката Ива Русинова очакват първото си дете.
„Тя е красива, тя е много силна,
тя е леко дива, тя се опитомява
трудно, тя те прави истински щастлив, тя всява респект, тя понякога
е опасна, тя има няколко рекорда
и няколко титли, а тя ще бъде майка на сина ни. Коледа е тук, а и чудесата с нея!“, написа Ангел в социалната мрежа.

П

рототипът на световноизвестната британска червена телефонна кабина, визитната
картичка на Великобритания, получи статут на специално защитен архитектурен обект на
Острова. Историческата телефонна кабина, разположена в западната част на Централен Лондон,
Уест Енд, е посочена като „особено важно съоръжение с висок интерес“. Проектът на кабината,
наречен „Киоск K2“, е разработен от британския
архитект Джайлс Скот през 1924 г. Оттогава прототипът на една от най-разпознаваемите забележителности на кралството се превърна в еталон
и придоби популярност в цялата страна.

Кихава - островът
на богатите

Принц Хари и Меган
честитиха 2020 с Арчи

П

ринц Хари и съпругата му
Меган отбелязаха 2020 г. с
трогваща и много чаровна
снимка на бебе Арчи, публикувана в официалния профил на
херцога и херцогинята на Съсекс в
Инстаграм. Фотосът показва принц
Хари, който е прегърнал нежно
сина си, и двамата разтапят всички
фенове с усмивки. Снимката е част
от видеоклип, в който са събрани
най-важните моменти за семейството през 2019 г.
Семейството отправи и поздрав
към всички хора: „Пожелаваме на
всички щастлива Нова година и ви
благодарим за непрестанната подкрепа. Харесваше ни, че се срещнахме с толкова много от вас по целия свят. Надяваме се, че 2020 г. ще
ви донесе здраве и щастие!“, пожелават херцогът и херцогинята на Съсекс.

8 - 14 януари 2020 г.

О

стров Кихава бил необитаем сравнително доскоро. Единствено обитатели на съседни острови идвали тук, за да си набавят питейна вода от кладенеца, палмови листа и
дърва за нуждите на домакинствата си. Събирали
и пресни кокосови орехи от палмите Kui Ruh.
На острова работят хора от всички краища на
света. Те се грижат за едни от най-капризните
клиенти. Гостите са предимно филмови звезди,
шейхове, имена от световния спорт и звезди от
социалните мрежи с милиони последователи.
Тук е разположена най-голямата обсерватория
в Индийския океан, както и приказен подводен
ресторант на 7 метра дълбочина при островния
риф. През витрините гостите могат да наблюдават морските обитатели по всяко време на денонощието.
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Откриха най-древната
гора на света

Брук Шийлдс
перфектна
и на 54 г.

К
У

чени вярват, че са открили най-древната
гора на света. Доскоро това определение се
даваше на района Гилбоа в северните части
на щата Ню Йорк, като гората там се датира на 385
млн. г.
Новото място, за което учените смятат, че може
да е още по-старо, е недалеч от Гилбоа, на около
40 км в източна посока, близо до градчето Кайро,
Ню Йорк.
След 10 години проучвания на проби, екип от
11 биолози заключиха, че в бивша каменоломна
е имало гора с около 10 милиона години по-стара
от Гилбоа и с по-разнообразни дървесни видове.
На новото място учените открили следи от типичното за далечните епохи дърво
Eospermatopteris, което е наподобявало днешните палми, с дебела основа и корона от клони, но
без листа.

Разкриха тайната на
Наклонената кула в Пиза

олкото и усилия да полагаме
за тялото си и да се грижим добре за него, годините си казват
своето и малките признаци, че
остаряваме, започват да стават все позабележими. И въпреки това има много дами, на които искрено завиждаме
за телата, които имат на 50+ години.
Сред тях са Дженифър Лопес, Елизабет
Хърли и Дженифър Анистън, Катрин
Зита-Джоунс, а отскоро и Брук Шийлдс.
Снимка на Брук Шийлдс по бански в
профила й в Instagram доказва, че една
жена може да остарява, но въпреки
това да изглежда впечатляващо на 54 г.
Актрисата позира по бански на плажа
и освен стегнатите й бедра, несъмнено
впечатление прави страхотната преса
на корема, за която е сигурно, че й завиждат много 30-годишни момичета.

Джулиана Гани роди момченце

Д

жулиана Гани роди първородния син, както се очакваше, точно по Нова година.
Младата майка съобщи за
това в Instagram:
„В новогодишната нощ се сбъдват
мечтите на вярващите! Така бях чувала! Тази нова година обаче нямах
какво да си пожелая! Небето беше
озарено от цветна заря, очите ми
блестяха от сълзи, а прегръдката ми
запълнена от двамата мъже на моя
живот! Тази нова година беше различна! Беше тиха и сгушена в една
болнична стая, а аз нямах нужда от
нищо друго! Тази нова година бяхме
трима и разбрах смисъла на живота!“, написа Гани и сподели снимка с
ръчичката на сина си.
Гани и приятелят й, Илиян Найденов, са заедно от 2018 г. Той й предложи брак в началото на 2019 г. в популярен бар във Виена.

