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Импийчмънт
за историята
Другата седмица по това време, изглежда, че нашето поколение за първи
път ще гледа импийчмънт на живо по телевизията (или интернет). Малко по-големите вероятно си спомнят делото срещу Бил Клинтън в Сената, но то беше за
далеч по-забавно нарушение - излъгал
ли е ФБР президентът за отношенията
си с Моника Люински.
Сегашният обитател на Белия дом
няма как да бъде подведен под отговорност за лъжесвидетелстване пред разследващите. Неговите адвокати знаят,
че той лъже по няколко пъти на ден и не
му позволиха да свидетелства лично по
руското разследване на Робърт Мълър.
Обвиненията срещу Доналд Тръмп обаче са много сериозни - използвал ли е
позицията си на президент и парите на
данъкоплатците, за да принуди Украйна
да му помогне в предизборната кампания. Според обвинителния акт, гласуван
в Камарата на представителите, Тръмп
спрял гласуваната от Конгреса военна
помощ за Украйна, за да принуди властите там да отворят безпочвено разследване срещу сина на Джо Байдън. Когато става ясно, че парите сa спрени се
развихря скандал, Тръмп в крайна сметка ги пуска, но не и преди бдителни служители на администрацията му да подадат сигнал.
Процедурата по импийчмънта беше
в застой, след като председателят на
Камарата Нанси Пелоси задържа обвинителния акт и така се опита да принуди лидерът на републиканците в Сената Мич Маконъл да се съгласи на повече
свидетели и документи, които да осигурят честен и справедлив процес срещу президента. Рискът на Пелоси не
изглежда да й се отплати - Маконъл е
известен със способността си да държи
под строй републиканското мнозинство
и засега, изглежда, че няма да има нови

свидетели, въпреки че някои републиканци полугласно дават знак, че искат
такива.
Хора от обкръжението на Тръмп лансираха идеята Сенатът автоматично да
отхвърли обвиненията с т.нар. motion
to dismiss още в първия момент, когато
започне процедурата, и така всичко да
приключи, както самият президент каза,
че предпочита. Това обаче няма да се
случи. „Нашите членове чувстват, че ние
имаме задължение да изслушаме аргументите“, отбеляза Мич Маконъл.
Всъщност все повече сенатори казват, че искат процедурните правила да
включат и възможността за повикване
на нови свидетели.
А във вторник демократите в Камарата представиха цяла поредица от нови
документи, получени от украинския
бизнесмен Лев Парнас, приближен на
личния адвокат на Тръмп - Руди Джулиани. Те показват как Парнас е играл посредническа роля между Джулиани и
украински високопоставени лица. Според една собственоръчно написана бележка от Парнас, „(украинският президент) Зелински трябва да бъде накаран
да обяви, че случаят с Джо Байдън ще
бъде разследван”. Джулиани пък лобирал за лична среща със Зелински.
От тези малцина републиканци ще зависи как те и самата процедура ще бъде
записана в историята. Защото именно историята ще е съдникът на техните
действия.
А там едно е сигурно - думата импийчмънт завинаги ще остане до името на
Доналд Тръмп. Едва третият американски президент, на когото е оказвана такава „чест“.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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Властта и НСО: 60 обиколки
на Земята за година

Х

ората от властта, които имат
право на специализиран
транспорт от Националната
служба за охрана, са изминали 2 500 000 км през изминалата година. Това се равнява на 6,5 пъти
разстоянието до Луната или 62 обиколки на Земята по екватора.
Цифрите станаха публично достояние след отговор на службата на въпроси, зададени от гражданско сдружение
„Боец“ по реда на Закона за достъп до
обществена информация. От организацията са публикували отговорите, както
и въпросите, на които от НСО не са отговорили – за броя на охраняваните за изминалото десетилетие лица, направените разходи за всяко едно от тях и какъв е
броят на личния състав на службата.
„Боец“ са получили отказ и на въпросите охранява ли държавната служба
почетния председател на ДПС Доган и
депутата от Движението и бизнесмен
Делян Пеевски и на какво основание.
През седмицата от Движението поискаха законът да се промени и охраната на
НСО да се плаща от застрашените лица.
По закон специализираният транспорт ползват президентът, председателят на Народното събрание и
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От службата признават за средно

по 25 катастрофи на година

министър-председателят, както и вицепрезидентът, главният прокурор, членовете на Министерския съвет (вицепремиери и министри), конституционните
съдии, заместник-председателите на
Народното събрание, председателите
на ВКС и ВАС, кметът на София. Както и
лицата, заемали длъжностите председател на Народното събрание или минис-

тър-председател - до 4 години

след освобождаването им
от длъжност
С други думи, списъкът от лица, които
се возят от гардовете на НСО, е доста дълъг предвид факта, че само съставът на
правителството е от 19 вицепремиери и
министри, КС има 12 съдии, а НС - пети-

ма зам.-председатели, уточняват от ClubZ.
От отговорите до „Боец“
става ясно и че НСО често
участва в инциденти, макар
до обществото да е достигнала много малко информация за това. Така например от началото на 2010 г. до
20 декември 2019-а общият
брой ПТП с участие на колите на НСО е 254. Тези по вина
на служителите на службата са 66. За това време - пострадали са 1 служител на
НСО и четирима граждани,
в т.ч. едно дете на 14 години
и председателят на НС Цвета
Караянчева (от катастрофата
Снимкa: НСО
от тази година, б.р.).
Иначе според разбивката
по години излиза, че всяка година с коли
на НСО стават средно по 25 катастрофи.
Изключение прави само 2016-а, когато
са били „едва“ 16.
Любопитно е, че от службата посочват, че не водят регистър на охраняваните лица, „още повече за десет години
назад“, но предполагат, че става дума за
хиляди.
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Областният на София къса с
„Атака“, удрян от хора на Сидеров

О

бластният управител на
София Илиян Тодоров
обяви, че се разделя с
„Атака“, която го издигна,
и обмисля дали да освободи губернаторското място. Тодоров,
който бе и депутат от партията на националистите, обясни, че взел решението след физическа саморазправа от
страна на бившите му колеги в софийско заведение в понеделник вечерта.
За инцидента съобщи самият областен управител.
„Аз съм в болничен, с патерица съм.
Чухме се с Волен Сидеров да се видим,
тъй като от месеци не сме се виждали,
за да поговорим. Поговорихме за няколко минути и той си тръгна. Обаче
5-6 човека, последните останки от „Атака“, които са се превърнали в една секта, започнаха да се заяждат с мен и да
ме обиждат. Аз се придвижвам с патерица, но

единият от тях
ме удари
разказа Тодоров пред DarikNews. По
неофициална информация на медиата всичко тръгнало от спор с Десислав
Чуколов, който е депутат и зам.-председател на партията. Областният пък
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Илиян Тодоров обяви, че мисли да остане ли на поста

При положение, че нямам нищо общо
с тази партия, може би най-правилно е
да напусна и поста на областен управител, но още го обмислям“, обясни той.
Тодоров разказа, че след вчерашния
инцидент се

опитал да се свърже
с Волен Сидеров

Снимки: Facebook
Илиян Тодоров

Волен Сидеров и Десислав Чуколов

бил ударен от оператор на пъртийната
телевизия.
Илиян Тодоров обясни, че е дълбоко
разочарован от колегите си. Раздялата
му с тях ще е формална, защото, оказва
се, той никога не е бил член на „Атака“.
„След 9-10 години разбрах, че аз
просто нямам нищо общо с тези хора.

Просто сме прекалено различни. Съжалявам, че по този грозен начин трябваше да се разделим, но такъв е животът“, обясни областният управител.
Той съобщи, че следващата седмица
ще обяви дали ще остане на поста си
начело на Областната управа в София.
„Все пак там съм от квотата на „Атака“.

но безуспешно. „Телефонът му беше изключен. Днес не ме е потърсил. Не смятам, че вече има какво да си кажем с
него повече“, каза Тодоров и поясни, че
отношенията между двамата са влошени отдавна.
Той съобщи за раздялата си с „Атака“ и с: „Като областен управител на
Софийска област, заедно с екипа на
областна администрация направихме
добри неща... Зная, че гражданите ще
го оценят.
Относно оставката ми като областен управител, която както знаем, всеки носи джоба, уверявам ви, ще бъде
плод на обмислено решение“.
Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров и
заместникът му Десислав Чуколов засега не са коментирали скандала.
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Галиче се вдигна след поредно
жестоко убийство на момиче
Обвиненият в убийството е непълнолетен и може да получи от 5 до 12 г. затвор

В

рачанското село Галиче се
вдигна на протест след зверското убийство на 18-годишно момиче. Андреа бе открита
жестоко убита и изнасилена в
дома си в началото на седмицата, а малко по-късно за престъплението бе арестуван 17-годишният Аксел.
По жестокост случаят напомня на
убийството на малката Кристин в сливенското село Сотиря през лятото. Делото срещу обвинения за убиец на 6-годишното дете започна преди дни.
Хората в Галиче, които излязоха по
улиците на селото, настояват за найстрого наказание на злодея. Ако бъде
потвърдено, че убиецът е Аксел, той ще
лежи в затвора не повече от 12 години, защото е млад, въпреки че за такива
престъпления Нaкaзaтeлният кодекс по
принцип предвижда

да спрем децата си
от училище

доживотен зaтвoр
бeз право на зaмянa
Бащата на Андреа каза пред БНТ, че
иска за извършителя доживотна присъда без право на замяна. Според него
законът в момента защитава убийците.
Братовчедът на Андреа Марио Милчев
също настоява за най-тежкото наказание и припомни, че според българското
законодателство обвиняемият може да
получи от 5 до 12 г. затвор.
„Което означава, че той на 30 години
ще е на свобода, ще има възможност да

Къщата, в която е извършено убийството
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Снимкa: „24 часа“

Снимкa: zonaburgas.bg

Ние сме едва 6 милиона, трябва да останем една пета, за да се промени нещо.
Искаме доживотна присъда за този изрод!“, написа той в социалните мрежи.
Междувременно управляващите обявиха, че започват работа по промени в
Наказателния кодекс, които предвиждат
непълнолетните извършители на тежко
престъпление да не могат да се възползват от по-лека присъда, защото не са навършили 18 години.
„Всяко едно престъпление се разследва и се назначават експертизи. Ако
психиатричната такава покаже, че извършителят е наясно с това, което е извършил, и е бил в състояние да прецени
какво прави, трябва да понесе полагащата му се наказателна отговорност“,
обясни депутат от ГЕРБ Манол Манев.
Той даде пример с жестокото убийство на Андреа. „В случая извършителят
има предходни присъди. Абсурдно е да
се мисли, че той не е разбирал деянието, което е извършил“, коментира депутатът.

Убитата Андреа

Обвиненият в убийството Аксел

си създаде семейство и когато реши, че
ще влиза някъде отново да убива, ще го
направи отново, защото законите работят в интерес на престъпниците, а не в
интерес на хората.
Хора, кога ще се събудим и колко още
трябва да плащаме кръвнина, за да се
промени системата у
нас? Колко деца трябва
да изгубим, за да се събудим, и как ще сте спокойни, когато пращате
децата си на училище в
утрешния ден?
Липсата на възпитание може да отгледа
още някой социопат и
той да посегне на живота на вашето дете, но законът го закриля, защото е малолетен, и тогава
Снимкa: lifebg.net
пред нас е изборът да
променим закона или

Главният прокурор и вътрешният министър посетиха Галиче

Снимкa: БТА
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5-има българи задържани за
убийство на жена в Испания
Заедно с испанец те искали да откраднат солидна сума пари от жилището й

П

етима българи са били
задържани за мъчително убийство на възрастна
жена в испанския град Валядолид. Освен тях за тежкото престъпление е задържан и испанец.
На 17 октомври 2018 г. петима от задържаните влезли в апартамента на
73-годишната жена, която държала 200
хил. евро в сейф. Мария Агуня била вдовица и живеела сама в апартамента си.
Има три дъщери.
Престъпниците запушили устата й с
лепенка и започнали да я измъчват, за
да им каже кода на сейфа, съобщава
bulgaros.ovh, позовавайки се на El Día
de Valladolid.
Жената се съпротивлявала, докато не
паднала на пода и издъхнала. Това провалило плана на нападателите. Те оставили жената да лежи на пода и избягали.
При аутопсията станало ясно, че

жената се е задушила
от лепенката на устата
Петима от тях – четирима български
граждани и испанец, са арестувани три
дни по-късно – на 20 октомври 2018 г.,
а шестият участник в грабежа успява да
се укрие. Той се е предал доброволно
тази сряда в полицейското управление
в Лас Делисиас.

Снимка: bulgaros.ovh

Петимата български граждани са криминално проявени и са били наети от
испанеца за грабежа, съобщиха от поли-

цията. Според медията испанецът, който
е собственик на дентална клиника във
Валядолид и организатор на грабежа, е

бил в много близки приятелски отношения с Мария Агуня и знаел, че тя държи
голяма сума пари в сейф в дома си.

Варненец изчезна в Лондон, издирват го
лад българин изчезна в
британската столица Лондон, близките му го издирват по всички възможни канали.
24-годишният Красимир Младенов Кумбилиев е родом от Варна, в
неизвестност е от 2 януари.
За случая съобщи брат му чрез
публикация във Facebook с молба
за съдействие към всеки, който има

М
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информация за него.
„От 2.01.2020г. около 18 английско време нямаме връзка с него,
информацията, която имаме, е, че
се е прибрал от работа около 17 ч. в
квартирата си (адреса на квартирата му е: 7 Aldwik road CR04PN), след
това се е приготвил за тренировка в близка зала по бокс (Thornton
Heath). Около 18 ч. е излязъл от

квартирата си и повече не се е върнал, свързали сме се с хазяите, те
потвърждават също, че са го видели да тръгва за тренировка, след
това не са го виждали, багажът му
е в квартирата“, разказа за случая
братът, Васил Кумбилиев.
За изчезването на Красимир е подаден сигнал в лондонската полиция на 5.01.2020 г.

Facebook
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Българин би и
ряза пръстите на
българка в Атина

Мъжът я причакал след работа и я блъснал в мазето на дома й

Г

розна сцена на жестоко насилие от страна на българин срещу българка се разигра в Гърция. Нападателят е 42-годишен
мъж, Георги Георгиев. Жертвата
е настанена в болница с тежки телесни
повреди, с рязани пръсти, с
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Сънародник с
опасност за
живота след
бой в Малта

Б

тежки наранявания
по цялото тяло
и главата.
Жената била открита в безпомощно
състояние от българи, с които е живеела на квартира, информира newsbg.eu.
Според разпространената информация 42-годишният Георги Георгиев от
три месеца пребивава в Атина, като преди това е живял около 6 години в село
Киато на полуостров Пелопонес.
Тежкото престъпление било извършено в началото на миналата седмица.
На 7 януари около 17 ч жертвата се
прибирала от работа. Георгиев я причакал на входа и й

Снимкa: assets.tvm.com.mt

Снимкa: efsyn.gr

опрял нож в гърлото
След това насилникът блъснал със
сила жената в мазето на кооперацията,
където я пребил. Там той постригал косата й и рязал пръстите и на двете ръце.
Откраднал два мобилни телефона и
пари от пребитата българка, която часо-

ве по-късно е намерена в безпомощно
състояние пред вратата на блока от хората, с които е живяла.
Извършителят на деянието е избягал
и се укрива. От откраднатите нейни телефони и профил във Facebook заплашва нейни близки приятели и познати с
физическа саморазправа.

ългарски гражданин е пострадал тежко в края на миналата
седмица в Малта. Мъжът е бил
нападнат с нож в залива на Свети Павел в Малта, съобщава timesofmalta.
com.
Органите на реда заявиха, че са
били информирани, че човек се нуждае от помощ в района на резиденцията в Трик Тони Баджада. Сигналът
е бил подаден около 12.30 часа в неделя.
По предварителни данни жертвата
е 45-годишен българин, който е бил
нападнат от двама мъже, чиято самоличност все още не е известна.
Пострадалият е откаран с линейка
в болница „Матер Дей“.
Полицията разследва случая, а нападателите се издирват.
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Protect your world

МВнР с кампания за падането
на визите за САЩ

Auto Home Life Retirement
•

•

•

В

ъншният министър Екатерина Захариева обяви, че се организира
кампания, която да доведе до побързото падане на визите за САЩ. Тя
планира, по пример от Полша, да се призовават хора, които нямат намерение да
пътуват до САЩ, но са с добро визово
досие, да кандидатстват за визи. Така отказите ще паднат значително. По думите
на Захариева България е изпълнила всички критерии това да се случи. Единствено отказите за виза оставали повече от необходимия минимум от 3%. Към момента те са около 10%.

Call me today to discuss your options.

Взрив в жилищен блок във
Варна уби двама

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\%

С

илен нощен взрив в жилищен
блок във Варна доведе до смъртта на двама души. При ударната
вълна бяха изкъртени врати и прозорци, много жители на входа, сред които и
деца, постъпиха в болница с обгазяване.
Все още няма официална версия каква е причината за взрива, както и кои са
жертвите. Предполага се, че единият от
загиналите е бивш полицай, чиято съпруга живеела в блока и с която били в конфликт. Отмъщение е и една от неофициалните версии.

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.

Учебни коли блокираха София
заради протест

А

втоинструктори блокираха София
по време на протест срещу поредните промени в шофьорските курсове и изпити, които според тях прикриват корупционни схеми в България.
След недоволството им по улиците на
столицата стана ясно, че спорната наредба, предвиждаща увеличаване на часовете по кормуване и въвеждане построг електронен контрол върху учебните автомобили, се отменя.
Предстои да се създаде нова работна група, начело на която ще застане председателят на Държавната агенция по пътна безопасност Малина Крумова.

Ваксината срещу варицела
става препоръчителна

В

аксината срещу варицела в България става препоръчителна. Тя ще
бъде за сметка на родителите и ще
се купува от аптеките. Все още обаче не е
налична в аптечната мрежа.
Главният държавен здравен инспектор
д-р Ангел Кунчев обясни, че до няколко
години ваксината за варицела трябва да
влезе в имунизационния календар. Причината - годишно от тази шарка се разболяват 30 000 души, като при 0,5% има усложнения. Освен това, почти всяка година имало по 2-3 смъртни случая.

Нова „ало“ измама лъже
земеделци

Д

ържавен фонд „Земеделие“ предупреди земеделските производители, че от началото на годината е в
ход нов вид телефонна измама.
Измамниците звънят на мобилните телефони на стопаните и се представят за
служители на фонда. Заблуждават ги, че
срещу 120 лв. ще им бъде възобновена
регистрацията като земеделски производители, която им била служебно прекратена. Чрез куриерска пратка лицето щяло да получи необходимите документи,
като заплати исканата сума за „услугата“.
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10-те гряха на
Нено Димов

Ето няколко причини, поради

които арестуваният министър
трябваше отдавна да го няма

П

рез уикенда съдът реши доскорошният министър на
екологията Нено Димов да
бъде оставен за постоянно
в ареста. Той бе арестуван в
разгара на водната криза в Перник, до
която доведе пресушаването на язовир
„Студена“.
Димов влезе в ареста като министър,
но вече не е такъв. Оставката му бе подадена малко след като бе отведен от
полицията. Междувременно получи и
официално обвинение – в умишлена
безстопанственост.
Димов е пример за това как за някои
министри въпросът не е докога ще са на
поста си, а защо изобщо са го заели. Защото нямат нито експертизата, нито авторитета да са на такова високо ниво в
държавата. Ето няколко повода, поради
които Нено Димов отдавна трябваше да
е подал оставка, обобщени от „Сега“.

Водната криза в Перник
Екоминистърът разрешава количествата вода за ползване от комплексните
и значими язовири, сред които е язовир
„Студена”. При ясни сигнали, че язовирът е в критично състояние, министърът
продължи да отпуска вода на промишлеността в региона чак до 19 ноември
2019 г., когато кризата в Перник вече бе
необратима. Ако това беше направено в
началото на миналата година, сега държавата нямаше цялата да се занимава с
Перник, твърдят бивши служители на
МОСВ.

Управлението на
национален парк Пирин
Докато България постепенно затъваше в екологична катастрофа по въздух,
земя и вода, Нено Димов влагаше всичката си енергия в един единствен свой
приоритет - застрояването на национален парк Пирин, и в частност подкрепата на проекта за втори лифт в Банско. За
това в последните години бяха направени редица опити, чрез различни закони.
В края на 2018 г. екоминистърът и колегите му от „Обединени патриоти“ прокараха на тъмно две скандални решения,
с които опитаха да отворят 48% от националния парк за застрояване и да дадат зелена светлина на втората кабинка.
Съдът обаче ги спря и окончателно обяви, че строителството в парк Пирин не е
разрешено по българското законодателство. Това ограничи напъните да се променят забраните в парка, но така и не
сложи в ред самата концесия за ски зоната на „Юлен“, въпреки че самата прокуратура потвърди известния от години
факт, че фирмата ползва далеч по-голяма територия от предвиденото в договора, без да плаща.