Антъни Джошуа:
ЧНГ от Барбадос
800

години след изграждането й загадката на световноизвестната
кула най-после е решена.
Първата част на символа на тосканския град е
построена от скулптора Бонано Пизано през последната четвърт на ХIII век. Откритието, че Бонано Пизано е построил кулата, се дължи на палеографа Джулия Аманати, пише тосканският
вестник „Ла Национе“. Тя дешифрира камък с надпис на латински, открит в гроба на Пизано през
1838 г. по време на разкопки около Наклонената
кула в Пиза.
Трудният за разчитане надпис върху камъка съдържа два латински хекзаметъра - вид стихотворен размер, при който стиховете се състоят от 6
стъпки, в които Бонано се обявява за строител на
„прекрасно произведение“.
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К

оледните и новогодишни
празници са една ценна възможност за голяма част от
известните спортисти да се
отдадат на няколко дни заслужена почивка, за която все не успяват
да намерят време. Антъни Джошуа
направи точно това и след Коледата, прекарана семейно в Англия, се
отправи към островната държава
Барбадос, за да изпрати старата и
да посрещне новата 2020 г. с много
слънце и водни забавления.
Боксьорът отново е в компанията
на сина си и най-близките си роднини и приятели. От няколко дни те се
забавляват на барбадоските плажове. Сред забавленията са плажен волейбол и най-вече каране на сърф,
с което замени доста по-традиционното за това време на годината каране на ски.
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Красавицата Мила Йовович
стана на 44

А

ктрисата, певица, дизайнер и фотомодел със сръбско-руски произход Мила Йовович стана на 44
г. Тя е родена в Киев, но по-късно
със семейството й се установяват в САЩ.
Мила прави своя дебют като актриса, когато е на 13 г., в телевизионната
продукция на Дисни „The Night Train to
Kathmandu“.
По същото време започват да излизат
нейни снимки на кориците на редица
модни списания, което слага началото на
нейната кариера като фотомодел.
Само на 16 години, тя се омъжва за актьора Шон Андрюс, но бракът им е прекратен не след дълго. През 1997 г. тя
сключва брак с режисьора Люк Бесон, с
когото се развеждат две години по-късно.
На 22 август 2009 г. Мила се омъжва за
дългогодишния си приятел, режисьора
Пол Уилям Скот Андерсън, от когото има
дете.

Американци откриха
кралски гробници на 3500 г.

А

мерикански археолози откриха две гробници на 3500 г. близо до дворец от микенската ера в Пелопонес.
Куполовидните покриви на двете гробници до
двореца в Пилос са се сринали още през древността и те са се напълнили с много пръст и камъни, че иманярите не са могли да влязат и да ги
оберат. Въпреки това поставеното в тях не е непокътнато.
Сред находките има златен пръстен-печат и
златен амулет на древноегипетска богиня, който
показва, че през бронзовата епоха вече е имало
такива търговски и културни връзки.
И трите гробници са построени преди големия
дворец, чиито останки са наблизо. Той е описан
в „Одисеята“ на Омир като принадлежащ на мъдрия цар Нестор.

8-годишно момче - топ звезда
в YouTube

М

омче на 8 г. от Тексас оглави класацията на сп.
„Форбс“ за най-високоплатените звезди в

YouTube.
Райън Каджи зае първото място в
класацията за втора поредна година, като приходите му са нараснали
от $22 млн. миналата година до $26
млн.
Той има почти 22 милиона абонати, като е започнал да се изявява в
канала си едва на три години с отзиви за играчки и с демонстрации на
научни експерименти.
Класацията е изготвена по спечелените суми от т.нар. инфлуенсери в
платформата за споделяне на виде-

Холандия официално
стана Нидерландия

оклипове до юни 2019 г.
Райън вече се изявява и извън
YouTube. Той има шоу по детската

телевизия Никълодиън. Райън лансира и своя серия от над 100 играчки и дрехи.