Подкрепа за въглищните
централи
Въпреки че срещу България има наказателна процедура заради замърся-
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ването на въздуха от въглищните
централи, в Брюксел Нено Димов защити интересите на централите, а не
на хората, като се бори за дерогация от
новата европейска директива за замърсяващите ТЕЦ-ове. Типично по ненодимовски, той представи подкрепата на
отровните производства като битка за
чист въздух: „Ако искаме по-чист въздух,
значи да имаме стабилна енергетика,
така че запазването на комплекса „Марица изток“ е и за по-чист въздух в този
смисъл, защото битовото отопление е
основният замърсител.“

Истерията „Калиакра“
През лятото на 2017 г. екоминистърът взриви населението по Северното
Черноморие с превратно написана заповед за защита на зони от „Натура“, от
която излизаше, че забранява земеделието, риболова и строителството в региона. След като три дни невъзмутимо гледа бунтовете на местните хора, Димов се
отметна от ограниченията, а странните
му ходове оставиха впечатление, че напрежението обслужва строителната мафия. Коалицията „За да остане природа в
България“ поиска тогава оставката му с
няколко мотива.

Кризата в управлението
на отпадъците
Под безучастното око на екоминистерството в последните месеци България започна да се превръща в бунище за
вносни отпадъци, а горенето на боклук
в ТЕЦ-ове и заводи екоминистърът приветства като зелена мярка и екологична политика. В неговия огледален свят

Снимка: Илияна Кирилова, „Сега“

страната ни даже е единствена в Европа
с ограничения във вноса на боклук и е
кажи-речи на последно място по горене
на отпадъци.

Бетономорие
Няма бетон по Черноморието, който да не е заслужил зелена светлина от МОСВ. Докато в последните зими
пишман инвеститори съсипаха и последните красиви места по морето, министърът имаше един основен враг - дивите къмпингари, които преследваше
неотлъчно с проверки и глоби. Има само
още един случай, в който министърът
се показа безкомпромисен защитник на
природата - когато Беър Грилс се засне
да яде жаба в национален парк „Рила“.

Въздух
България, според Нено Димов, диша
все по-чист въздух. Реална политика
обаче за това у нас няма, а парите от оперативните програми се пилеят за мерки
със съмнителен ефект. Пример за последното е приоритетът „електрически
транспорт“, който по никакъв начин не
решава проблемите, заради които градовете ни са задушени от смог и са в челните места по отрови в Европа.
„Ако се върнем април 2017-а, някой
въобще споменавал ли е тази тема? На
практика това стана тема, когато аз обя-

вих, че ще бъде приоритет на министерството“, заяви в края на миналата година
Нено Димов. Истината е доста по-различна - през април 2017 г. България
беше осъдена от Съда на Европейския съюз за това, че властите й бездействат.

В името на перките
и голфа
През 2016 г. Съдът на ЕС
осъди България за нарушение на европейското законодателство за девет проекта за ветрогенератори и
един за голф игрище, които
противоречат на директивите
за защита на птиците. Нено Димов застана на страната на нарушителите, а не на птиците, и смята
за голям свой успех, че е издействал
в Брюксел да не се разрушава нищо. Послепис на този негов успех е истерията
„Калиакра“.

„Натура“
От встъпването си в длъжност екоминистърът третира европейската мрежа
от защитени зони „Натура 2000“ и подкрепящите я „зелени комунисти“ като
основен проблем на околната среда.
Под претекст да внесе ред в управлението на зоните, преди една година екоминистърът предложи промени, които
щяха да елиминират българските учени от защитата им и да съсредоточат основната власт в ръцете на самия министър, като се премахнат всички забрани
и ограничения.
Един цитат от мотивите на Димов към
законопроекта: „Директивата за местообитанията не изисква от държавите
членки въвеждането на забрани за дейности в защитените зони. Практиката
показва, че подобна политика по-скоро
създава негативно отношение в заинтересованите страни към природозащитата.“.

Хората срещу
природата
Нено Димов така и не стана министър
на околната среда и водите, който защитава обществения интерес. Както сам
признава, „това, което правя и съм поел
като ангажимент към тези, които са ме
предложили, го правя“.

Предлагат Ревизоро
за нов министър

Снимкa: Дневник

У

правляващата коалиция предложи за нов министър на околната
среда и водите Емил Димитров –
Ревизоро. Той e бивш шеф на Митниците по времето на НДСВ, а в момента

е депутат от групата на „Обединените
патриоти“.
Номинацията му бе излъчена от Патриотите след среща с премиера Бойко Борисов. За нея лидерът на НФСБ
Валери Симеонов обясни, че е преминала „изключително неприятно“
Позицията му не е изненадваща,
като се има предвид, че през 2018 г.
Симеонов обвини Ревизоро в тежък
лобизъм в полза на „Лукойл“, защото
именно той бе двигател на конфликтните промени в регулациите на търговията с горива.
Ревизоро беше в центъра и на друг
скандал, през 2018 г., когато прокара т.нар. поправка „Домусчиеви”. Тя
беше внесена и приета от парламента и щеше да позволи на братя Домусчиеви да не плащат 58 млн. лева неустойки на държавата по договора си за
Български морски флот (БМФ). Изме-

нението предвиждаше ангажиментите по приватизационни договори вече
да важат за 5 години. С два спорни параграфа, единият предложен от Ревизоро, а другият – от „Атака“, се даваше
възможност това да важи и за стари
договори.
Това предизвика напрежение между
партиите във властта, срещу поправката се обяви лидерът на НФСБ Валери
Симеонов, президентът наложи вето, а
общественият отзвук от скандала принуди управляващите да отменят поправката.
Само преди няколко месеца пък Ревизоро публично изтъкна личния си
принос към утвърждаването на бившия главен прокурор Сотир Цацаров
за председател на комисията „Антикорупция“ (КПКОНПИ). Заяви дори, че
лично го е убедил да се кандидатира
за поста.
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СИБИЛА ПАТСИ

Х

sibila@bg-voice.com

енри Лусеро, заместник-директор на агенцията по имиграция и митнически контрол
(ICE), пътува миналата седмица специално от централата
във Вашингтон до Чикаго, за да съобщи,
че имиграционните арести във Ветровития град са намалели.
Той допълни, че причината е, че през
aприл миналата година (при кмета Рам
Емануел) градът се обяви за убежище
за имигрантите и арестите през 2019
г. са били предимно от затворите. Това
няма да попречи на имиграционните да
си вършат работата в района, каза още
Лусеро.”Просто става много по-трудно“,
каза той.
Градската наредба в Чикаго за статута му на убежище забранява на полицията да предоставя на агентите на ICE достъп до затворниците в местните арести.
Наред с другите разпоредби наредбата забранява на дежурните полицаи да
разговарят със служители на ICE преди
освобождаването на дадено лице или да
разрешава на агентите на ICE да използват местни полицейски съоръжения за
разследвания или разпити.
Кметицата Лори Лайтфут, която заста-
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Град-убежище: По-малко
имиграционни арести в Чикаго
Имиграционните вече нямат достъп
до полицейските масиви в Илинойс

предадат на ICE повече от 1000 задържани. От ICE казват, че така властите в Чикаго защитават престъпници, а много от
тях дори и излизат на свобода.
Данни на сайта TRAC Immigration обаче показват, че в цялата страна имиграционните арести на хора, които не са извършили престъпления, се е увеличил.
Към април 2019 г. само 36% от задържаните от ICE са имали криминално минало, 64% са нямали. Разпределението

на задържаните лица
без наказателни присъди
на начело на Чикаго миналия септември, продължи

линията на разделение
с ICE
и нареди на полицейското управление
в Чикаго да отказва достъп на имиграционните до всички бази данни.
Сега само един от най-западните райони на Чикаго - окръг Макхенри - продължава да съдейства на имиграционните,
тъй като там действа споразумение за
сътрудничество, което предшества разпоредбите на кметството в Чикаго. Съ-

действието се изразява най-вече в това,
че окръжният затвор там задържа затворници, които имат заповед за арест
от ICE, и ги прехвърля на имиграционните. Средно 28 дни е престоят на затворник в затвора в Макхенри, преди да бъде
предаден на имиграционните.
Лусеро потвърди, че агенцията му
вече няма достъп до полицейските масиви в Илинойс. Преди служителите на
ICE са използвали такива данни за проследяване на имигранти. Освен това
през 2019 г. затворите в Чикаго, освен
този в окръг Макхенри, са отказали да

е неравномерно: мнозинството (85%) от
близо 32 000 задържани без криминална история през април 2019 г. са държани само в 1/3 от 214-те центъра за задържане на ICE. Някои от тези центрове
са в Тексас, Мисисипи, Джорджия, Флорида.
Данните на сайта TRAC Immigration
също показват, че Илинойс не е от щатите, в които са стартирани много процедури по депортиране на имигранти. Той
е на шесто място с 3205. Преди него се
нареждат Тексас Калифорния, Флорида
и Ню Йорк. В Тексас досега са започнати
46,744 процедури, в Калифорния - 7,425,
във Флорида - 3,871, и в Ню Йорк - 3,745.
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Зелени карти, гражданство, визи:
много по-скъпо, още по-бавно
Драстично скачат таксите за всички петиции и услуги на имиграционните власти

ЯСЕН ДАРАКОВ

В

yasen@bg-voice.com

ерата на Тръмп имиграционната служба USCIS ще увеличи таксите за различните петиции за визи и други услуги,
но за сметка това ще се чака
по-дълго за одобрение.
USCIS предлага увеличение на повечето бизнес визи с 50% и повече, ще
поскъпнат петициите за зелени карти и
американско гражданство.
В края на миналата година от службата публикуваха предложение за увеличение на таксите, което вероятно ще
бъде прието. Срокът за коментари по
предложението изтекоха на 30 декември. Въпреки по-скъпото обслужване
не очаквайте то да стане по-бързо.
Драконовите мерки срещу миграцията в САЩ (легална или не), въведени
от администрацията на Доналд Тръмп,
изисква повече служители да правят
проверки, да връщат петициите с искания за допълнителни документи и допълнителни лични интервюта с имигрантите (като нововъведението те да
се викат лично за удължаване на работни визи).

Двойно се е увеличило
времето за обработка
на случай
пред USCIS между 2014-а и 2018 година - точно 91%, според данни на самата
служба, анализирани от Американската асоциация на имиграционните адвокати (AILA). И въпреки че новите случаи са намалели с един милион между
2017 и 2018 г., времето за обработка е
продължило да расте. И тази тенден-
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ВИД ВИЗА

ТАКСА СЕГА

НОВА ТАКСА

УВЕЛИЧЕНИЕ В %

H-1B

$460

$560

22%

L

$460

$815

77%

H-1B & L

$4000/$4500

За компании, в
които над 50% от
служителите са със
Н-1В или L статут

100% или повече

O

$460

$715

55%

TN

$460

$705

53%

E

$460

$705

53%

P

$460

$705

53%

Q

$460

$705

53%

R

$460

$705

53%

H-2A

$460

$860 с име
$425 без име

87%

H-2B

$460

$725 с име
$395 без име

58%

H-3

$460

$705

53%

ция едва ли ще се промени, докато Доналд Тръмп е в Овалния кабинет.
Драстично щe поскъпне подаването
на петиция за зелена карта - формата
I-485 вече ще струва със 79% повече
- от $1,225 на $2,195. Това е така, защото от USCIS ще искат от имигрантите да плащат 3 отделни такси - за I-485
(adjustment of status), I-765 (разрешително за работа) и I-131 (разрешително
за пътуване).
Подаването за натурализация за
американско гражданство скача с 83%
- от $640 на $1,170. Допълнително от
USCIS искат да отпадне и облекчената
такса за US гражданство за хора с пониски доходи.
Таксата за най-популярните работни визи H-1В скача с 22% - от $460 на
$560, тази за трансфер L-1 ще скочи със
77% - от $460 на $815. Администрацията обаче сега тълкува закона за таксите
по различен начин и за тези компании,
които имат повече от 50% служители
на Н-1В или L-1 визи, се въвежда нова
астрономическа такса от $4,000 за Н-1В
и $4,500 за L-1.
Сезонните визи Н-2 скачат почти
двойно - от $460 на $860 за Н-2А и на
$725 за Н-2В.

Скачат и таксите
за визи за артисти,
с които на турнета в САЩ идваха любими български изпълнители и актьори категории О и Р. Те ще струват с 50% повече. Бързата поръчка, която повечето
организатори използват и за която казват, че е узаконен рекет, ще струва както досега допълнителните $1,440, но
вече ще се прави не за 15 календарни
дни, а за 15 работни дни, т.е. по-бавно
за същата цена.
В резултат на всички тези увеличения USCIS ще промени и името на формата за работодател I-129, така че да
отразява вида виза, за който се кандидатства и съответната такса.
Много работодатели и имигранти
виждат предложените много по-високи такси като нов скрит данък.
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Трюдо: И САЩ са виновни
за сваления самолет

Близки на загиналите 57 канадци са в шок

К

анадският премиер Джъстин
Трюдо обявви, че загиналите при свалянето на украинския пътнически самолет биха
били живи, ако нямаше ескалация на напрежението с Техеран.
Пътниците и екипажът на украинския
„Боинг“, свален от иранска ракета, биха
били живи, ако не беше неотдавнашната
ескалация на напрежението в региона,
за която допринесе Вашингтон, каза
Трюдо в интервю за телевизия „Глобъл“.
Международната общност много ясно
изрази необходимостта от недопускане
Иран да се сдобие с ядрено оръжие, но
и за намаляване на „напрежението в региона, което също така беше предизвикано от американските действия“, каза
още Трюдо.
„Ако не беше напрежението и скорошната ескалация в региона, вярвам,
че днес тези (мъртви) канадци щяха да
бъдат в домовете си и със семействата
си“, добави Трюдо.
При свалянето на самолета на 8 януари загинаха 57 канадски граждани, които се намирали на борда му.
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Роднини и приятели на жертви плакаха и се прегръщаха преди началото на
бдението.
„Все още съм в шок, все още не мога
да повярвам“, каза Вахид Резания, приятел на загиналия професор по инженерни науки Педрам Мусави. „Продължавам
да мисля, че той ще се върне. Това не се
е случило. Много е трудно да го приема.“
Премиерът на канадската провинция Алберта, чиято столица е Едмънтън, Джейсън Кени, изрази съжаление
за тази „епична демонстрация на човешката глупост“.
По-рано вчера около 2000 човека се
събраха в университетска аудитория в
Торонто, за да отдадат почит на жертвите.
„Нищо никога няма да замени тези
преждевременно прекъснати блестящи
животи. Винаги ще носим тези белези“,
каза, ридаейки, канадският вицепремиер Кристия Фрийланд.
Шестима студенти от Университета на
Торонто са сред жертвите.
„Няма справедливост в този свят. Вече
не вярвам в нищо. Ще имаме завинаги в
сърцата празнина, която няма да може
да бъде запълнена с нищо“, заяви Масуд
Никнам, оплаквайки своя брат Фархад -

зъболекар, женен баща
на две деца
След като първоначално отричаше,
Иран призна, че е свалил по погрешка украинския самолет - броени часове
след като нанесе ракетни удари по военни бази в Ирак с американски войници.
Повечето от загиналите канадци са били

от ирански произход.
Трюдо поиска

Канада да участва
в разследването
на свалянето на самолета.

Мемориалните служби вчера бяха
предшествани от няколко дни на скръб
в Канада, през които в много градове
имаше бдения със свещи.
Иран междувременно е издал визи на
осем канадски служители, които да се
включат в разследването на свалянето
на самолета.
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Убийството на Солеймани:
Прикрива ли Тръмп причините?

Високопоставени източници си противоречат за плановете на Иран да удари US посолства

В

продължение на 10 дни президентът Тръмп и екипът му
се затрудняват да опишат мисловния процес, довел до решението да се нанесе въздушен удар по командира на иранските
елитни сили за сигурност генерал Касем
Солеймани, който докара двете държави на ръба на войната. Според официални лица е имало разузнавателна информация, сочеща към опасност, но

тири посолства са взети на мушка. Дори
някои служители на Пентагона казаха в
частни разговори, че

не им е известна
никаква разузнавателна
информация
за готвена широкомащабна атака.
Високопоставени
правителствени
служители с най-добрия достъп до разузнавателна информация обаче настояват, че е имало достатъчно основания за
безпокойство, макар и те да не са били
ясно представени на обществеността.
Директорката на ЦРУ Джина Хаспъл и
председателят на Съвета на началникщабовете на американските въоръжени
сили генерал Марк Мили - и двамата от
които са назначени от Тръмп, но са професионалисти без политическа история
- са казали настоятелно в частни разговори, че разузнавателната информация
е била убедителна и че те са били сигурни, че предстои голяма атака.
Предизвикателството за администрацията на Тръмп е да убеди обществеността, която е скептично настроена
към използването на разузнавателна
информация за оправдаване на военни
действия, откакто президентът Джордж
У. Буш нахлу в Ирак през 2003 г. въз основа на, както се оказа, невярна разузнавателна информация, че Саддам Хюсеин има оръжия за масово поразяване,
отбелязва „Ню Йорк таймс“
Германският вестник „Зюддойче цайтунг“ пише в редакционна статия, че
преди седмица половин Америка и цяла
Европа са били убедени, че

публичните обяснения
се променяха всеки ден
а понякога и всеки час, пише в последния си анализ по темата в. „Ню Йорк
пост“.
В края на миналата седмица министърът на отбраната Марк Еспър заяви, че
не е виждал конкретни доказателства,
че Иран планира да нападне четири посолства на САЩ, както Тръмп твърдеше
два дни по-рано...
Според „Вашингтон пост“ пък високопоставени представители на администрацията на САЩ са отказали да
потвърдят изявлението на президента Тръмп, че Иран се е готвел да нападне четири американски посолства, като
същевременно са заявили, че неговото тълкуване на заплахата е съвпадало
с цялостната разузнавателна информация, с която беше аргументирано убийството на генерал Солеймани.
Това изявление на Тръмп и опитите на
високопоставени представители да го
обяснят предизвикаха

обвинения от демократите
и от някои републиканци
че администрацията прикрива причините да бъде взето решение за убийството. Тази атака докара двете страни
на ръба на открити военни действия,
като иранците в отговор подложиха на
ракетен обстрел иракски военни бази, в
които са разположени американски военнослужещи. В неделя при такава ракетна атака северно от Багдад бяха ранени четирима иракски военни в база,
където е имало и американски военни
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Тръмп ще превърне
Близкия изток в горящ ад
Снимки: БТА

инструктори.
Макар и да се съгласяват, че генерал
Солеймани е бил заплаха, демократите
в Конгреса, както и някои републиканци, заявиха, че администрацията не е

предоставила доказателства в подкрепа на твърдението за непосредствено
предстояща атака дори на заседания,
на които се споделя поверителна информация, нито е споменавала, че че-

Тази апокалиптична картина беше
съмнителна от самото начало. Впоследствие тя се оказа невярна. Това не значи,
че Тръмп е майстор стратег, но Техеран
сега знае къде минава границата на търпението на Тръмп и какво коства преминаването й. Може би това ще помогне да
се избегне апокалипсис, пише вестникът, цитиран от ДПА.
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US ТЕЛЕГРАФ

Блумбърг готов на големи
разходи, за да победи Тръмп

К

андидатът за номинация на демократите за президент Майкъл
Блумбърг обяви, че е готов да похарчи голяма част от огромното си богатство, за да спечели срещу Доналд
Тръмп. Той обаче отхвърли критиките
на съперниците си за номинацията на
Демократическата партия, че се опитва
да купи изборите в САЩ. Класиран от Forbes като осмия най-богат американец,
Блумбърг оправда честото си присъствие в медиите с това, че е стартирал кампанията си година по-късно от останалите.

US затворник почина
в затвора в Египет

А

мериканският гражданин Мустафа Касем, затворник в Египет от
2013 г., почина в понеделник зад
решетките – една „безполезна, трагична и предотвратима“ смърт според САЩ.
Непосредствената причина вероятно
е сърдечна недостатъчност, посочват
в комюнике неправителствени организации. Те обвиняват обаче египетските власти, че са проявили „небрежност“
в медицинското обгрижване на 64-годишния Касем, който страдал от диабет и
проблеми със сърцето.

Кола помете и уби полицайка
в Калифорния

П

олицайка, която не била на работа, беше блъсната и убита от автомобил, докато помагаше на възрастна жена да пресече улицата.
41-годишната Амбър Джой Лайст е
майка на двама сина на 17 и 20 години и
от 12 години работи в шерифския отдел
на окръг Лос Анджелис.
Тя била спряла колата си във Вели Вилидж, Калифорния, в неделя сутринта
около 11 часа, когато видяла как възрастна жена пада, докато пресича улицата.
Помогнала й, но при връщане към колата била ударена от друг автомобил.

Необичайно топло време
в Ню Йорк и Бостън

Ж

ителите на Бостън свалиха дебелите якета и ръкавици заради необичайно топлото време.
В неделя термометрите в североизточния американски град показаха над 22
градуса по Целзий (72 градуса по Фаренхайт). Топлото време зарадва и други части от САЩ. В щата Кънектикът бяха
измерени 62 градуса по Фаренхайт (близо 17 градуса по Целзий). Малко по на юг, в Сентръл парк в Ню Йорк, термометрите показаха рекордните 68 градуса по Фаренхайт (20 градуса по Целзий).

Мъж откри стрелба по време
на мач в Далас

З

рители на баскетболен мач и спортисти преживяваха ужасяващ инцидент по време на двубой от юношеското първенство на САЩ. Срещата
се е играла в Далас, а в интернет се появи видео как изведнъж неизвестен
мъж открива стрелба и всички побягват.
Един куршум улучва в гърдите 18-годишен младеж, който е в критично състояние. Има ранен полицай, а стрелецът е
избягал и все още не е открит. Изстрелите са поне четири, а след тях е последвало сбиване на трибуните. Мъжът, който е стрелял, се е сбил с други хора в публиката, но в крайна сметка се е измъкнал.

16

15 - 21 януари 2020 г.

BG VOICE

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

Веселин Бакалов –
един български
милионер в Щатите

Пловдивчанинът създаде компания, оценена на почти $1 млрд.
ГЕРГАНА ПЕНОВА

Д

gergana@bg-voice.com

а станеш милионер в САЩ –
мечтата на всеки. Един българин успя да се нареди сред
щастливците и да я сбъдне. IT
специалистът Веселин Бакалов от Пловдив създаде компания, оценена на близо $1 милиард. Всъщност той
се разделя с нея преди това. Прави го за
$ 250 млн. и макар да ги дели с партньори и инвеститори, пак му остават достатъчно, за да може на 42 години да се нарече милионер.
Състояние, което може да осигури на
човек спокоен живот и без да се налага да работи, но Веселин и жена му Таня
не спират дотук. С парите те основават
нови компании и продължават да мечтаят да променят света.
Американското приключение на Вес,
както го наричат всички в Щатите, започва случайно и с много болка. Историята е свързана с инцидент – Веселин

чупи много тежко крака си
като тийнейджър, докато се готви за изпитите в Английската гимназия в Пловдив. Лекарите му казват, че единият му
крак завинаги ще остане по-къс от другия и ще куца до края на живота си.
По-големият му брат Божидар обаче не се примирява с това. По това време той е студент в университета в щата
Делауеър и успява да намери начин да
запише Веселин в местна гимназия, известна с добрата си спортна медицина

СНИМКИ: „24 часа“

и със засилените си спортни занимания. Там бъдещият милионер се подлага на тежка терапия и възстановителни
процедури, но в крайна сметка успява.
И дори започва да тренира интензивно
бойни спортове и сноуборд.
„Успях да се оправя, но беше много
дълъг процес“, споделя Бакалов пред
„24 часа“. После се записва да следва
„Компютърни науки“ в университета, в
който е учил брат му, а след това „животът го поема“. Започва работа в местна
телекомуникационна компания, после
става мрежов архитект в инвестицион-

ната фирма JPMorgan Chase...
Първите години от престоя си в САЩ
Веселин обмислял да се върне в България - в началото му било трудно да се
адаптира. В края на 90-те години обаче,
когато се изправя пред реални професионални възможности, остава в САЩ
без колебание и това решение предрешава бъдещето му.
„В началото е трудно да свикнеш с
местната култура. Моето преместване
стана неочаквано и затова английският
ми беше много зле. Бях със знанията си
от 6-и клас“, спомня си Веселин. Изживял истински шок с придвижването - от
Пловдив, където всичко е наблизо, попада в американско предградие, където
без кола си обречен.
Най-близкият супермаркет е на 20
минути, а по пътя няма дори тротоари,
което прави придвижването пеша невъзможно, казва пловдивчанинът. С английския също преживял огромни трудности, но година по-късно започва да
свиква.
Още с първата си компания SevOne

Веселин прави удар
Създава я през 2005 г. заедно с жена
си Таня, с която се запознава в университета.
„2005 г. беше много бавна за икономиката и първите 2 години бяха много трудни. Но успяхме да вземем венчър (рисков) капитал през 2007 г. И така в края на
2012 г. я продадохме на Bain Capital“, разказва историята си Веселин. Тогава фирмата се оценява на 250 млн. долара, а
те продават 60% от нея. Не всички пари
обаче остават за семейството - делят сумата с инвеститори и партньори. Въпреки продажбата българинът и екипът му
продължават да работят за компанията
още 3 години. Когато напускат през 2016
г., тяхната фирма вече е оценена на 980
млн. долара.
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Въпреки стабилното си финансово
състояние обаче семейство Бакалови
продължава да се развива. Местят се в
Бостън, където основават 2 нови компании.
Съпругaта му създава HelloTeam, фирма, която се фокусира в софтуера за поддръжка на отделите „Човешки ресурси“
в различни сфери.
„Бостън е един от любимите ми градове, много е красив“, казва Веселин. Затова и не било нужно дълго да го убеждават да се премести.
Таня и Веселин се срещат случайно,
почти като на филм. Една вечер той попаднал на студентско парти в Делауеър
и едно момиче привлича погледа му. „Не
знаех, че е българка. Просто

беше красиво русо момиче
което седеше в другия край на стаята и
което реших да заговоря“. Оказва се, че
красавицата е от Стара Загора. 4 години
по-късно двамата вдигат сватба, а днес
се радват на двама синове.
Не е трудно българин да създаде успешен бизнес в САЩ, дори е по-лесно,
отколкото в България, убеден е Бакалов.
Както всички чужденци, пробвали бизнес в Родината, и той е неприятно изненадан от бюрократичните спънки и тежката администрация. Наскоро например
му върнали документ, защото били написани само двете му имена, а не трите.
„Такова нещо в САЩ нямаше да се случи“, откровен е Бакалов.
През ноември той се включва в инициативата на Българската асоциация за
дялово и рисково инвестиране, с партньор Фондация „Америка за България“
- RETURN. Насочена към българите по
света, тя мотивира сънародниците ни да
инвестират в България.
Бакалов се прибира в България веднъж или два пъти в годината, като последния път е бил през лятото. Семейството прекарва и една седмица на
Българското Черноморие. Изненадали се, че всички места в хотелите били
заети. А преди това чули от познати, че
българите масово почиват в Гърция.
След дълги години по 14-16 часа работа дневно семейство Бакалови решават
да се концентрират върху качеството на
живот. Купуват къща в планината на 2
часа северно от Бостън, където прекарват повечето уикенди. „Да, ако решим
сега да се пенсионираме и мъдро си управляваме спестяванията, сигурно няма
нужда да работим. Но искаме да оставим следа. Интересните възможности
около нас са нещо, което ни движи напред“, признава Бакалов.
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Между САЩ и Родината: Тримата
българи и вълшебната боя

Ясен, Елена и Искрен вече имат над 2000 клиента в България и по света

С

ъбрали се в САЩ трима българи създадоха уникална боя,
с която се превърнаха в пазарен лидер в Родината. Вълшебната субстанция може
да превърне всяка стена в своеобразна
бяла дъска, на която може да се рисува с
маркер, а след това написаното да се изтрие.
Идеята е на Ясен Русев, Елена Николова и Искрен Митев, които заедно основават ESCREO. Днес тримата българи с основание могат да нарекат компанията си
печеливш бизнес проект.
За пет години екипът на ESCREO постига изключителен успех - над 2000 клиенти
в България и по света, над

50 000 квадрата
боядисани с ESCREO
Продават активно в България, Румъния, Англия и Европа.
Тримата българи се срещат по време
на предприемаческа програма в САЩ
през лятото на 2013 г. В пространството,
в което се провежда обучението, всички
стени са изписани. Впечатлени от идеята,

Факти и цифри
Искрен, Елена и Ясен

младите предприемачи решават да създадат свой продукт – покритие за стени
и мебели, което позволява многократно
писане и рисуване с маркер.
„Събрахме се като екип, а след това измислихме продукта. Пробвахме различни неща, които поради различна причина не се случиха. Успяхме да привлечем
към екипа си и Манол Новаков, който
има повече от 16 години професионален
опит в производството на бои, и беше в
такъв етап в живота си, когато искаше да
прави иновативни продукти“, разказва
Елена пред „Вдъхновените“.
Манол разработва собствена

формула за покритие
на водна основа
което позволява тониране в различни
цветове и така създават вълшебната боя.
След редица тестове екипът кандидатства за финансиране.
„Отначало от фонда за рисков капитал
Eleven ни казаха няколко пъти „не“, но ние
бяхме упорити и постоянни,
не се предадохме, което е
най-голямата ни сила като
екип“, обясни още Елена.
Инвестицията в проекта
възлиза на 121 000 евро, като
85 хил. от тях са от Eleven. За
кратко време ESCREO удвоява продажбите си, оборудва
собствена фабрика в Русе и
затвърждава пазарните си
позиции.
„Най-много се гордеем
със своите клиенти, които са
и наши партньори - едни от
най-иновативните компании
използват нашите продукти. Те продължават да се обръщат към нас, когато търсят продуктивни и креативни решения за
своя модерен офис“, посочва Елена.
Тримата българи не губят ентусиазма
си въпреки големия успех. Ако в началото ги вдъхновява откритието на нови
неща, сега са амбицирани
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Escreo е носител е на няколко
награди, сред които „30 под 30“
на Forbes, „Стартъп на годината 2015“ (фондация ABLE) и
„Млад мениджър 2016“ (фондация „Еврика“).
Компанията планира разширяване на онлайн дейността си
чрез платформата на Amazon.
Планира да стъпи и на немския
пазар, като привлече инвеститори и изгради клон на компанията в Германия.

да продължават
със същия интерес
и любопитство. Целта им е да са на нивото, което клиентите им очакват от
тях, и да направят така, че да могат да
предоставят нужното на един модерен
офис.
Ясен, Елена и Искрен са убедени, че
всеки, който има предприемчив дух и

Снимки: Escreo

иска да успее да реализира свой проект,
на първо място трябва да се обгради с
правилните хора. Те ще бъдат неговото
семейство по време на трудностите и успехите. Другата тайна на тримата успели
българи е, че човек никога не трябва да
се предава, защото трудности винаги ще
има, но истината е в постоянството.
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Убит и ранени при стрелба
до парламента в Отава

Е

дин човек беше убит, а трима бяха
тежко ранени при стрелба в центъра на столицата Отава, на около километър от сградата на парламента.
Към 7,30 ч. местно време органите на
реда са получили сигнал за множество
изстрели. Тримата ранени са откарани
в болница. Издирват се заподозрени. В
съобщението не се дават други подробности. Според полицията става въпрос за стрелба по набелязани мишени. През
2014 г. въоръжен мъж извърши нападение срещу парламента в Отава и уби войник от охраната.

Бури оставиха 140 000 души
без ток в Квебек

Б

лизо 140 000 потребители останаха без ток заради зимни бури и
леден дъжд в източната канадска
провинция Квебек. Засегнати от лошото
време са и големите градове Монреал и
Квебек Сити. На места поривите на вятъра са достигали 25 метра в секунда и са
повалени стотици дървета и рекламни
билбордове, което е довело и до масово
прекъсване на електрически кабели. Авариите се отстраняват.

Паника след фалшива
тревога в АЕЦ до Торонто

С

ъобщение за тревога във връзка
за инцидент в голяма ядрена централа близо до Торонто беше изпратено погрешка на жителите на района. То породи голяма паника и призиви
за бързо разследване. В съобщението се
казвало, че инцидентът е в централата
Пикъринг, източно от Торонто. То било
разпратено на жителите в радиус от 10
км. След час компанията Онтарио пауър дженерейшън, която управлява ядрената централа, каза, че става дума за грешка и няма опасност за населението.

Град Азбест иска да смени
токсичното си име

Ж

ители на град Азбест в провинция Квебек са организирали
среща с местните власти с искане да обсъдят смяна на името на населеното място. Причината е, че то е станало
доста... токсично. Азбест, в който живеят
около 7000 души, е кръстен на минералите, добивани в местна мина от края на
19-и век. Близо век градът е водещ глобален производител на азбест, който заради токсичността си е забранен в редица страни. Властите са склонни да подкрепят хората и да оповестят ново име покъсно през годината.

В Онтарио падна най-големият
джакпот в историята

Н

ай-големият джакпот в историята на националната лотария Лото
Макс беше спечелен миналия
четвъртък. Джакпотът беше в размер 70
милиона канадски долара (53,7 милиона
щатски долара).
Печелившите числа бяха 3,8,12,14,
17,18, и 29, плюс допълнително 11. Засега е известно, че билетът, получил джакпота, е бил продаден в град Брамптън в провинция Онтарио.
През октомври миналата година в Лото Макс беше спечелен джакпот в размер
на 65 милиона канадски долара (49 млн. щатски долара).
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Лорд Бризби – съветникът
на Елизабет II от Троян

Британецът с български корени възстанови цяла махала и раздава стипендии

Б

ългария е взела сърцето на
не един чужденец. Много запленени от природата и от хората й спират завинаги в нея
или пък отделят голяма част от
времето и средствата си, за да й помогнат
да заблести още повече.
Подобна е историята на лорд Бризби.
Той е един от тях, но не съвсем, защото не
е чужд на България по рождение. От една
страна, е съветник на британската кралица Елизабет II, а от друга, е потомък на родолюбиви българи.
Той е голям дарител и истински български будител, защото е вдигнал от руините цяло село в Стара планина, направил е училище и дава стипендии на
талантливи българчета. Той е част от английския хайлайф, но с повече плам ще
ви разкаже, че е

Снимка: troyanexpress.com

наследник на страшен
хайдутин
на един от най-големите дарители след
Освобождението и на първия министърпредседател. И
признава, че сънувал България
от дете и че се
научил да свири
„Хубава си моя
горо“ още преди да помирише
българския лес.
Пристига в България за първи
път, когато е на
16 години, а днес
сам е голям дарител.
„Харесва ми
нашата хубава
природа и българите. Те са много добри
и много чисти хора“, споделя той пред
NOVA.
Има английско име, роден е в елита на
Лондон и съветва кралицата по правни
въпроси. Но казва, че е от България, от
една почти забравена махала на Троян Баба Стана.
„Аз съм малко като хамелеон – когато
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Снимка: Владимир Нешков за InLive.bg

другият му прадядо е милионерът и пословичен дарител Константин Хаджикалчев. Той дарявал книги на читалището и
раздавал пари на хората за Коледа.
„Дядо ми е бил изселен след 9 септември. По това време майка ми Лиляна
била студентка в Лозана, там се запознала с баща ми. Очевидно и дума не можело
да става да се върне в България“, разказва лорд Бризби.
Десетилетия по-късно обаче той го
прави и успява да съживи замрялата махала,

да възроди улици,
къщи и училището

Снимкa: lifebites.bg

съм в Англия, аз съм много английски, в
България – български“, смее се лордът.
Баща му е англичанин и му оставя в наследство мястото в бляскавото общество
на Великобритания. Майка му е българка
и му завещава потекло на хайдути и песента за гората. По майчина линия лорд
Бризби е правнук на първия министърпредседател на България Тодор Бурмов,

То е вдигнато през 1861 година с дарения от прадядо му Хаджи Калчо Дренски.
„Баща му бил хайдутин, говори се, че
е обрал керван, който носел заплатите
на турската армия. Дядо ми ги обрал и
избягал в тези планини с осем тона турско злато“, разказва семейните предания
лордът. С легендарното злато синът му
станал търговец, но не забравил махалата си Баба Стана. Както и правнукът му.
„Училището се разпадаше, тук нямаше
деца. Разбрах, че общината го продава
и го купих. Сега идват деца от цяла България на зелено училище – хем да видят
прекрасната природа, хем да учат“, доволен е лорд Бризби.
Той решил, че на България й трябват
повече отличници, затова решил да дава
стипендии в Троян.
„Когато дойдохме в България след про-

мените, страната беше в страхотна икономическа криза. И се чудехме как да
помогнем. И понеже моето семейство дарява пари за образование още от 19 век,
просто възстановихме тази традиция“,
споделя той.
Лорд Бризби започнал със стипендии
на учениците в училището, което дядо му
построил, но сега отличава всички изявени деца в Троян. Има и стипендия в Софийския университет на името на майка
му.
Учениците, които сега получават тази
награда, леко

шеговито се наричат
бризбита
„Не искам да съм най-богатият труп в
гробищата. В моето семейство е традиция да даваш на обществото и си мисля,
че по-добро от това няма“, споделя още
лордът от Троян.
Бризби разказва и за отношенията си с
кралицата.
„Това е голяма чест, означава, че си
един от най-добрите адвокати в кралството и Короната разчита на твоите съвети. Но да не си мислите сега, че кралицата ми звъни по пет пъти на ден да ме
пита каква шапка да сложи. Постът ми е
по-скоро почетен и кралицата има право
да иска мнението ми. Е, и да ми се обади
по телефона“, споделя той и допълва, че
е съветник на кралицата вече 23 години,
срещал я е няколко пъти, но тя никога не
го е търсила по телефона.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Хаос на Australian Open
заради пожарите

З

амърсеният въздух над Австралия в резултат на горските пожари доведе до
хаос около организацията на Откритото първенство по тенис. Планираните тренировки в Мелбърн бяха отменени заради
лошото качество на въздуха и гъстия дим
над града. Квалификациите за надпреварата започнаха по-късно. В тях обаче се стигна
до отказване на словенката Далила Якупович. Тя получи пристъп на корта и започна да кашля, като обясни, че това е заради дима. Проблемът с Якупович се появи при 6:4, 5:6 в срещата с Щефани Фогел.

Убиецът на словашки
журналист: Беше поръчка

У

биецът на словашкия журналист Ян
Куцяк и годеницата му Мартина Кушнирова си призна, че е извършил
престъплението. 37-годишният бивш военен Мирослав Марчек разказа, че братовчед му Томаш Шабо му е предложил да изпълни поръчката за убийството. В съда бе
и бизнесменът Мариан Кочнер, обвинен за
поръчител. Той отрече това обвинение. Куцяк разследваше случаи на корупция и по-конкретно бизнес дейността на Кочнер, предприемач милионер, занимаващ се и с недвижими имоти.

Откриха човешки останки
в чанта в Дъблин

П

олицията в Дъблин разследва
брутално убийство, след като получи сигнал за човешки останки,
оставени в чанта пред къща в северната част на ирландската столица. Първоначалната информация е, че са намерени отрязани крайници - две ръце и крак,
уточнява „Дейли мейл“. Криминалисти
са отцепили района. Приоритет ще бъде
първо идентифицирането на жертвата. За това ще се вземат ДНК проби и ще се
направи справка със списък на изчезнали хора.

Изчезна обвиненият за
смъртта на Шабан Шаулич

Т

урчинът Алчън Левент, предизвикал
катастрофата, в която загина сръбският певец Шабан Шаулич, е изчезнал
безследно, съобщава белградският вестник
„Вечерне новости“, като се позовава на немски медии. Звездата на сръбския турбофолк
Шабан Шаулич загина в катастрофа на магистрала край немския град Билефелд на 17
февруари миналата година. Обвинителен
акт срещу Алчън Левент е внесен през август миналата година. Той е обвинен в
убийство по непредпазливост, причиняване на телесни повреди и др.

Огромна дупка погълна
автобус в Китай

Н

ай-малко шест души са загинали,
а 16 са ранени, след като част от
пътна настилка пред автобусна
спирка потъна рязко и автобус с пътници пропадна в образувалата се дупка.
Инцидентът е станал в китайския град
Синин, столица на провинция Цинхай.
На кадри от охранителни камери се
вижда как секунди след като автобусът
спира на спирката и докато пътниците все още се опитват да се качат и слязат,
предната част на превозното средство рязко пропада в току-що образувала се
дупка. Следва паника и експлозия. По данни на една от държавните медии диаметърът на дупката е почти 10 метра.
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Българският Джеймс Бонд e звезда
в култовата видеоигра Call of Duty

Животът на Николай Стоилов е поредица от много сбъднати американски мечти

В

пер продукция в няколко серии, посветена на Кирил и Методий. Наум като
малък е обявен за дете-гений, така че
Ники всъщност играе себе си. Завършва с пълно отличие и златен медал Първа английска гимназия, предричат му
бляскаво бъдеще като юрист, дипломат
или лекар, но той избира актьорството. „Какво прави един златен медалист
в НАТФИЗ?“, пита го професорът му Николай Люцканов, след като е приет при
зверска конкуренция – 5 хиляди кандидата за 10 места за мъже.

БОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

идеоигрите са голямо предизвикателство за всеки
актьор“, казва Николай. Той
е звездата в най-нашумялата в момента видеоигра Call of Duty. Цифрите при нея
са главозамайващи. При
старта й през ноември
миналата
година
само за седмица
тя донася $600
милиона на създателите си. В
ревютата я определят като
изключителен
иноваторски
проект и вече я
играят един милиард хора по света. А това носи голяма популярност на
българина.
„Видеоигрите сe правят като
филмите, толкова са истински и драматични“, казва актьорът. В тази игра той
стои не само с гласа си, но и с тялото
и движенията си зад голяма част от героите. Даже е разказвачът, който води.
„Докато някой играе, гласът ми го преследва отляво, отдясно или при най-неочаквани ситуации“, смее се актьорът.
Тялото му е сканирано за така наречените motion capture сцени. Нанасят по
него точки, или дигитални маркери,
които после се улавят от около 60-70 камери в студиото. На компютърната анимация се изобразяват чертите на Нико-

Но Ники среща Антъни
Хопкинс…

„
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лай, като според
ролята може да
се добавят мустаци или брада,
да го облекат в
различни униформи, да нанесат рани от
експлозии или
да го „взривят“
или „изгорят“. За да
бъде всичко максимално натуралистично
и автентично, се ангажират топ актьори.