Роналдо с годежен пръстен
на ръката си в Дубай

О

казва се обаче, че посещението в арабското емирство е било не само с цел
почивка, но и за да може
футболистът да вземе лично поредното си голямо признание. Роналдо присъства на Международната
спорна конференция в Дубай, а в самолета на връщане към Италия отнесе и наградата Globe Soccer, която
получи по време на събитието.
Камерите на спортното събитие
запечатаха два огромни пръстена
на лявата ръка на Кристиано. Единият веднага прави впечатление не
само с безбройните си диаманти,
но и с формата си, която много наподобява на годежен пръстен, който принципно трябва да краси някоя женска ръка. Според запознати,
цената на екстравагантното за мъж
бижу с голям, жълт диамант, е над
300 хиляди долара.
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т 1 януари 2020 г. името Холандия /Holland/
официално престава да съществува като
обозначение на държавата Нидерландия,
съобщиха местните власти.
Властите на страната смятат, че това решение
ще преразпредели туристическия поток, тъй като
днес повечето туристи посещават именно исторически старата Холандия - Амстердам и Хага - и
тези градове не могат да се справят с огромния
приток на посетители.
Реформата за смяната ще струва на бюджета
на кралството 200 хиляди евро. По-рано стана
известно, че властите в Амстердам искат да премахнат употребата и на названието „Квартал на
червените фенери“. Обичайното име напълно ще
изчезне от градските знаци - то ще бъде заменено
с историческото име на квартала „De Wallen“.
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Гренландия, където се
крият несметни богатства

Под топящите се ледове на острова дремят скъпоценни камъни и руди

В

сяко зло за добро“, заяви
още преди години гренландската депутатка Юлиане Хенингсен по повод
промените в климата. Да,
гренландските мъже не могат да ловуват през зимата, тъй като ледената покривка е изтъняла, но затова пък жителите на острова вече сами си отглеждат
всички необходими им картофи и зеленчуци - нещо, което доскоро бе немислимо.
Ледената покривка на Гренландия се
топи по-бързо от предвижданията на
учените. А това поражда огромни апетити, тъй като под ледовете дремят невероятни съкровища - скъпоценни камъни, железни руди, различни редки
почви. Най-могъщите държави в света
вече

„

са насочили поглед
към Гренландия
САЩ от години изпращат там високопоставени дипломати и генерали, периодично пристигат и делегации от ЕС, Канада, Япония, Южна Корея, Австралия.
Китайският министър на енергетиката
няколко пъти посети острова, А през лятото на тази година президентът Доналд
Тръмп дори поиска да купи Гренландия.
Най-големият остров на света действително придобива все по-голямо значение - не само поради скритите под
леда природни богатства, а и заради
разкриващите се нови възможности.
Внезапно възникват нови морски пътища, които значително ще съкратят пътуванията на корабите от Азия до Европа и
Америка. Топенето на ледовете изважда
на бял свят и природните богатства на
Гренландия. А тези богатства са направо
невероятни: предполага се, че край бреговете на острова се крият 13% от световните запаси на нефт и цели 30% от
всички залежи на газ. Дълбоко в недрата му дремят находища на цинк, олово,
желязна руда, злато, сребро, диаманти,
мед, никел, платина, уран и редки метали като лантан, неодим и итрий, които се
използват за производството на смартфони, ветрогенератори и автомобилни
акумулатори.

Ледовете се топят
Топенето на ледниците освобождава
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и гигантски количества пясък и чакъл.
А пясъкът става все по-ценен, тъй като е
основна суровина за производството на

бетон и асфалт. Който контролира този
пазар, налага и цените.
Така Гренландия внезапно попадна в

полезрението на геополитиката. И едва
ли има друго място на планетата, където икономическите, военните и политическите интереси да се сблъскват с
такава острота, коментира германският „Ди Цайт“, цитиран от Дойче Веле, и
припомня, че и Германия вече проявява
по-сериозен ангажимент към региона.
Германското правителство прие нови
насоки за политиката си в Арктика, а
канцлерката Меркел наскоро призна, че
е било грешка да се подценява стратегическото значение на полярния регион.

Надпреварата вече
е в ход
НАТО пък наблюдава със загриженост
как Русия постоянно разширява своя
подводен флот, а военните й бази все
повече се приближават към Гренландия. Пекин също не остава по-назад. Когато китайците предложиха да построят
летища на острова и да поемат експлоатацията на една бивша военноморска
база, САЩ протестираха остро пред Дания, която и до днес определя външната
политика и политиката за сигурност на
Гренландия. В резултат правителството
в Копенхаген отпрати китайците и инвестира в региона. Китай и днес е основен
доставчик на редкоземни метали. И ако
сложи ръка и върху гренландските находища, целият световен пазар на тези
суровини ще се окаже в китайски ръце.
В момента в Гренландия се добиват
почти само рубини и сапфири. Чуждестранните фирми все още се въздържат
от големи инвестиции, защото условията за добив си остават трудни: има прекалено малко писти за кацане, няма пътна мрежа, нито пък железници, а много
пристанища са недостъпни в продължение на месеци поради непробиваемата
ледена покривка. Въпреки това надпреварата за бъдещи печалби от несметните богатства на Гренландия вече е в ход.

8 - 14 януари 2020 г.

8 - 14 януари 2020 г.
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