Днес Николай Стоилов е в
плен на тази индустрия
и признава, че никога не е делил ангажиментите си на престижни и не толкова престижни. Във всяко свое участие
влага много професионализъм и хъс. А
животът му е пример за сбъдване не на
една, а на поредица от много американски мечти.
Малкият Ники е с разностранни интереси и таланти и всичките му мечти са
свързани с Америка. Свири на пиано и
акордеон и тъй като по-късно обожа-

ва джаза, иска да
отиде при корените му отвъд Океана. Рисува вдъхновено и със страст,
в някакъв момент
иска да стане художник, а в мечтите си вижда свои
платна в най-престижните зали на
Ню Йорк. Обожава
баскетбола и тренира, а къде би го
правил по-добре от
NBA? Като дете тренира и езда, оттогава се пали силно
по конете и бленува за каубойските филми. Още от много
малък се качва на ските - другата му голяма страст, а днес е сред медалистите в
американския шампионат. Казармата му
също е специална – парашутист в отряда на сините барети, където мечтае да е
перфектен като американските зелени
барети.
На 10 години го избират да играе малкия Наум в „Константин Философ“ – су-

Първо по телевизията, когато дават
„Макбет“ с кумира
му. По-късно, вече
в Холивуд, красавецът Ники е в масовката в няколко филма. При снимките
на лентата „Никсън“
на Оливър Стоун
среща на живо идола си. „По цял ден
не откъсвах очи от
него на снимачната площадка, бях
като хипнотизиран
- спомня си Ники.
- На кафето в една
от почивките му
направих комплимент – че неговият
Отело е най-добрият, който съм гледал. А това така го
развесели! Каза: „Ех, млади момко, ти ме
върна... чакай да пресметна… близо 40
години назад“. Хопкинс беше много любезен, разпитва ме за България и за плановете ми.“
По-късно го среща в един ресторант в
„Пасифик палисейдс“ – квартала от Лос
Анджелис, където живеят Спилбърг, Том
Ханкс, Шварценегер, а също и Хопкинс.
„Разговаряхме за работата си - спомня
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си актьорът. - От него получих един от
най-ценните си уроци – за да бъде една
роля истинска и убедителна, трябва да
се чете много пъти текстът, за да се „превърнеш“ в съответния герой.“
След третата година в НАТФИЗ Николай е приет като първия чужденец
в „светая светих“ на британските театрали - академията Guildford School of
Acting. На Острова той завършва курса
Shakespearean и още на втората година
играе Хамлет на английска сцена. Ученикът на Джеръми Айрънс в „Гилфърд“
обаче не иска да чака няколко години за
реализация в Обединеното Кралство и
заминава за Страната на неограничените възможности.
В САЩ той завършва British American
Drama Academy в Станфорд,

където преподават само
носители на „Оскар“

леят. „На пробните снимки бях един такъв брадясал, отидох направо от летището, и явно съм ги грабнал“, шегува се
Николай.
След премиерата отзивите за него са
повече от ласкави. Критиците в САЩ
са прехласнати, а един от тях - Роджър
Ибърт - направо заявява: „Това е следващият Джеймс Бонд!“. Името му дълго
след това се спряга за ролята на следващия Агент 007, но така и не го избират. През 2005 г. Николай Стоилов печели наградата TIMMY за най-добър
актьор на САЩ за ролята. Следват още
повече покани за филми… Снима се в „El
Padrino“ – филм в 2 части за кръстника
на мексиканската мафия, където отново
е в главна роля - на Мустака, очарователен гангстер с гореща кръв.
Николай Стоилов пише и два сценария, единият в съавторство със сина
на драматурга ни Станислав Стратиев

и „Тони“. Учи се на актьорство от самия
Кенет Брана. Завършва и Marymount
Manhattan College в Ню Йорк, а също и
Професионалната програма за филм,
видео и телевизионна режисура и продукция в UCLA - University of California,
Los Angeles. Негови ментори през годините са интересни и неординарни личности като Дерек Джакоби и Хосе Куинтеро - личният приятел и любовник на
Тенеси Уилямс.
Когато пристига в Лос Анджелис с купчината престижни дипломи, Николай е
Господин Никой. Снима се първо в масовки и в малки роли в сериали. Красавецът с пронизващите зелени очи,
тъмна коса и двудневна брада привлича като магнит. След участие в сериалите „Сабрина – младата вещица“ и „VIP“
следват роли в силни продукции като

ще пропусна някои състезания“, казва
Николай.
Той е и запален колекционер на произведения на изкуството. „Казвали са
ми, че по многостранните си интереси много приличам на баща ми Георги
Стоилов – един от ректорите на Техническия университет, преподавател по
електроника, инженер, доктор на техническите науки и доцент, но и талантлив художник“, разказва Ники. Днес той,
съпругата му Вяра и 6-годишната му дъщеря Ирина живеят на гърба на хълма с

надписа Hollywood. Главната роля в живота и на двамата с Вяра е Ирина, у която
Николай успява да запали интерес към
музиката и пианото, учи я да кара ски, да
играе тенис и да плува.
Казва, че когато си ходи в България,
е отворен за всякакви интересни предизвикателства и любими неща. „Трупам тухличка по тухличка моста, който
един емигрант гради от презокеанската
държава към своята собствена любима
страна, и много се старая той да е стабилен“, казва българинът.

– Светлин, с когото са приятели от гимназията. „Докторантска история на ужасите“ е преработен на роман и излиза
в Щатите и у нас. Сега двамата отново
планират да пишат сценарии. „Отскоро имам нов мениджър с много силни връзки и контакти в Холивуд, който беше провокиран от сценариите ни“,
споделя Николай.
В момента по CBS с голям успех върви сериалът „Madam Secretary“, в който
Стоилов печели ролята на външен министър на Естония след зверски кастинг.

Избира го лично
Морган Фрийман

„Военни престъпления: Лос Анджелис“,
„Обща болница“. Името му се споменава
и при „Оскар“-ите през 2014-та – номинирана е анимацията „Аз, проклетникът
2“, в която Стоилов озвучава пазач на лаборатория. Филмът и до днес остава абсолютният финансов хит на „Юнивърсъл
студио“ за всички времена.
Кариерата на Николай Стоилов тръгва
рязко нагоре, когато го избират за главната роля във филма „Дъждът на Лана“.
Героят на Ники - Дарко - е богат и известен гангстер, мафиот, балканец, тарикат
и остроумник. Преследван от врагове,
той бяга в Чикаго със сестра си Лана и я
кара насила да проституира, за да оце-
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който е изпълнителен продуцент и се
снима в сериала. Политическият трилър-драма представя обобщен образ на
3 дами, които са били държавни секретари на САЩ: Мадлин Олбрайт, Кондолиза Райс и Хилъри Клинтън. Режисьор и
продуцент е Ерик Столц, направил „Криминале“, „Маската“ и „Анаконда“. Много
добър отзвук има и за участието на Стоилов в сериала „I am sorry“, който в момента върви онлайн по Netflix - интелигентна комедия, където българинът
играе интересен шофьор на такси Uber.
От години актьорът е подвластен и
на друга своя голяма страст – ски алпийски дисциплини. Той е многократен
шампион на Щатите за майстори. Купищата златни и сребърни медали и купи
вече трупа в кашони. „На 31 януари обаче попаднах на една риба скат на плажа
в Санта Моника. Ужилването беше много болезнено, сега се възстановявам и
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Ангел Сапунджиев

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ

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

Авторът е личен финансов консултант с над 13-годишен опит в сферата на пенсионното осигуряване,
инвестирането, образователните
сметки за деца, застрахователните полици за живот, автомобили и
домове.

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Възможен ли е
спад на пазара при
военен конфликт

Въпроси и отговори от изминалите седмици

З

дравей, Ангел! След събитията след екзекуцията на иранския военен лидер от страна
на Америка се притеснявам от
един драстичен спад на стоковата борса. Особено ако тази ситуация прерасне в открит международен
военен конфликт. Какви са шансовете
това да се случи и каква е точно логиката, която стоковият пазар следва и
кой го контролира? Как работи системата и кой има основната заслуга за
спадове и покачвания на борсата?
Здравей и от мен. Този въпрос си задават почти всички инвеститори днес и
той покрива много голям диапазон от
нещата, за които можем да говорим, и
отговорът би бил изключително обширен, ако трябва да говоря в детайли за
всеки един фактор.
Да започнем с военния конфликт и неговото влияние върху пазарите по света.
По принцип, стоковите пазари обичат
спокойствието и сигурността в икономически, социален и геополитически аспект. Като имаме предвид това, е лесно
да се досетим, че последните дни не са
от най-спокойните за пазарите по света
поради третата причина, която изброих.
За момента не се забелязват резки
спадове, но ако конфликтът прерасне
във война, то такива ще има и е трудно
да се каже за какъв период. В икономически аспект това би било една страхотна възможност да закупим поевтинели
акции на добри компании директно или
чрез фондовете, в които инвестираме.
Но по мое лично виждане хуманитарната цена, която трябва да платим, ще бъде
много по-висока от това, което можем
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да спечелим икономически от един такъв конфликт, и аз лично се надявам да
не се стигне до такъв развой на нещата.
Но нека да обобщим някои от факторите, които са водещи, и да видим кои
са тези, които ние като потребители можем да управляваме и насочваме в посоки, които мислим за правилни като
общество.
Основни фактори, които имат директен

контрол върху
стоковия пазар,
са правителството (във всяка една държава под формата на финансово законодателство и фискална политика), обемът на търгуване на различни акции на
компания, дипломатически конфликти,

инфлация, природни бедствия и като
цяло икономическото състояние на дадена държава - безработица, търговия
на вътрешно и външно ниво, производство.
Сега тук бих искал да насоча вниманието ви към основните компоненти
на стоковата борса и нейния състав, а
именно корпорациите. В същността си,
стоковата борса е просто сбор от компании в различни размери и индустрии,
които са избрали да бъдат публична
собственост, и всеки, който прецени да
закупи техни акции, става автоматически собственик на дадена компания, и
неговата процентна собственост е в зависимост от броя акции, които е закупил, и общия брой акции, които се търгуват на свободния пазар.

Разликата между компаниите, които
са на стоковия пазар, и тези, които не са
там, е, че вторите са частни и не всеки
може да стане частичен собственик, ако
иска да закупи акции на тях. Тези две категории се делят на публични и частни
компании.
Публичните компании, в които всеки
може да инвестира директно и да добие собственост, са задължени да показват всички свои параметри на разходи, загуби, печалби и дивиденти, които
да се изплатят на техните инвеститори
и съответно собственици. При частните компании няма такава практика и те
не са задължени да показват публично
техните финансови приходи, разходи и
печалби.
Причината, поради която обяснявам
тези факти, е да дам реална представа
върху нашата роля като потребители и
инвеститори върху стоковата борса.
Ние можем да играем и двете роли потребители и инвеститори по едно и
също време, което се случва много често, но ролята на потребители е тази, която определя основно бъдещето и потенциала на една корпорация или система
от много корпорации, каквато е стоковата борса.
Поради тази причина ние много добре трябва да осъзнаем главната роля,
която всеки един от нас играе като потребител, и да разберем, че

корпорациите не са
по-могъщи от нас
като потребители.
Точно обратното, тези огромни корпорации са директно зависими от нас
като потребители, ние сме тези, които
решават тяхната съдба. Това е важно, за-
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щото трябва да накара всеки от нас да
се замисли как и къде харчи парите си
и дали това, в което ги харчи, отговаря
директно на неговите ценности или са
навици, които трудно можем да изкореним, защото дадена корпорация ни е направила зависими от техните продукти,
по един или друг начин.
По принцип инвеститорите, които
следят високите печалби, без значение
как се постигат те, няма проблем да инвестират в акции на компании в цигарената, алкохолната, оръжейната и хазартната индустрия, защото там печалбите
са гарантирани заради зависимостта на
клиента към продукта на дадената компания. Независимо че във всяка една от
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тези четири индустрии няма никаква хуманна дейност, а точно обратното. Те са
с голяма разрушителна сила върху човешкия живот, но пък са изключително
печеливши.
Когато ние самите имаме волята и
съзнанието да не използваме продукти
и услуги на тези компании, ние ги обричаме на загуби и фалити. Следователно,
ние имаме контрол върху тяхното бъдеще. По този начин всеки един от нас има
директен контрол и върху стоковия пазар.
С течение на времето съзнанието на
хората ще расте и този вид компании ще
бъдат изправени пред трудни времена.
Но това се отнася за всяка една компа-

ния, където ние влагаме парите си като
потребители. Поради тази причина е важно да осъзнаем дали това, което купуваме, ни помага или ни вреди и дали го
купуваме съзнателно или като навик,
който по една или друга причина сме заучили отнякъде през годините.
Бъдейки осъзнати като хора, ни помага да направим стоковия пазар поефективен и живота ни по-добър като
потребители и като инвеститори. Ако
следваме нишката на парите, ще видим
кои индустрии печелят най-големи капитали и къде хората харчат основно парите си. Това ще ни даде ясна представа
за приоритетите на днешното общество
и оттам можем да си водим изводи накъде отиваме като цивилизация.
Хората, които ме познават лично, знаят, че аз обикновено избягвам да гледам
новинарските емисии и доскоро дори
нямах телевизор, защото не гледам телевизия, абсолютно никаква. Но пък
обичам да следя финансовите и икономически новости чрез различни ресурси, компетентни в тази насока.

Ако следим
потока на парите,
ще добием много добри фактически данни за посоката на развитие на съвременното общество, без да трябва да слушаме
за убийствата, изнасилванията и войните, с които ни пълнят главите и ни промиват мозъците всеки ден по новинарските
емисии. Следейки потокът на парите, ни
дава числа и факти къде са приоритетите на днешните поколения и без излишна емоция можем да видим дали вървим
напред или назад в еволюцията си.

Много често чрез реклами и телевизионни предавания големите корпорации се опитват директно да въздействат
върху информацията, която достига до
потенциалния потребител с цел манипулация и печалба. Това неминуемо дава
отражение на този поток от пари и дори
в голям процент от случаите го насочва
накъде да поеме.
От хуманна гледна точка, много от нещата, които се случват в днешния свят, и
начините, чрез които големите корпорации трупат печалби, не е никак хуманно.
От стриктно икономическа гледна точка,
много хора са във възторг, когато парите
им се увеличават независимо как точно
се случва това и на гърба на кого.
Коя точка ще приемем и през коя ще
погледнем света като хора и потребители, зависи само и единствено от всеки един от нас и това ще бъде определено не само по думите и убежденията
ни, а и по действията ни. Личностният ни
растеж като индивидуалности, като потребители и инвеститори днес е само и
единствено собствена отговорност на
всеки един от нас поотделно.
Надявам се информацията да е била
полезна и интересна за всички читатели и ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, вие можете
да си запазите час за консултация на
директния ми телефон - (224) 522-2413
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, които четете, са зададени от клиенти, с които съм работил по време на
консултации в моя офис.
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Крис Георгиев: Дързостта
да си иноватор в Южна Корея

Над 3 години българинът продава успешно изкуствен интелект в Азия

БОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

Н

е е ли прекалена дързост
да продаваш изкуствен интелект на една толкова високоразвита в технологично отношение страна като
Южна Корея? „Не е, защото те не са добри в софтуера, а в хардуера, в техниката. Как ме виждаш да им продавам компютри „Правец“ например? Затова им
продавам софтуер“, смее се Крис Георгиев. Малко хора знаят, че има български аналог на известната програма за
организация на изображения „Google
Images“, която всеки човек по света е
използвал за търсене на снимки в мрежата. Българската разработка се казва
Imagga. Като съосновател и отговарящ
за бизнес развитието на проекта, Крис
Георгиев създава компанията Imagga
Korea и успешно продава българската
софтуерна разработка на азиатския пазар вече 3 години и половина. Технологията позволява да се разпознават
обекти и концепции върху снимки. Със
специални алгоритми компютърът или
машината, или софтуерът може да разчете какво има върху снимката.
Крис заминава за Южна Корея по програма на тяхното правителство. То кани
чуждестранни стартъпи, интересни
компании, да отварят бизнес или офис
в Корея. Организират конкурс и спонсорират престоя на избраниците, които се
занимават с най-различни иновации.
„Тук вече има 5G мрежа, а у нас още
се коментира, че 4G мрежата е вредна за
здравето - коментира Крис. - В Корея никой не говори такива неща, тъй като на-
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учно е доказано, че нито 4G, нито новата 5G мрежа вредят на здравето. Цялата
икономика и хората гледат по различен
начин на новите технологии.

Изкуствен интелект,
виртуална реалност
роботи, нови материали, свързани с новите процеси - всичко това в Южна Корея наричат Четвърта индустриална революция.“ Тя се отличава със сливане на
технологиите, което замъглява линиите
между физическата, дигиталната и биологичната сфери. Българският проект се
оказва много атрактивен за корейците,
които са богове на техниката – мобилни
устройства, телевизори, коли, но малко
изостават по темата изкуствен интелект
спрямо Китай и Америка и са силно нахъсани да наваксат.
Тъй като „Имага“ е еквивалент на „Гугъл Имиджис“, българският екип се възползва от нишата, която се освобождава
при компании, които не работят с гиганта „Гугъл“. „В момента много силно вяр-

ваме и развиваме една част от нашата
технология, свързана с така нареченото content moderation или моделиране
на съдържание“, обяснява Крис. Напоследък има много скандали за това, че
във фейсбук и други онлайн платформи
се появява недопустимо съдържание видео как някой се самоубива ритуално
онлайн, или показва насилие, или секс
сцени, неподходящи за малолетни. За
контрола на съдържанието много често
отговарят хора, а те не издържат дълго
да гледат насилие, сексуални извращения и всякакви други злоупотреби. Това
влияе силно на психиката им. Затова е
важно вместо хора това „моделиране на
съдържание“ да се прави от изкуствен
интелект.
И точно такава технология развива екипът на основата на разработката
„Имага“. Така че са

абсолютни иноватори
в световен план
а проектът им се приема с адмирации

от миролюбивите азиатци, които са много по-чувствителни от европейците на
тема недопустимо съдържание в интернет. Като представител на тази иновативна и актуална технология, българинът се ползва с голямо уважение в
източната страна.
Преди да замине за Сеул, Крис Георгиев е хай-тек легенда, уеб предприемач и
култово име в IT средите. Името на родения в Карлово иноватор допреди няколко години се свързва с младата българска предприемаческа екосистема.
Основен организатор е на стартъп уикендите и конференциите – събития за
млади хора със стартиращи компании.
Когато дипломираният електроинженер с магистратура и по технологично
предприемачество, заедно с колегите
си Павел Андреев и Георги Къдрев създава технологията Imagga, се отдава изцяло на нейното развитие и реализация.
„В Корея бизнес сделките се сключват малко по-различно - споделя българинът. – Първо, трябва да пиеш кафе с
евентуалните си бъдещи партньори, канят те на вечеря, задават ти доста лични
въпроси, за да те опознаят и като човек.
Чак след това решават дали ще правят
бизнес с теб. Защото в Корея бизнесът е
неразделна част от личния живот на човека.“
Макар да е пътувал много по света,
Крис си

преживява своя
културен шок
Сеул е огромен 25-милионен град,
който абсолютно не спи. На всеки ъгъл
има нещо като денонощни магазини, в
които се предлагат не само храни и напитки, а буквално всичко от първа необходимост. Освен хранителни продукти,
има и готова храна. Има и всякаква полуготова храна, например нудълс (оризови спагети). Някой път, вместо да си
готвят вкъщи, корейците отиват в тези
магазини, купуват си нудълси, има машина за гореща вода и могат да си ги приготвят на място. Има и готови хамбур-
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Като гост на предаването „Добро утро, Сеул“.

С корейски момичета в национални носии.

напреднал в изучаването
на корейския

гери, които да си стоплят там, а също и
маси, на които да похапнат. Освен храна,
в тях има всички стоки от първа необходимост за домакинството, до най-дребните неща като ръкавици за почистване
или гъба за банята. И тези магазини са
буквално на 100 метра един от друг.
Доставката на храна е усъвършенствана до такава степен, че когато си поръчаш нещо от менюто на един ресторант,
след половин час получаваш ястието заедно с покривка за еднократна употреба,
чинии и прибори. За да не си цапаш своите, докато се храниш вкъщи. На сутринта
оставяш използваните прибори и боклука в торбичка пред вратата, а те минават

На изложението Tech in Asia.

С момичетата от Sun & Moon - шоу за традиционна корейска музика.

и ги прибират.
„Наскоро въведоха още една услуга за хора, които искат да си готвят вкъщи“,
разказва Крис. В Сеул много хора живеят сами или в малки домакинства. Ако на
някого нещо му липсва, за да си сготви,
може по всяко време на денонощието
да си поръча например една глава лук,
един картоф, два домата и т.н. - толкова
продукти, колкото са му необходими, за
да си сготви. И те пристигат за 15 минути. Доставката на храна често е безплатна или на много ниски цени.
В Сеул Крис живее в квартал Гангнъм (не, няма грешка, същото име както в хита „Гангнъм стайл“). Това е един от
богаташките квартали на столицата. За
апартамента си от 23 квадрата Крис плаща около 2400 лв. месечен наем. Квартирата е обзаведена напълно – с мебели, 2 котлона, голям хладилник с фризер,
пералня, баня, тоалетна. За спалнята се
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качва по стълбичка на нещо като полуетаж. Различното в корейските къщи е, че
във всяка има

няма, всички брави са с код – и на входовете на блоковете, и на кооперациите, и
на апартаментите. В офисите пък се влиза с пръстов отпечатък или със сканиране на ретината на окото.
Крис не шофира, а и няма нужда от
кола. Пътува с градски транспорт, при
който всичко е интегрирано - метро, автобуси. Имаш специална карта, която
само допираш до една машинка на влизане. Дори не е нужна и карта, може да
платиш с кредитната. Градският транспорт е интегриран не само в Сеул, но и в
цялата страна, и в който и град или село
да отидеш, ползваш една и съща карта.
Метрото е климатизирано през лятото,
отоплявано през зимата, като една от
най-дългите линии е 120 км. Вече в целия градски транспорт има уай-фай, така
че може да си онлайн непрекъснато.
За да оцелееш в тази различна култура, трябва да опиташ да се интегрираш
в нея, да понаучиш поне някои думи от
езика им, това много ги предразполага,
смята Крис. Затова той доста е

„Ключът към успеха в този различен
свят е да бъдеш любознателен и да си
отворен да приемаш и пробваш нови
неща“, казва той и добавя: „Не знам колко ще остана, но тук съм щастлив, толкова, колкото отдавна не съм бил“.
И в Южна Корея Крис Георгиев е
вдъхновяващ лектор на различни форуми, свързани с високите технологии.
Участва и в едно телевизионно риалити
за чужденци по Корейската национална
телевизия.
В риалитито екип цял ден ходи по петите на Крис. Снимат го и вкъщи, в апартамента му в квартал Гангнъм. Камерата
проследява как приготвя шопска салата
и таратор, с които черпи приятелите си
чужденци.
„Викам си, кой ще го гледа сега това
предаване. Обаче като го излъчиха,
имейлът ми загря, всякакви хора ми пишат.
Разпознават ме по социалните медии,
като вляза, на улицата, в блока, където живея, сочат ме и искат да си правят
снимки с мен. За пръв път се почувствах
като celebrity („знаменитост“) - смее се
Крис. – Спират ме и казват: „Гледах ви по
телевизията, може ли да си направим
едно селфи?“ и пускат снимката в социалните мрежи.“
От България му липсват семейството
и приятелите, но се прибира често, 2-3
пъти в годината, така че рядко го гони
носталгията. „А когато това се случи,
отивам в българския ресторант „Зелен“,
поръчвам си един таратор, едни пълнени чушки или кебапчета и кюфтета и
съм готов“, смее се Крис.

машина за варене
на ориз
Слагаш повече, да има за два дни, и машината ти поддържа ориза 48 часа топъл
и свеж. Корейците имат и отделен хладилник за ким чи. Това е ферментирало
зеле с много подправки, което се слага
на масата винаги, както нашата туршия,
но през всички сезони. И за да не умирисва останалата храна, си има отделен
хладилник за него.
Комуналните сметки в Корея са почти
като в България, даже токът и водата са
по-евтини. Различното е, че отоплението
навсякъде е подово, независимо дали е
на ток или газ. На входа на всеки дом има
лампа със сензори, която автоматично
светва, като влезеш. А ключове в Корея

С родителите си, облечени в корейски носии.
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блог

Диагноза:
Перник

МИХАИЛ
ВЕШИМ

– Човек, всичко в държавата е Перник! – каза ми един познат. – Както източиха язовира там, така източиха и Катебето…
Перник е в здравеопазването, където източват здравната каса,
Перник е и в образованието, и в социалната сфера, и в културата.
Продължихме, разхождайки се, да доразвиваме Пернишката метафора – метафора, обширна като Пернишка трагедия,
заплашваща от локална да прерасне в национална.
Че не е ли Перник вносът на тонове токсични отпадъци от
чужбина, които съвсем случайно откриват днес в Плевен и
Враца, утре и в други градове?
Допълнителните пенсионните фондове също се оказаха
Перник – и там се източва-преточва, а един ден бъдещите пенсионери ще установят, че две е по-малко от едно. Две бъдещи
пенсии (от НОИ и от частен фонд) ще са по-дребни, отколкото
една от НОИ.
– И по пътищата ни е Перник! – продължи моят познат в тоя
дух.
– Да! – съгласих се. – Не е Осло! В Осло, шестстотинхиляден
град, за миналата година има само една катастрофа със смъртен случай. И загиналият е руснак, дипломат – ударил се с колата си в една спирка. А в България, например в Пловдив, град
с големината на Осло, за първите девет месеца на миналата
година загиналите при катастрофи са дузина. Дванайсет пъти
повече!
Тук моят познат забрави Пернишката метафора и премина
на скандинавски сравнения.
– Ти мислиш ли, че ако хванат норвежки депутат да шофира
пил, ще си остане депутат?
Вдигнах рамене – отговорът е ясен: оставка!
– А в България си остава… Даже е евродепутат, да ни представлява в Брюксел!
Досетих се за кого говори – цял народ се сеща, само партията му се прави, че няма такъв случай.
– И още: мислиш ли, че норвежкото правителство ще даде 55
милиона за правителствен самолет? Техните премиери летят с
нормалните авиолинии.
– И ходят на работа с колело – добавих. – А не с коли на
НСО…
В тоя момент мисълта на моя познат литна от Осло и кацна в
България, на брега на Дунава.
– Ти, като знаеш какво е Перник, допускаш ли, че Атомната
централа в Козлодуй е нещо по-различно? Представи си: поредица именни дни – Йордановден, Ивановден… Някой козлодуйски Данчо или Иванчо няма ли да вкара една дамаджана ракия в централата, за да почерпи за имения си ден?… Ей
така стават Чернобилите, от една дамаджана – сериала нали
го гледа?
– Гледах го – кимнах. – Но нека да не сме чак толкова черногледо-чернобилни…
– Нужен е оптимизъм! – изказа се моят познат точно като
министър от правителството. – Чернобилните възможности
на страната ни се удвояват, нали ще строим и Втора атомна в
Белене…
– Но преди това да си идем вкъщи да се изкъпем – казах му. –
Докато Пернишкият режим не е дошъл и в София…

Пресъхналият язовир „Студена“
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казана дума

„Пътят от министерското кресло до
подсъдимата скамейка понякога е много
кратък“.

Вицепремиерът Томислав Дончев коментира
ареста на колегата си в кабинета Нено Димов

Българинът избира
Бойко Борисов, защото
иска да прилича на него.
Не иска да е справедлив,
честен и да се подчинява на
законите. Харесва мутрите.

Бившата депутатка
Татяна Дончева коментира
премиера Бойко Борисов
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„Видях, че Башар Асад пали свещ.
Аз успях да го вкарам Тайпи (Реджеп
Ердоган - б.р.) в църквата, но не успях
да го накарам да се прекръсти.“

Премиерът Бойко Борисов разказва
за посещението си в Турция пред
журналисти на летището

„Неслучайно европейските
лидери казаха, че няма да
пролеят сълза за Солеймани, той
има славата на Дарт Вейдър.“

Бившият външен министър
Соломон Паси коментира
убийството на иранския генерал

„Тръмп е обикновен
самохвалко, който не
заслужава поста си.“

Шарън Стоун в
интервю за списание
GQ по адрес на
президента
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BG VOICE

В Детройт и Гоце Делчев:
Историите на
BG емигрантите в САЩ

Институт съхранява паметни документи и спомени за важни събития

О

громен архив е събрал историята на българската
емиграция в Северна Америка. Много малка част от
него обаче е анализирана,
а надеждите на създателите му са българската държава да помогне за опазването и изследването му. Сред съхранявата история има тухли от първата
българска църква в САЩ, кандилницата на архимандрит Теофилакт – първият български свещеник в Северна Америка, пишещи машини от редакциите на
вестниците „Народен глас“ и „Македонска трибуна“, огромно количество книги
с библиографска рядкост и периодични
издания по проблемите на българската емиграция. Архивът се пази в Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров
Гаджев“.
Институтът започва дейността си през
1976 г. в гр. Детройт, щата Мичиган. От
2004 г. седалището му и неговите архивни и книжовни фондове са прехвърлени в новоизградена постройка в центъра на гр. Гоце Делчев в България. Офис
на Института и негов филиал остават и
в Детройт.
Основател на института е покойният
българския ветеринарен лекар д-р Иван
Гаджев, който го е кръстил на своя баща.
Д-р Гаджев попада в САЩ няколко години преди да направи института, а причините за това са политически.
Поради настояването му да се преразгледа случаят с убийството на неговия
баща, отношенията му с ръководството
на БКП в родния му град Гоце Делчев се
влошават и той е принуден да рискува и
да пресече строго охраняваната българо-гръцка граница.

Докато развива успешна
кариера в САЩ
д-р Иван Гаджев започва да трупа огромната сбирка от автентични докумен-

Снимкa: БГНЕС
Тодор Гаджев, син на Иван Гаджев и сегашен управител на Института

ти, интересни предмети и редки книги,
свързани с историята на българската
емиграция в Северна Америка.
През 2001 г. дори построява със
собствени средства специална триетажна сграда до родния си дом в Гоце Делчев, където институтът се мести, а целта
е една – да поддържа връзки с учени от
цял свят, интересуващи се от събитията
на Балканския полуостров.
„Много хора са дарявали архивите
си на него, имайки му пълно доверие
да ги съхрани. Той прави това от 1976
г. до смъртта си. Материалите тук се отнасят основно за емиграцията ни в Северна Америка, но няма как да не се
припокриват с други теми, сред които
македонският въпрос, ВМРО, мигран-

тите след войните и др. Институтът покрива много други теми, важни за българската история“, разказа в интервю за
БГНЕС синът му Тодор Гаджев, който сега
е уредник на института.
Той най-много се гордее с факта, че
баща му прави всичко със собствени
средства, което му е гарантирало пълна
независимост. Но има и неща, за които
съжалява. Едно от тях е, че историците
почти не проявяват интерес към многото документи и ценни предмети, които
имат голяма историческа и научна стойност.
„След смъртта на баща ми няма кой
да пише и кой да работи по тези теми“,
казва той с огорчение, но все пак се шегува, че един историк може да прекара
цялата си кариера между рафтовете в
института. Ето защо той води преговори
с българската държава да придобие съдържанието на архива, за да може тя да
се погрижи за неговото опазване, за чиято цел е започнал и неговият опис.
„Информацията е безкрай, но е необработена. Тепърва предстои да направим подробен опис, защото досега правихме груб такъв в продължение на шест
месеца със съдействие на специалисти
от държавния архив. Нашето желание е
да си остане тук и да функционира като
институт с назначени един-двама служители. Да идват историци и студенти,
да пишат дисертациите си и темите си“,
разказва Тодор Гаджев. Самият

той е роден и работи в САЩ
Снимкa: desant.net
Създателят на Института и един от доайените на българската емиграция в САЩ Иван Гаджев

32 - 33

но ходи често в България, за да полага
грижи за фондовете на института. Там
вече са изградени специална клима-

тична инсталация и алармена система,
които да осигуряват правилното съхранение на безценните документи и предмети.
Във фонда на института се съхраняват
много от спомените на български дисиденти, които са емигрирали в САЩ и Канада в различни периоди. Самият Иван
Гаджев е записвал на магнетофон разговорите си с тях, а след това докарал
от България професионален стенограф,
който да материализира в текст на хартия думите им, които сега са грижливо
подредени в папки из лавиците на института. Там се пазят и всички около 300
аудиозаписи, които Тодор Гаджев вече
е дал за дигитализация. Там е пишещата машина на Петър Семерджиев, който
бяга от България в Израел. „Той има много интересна история, защото от найголемия комунист, става най-големия
антикомунист“, разказва за него Тодор
Гаджев.
Сред експонатите е значката на ВМРО
на Никола Гушлев, дадена му от ген.
Александър Протогеров, на когото той
е личен телохранител. За да запази живота си, посъветван от ген. Протогеров,
той заминава за Торонто, където умира
на 90-годишна възраст. Спомените му са
записани от д-р Иван Гаджев и публикувани в написана от него книга. Във фонда на института се съхраняват и много
прокламации от кметства на различни
градове в САЩ, с които се разрешава
пред сградата на общината да бъде издигнат българският флаг на националния ни празник – 3 март.
„Интерес предизвикват и две стари
банкови книжки от сметки на местната
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организация на ВМРО“, допълва той. В
института може да бъде видян и

актът за раждане
на Георги Пирински
заради който през 1996 г. ЦИК му отказва регистрация за президентските избори като кандидат на БСП, а аргументът
за това е, че той не отговаря на изисква-

нето на член 93, ал. 2 от Конституцията
„да има българско гражданство по рождение“, защото е роден в САЩ.
С особено висока стойност са документите за създаването на българските
православни църкви
в Северна Америка, за
създаването на Македонската патриотична
организация (МПО),
Български национален фронт (БНФ), Македоно-американски
народен съюз (МАНС)
и други български
емигрантски организации и дружества,
както и личните документи на известни
български емигранти
с определен принос в
научния и в обществения живот в чужбина.
Специално внимание заслужава и богатата църковна утвар и
ценните икони, подарени от различни български свещеници от
изоставените български черкви в Северна
Америка. Всички цър-
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ковни предмети се намират в уредения
параклис в сградата на института. Там са
изложени по няколко оригинални тухли
от основите на първата и десетата българска черква в Северна Америка, съответно „Св. Троица“ в гр. Мадисън, щата
Илинойс, и „Св. Троица“ в гр. Детройт.
Според Тодор Гаджев с всичко това институтът си поставя простичка цел – да
съхранява и изследва историята на българите емигранти в
Северна Америка,
както и да запознае
обществото с техните произход, вяра,
народна култура и
човешки въжделения. Освен това той
подпомага
всички историци, етнографи, социолози и
общественици, желаещи да проучват
историята и проблеСнимкa: МВнР
мите на българската емиграция там. За съжаление обаче
това, което не могат или не искат да направят държавата и нейните институции, го прави единствено семейството
на д-р Гаджев.

Българската емиграция
тръгва към САЩ през 19 в.

Н

ачалото на българската емигрантска вълна към Новият свят
започва още през втората половина на 19 в. Българи от цялата етническа територия на българския народ
на Балканския полуостров най-вече
поради икономически причини решават да заминат на гурбет в Америка с цел да спечелят пари, а след това
да се завърнат по родните места и да
поставят стабилни основи на техния и
на семействата им живот. Тази икономическа емиграция е характерна найвече за свободните български територии след Руско-турската война. Голяма
част от тази първа гурбетчийска вълна
се завръща от Америка и взимат участие в Балканската и Първата световна
война. Тези, които остават в Америка,
често сключват смесени бракове и започват постепенно да се асимилират в
американското общество.
В края на 19 в. започва и

политическа емиграция
към Америка
от страна на българи, останали в неосвободените територии на отечеството в Македония и Тракия.
Голямата втора българска емигранска вълна към САЩ започва с потушаването на Илинденско-Преображенското
въстание и най-вече след Балканската
и Първата световна война. През този
период от Егейска и Вардарска Македония, Западна и Източна Тракия, Западните покрайнини и Добруджа към
Америка тръгват цели български семейства, а понякога и цели села.
Най-масова е българската емиграция
от попадналите под сръбска и гръцка
власт Егейска и Вардарска Македония.
Според американски доклад още през
първите години на 20 век броят на българските емигранти от Македония е
около 40 000, а след 1920 г. се увеличава допълнително. Македонските българи се заселват най-вече в щатите Индиана, Охайо, Илинойс, Мисури и др.
Нова голяма вълна от български емигранти потегля към САЩ

в годините след Втората
световна война
Последната вълна от български емигранти към Америка започва с края на
Студената война - 1989 г. Това са предимно икономически емигранти, както
и професионалисти с големи успехи в
областите, в които работят. В Америка
остават и много от българските студенти, които следват в местните университети. Тласък на емиграционния процес
дава и американската правителствена
програма за разнообразяване на етническите общности, живеещи в САЩ
-„Зелена карта“. Чрез нея само за последните 10 години за САЩ са заминали около 30 000 българи.
В наши дни в САЩ съществуват около
20 български организации и 25 български църкви.
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Mexit: Наистина ли Меган
Маркъл е виновна за всичко
На Острова не искаха ли отдавна тя да си замине за Америка

Х

ерцозите на Съсекс принц
Хари и Меган Маркъл обявиха миналата седмица, че напускат Двореца и се оттеглят
от задълженията си като част
от британското кралско семейство. Бурята, която предизвика тази новина, бе
сравнена с онази, последвала искането
на Лондон за излизане от ЕС. Затова и
съвсем естествено медиите на Острова
нарекоха новата криза Mexit.
А обяснението на Хари и Меган за нечуваното им искане бе намерението им
да живеят по-често в Северна Америка,
където искат да работят и да станат „финансово независими”. Много хора намериха желанието им за „странно“ за кралски особи.
Кралица Елизабет II явно демонстрира разочарованието си от решението на
херцозите и свика семейния съвет на съвещание. След него стана ясно, че е дала
преходен период на Меган и Хари за оттеглянето им.
Все пак в изказването на херзоците се
казва, че те ще продължат да почитат и
вършат задълженията си спрямо кралицата и британската общност.

Снимки: БТА

Нищо чак толкова изненадващо, просто една модерна млада двойка, която

се опитва да изгради живота си според
собствените си правила.
Не и според британските медии обаче,
които хвърлят цялата вина единствено
върху Меган Маркъл - така, както я обвиняват и за всичко друго, което не върви според добре установените кралски
нрави, откакто Меган и Хари се сгодиха,
припомнят CNN и webcafe.
Според таблоидите именно Маркъл
подклажда евентуалната вражда между
принц Хари и по-големия му брат - Уилям. Те смятат, че Меган е тази, която не
успява да се разбере и сближи с етърва
си - Кейт Мидълтън. И таблоидите искат
да вярваме, че Хари е изоставил старите
си приятели, станал е по-затворен и прекарва времето си само с „холивудските
дружки на Меган“.
Сега се спекулира, че Маркъл всъщност мрази Великобритания и иска да
се върне в САЩ или Канада. Защото е завършен егоист, казват те.

Тази реторика въобще не е
изненадваща.
Когато мъжете не се държат така, както се очаква от тях, всъщност жените им
са виновни. Спомнете си как точно Йоко
Оно беше обвинявана, че точно нейният романс с Джон Ленън е причината за
разпадането на „The Beatles”. Погледнете към Анджелина Джоли, която понесе
цялата вина за развода на любимата холивудска двойка Брад Пит и Дженифър
Анистън.
Според „достоверен източник“ на Page
Six, Меган е поела

„пълния контрол“ над
живота на принц Хари
сякаш той не е пълнолетен мъж, който
дори е служил в британската армия.
„Хората казват, че съм твърде критичен към Меган Маркъл“, пише в Twitter
коментаторът Пиърс Морган. „Но тя заряза семейството си, заряза баща си, заряза повечето си стари приятели, раздели Хари от Уилям и сега го раздели от
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кралското му семейство. Нямам какво
повече да кажа“.
А не искаха ли точно това британците?
От момента, в който Меган и Хари обявиха годежа си, британските медии не дават да се забрави, че Маркъл е бивша холивудска актриса, при това разведена и
с чернокожа майка.
Расата на Маркъл се оказва огромен
фактор. В една от първите статии, които
Daily Mail посвещава на нея, изданието
пише, че Меган е „като дошла директно
от Комптън (град в Калифорния, известен със своята престъпност)”. Няма как
произходът й да е по-драстично различен от лъскавия живот в двореца Кенсингтън.
По-късно водещият на „Би Би Си“ Дани
Бейкър беше уволнен, защото сравни
бебето на Меган и Хари с шимпанзе. Медиите направиха всичко възможно да я
изгонят от Острова, а сега се сърдят, че
тя наистина си тръгва.
Да, всички семейства имат традиции,
с които обикновено се налага съпругите да се съобразяват, и кралското семейство няма как да е изключение точно от
това правило. Със сигурност

Маркъл е била наясно
в какво се забърква
Но същото може да се каже и за Хари в крайна сметка той избра да се ожени за
„холивудската актриса“.
Важно е да се посочи, че в XXI век съпругите имат също толкова тежест при
взимането на решения, колкото и мъжете си. И е важно да си припомним,
че принц Хари има богата история като
бунтаря в кралското семейство, който
неведнъж е демонстрирал нежелание да
се съобразява с кралския живот.
Може би е вярно, че Меган се опитва
да упражнява властта си в семейството
си. Но тя е съпруга и майка в това семейство, не е ли нейно право да го прави? Да
се откажеш от финансовите протекции,
предлагани от кралското семейство, не е
нещо, с което трябва да се подиграваме.
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-та

трябва да върне Филип Киркоров на
руска банка. Това
реши таганският съд
на Москва, а руската
звезда от български
произход обяви, че
ще обжалва. Банката,
от която бившият съпруг на Алла Пугачова
изтеглил заема, била
закрита и затова той
спрял с вноските.

21

електрически тротинетки извадиха водолази
от морето край Солун.
Освен тротинетките, на
дъното на морето са намерени и два
двигателя,
велосипеди
и куфари.
Всички те са
изхвърлени
от „небрежни
граждани“.
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година традицията за
ходене без
панталони
в метрото в
Ню Йорк продължава да се
спазва. И този
път стотици се
включиха в нея,
докато в началото една 7 са били
онези, които са
се осмелили да
се качат без панталон в метрото.

73 000
южнокорейски шофьори
на възраст над 65 години
са върнали шофьорските си
книжки, за да се избегнат
произшествия по пътищата
по тяхна вина. Те последваха призива на правителството за намаляване на катастрофите, причинени от
възрастните шофьори.
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Как да изберем
идеалния
шампоан?
Няколко съвети на какво
да обръщаме внимание
ПРОЛЕТИНА
ПР
РОЛ
ОЛЕЕТИН
НА Н
НИКОЛОВА
ИКОЛОВА

К

Снимкa: Pixabay

те различните шампоани според типа
скалп.
При шампоан за мазен скалп избягвайте шампоани за къдрава коса, както
и такива с хидратираща и подхранваща
формула. Те най-вероятно ще увеличат
производството на себум и още повече
ще омазнят косата и скалпа.
В такива случаи отделяйте повече време за разпенване на шампоана и втриването му в скалпа. Така по-добре ще отмиете себума и нечистотията. Винаги се

proletina@bg-voice.com

олкото и добър да е фризьорът ви, ако използвате неправилния шампоан, крайният
ефект няма да е така бляскав,
както сте си мечтали. Марката, етикетът, косата, скалпът... Какво да
гледаме, когато влезем в магазина за
козметика да търсим идеалния шампоан. Ето няколко полезни съвети, които
ще ви ориентират.

Сулфатите – приятел
или враг
Все повече хора предпочитат да купуват шампоани без сулфати, защото са
по-нежни към косата и скалпа. Истината обаче е, че шампоанът със сулфати е
подходящ за мазна коса, защото измива

по-добре натрупания себум.
Ако обаче имате естествено къдрава
коса, такава, изтощена от боядисване и
третиране или склонна към цъфтежи,
избягвайте шампоаните със сулфати и
залагайте на по-щадящи формули.
Ако се наложи, сменяйте шампоани,
е сред другите съвети, които дава сп.
Rozali. Причината е, че косата се променя с годините. Затова наблюдавайте я
и бъдете готови да правите промени в
движение. Ако наблюдавате, че се омазнява по-бързо, вземете шампоан за мазна коса. Боядисаната коса също третирайте с подходящ шампоан.

Шампоанът е
за скалпа
Има специалисти, които смятат, че
шампоанът се избира за скалпа, а балсамът/маската – за косата. Тоест, ако имате сух скалп, но пък косата ви е мазна,
вземете шампоан за „суха коса“ и балсам за мазна. Сухият скалп трябва да се
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третира с хидратиращи и подхранващи
шампоани, за да се предотврати сърбеж
и появата на пърхот. Състоянието на
скалпа трябва да се наблюдава дори по-

стриктно от това на косата и да се третира правилно.
Трябва да знаете и как да използва-

уверете, че сте изплакнали перфектно
продукта от главата.

Когато слагате
балсам за коса
внимавайте да не попада в корените.
Нанасяйте от него от средата на косата
надолу.
Когато използвате шампоан за сух
скалп, избягвайте шампоани за обем и
заздравяване на косата. Възможно е да
направят скалпа ви още по-сух.
Избирайте шампоани, които хидратират и подхранват.
Подходящи за сух скалп са шампоаните с ментол и масло от чаено дърво
Избягвайте шампоани със сулфати.
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Снимки: Cosmopolitan.bg

ГЕРГАНА ПЕНОВА

С

gergana@bg-voice.com

акото е вечната класика, на
която можем да разчитаме винаги. И когато искаме
да сме официални, и когато
искаме да сме елегантни, и
спортно-небрежни, и дори модерни. За
последното е достатъчно да следваме
повелите на дизайнерите и да знаем, че
всички средства са позволени, ако целта е да се откроиш от тълпата. Затова вижте съветите на Cosmopolitan как да освежите класическите си сака и блейзери
с колан върху тях, за да сте в крак с найгорещата тенденция за сезона!

Сакото:
Този сезон –
и с колан
Новите модни тенденции
повеляват да разчупите визията

не отвлича вниманието. Изберете семпъл топ или риза с дълбоко деколте.
Не се ограничавайте само до сака и
блейзери. Можете да експериментирате
с палто, дори дъждобран!
И все пак един от фаворитите на този
сезон си остават различните стайлинг
решения с колан и палто! Те подчертават талията, правят фигурата женствена
и секси дори в студените зимни дни!
Ако не можете да се похвалите с широки рамене, а искате да носите тенденцията в ежедневието, то тогава има
решение и за вас. Пристегнете колана
около талията си и издърпайте сакото/
палтото нагоре. Тук основното изискване е моделът да е с права кройка.

Пристегнат колан върху
сако на голо
Ако ви харесва как напоследък звез-

bygoods.com
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дите носят сако на голо, в този случай не
можете без колан. Пристегнете стабилно талията за един елегантен и в същото
време секси вид.
Друг вариант на модната комбинация
се постига с помощта на тънкия колан.
Той ще ви помогне да придадете женственост на аутфита. Ако визията е вечерна, нека аксесоарът е от метал, а ако
е ежедневна, заложете на вариантите от
кожа.

Специалистите не препоръчват носенето на масивни модели в офиса. Те
придават по-агресивен вид на визията.
Такива колани са подходящи за среща,
коктейл, парти...
Удобна

алтернатива могат
да бъдат чантите тип колан
Ако не искате да „претоварвате“ тоалета, уверете се, че дрехата под сакото
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34 щата пред заплаха
от грипна епидемия
4800 са

смъртните
случаи досега

СИБИЛА ПАТСИ

Б

sibila@bg-voice.com

лизо 10 милиона души са се
разболели в Америка от грипния вирус досега тази зима,
сочат последните данни на
центъра за контрол и профилактика на заболяванията (CDC). В седмичния си доклад FluView, публикуван
миналия петък, се отбелязва, че хоспитализациите са 87 000, а смъртните случаи - 4800.
Сезонът 2019-20 започна доста интензивно. В края на декември агенцията
прогнозира, че броят на заболелите ще
е значително по-нисък - 6,4 милиона.
Приблизително 1/3 от всички лабораторно потвърдени случаите на грип
в цялата страна включват грип А, като
останалата част - 2/3 са от тип B. В исторически план грипният вирус тип В не е
причинил големи пандемии.
„Обикновено наблюдаваме повече
случаи на вируси от тип А, но през този
сезон наблюдаваме повече случаи на
вируси от тип В“, отбеляза Либи Ричардс,
професор по медицина в университета
Пърдю в Индианаполис. „Добрата новина е, че и за двата вида вируси има ваксини за тази година. Вирусите от тип B не
мутират толкова бързо, колкото тип А,
така че не

причиняват широко
разпространена пандемия
За съжаление, вирусите от тип В са
били исторически по-често срещани при
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Снимкa: WebMD

Момиченце на 4 г. от Айова загуби зрението си заради грип

деца“, обяснява още Ричардс.
Според Ричардс и двата вида вируси
са силно заразни и причиняват традиционните грипоподобни симптоми. В исторически план грипът тип А се счита за
по-тежък, но последните проучвания показват, че и двата вида вируси водят до
сходни темпове на хоспитализация, добави тя.
Като цяло CDC съобщава, че грипната активност в САЩ остава повишена,
но все пак под прага за пандемия. През
седмицата, приключваща на 4 януари,
34 щата и териториите окръг Колумбия
и Пуерто Рико отчитат „висока“ грипна
активност. 34-те щата са Алабама, Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо,
Кънектикът, Джорджия, Илинойс, Айова,
Канзас, Кентъки, Луизиана, Мейн, Мериленд, Масачузетс, Мисисипи, Небраска,
Ню Джърси, Ню Мексико, Ню Йорк, Северна Каролина, Северна Дакота, Окла-

хома, Орегон, Пенсилвания, Южна Каролина, Тенеси, Тексас, Юта, Вирджиния,
Вашингтон, Западна Вирджиния и Уисконсин.

32 деца са станали жертва
на опасния вирус, включително 6 в
Тексас, по едно в Илинойс, Северна Каролина и Кентъки. Момиченце на 4 г. от
Айова пък е загубило зрението си. То се
разболяло няколко дни преди Коледа и
имало висока температура, която родителите не можели да свалят с лекарства
без рецепта. На Коледа детето не се събужда и изглеждало повече от заспало.
Майката и бащата опитали безуспешно
да свестят момиченцето, но то не можело да вдигне глава. Тогава родителите
решават да отидат в спешното. Там обаче детето получава гърч и прекарва две
седмици в интензивното отделение. Резултатът – детето остава без зрение. Сега

семейството казва, че съжалява, че не са
завели дъщеря си да бъде ваксинира.
От CDC изчисляват, че всяка година от
грипни инфекции в цялата страна умират между 12 000 и 79 000 души. Определени групи са изложени на по-висок
риск от сериозно заболяване от грип.
Сред тях са деца под 5 години, бременни
жени, хора над 65 години и такива с определени хронични заболявания, като
сърдечни или белодробни заболявания.
Въпреки това над половината от децата, които умират от грип, нямат известно
медицинско състояние, което би ги изложило на по-висок риск.
Грипният сезон обикновено протича
от октомври до май. Лекарите съветват
бебетата и възрастните да се ваксинират редовно, както и да се търси своевременна лекарска помощ при поява на
симптоми като температура, кашлица и
болки в тялото.
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Искате да спите добре?
Напуснете брачното ложе!
проучванията на д-р Стенли една трета
от прекъсванията на съня се дължат на
действия на партньора в общото легло.
Нийл Стенли препоръчва не само да се
спи в отделни легла,

Учените не крият,

че това е едно
от решенията на
проблема със съня

но и в отделни стаи
Така се гарантира по-продължителен и
здравословен сън.
В много случаи партньорите си пречат с хъркане, с придърпване на постелята или с различните часове на лягане
в общото легло. Отделните кревати са
не само полезни за психичното здраве,
но биха предотвратили и много от т.нар.
разводи заради нарушен сън.
В предишно изследване на специалисти от медицинския университет „Парацелз“ в Германия е установено, че брачните проблеми и тези, свързани със
съня, са взаимно обусловени. В наши
дни около 15% от брачните двойки спят
отделно не заради лоши отношения, а
заради по-здравословен сън.

У

чените продължават да търсят
рецепта за добрия сън. Едно
от последните им прозрения
е, че ако двойките искат да му
се радват истински, трябва да
спят в отделни легла. Извън общата спалня мъжът и жената ще могат да разчитат
и на по-добро здраве и по-добра връзка
като цяло.
Изводите са резултат от проучване на
екип, начело на който е д-р Нийл Стенли,
извършено по поръчка на известна компания за матраци.
Ученият изследва навиците за спане на британците от 35 години. Според

Генна терапия ще опита
да удължи живота

Г

енна терапия застава на старта на вечните опити на човека да удължи живота си. С неосъществената досега задача се
е заела компанията Libella Gene
Therapeutics.
Експерименталната терапия ще
бъде част от клинично проучване,
но ще струва на участниците по 1
милион долара.
Въпреки това представителите на
компанията заявиха, че вече имат
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двама клиенти и през януари ще им
бъдат поставени първите инжекции. По време на терапията ще се
влияе на теломерите - това са крайните участъци на хромозомите,
които стават по-малки с всяко клетъчно делене.
Опити с мишки на базата на теломерите доведоха до увеличаване на средната продължителност
на живота им с 13%, а максималната - с 20%.
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Нова мистериозна
болест в Китай:
Какво се знае?

За кратко време заразените са 59, един почина
ХАНА ФУКС

„Дойче Веле“

Н

а 31 декември 2019 г. представителството на Световната здравна организация
(СЗО) в Китай беше информирано за 27 случая на
пневмония с неизяснен произход. Пациентите са били регистрирани в 19-милионната метрополия Ухан, административен център на провинция Хубей.
Здравните власти в града първоначално свързаха инфекцията с посещение на местен рибен пазар, на който освен риба се продават и други животни
(сред които и много живи). Пазарът впоследствие беше затворен и дезинфекциран.
До 5 януари 2020-а броят на пациентите нарасна на 59. Един от тях вече по-

чина, а шестима са в критично състояние. Междувременно и от Южна Корея
беше съобщено за един съмнителен
случай, свързан с 36-годишна китайка,
която миналия месец е посетила Ухан.
Пациентката е била приета за лечение в
болница южно от Сеул.
И все пак: дотук осем от пациентите
са били напълно излекувани и са напуснали болницата. Експертите изглежда са
напреднали в търсенето на причинителя на мистериозното белодробно възпаление. От експертната група съобщиха,
че са дешифрирали генната секвенция
на причинителя: нов вид коронавирус,
открит в кръвните проби и слюнката на
15 от развилите заболяването. Междувременно и представител на СЗО в Китай потвърди новината за новия коронавирус. Причините за избухването на
заразата обаче все още са неясни. Изя-

сняването на всички обстоятелства около разпространението на вируса продължава.

Що е то коронавирус?
Коронавирусите са открити през
60-те години. Името им идва от тяхната форма: под микроскоп се вижда, че
стърчащите навън протеинови структури, обграждащи обвивката на вируса, наподобяват слънчева корона (от латински: corona).
Принципно коронавирусите не са
нещо необичайно. Често инфекциите
протичат безобидно, най-често с
оплаквания като при грип
- температура, кашлица и затруднено дишане, или със стомашно-чревни
оплаквания,
най-вече разстройство. От
момента
на
заразяване
до появата на
първите симптоми обикновено минават от
една до две седмици време.
Но коронавирусите
са силно приспособими
и могат да бъдат и много коварни. Те принадлежат към РНК-вирусите и
имат висока генетична променливост:
лесно преодоляват бариерите и причиняват инфекции. Често заразата се предава върху хората от животни - бозайници, гризачи и птици. Инфекцията може
да причини и сериозни заболявания като белодробно възпаление и остра
респираторна недостатъчност. Изходът
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може и да е летален.
През 2002 и 2003 година агресивният
коронавирус SARS-CoV предизвика епидемия - в 30 страни се заразиха общо
над 8000 души, а близо 1000 починаха.
През 2012-а на Арабския полуостров
беше открит коронавирусът MERS-CoV
- респираторен синдром на Близкия изток. И в двата случая експертите предполагат, че вирусът е бил предаден на човека от животни.

Как се предава заразата?
Инфекцията може да се предаде при
директен контакт между човек и животно, но също така и по въздуха.
Известни са обаче и други
пътища на заразяване,
например чрез храни - месо или други
животински продукти, които не
са надлежно термично обработени. Насекоми
като комарите и
кърлежите също
могат да пренасят
заразата, като не е
задължително и те
самите да развият болестта.
В сравнение с пандемиите
от SARS и MERS, сегашната ситуация е
значително по-безобидна. Но опасността не бива да се подценява в никакъв
случай. Засега китайските власти реагират със засилен контрол на местата с
голяма концентрация на хора - като летищата и гарите. Някои азиатски страни
затегнаха превантивните мерки по границите - особено за пътниците, идващи
от Ухан.
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Опасният бизнес с
платените лайкове

В интернет всеки може да си купи харесвания. Но каква е цената?
ПЕТЕР ХИЛЕ

Deutsche Welle

Н

яколко кликвания и 80 евро
- само това се иска. И ето, че
Таня Кюне вече се е сдобила с още 500 харесвания на
страницата си във Фейсбук.
За да стане по-популярна и по-харесвана
в мрежата, председателката на Свободната демократическа партия в Люнебергер
Хайде се свързва с агенция, която предлага „лайкове срещу заплащане“. В нея работят т.нар. Clickworker - хора, които по поръчка на компанията усърдно

натискат бутона
„харесва ми“
„Оттогава насам често съм се питала
защо го направих“, споделя Кюне пред
Дойче веле. „Аз съм местен политик. Но
на изборите за местния парламент се
конкурирам с професионални политици.“
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Обикновено те разполагат със специален
персонал, който се грижи за присъствието им в социалните медии и всеки ден
публикуват най-новите им дейности във
Фейсбук и в Инстаграм. „Така се създава
един вид натиск, защото всеки се стреми
да добие по-голяма популярност в мрежата“, казва Кюне.
Разследващ журналистически екип от
три германски медии („Зюддойче цайтунг“, Северно-германското радио NDR
Западно-германското радио WDR) публикува информация за това, че подобно на
Таня Кюне, хиляди други германци, между които и много известни личности, са
си купували „лайкове“ в интернет. Преди
това учени от Рурския университет в Бохум са осъществили достъп до данните на
един от доставчиците на услугата за платени харесвания (Paidlikes). Според изследователите в списъка фигурират имената
на политици от всички основни партии.
Не е ясно дали тези, чиито страници са

получили допълнителни кликове, сами
са заплатили за услугата. В списъка са и
имената на много хора, които отричат да
са плащали за кликове. Това не означава,
че те непременно лъжат, тъй като вместо тях различни лица - тайни привърженици или конкуренти, които се надяват да
дискредитират опонентите си с фалшиви лайкове - биха могли да поръчат и да
платят за допълнителни харесвания. Кликовете биха могли също така да са ход,
чрез който да се отвлече вниманието от
реалната манипулация. Въпросът обаче
е защо купените лайкове представляват
проблем?

И НАТО има интерес
Защото зад това стои цяла индустрия за
манипулиране, казва шведът Себастиан
Бей. Той е дигитален експерт в Стратегическия комуникационен център Stratcom
в латвийската столица Рига. Центърът
консултира НАТО, макар че не е част от

командната структура на военния съюз.
„Идентифицирали сме компании по целия свят - от Европа и Русия до Филипините и Западна Африка, които печелят
пари от манипулиране на социални медии“, обяснява Бей.
Експертът и неговите колеги са загрижени преди всичко за това, че манипулирането на социалните медии е лесно,
евтино и достъпно за всички. Срещу 300
евро те експериментално закупили хиляди коментари и последователи, както
и десетки хиляди харесвания и гледания.
„Отначало смятахме, че за целта ще ни
трябват хакери от Даркнет и от най-тъмните кътчета на мрежата. Оказа се обаче
много лесно да намерим тези доставчици
в Google или Bing, където те дори са сложили свои реклами.“ Бизнесът с манипулациите има опасни последствия. „Да вземем например собственик на магазин за
кебап, който купува положителни отзиви
за себе си или пък отрицателни отзиви за
своя конкурент. Това си е чиста измама.“
Според Бей технологични гиганти като
Google и Facebook не правят достатъчно,
за да предотвратят подобни измами. „Технически това невинаги е лесно да се осъществи. Но компаниите просто не инвестират достатъчно, за да се справят с този
проблем“, смята Бей.
Манипулациите в социалните медии
представляват не само неудобство и

опасност за икономиката
твърди още експертът. „Ако използвате
фалшиви данни, за да накарате алгоритъмът да вярва, че много хора гледат нещо,
тогава това съдържание става популярно и започва да се препоръчва на много
хора.“ Правителствата могат да използват
това за манипулиране на демократичните дебати онлайн. По такъв начин могат
да се подкопаят законните гласове и да се
подсилят нелегитимните гласове. „С фалшиви профили може да създадете впечатление, че сте част от местния дебат. Тогава
е трудно да се различи кое е реално и кое
не. И кой действително стои зад манипулацията“, обяснява Бей.
Таня Кюне е решила в бъдеще да си
няма работа с доставчици на платени харесвания. „От такива лайкове всъщност
нищо не печеля. По-добре е да привличам избирателите чрез лични разговори
и срещи“, обобщава тя.
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Чармин - роботът,
който носи тоалетна
Тесла вече
говори на
хартия, когато свърши ще
пешеходците
Бали пък пуска прахосмукачката, ако кучето е разхвърляло трохи

А

ако се озовете с празно руло
тоалетна хартия, можете да
разчитате на робота „Чармин“
(Charmin). Той бе една от новите технологии, представени
по време на изложението за потребителски технологии в Лас Вегас. Компанията
собственик на Чармин „Проктър енд Гембъл“ (Procter and Gamble) уточни, че той
няма да се продава, а е само пример за
това какво е възможно да се създаде.
В Лас Вегас бе представен и роботът
Бали, който стига само до глезена на човека, но има претенции да се разпорежда в къщата. Устройството с вид на малка
цветна топка, произведено от „Самсунг“
(Samsung), следва стопанина си по петите и го кара да прави гимнастика. Бали издава заповеди и на свързаните с интернет
устройства в дома, включително на автоматичната прахосмукачка,
когато собствениците
са навън
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или когато кучето разпилее навсякъде
хлебни трохи.
Той може да прави снимки и да помага
на възрастни хора да не се чувстват сами,
а освен това е отличен приятел на деца-

та и домашните животни.
„Самсунг“ представи и очила с увеличена реалност, благодарение на които
можете да поставите пред себе си треньор, който да брои
лицевите ви опори и
нападите.
Южнокорейският
автомобилостроител
„Хюндай“ (Hyundai)
обяви, че ще започне промишлено производство на летящи
Снимка: БТА
машини за „Юбър“
(Uber), който възнамерява да създаде
през 2023 година мрежа от споделени
летящи таксита. Групата уточни, че тези
коли ще бъдат четириместни и 100 процента електрически.

Е

лектроавтомобилите „Тесла“ ще
имат нова полезна функция. Тя
бе обявена от шефа на компанията Илон Мъск с публикация в Twitter.
Колите на американската компания
ще могат да разговарят с пешеходците. „Tesla скоро ще говори с хората,
ако желаете. Това е реално“, написа
Илон Мъск в социалната мрежа, където обикновено информира милионите си последователи за новостите
в своите проекти.
Водачите на електромобила ще
имат възможност да общуват с пешеходците, без да отварят прозореца.
По-рано Илон Мъск разказа и
за възможността за използване на
рингтонове – настройваеми звуци за
движението на колата, включително
комични звуци като блеене на кози.
Освен предложените от компанията
ринготонове, притежателите на Tesla
ще могат да зареждат собствени мелодии и звуци.
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Старият Холивуд
срещу Netflix

„Жокера“ води по номинации с 11,

други три филма имат по 10

ЯСЕН ДАРАКОВ

О

yasen@bg-voice.com

скари 2020 изглеждат като епична битка между холивудските студиа и интернет гиганта Netflix. Стрийминг услугата
получи 24 номинации за найпрестижната кинонаграда благодарение
на „Ирландецът“, „Брачна история“, две анимации и документалният „Американска фабрика“ на продуцентската компания на Мишел и Барак Обама.
България остана без номинация, след
като „Физика на тъгата“ на живеещия в Канада аниматор Теодор Ушев не беше сред
обявените, въпреки че лентата попадна в
краткия списък на Академията за филмово
изкуство и наука.
Северна Македония обаче получи две
номинации за лентата „Медена земя” - за
документален и чуждоезичен филм.
Мрачната комиксова адаптация „Жокера“ получи най-много номинации - 11 на
брой.
Въпреки очакваното добро представяне, засвидетелстваната от американската
Академия за кинематографично изкуство и
наука солидна подкрепа за предизвикалия
полемики филм на Тод Филипс, основно заради насилственото съдържание, донякъде се оказа изненадваща за наблюдателите.
„Жокера“, реализирал над 1 милиард долара в международния бокс-офис, получи номинации в основни категории, сред
които за най-добър филм, най-добър режисьор (Тод Филипс), най-добър актьор
(Хоакин Финикс), най-добър адаптиран
сценарий.
С по 10 номинации следват три продукции - мафиотският епос „Ирландецът“ на
Мартин Скорсезе, одата за златната ера на
киното „Имало едно време в Холивуд“ на
Куентин Тарантино и военният епос „1917“
на Сам Мендес, сред които за най-добър
филм и най-добър режисьор.
За 87-ми път

надпреварата за режисьор
ще е изцяло мъжка,
въпреки че 2019 г. беше историческа за жените зад камера. Най-вероятната кандидатка Грета Гъруиг не намери място сред
претендентите за работата си над „Малки
жени“, въпреки че получи номинация за
адаптиран сценарий. Гъруиг е последната
жена, номинирана за режисьорския приз преди две години за „Лейди Бърд”.
С номинация в категорията за най-добър
режисьор се размина и съпругът на Грета
Гъруиг, Ноа Баумбак, за „Брачна история”.
„Поздравления за тези мъже“, заяви актрисата Иса Рей, която оповести номинациите заедно с колегата си Джон Чо в понеделник сутрин.
От киноакадемията отбелязват, че тази
година за сметка на това са номинирани
рекорден брой жени - 62.
По шест номинации получиха филмите
„Паразит“, „Брачна история“ и „Джоджо Заека”.
Социалната сатира „Паразит“, отличена

със „Златна палма“ на кинофестивала в Кан,
стана първата южнокорейска продукция
с номинация в категориите за най-добър
филм и най-добър международен филм.
Създателят му Пон Джун-хо също намери
място сред номинираните режисьори.
Извън надпреварата за най-добър актьор останаха потенциални претенденти като Робърт де Ниро за „Ирландецът“,
Крисчън Бейл за „Пълно ускорение“, Адам
Сандлър за „Нешлифовани камъни“, Еди
Мърфи за „Долимайт е моето име“ и Тарън
Еджъртън, триумфирал наскоро на наградите „Златен глобус“.
Носителят на отличието за главна мъжка роля ще бъде избран измежду Антонио
Бандерас за „Болка и величие“, Леонардо ди Каприо за „Имало едно време в Холивуд“, Адам Драйвър за „Брачна история“,
Джонатан Прайс за „Двамата папи“ и Хоакин Финикс за „Жокера”.
Изненада е, че в надпреварата за найдобра актриса не е попаднала получилата
ласкави отзиви Аукуафина за изпълнението си в „Сбогуването”. Рапърката и актриса

се размина с шансовете да стане
втората азиатка с номинация за
главна женска роля. Първата - Мърл
Оберон, номинирана през далечната 1936 г., скрива произхода си.
Въпреки че киноакадемията пое
ангажимент да работи в посока
към повишаване на разнообразието след скандалите с „твърде белите Оскар-и“, единствената афроамериканка, номинирана тази година,
е британката Синтия Ериво. Ериво е
с номинация за ролята на аболиционистката Хариет Тъбман във филма
„Хариет”.
Синтия Ериво освен
това тръгва по стъпките на Лейди Гага и Мери
Джей Блайдж - звезди,
получили в една и съща
година актьорска номинация и номинация за
песен от филм. Ериво
ще се съревновава във
въпросната категория
с парчето „Stand Up“ от
„Хариет“, за което е номинирана заедно с Джошуа Брайън Кембъл.
С номинация в същата
категория изненадващо
се размина суперзвездата Бионсе, която беше
считана за вероятна
претендентка с песента
„Spirit“ от „Цар Лъв”.
Освен Синтия Ериво
и Джошуа Брайън Кембъл, в категорията са номинирани Елтън Джон,
Ранди Нюман, съпружеското дуо Кристен Андерсън-Лопес и Робърт Лопес и Даян Уорън. За Уорън, която досега не е печелила
„Оскар“, това е 11-а номинация.
Освен в категорията за песен от филм,
двукратният носител на „Оскар“ Ранди Нюман е номиниран и в категорията за оригинална музика за „Брачна история”.
С редките две номинации в актьорските
категории е Скарлет Йохансон. Преди нея с
подобно постижение могат да се похвалят
само 11 актьори.
Една от големите изненади, поднесени
от академията, е, че сред номинираните в
категорията за най-добра актриса в поддържаща роля не намери място считаната
за фаворитка Дженифър Лопес за „Да свалиш Уолстрийт“ (Hustlers).
Не по-малка изненада за наблюдателите
е, че извън надпреварата за най-добра анимация остана „Замръзналото кралство 2“ най-касовата анимационна продукция.
Оскарите ще бъдат раздадени за 92-ри
път в театър „Долби“ в Лос Анджелис на 9
февруари. За втора поредна година церемонията ще е без водещ.

Тео Ушев с противогаз: Страда, че не взе номинация
С противогаз, гледащ номинациите за
„Оскар“ – така Тео Ушев посрещна пред
компютъра си новината, че неговият
филм „Физика на тъгата“ не бе селектиран за престижната статуетка.
Анимацията, по романа на Георги Господинов, не донесе така чаканата втора номинация на българския аниматор,
който от години работи и твори в Канада. „Физика на тъгата“ бе в кратката листа
за статуетката в категорията „Късометражен анимационен филм“.
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„И тъй като всички публикуват щастливи видеоклипове за получените номинации – ето видеото на измамения
Минотавър;) Насладете му се:) Понякога
апокалипсисът е строго лично изживяване. Благодаря ви #NFB, Марк Бертран
Оливие, Калверт Джейми Кезлариан, Болио Кристин Ноел, Джули Рой, Георги Господинов, Надин Вио, Женевие Берард за
цялата упорита работа по довеждането
на филма до този момент. Ще продължим!“, споделя във видео Ушев, на което

той носи противогаз и диша тежко.
А „Физика на тъгата“ вече има 5 награди от 4 престижни световни фестивала.
Само преди две години анимацията на
Тео Ушев „Сляпата Вайша“ стигна до номинация от Американската киноакадемия.
„Физика на тъгата“ вече получи десетки похвали от кинокритици. Лентата
представя една меланхолична история
за изгубената младост и изгубената зрялост.
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☺

Канибалите хващат турист, палят
огъня, набутват го в казана и питат:
- Как се казваш?
- Какво ви интересува, нали ще ме
ядете?
- Как какво, а какво да пишем в менюто?





☺

Млад мъж е на гости в дома на американски милионер.
- Много обичам дъщеря ви – заявява по някое време той пламенно. – Да,
беден съм, но любовта ми е толкова
силна, че нищо не може да ме спре!
Искам да се оженя за нея, искам да я
направя щастлива завинаги!
- Добре. Но коя от двете ми дъщери
искате за жена?
- Която кажете, сър!





☺

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.





☺

- Ванка, ти детектор на лъжата виждал ли си?
- Е как?! Аз съм женен за него...





☺

На 1 януари се звъни на вратата. Отвътре се чува:
- Кой е?
Отвън:
- Полиция! Не се бойте, не сме гости...!





☺

Блондинка към мъжа си:
- Скъпи, пуснах си един филм на
компютъра, ама той е на английски?
- И какво - обадил се мъжът?
- Ами натискам Ctrl+Shift на клавиатурата и той пак си е на английски.





☺





☺

- Какви са вашите аргументи да поискате увеличение на заплатата?
- Падна ми се паричката от питката.

- Е, как на витрината?!... Та ние имаме пробна...





☺





☺

Мъж се обажда в реанимацията:
- Как е тъща ми?
- Пригответе се за най-лошото..
- Какво? Жива ли е?
Директорът на градската морга и
голям бизнесмен били приятели от
деца. Бизнесменът продавал мотоциклети. Една вечер директорът на
моргата звъни на бизнесмена:
- Брато, как си?
- Добре съм.
- Колко мотора продаде днес – попитал директорът на моргата.
- Днеска беше добре. Продадох 7
мотора.
- М-да-а-а... значи още един някъде
ми се губи.





☺

Катаджия спира блондинка:
- Госпожо, в нарушение сте. Знака не
го ли видяхте? Тук движението е само
еднопосочно.
- Е, и какво - сепнала се блондинката. – Аз да не би да карам в две посоки?
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☺



☺

☺

Мъж и жена приготвят багаж. Мъжът е отворил шкафа с „мокрия бар“ и
бавно и внимателно прибира в куфара всички бутилки алкохол.
- Скъпи, защо взимаш всички бутилки алкохол? Все пак заминаваме на
вилата само за два дни.
- Скъпа, взимам бутилките, не защото ние заминаваме на вилата за два
дни, а защото синът ни пубертет остава сам вкъщи за два дни.

☺

Трима приятели си говорят на по
чашка и се оплакват от живота.
- Не съм взимал заплата от три месеца - оплакал се единият.
- Това не е нищо. Аз пък не съм взимал нито заплата, нито аванс вече пет









☺

☺

- Скъпи, когато този млад човек дойде у нас да поиска ръката на дъщеря
ни, е достатъчно да кажеш: „Да“. Не е
нужно да падаш на колене, да му целуваш ръката и да викаш: „Спасителю
мой..“

Виц в снимка

Мъж се събужда в болницата след
упойка. В главата му свирят 100 гайди.
Вие му се свят. Въобще не е на себе си.
Идва докторът:
- А-а-а! Буден сте вече. Имам за вас
две новини. Една лоша и една добра.
С коя да почна?
Мъжът помислил и казал:
- С лошата.
- Ами лошата новина е, че вчера ви
ампутирахме десния крак.
- Кво-о-о – облещил се втрещен мъжът!
Гледа под одеялото и наистина десният му крак е ампутиран. Мъжът изпаднал в шок. Докторът:
- А сега добрата новина. Намерихме
купувач за дясната ви обувка. Пациентът от съседната стая...
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☺
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Две блондинки пият кафе.
- М-м-м! Муцка, кафето ти е великолепно!
- Да-а-а! Харесва ти, нали? Мъжът ми
го донесе директно от Бразилия.
- Сериозно!? Невероятно! Чак от
Бразилия го е донесъл и е все още горещо?!
Мъж наблюдава жена си как си слага грим. Станало му интересно и се поинтересувал какво тя точно прави.
- Ами гледай сега – казала жената. –
Първо, измивам с пяна, после тонизирам, след това слагам крем за основа,
после тонален крем и накрая пудра.
- И за какво го правиш всичко това –
попитал мъжът.
- Ами как за какво? Получава се естествен цвят на лицето.
Полицай патрулира по улицата. Изведнъж вижда, че в дъното на улицата
се е събрала тълпа и нещо крещи. Полицаят се затичал натам и като наближил, какво да види. На осмия етаж на
жилищен блок една възрастна жена
се е хванала с пръсти за парапета на
балкон и виси надолу. А някакъв мъж
в същия момент удря с крака по пръстите на жената, за да се пусне, да падне и да се пребие.
Полицаят се разкрещял:
- Какво правиш бе, изрод? Остави
жената, че ще стрелям.
- Това не е жена – извикал мъжът. Това е тъщата ми.
- Така ли – замислил се полицаят. –
Виж я ти как се е зацепила за парапета гадината.
Срещат се двама канибали. Единият
дава мъдър съвет на другия:
- Слушай какво! Никога не яж гладни студенти. Аз направих тая глупост
и яко се прецаках.
- Защо? – попитал другият. - Много
са кльощави ли? Месото смърди на
формули ли?
- Не. Не е това. Вчера сложих един
студент в казана да го варя, а той гадината 2 часа плува по повърхността
и изяде картофите и морковите в супата.

☺

В магазин за бельо:
- Може ли да пробвам този сутиен
на витрината?



Две блондинки седят на
пейка в парка и си говорят за
козметика и за мъже. По едно
време едната извадила от
чантата си козметичните си
принадлежности. Оттам извадила малко огледалце и се
погледнала в него. В следващия миг
учудено възкликнала:
- А!? Тази снимка ми е позната от някъде.
Другата блондинка погледнала и тя
в огледалцето и казала:
- Ама, разбира се, че ще ти е позната
бе, муцка... Това съм аз.

☺

Млад шемет отива в КАТ. Застанал
на гишето и пита:
- Извинете! Интересува ме къде и
как мога да изкарам книжка за шофиране на танк и бронетранспортьор.
- Господи! - изсмяла се служителката
зад гишето. – За какво ви трябва книжка? Карайте си така. Кой ще посмее да
ви спре?...
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След тежък семеен скандал:
- Скъпа, хайде да се разведем. Много те моля! Не мога повече да продължавам така. Много те моля! Хайде да
се разведем.
- А-а-а! Надявай се, ама няма да те
огрее. Вдовица взе, вдовица и ще оставиш.

При секретарката:
- Здравейте. Мога ли да поговоря с
вашия шеф?
- За съжаление, не. Няма го в момента.
- Ама как? Аз преди 5 минути го видях отвън, че стои на прозореца.
- Да. Ама той също ви видя.



месеца - простенал вторият.
Третият приятел мълчал,
мълчал и по едно време продумал:
- Аз пък не мога да се оплача. Всеки месец взимам пари
по четири пъти.
- Как така бе? - ахнали от
изумление другите двама.
- Ами много лесно. Веднъж
взимам аванс, веднъж взимам заплата и два пъти взимам... назаем.

Бодибилдинг

Двама много стиснати шотландци,
баща и син, тръгнали за Америка. По
едно време синът не издържал и попитал:
- Тате, още много ли има, докато
стигнем до Америка?
- Стига си плямпал, а продължавай...
да плуваш.
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Постна зимна мусака

Крем карамел с тиква

Л
500

г обелени картофи нарежете на колелца,
след това ги запържете
леко в 60 мл олио, докато се зачервят.
Нарежете 2 средно големи моркова на
кубчета, 50 г непечени фъстъци счукайте леко и ги смесете с 60-70 г грах,
60-70 г царевица от кутия и 200 г ориз.
В дълбока тава, която предварително сте намазали с олио, поставете на
дъното половината от картофите, върху тях поставете сместа от зеленчуци

и покрийте с останалата половина на
картофите. По желание украсете мусаката с кръгчета пресен домат.
Отгоре залейте със 100 мл растителна сметана за готвене, след това добавете 4 чаши вода и запечете 15 мин. на
250 градуса.
След това намалете фурната на 200
градуса и допечете мусaката до готовност.
Поръсете готовата мусака с пресен
магданоз.

СУДОКУ

юбимият на всички десерт в един
по-различен, но много вкусен вариант - крем карамел с тиква, да
ви е сладко!
Обелете, изчистете и измийте тиквата. Сварете 500 г на пара, докато стане
мека.
Извадете и сложете в чиния. Намачкайте я с пресата за картофи и оставете
да изстине.
В касерола сложете 1 л прясно мляко, 250 г захар и 1 пръчка канела. Изчакайте да заври и изключете. Оставете
канелата вътре, докато се охлади. Извадете я и прецедете сместа.
В купа разбийте 8 яйца. Добавете
млякото, 1 ванилия и тиквата. Разбър-

кайте добре, докато се смесят всички
продукти.
Направете карамела, като разтопите
100 г захар в съд на котлона. Налейте
на дъното на формички за крем карамел. Разпределете отгоре сместа с яйцата.
Поставете формите в тава. Налейте
вода и печете крем карамела с тиква
на водна баня на 150 градуса до готовност. Готовия крем оставете във фурната, докато се охлади напълно, а след
това приберете в хладилника за една
нощ.

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: Каракачани. Люспа. Товар. Шерпи. Ори. Лад. Памид.
Анилин. Ерове. Режим. Ат. Обои. Ахтар. Каиме. Синур. Благо. Набег.
Ратаи. Орле. Гетри. Напев. Кис. Сок. Адаши. Ручило. Разчет. Тесли. Ов.
Маса. Лимит. Илова. Наина. Ариел. Оптик. Арапи. Роко. Оркус. Ариец.
Вис. Ела. Легла. Курорт. Оксиди. Тлаки. Джип. Ичкия. Амзин. Ойлер.
Натан. Знаме. Вигор. Напа. Имена. Ласал. Цев. Пеони. Полибазити.
ОТВЕСНО: Дата. Благоразположение. Родео. Бекас. Траки. Амо. Лав.
Рисет.Заник. Спомен. Параван. Иде ли. Седил. Мехур. Атина. Гичев.
Чаши. Транш. Марал. Крило. Недра. Таити. Арати. Гал. Кир. Ербап.
Етапи. Ляноси. Паж. Лиерс. Риека. Араб. Кли- ника. Вулии. Цукат. Ла.
Има го. Чилер. Риман. Асол. Иорки. Олово. Знаци. Приам. Лилов.
Кирии. Пет. Заинтересованост. Нрави.
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Астрологична прогноза
15 - 21 януари 2020 г.

ОВЕН
Сетивата ви се обострят и искате да
опитате от всичко
- нови гледки, вкусове, аромати. Добротата и добронамереността ви към
хората днес ще ви
се отплати след време. Силно желание за
приключения и пътешествия ви връхлита,
но карта няма да ви е нужна - приключенският дух е единственият пътеводител,
който ви е необходим. Получавате възможността да погледнете ситуацията на
работното ви място от съвсем различна
перспектива, така че не я пропилявайте

ЛЪВ
Бива ви в измислянето на иновативни идеи и умни
решения, но сте
по-добри в мотивирането, отколкото в участие в осъществяването на
идеите. Бъдете внимателни в изразяването на конструктивна критика, защото думите ви може да бъдат разбрани погрешно. Откривате вдъхновение във всичко.
Можете да видите красотата дори в един
обикновен камък. Това ви откроява от
тълпата и ви кара да гледате с оптимизъм
и надежда към бъдещето.

СТРЕЛЕЦ
Вашето любопитство и проницателност може да
разрешат проблеми от световен мащаб, ако положите необходимите
усилия. Очаква ви
вълнуващ романс, така че не позволявайте срамежливостта ви да застане на пътя
на удоволствието. След като премахнете
всички ограничения, които сте си поставили - или които другите са ви поставили
- във всички аспекти на живота, ще осъзнаете колко голям е светът и колко неща
предлага той. Днес ви очакват малки, незначителни проблеми около здравето ви.

54

ТЕЛЕЦ
Не всеки получава
добра възможност
да промени благосъстоянието на семейството си и да
се възползвате от
нея означава, че
са възможни големи промени в живота ви. В тази промяна
приятелите ви са най-големите ви съюзници, така че не се страхувайте да изразите всичко, което мислите. Те знаят как
да опазят тайните ви. В този период правенето на пари и тяхното задържане не е
проблем за вас. Парадирането с това обаче може и да се окаже проблем.

ДЕВА
Ще имате противоречие за нещо
незначително
с
член от семейството или близък приятел, но спорът
може да е повлиян
от нещо негативно,
което се крие под повърхността на взаимоотношенията ви с този човек. Може да
продължавате да игнорирате проблема и
той вероятно ще отшуми, или може да се
справите с него веднъж завинаги. Изборът
е ваш. Творческа енергия блика от вас - направо е престъпление да не споделите със
света своите скрити таланти.

КОЗИРОГ
Може и да нямате
всички отговори,
от които се нуждаят близките до
вас хора, но въпреки това те оценяват
помощта,
която можете да
им дадете. Имате много силна интуиция,
възползвайте се от нея, за да подобрите отношенията в семейството си. Вярвате на 100% в себе си, така че няма нещо,
което да не можете да завършите с успех.
Нали знаете, че има някой, който винаги
се съмнява във вас - докажете му, че греши. Очаква ви интересна среща с интересен човек, насладете се на компанията му.

БЛИЗНАЦИ
Може да ви поканят
да се присъедините
към клуб, но бъдете
сигурни, че сте наясно с всички детайли. Не постъпвайте прибързано към
нещо, спрямо което
се чувствате несигурни. Репутацията ви е
подложена на изпитание, но няма от какво да се тревожите. Неверните слухове
ще бъдат потушени много лесно. Толкова сте проницателни, че никой не може да
скрие нещо от вас. Запазете наблюденията си в тайна до момента, в който може да
ги използвате по предназначение.

ВЕЗНИ
Нещо пречи на
блаженото
ви
щастие, но вие
няма да му позволите да ви
спре. Ще имате прогрес, ако
не позволявате
на скептиците да ви подведат. Ще имате
най-добрите намерения и не можете да
си обясните защо хората смятат обратното. Ще трябва да положите допълнителни
усилия, за да направите добро впечатление на купони и събития, но не можете да
понесете мисълта, че някой не ви харесва.

ВОДОЛЕЙ
Да фантазирате за
нещо е приятно,
но когато върнете мислите си към
реалността, осъзнавате, че всичката тази работа вас
чака. Удоволствията са ви приоритет №1 и да преоткриете света на гурме кухнята или да пазарувате екзотични стоки са сред топ нещата
в списъка ви. Стига да сте в границите на
бюджета си, не би следвало да изпитвате
угризения с оглед на изхарчените за това
средства. Вие често предизвиквате интересни дискусии и това важи с пълна сила
за следващите дни.

РАК
Много
интересни
личности се появяват в живота ви, а
вие можете да прекарате дори часове,
говорейки си с непознати. За вас не
представлява трудност да разчупите леда с непознат. Притежавате силен предприемачески дух, а вие
трудно отстъпвате и не приемате не за отговор. Ако професията ви не е в областта
на търговията, то дори не се замисляйте,
ако можете да я смените в тази сфера, защото това е кариера, която си заслужава
да преследвате.

СКОРПИОН
Вие сте страхотни
във връзките си с
околните и вашите
приятели и колеги са изумени колко бързо ги свързвате с хора, които
могат да им бъдат
от полза. Освен
това сте и чудесен сватовник. Дано сега
покрай вас има повече хора, които искат
да намерят своята половинка. Имате необходимост от някаква електроника или
технологично устройство - няма да представлява никаква трудност да попаднете
на добри оферти.

РИБИ
Семинари и обществени срещи
са чудесно място
да изразите своята
гледна точка. Експерти по флирта и
вниманието, което привличате към
себе си, ви прави самоуверени и ви кара
да се чувствате страхотно. Дори да имате
партньор до себе си, няма да му навредите, ако си побъбрите с непознат. Чувствате се свързани с определени хора или
места по един специален начин, не отричайте тази връзка. Може и да го смятате за
чисто съвпадение, но не можете да избягате от това, което е трябвало да се случи.
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Не давайте тези храни
на домашните си любимци

Сред опасните за здравето им продукти са плодове, зеленчуци и цветя

Д

омашните ни любимци са любопитни, те откриват света
чрез обонянието и вкуса и в
повечето случаи имат апетит,
който за съжаление може да
им навреди. Затова ние трябва да бъдем нащрек. И е много важно да знаем,
че храната, която за нас е напълно безвредна, може да се окаже отровна за четириногите ни приятели.
Ето някои продукти, с които трябва да
бъдем особено внимателни.

Лук и чесън
Лукът и чесънът съдържат сярното съединение алил пропил дисулфид (Allyl
Propyl Disulphide), което разрушава червените кръвни телца и причинява анемия. В редки случаи тя води до сериозни
нарушения във функцията на вътрешниху бъбреците на животните. Внимавайте
за симптоми като диария, апатия, загуба
на апетит, повръщане.

Кафе и шоколад
Кафето и шоколадът съдържат вещества, които са опасни за котките и кучетата. Могат да причинят повръщане,
дори консумирани в ограничени количества. Натуралният черен шоколад е
даже по-вреден от млечния и съответно може да доведе
до още по-големи по-

те органи. Симптомите са замайване,
повръщане, диария, апатия, ускорено
сърцебиене и могат да се появят в рамките на няколко дни.
Внимавайте и с лилиите. Те са много красиви цветя, но са смъртоносни за
животните. Някои сортове дори имат
изключително силен невротоксичен
ефект, ако попаднат в храносмилателната система, пише сп. „Обекти“. Лилията

съдържа вещества, които са отровни за
бъбреците. Симптомите на натравяне с
лилии са липса на апетит, повръщане,
необичайно уриниране, засилено слюноотделяне.
Сред изключително вредните за животните храни са и гроздето и стафидите. 15 г грозде е достатъчно, за да отрови 4-5-килограмово куче! Гроздето и
стафидите имат смъртоносен ефект върражения. Кофеинът причинява
необичайно уриниране, обезводняване, аритмия, проблеми с панкреаса, високо кръвно налягане.
Опасни са и пилешките кокали. Те не
са отровни, но въпреки това могат да
доведат до някои сериозни проблеми.
Когато кучето ги гризе, се строшават на
малки парчета, които могат да заседнат
в гърлото или при поглъщане да се забият в хранопровода. Дори да достигнат до стомаха, е възможно да причинят
перитонит, което е изключително опасно състояние.
Внимавайте и с ябълките. За разлика
от зелените ябълки, червените могат да
доведат до редица алергични реакции
при кучетата. Най-опасни са не самите
ябълки, а семената. Трябва да знаете, че
семената на ябълките, черешите и кай-
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сията съдържат цианид. В малки количества цианидът е безопасен за хората,
но много опасен за животните. Първите
признаци на натравяне са повръщане,
диария, обезводняване. Не чакайте да
се появят. Ако домашният ви любимец е
погълнал такива семена, заведете го незабавно на ветеринар.

Домати
Само неузрелите, почти зелени домати могат да бъдат опасни за здравето на
човека, докато за животните са опасни всички домати. Все пак един
домат седмично е безопасен
за куче, което е свикнало да приема натурални
храни. Доматите съдържат соланин, който срива функцията
на червените кръвни телца.
Вредни са и суровите яйца. Те не
са особено полезни
и за хората. Всеки е
чувал за салмонела,
нали? За животните
са също толкова опасни. Освен това съдържат авидин, който възпрепятства обработката на
витамин B.
Сред опасните за животните
храни се нарежда и авокадото. То съдържа токсичното вещество персин. И
докато за хората е отровна само ядката,
то за котките и кучетата е опасен целият
плод. Персинът причинява гастроентерологични смущения, затруднения с дишането, сърдечни проблеми.
Не давайте на домашния си любимец
и сладолед. Той съдържа голямо количество мляко и захар. Повечето животински организми не могат да обработват
лактулоза. В резултат получават диария,
повръщане, гастроентерологични смущения. В по-големи количества захарта
води и до сериозни проблеми със зрението.
Грижете се за здравето на вашия домашен любимец! Ако се натрови с нещо,
в никакъв случай не опитвайте да го лекувате на своя глава. Не губете време и
го заведете на ветеринарен лекар!
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Чудо: Яворов се завърна
с нови стихотворения

21 оригинала на големия български поет възкръснаха след век

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Я

luba@bg-voice.com

воров е стоплил много сърца, проникнал е в много умове, превърнал е милиони в
свои вечни почитатели. И ако
те някога са съжалявали, че
тъй рано геният е отлетял при звездитете, без да има време да остави още шедьоври, то сега имат повод за радост. На
разположение са три чисто нови стихотворения на Яворов, останали непознати за широката публика. „Брат за брата“
и „Незнаен войн“ вече могат да застанат
редом до „Две хубави очи“ и „Заточеници“, заедно с още 19 непознати текстове
и документи на Яворов, за които се разбра преди дни. Истинско чудо, възкликнаха изследователите!
Яворов, скитащ по пиринските върхове македонски комита с нежна душа,
който покорява лирическите върхове
на българската литература, отново е тук.
Яворов, който живя бурен и активен живот, за да го завърши самотен и дълбоко
нещастен.
Новите му стихове стават повод да си
спомним отново за него и за неговия
безкористен патриотизъм и за великата му, чиста, но трагична по своята невъзможност любовна история. Любовта
между Пейо Яворов и Мина Тодорова е
една вълнуваща, безсмъртна приказка,
която въпреки че се е състояла преди
почти век, и до днес продължава да вълнува и затрогва българи от различни поколения.
Сред откритите нови 21 документа от
творчеството на нежния поет освен трите стихотворения има и четири писма,
девет требвания - документ, с който се
освобождават четници, както и четириразписки и къс от турско знаме.

Снимкa: bg.wikipedia
Книгата за Яворов, която предстои да излезе

Новите
стихотворения
На незнайний герой
И паднах сякаш поразен от гръм –
зарових плачещо лице в земята
и чух със сетни сили чуден звън –
звънът на бойната тръба и на
войната…
И тук ще стана бучка пръст,
но пак ще съм във теб, Родино,
дори и да не турят кръст,
ти, майко, пак ще помниш мойто име.

Брат за брата
Немея аз във смъртен страх.
Един въпрос гори душата
В достойнство ли живот живях
и бях ли брат за брата.
Не е ли таз земя една,
в която свойте близки ще изпратя
и като майчица една
тя ще ни прегърне като братя.

Знамето е нарязано
със сабя от поета
и надписано от Яворов като дар до съратника му Григор Белокапов.

Снимка: БТА

Писмата са адресирани до Тодор
Александров, Христо Чернопеев и Тодор Николов. Откритите документи са
литературна сензация.
Оригиналите са закупени за 27 000
лева от колекционера Христо Попов. Не
е известна още историята им, собственикът им твърди, че ги е намерил захвърлени на улицата.
Непознатите стихотворения на Яворов излизат в нова книга, озаглавена
„Непознатият Яворов”. За първи път те
се представят в родната къща на поета по време на „Яворови януарски дни
2020“, които се откриват на 13 януари в
Чирпан.
Книгата разказва за онзи момент от
живота на поета, в който той за втори
път отива да се бори за освобождението
на Македония и е войвода на чета от Македоно-одринското опълчение.
Тогава е избран и за първия кмет на
град Неврокоп, днешен град Гоце Делчев, и заедно с още трима войводи успяват да превземат Кавала, като се представят за парламентьори на българската
войска.
„Да се открият в днешно време оригинали на Пейо Яворов е събитие, а когато

сред тези оригинали има и стихотворения, това вече е сензационно събитие“,
заяви доц. Бошнакова, която е автор
на изследването „Яворов и Македония
1895-1914 г.“ и доказала вече автентичността на новооткритите документи.
„Всичките документи са оригинали,
подписани от Пейо Яворов. Писмата са
допълнително подпечатани, както и разписките, с печата на Цензурната комисия на Царство България, която действа
по време на Балканската война.

Всичките документи
са от октомври 1912 г.,
когато Яворов е в Македоно-одринското опълчение като воевода на чета №15.
Част от документите са издадени, докато
той е временен кмет на Неврокоп“, разказа доц. Бошнакова.
Трите стихотворения не са любовни, а
са посветени на войната. „Едното от тях е
много силно антивоенно стихотворение
със заглавие, което съм поставила според първата строфа - „Брат към брата“,
допълва тя.
Второто стихотворение е посветено на
битката и героите при Ножот. Това е едно
голямо сражение през 1907 г. в Македония, когато обединените чети на ВМРО
се бият с превъзхождащите ги сили на
турската армия, въоръжени с картечници“, каза доц. Бошнакова и добави, че
„това е първото стихотворение, посветено на тази битка. Яворов го е написал по
молба на воеводата Тане Николов.
Третото стихотворение е озаглавено
от самия автор „На незнайни герой“. В
него по неповторим начин е предадена
безкрайната любов на автора към Родината.
Документите попадат при доц. Бошнакова през пролетта на 2019 г., когато при
нея идва млад мъж, който

се представя като
колекционер

Снимкa: bg.wikipedia
Част от откритите ръкописи
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Той оставя документите за анализ.
Анализът на почерка, хартията, адресатите на писмата, сред които са Тодор Александров и Христо Чернопеев,
доказват тяхната автентичност, обясни
още доц. Бошнакова. Самата тя определя откритието на стиховете на Яворов
като „чудо“.
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Българин влезе в Гинес
за набиране с тежести
Това е вторият път, в който Борис Налбантов чупи рекорд

Б

ългарин записа името си в Гинес с изключително постижение – той направи 38 набирания на лост само за 1 минута,
и то с 18-килограмова раница
на гърба си.
Рекордът е дело на Борис Налбантов.
Той е само на 26 години, но това е вторият път, в който влиза в лигата на рекордьорите. Първия път, когато е записан в
Гинес, е през 2017 г. Тогава той успява да
направи най-много набирания за една
минута. 54 пъти Борис се изтласква над
лоста, и то в рамките на 60 сек.
„Няма нещо, което да не може да се
случи, ако човек, който наистина го
иска, си го постави за цел“, сподели Борис Налбантов пред NOVA.
Според него, за да успееш в това състезание, трябва да имаш много здрави
ръце. Но българинът е категоричен, че
не те правят възможно чудото.

Снимкa: „Нова вест“

Най-важната роля
играе гърбът
Трябва и да са ти достатъчно здрави
предмишниците, за да се държат през
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цялото време, и достатъчно издръжливи бицепсите“, смята Борис.
Той отдава живота си на спорта от
дете. Още когато е само на 6, започва да
тренира борба. Няколко години по-късно детското боричкане прераства в сериозни тренировки по два пъти на ден.
Въпреки че не учи в спортно училище, а в руска гимназия, Борис изгражда
желязна дисциплина. 12 години се състезава професионално. Завоюва златни
медали като републикански шампион.
Решава обаче да се откаже от тепиха, но
не и от спорта.
Така през 2017 г. чупи първия рекорд.
Три години по-късно американец го подобрява, но това не отказва атлетът. Напротив - още по-силно иска да надскочи
себе си. И така новият успех идва заслужено.
Борис вярва, че неговият личен пример вдъхновява други да преследват
целите си докрай.
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Снимки: Thach Mai, Prime Muay Thai Promotions
21-годишният Георги Кольов победи по точки на първия си мач в Илинойс

ГАЛИНА ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

П

обеда за 21-годишния боец
по муай тай Георги Кольов
от Стриймууд на първия му
голям мач в Илинойс. В събота, в Ромеовил, той надви
7 години по-големия Джак Воланти, който има доста битки зад гърба си. „Аз вярвах в себе си, и че мога да победя“, каза
Кольов, за който тази първа битка беше
и голям психилогически тест.
Млад, напорист и смел, българинът
от чикагското предградие Streamwood
се изправи срещу американеца от италиански произход Воланти в първата си
официална среща като аматьор в Илинойс пред погледа на десетки българи.
„В първия рунд го блокирахме, падна
на главата си“, казва Добрин Добрев, наставник на Георги Кольов. „Усетих го тогава, че се изплаши“, разказва боецът
Кольов. Битката продължава много тежко обаче. Със силна подготовка и опит
зад гърба си, Джак

Георги Кольов в края на мача

Муай тай: Георги Кольов
от Стриймууд с голяма
победа в Илинойс

Българският боец: „Аз вярвах в себе си и че мога да победя“

Воланти нанася тежки
удари
на 7 години по-младия Георги
Кольов. „Изглеждаше в деня
на мача много голям“, споделя Кольов „В началото се смутих, мислих си,
че той има повече мачове и опит“. Въпреки това българинът не
се отказва. „Исках да
го нокаутирам в първи рунд, но стратегически беше по-добре
да го бия по точки“, казва Кольов. Във втория
рунд Воланти нанася тежък
удар с лявата ръка в челюстта на българина, но във всичките три рунда сънародникът ни води
по точки. „По едно време мислех, че той
ме води, но хвърлях много тежки удари,
с всеки удар се опитвах да го нокаутирам“, споделя Кольов.
„Противникът беше силен, добър
боец“, казва Добрин Добрев. По думи-
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Георги Кольов (вляво) и Добрин Добрев (клуб „Анаконда“, Сливен)

те му за
победата на
Кольов е
допринесла
смелостта му
и силната психика преди срещата. „В
четвъртък като влязох в залата, бях с 5 паунда отгоре, които трябваше да сваля за 1 ден“, казва Георги Кольов. Облечен с два тежки пуловера и с
два спортни екипа, той прави 3 часа спаринг, за да успее да влезе в категория

Welterweight „Това беше голям стрес за
организма“, казва наставникът на момчето Добрин Добрев „Ние отделно трябваше да сваляме още, за да влезем в тази
категория заради двамата отказали се
да се бият с него преди това“.
Докато пътували към кантара, ден
преди мача, на Георги му станало лошо
от строгата диета и липсата на вода.

27 часа изкарах
без храна и вода
казва българинът. „Качих се на кантара,
бях 164 паунда (74 кг). Още като ми каза-

ха, че минавам, започнах да ям банани,
шоколади, всичко, което моят треньор
ми донесе“, сподели Георги Кольов. „Не
се получиха сблъсквания на кантара, но
противникът се усети силно заплашен“,
казва Добрин Добрев.
„Моят стил е такъв, че като ме удариш,
се усмихвам, и това може би го заблуди,
че ударите му не са толкова силни“, казва за борбата Георги Кольов. Българинът е щастлив, че няма белези по лицето
си, и казва с усмивка, че повече бой е ял
по време на спаринг, където са му чупили носа повече от 3 пъти.
Над 600 души станаха свидетели на
победата на младия българин, боец по
муай тай.
„Присъстваха много българи, към стотина“, казва Георги Кольов „От техните
викове аз се мотивирах и от адреналина
се чувствах готов да се докажа“. На края
на срещата съдийската комисия казала
на състезателя, че е имал „най-солидната подкрепа в залата“.
Кольов, който е родом от Видин, живее в Америка вече 15 години. Интересът му към бойните изкуства е предшестван от години във фитнес залите, но и
успеха на баща му. „Моят баща е

бивш професионален
боксьор в България
Той се отказа от кариерата си в родината, за да емигрира тук и да даде по-добро бъдеще на мен и брат ми“, казва Георги Кольов.
Още преди победата на българина
срещу Воланти имало интерес за още
битки. „Искам просто малко да почина,
да се върна в залата и да наблегна повече на бокса“, казва Кольов. Тепърва той и
треньорите му ще анализират този първи дебют на ринга и ще начертаят бъдещи планове за развитие на боеца.
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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!

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
OWNERS $$$,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, НАЙ-ДОБРИЯ
ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL
шофьори! тел.(847) 483-8787 *24/7 Диспеч
*Регионална работа *Предимно леки товари *Чек всеки петък *Fuel Discounts до
$0.70/gal! 8476659273 №17238
OWNER/DRIVERS,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD
Freight набира owners, сериозни хора за
сериозна работа, букинг на ry vans-5000 до
6500 на седмица. .reefer booking-5500-7000
на седмица. за шофьори: volvo2019 i-shift,
добро заплащане . не се чудете, а звънете.
Благодаря ви. Тел.: 7738274439 №17244
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60525, company is
doing midwest to west coast loads and backpay is based on experience.For more details
call 708-668-5736 №17245
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Търся CDL
Шофьор,Hazmata e добре дошъл,но
ако няма няма.През една или две нощи
в къщи.Заплащането се разбираме на
място,за повече информация на тел.847749-9161 №17248
CDL ВОДАЧ,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift
Volvo, голямата кабина с APU, $0.65/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17259

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

РАБОТА В ОФИС,
Цена US$, Зипкод 60005, Tърся човек на 3-месечен договор за работа
в офис в Arlington Heights, пълно работно време, понеделник до петък.
Изискване - добро ниво на владеене
на английски и компютърна грамотност. За повече инфо - обадете се на:
224-334-2227. №17239

MATERIAL DRIVER ,
Цена US$0.00, Зипкод 60527, Tърсим material purchasing assistant and
material driver .Full Time to help with
obtaining permits and materials. Не
се изисква опит.Необходимо е да
имате добър английски. .Офиса е
в Burr Ridge.Обадете се на 630-2271111 №17256

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

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

CDL CLASS A,
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007,
CDL Class A Drivers Търсим шофьори за постоянни курсове от WI до
NC , заплащане 55-60 цента на миля!
7736036413 №17257
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Търсят се
жени, caregiver, part-time,следобени
часове Chicago, Arlington Heights,
Hoffman Estates. $15 на час. 847-813-5108
8478135108 №17261
DISPATCHER ASAP ,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking
company is Hiring Dispatcher for its location
in Lake Zurich ,IL We require fluent English
and computer skills for more info call 773580-4032 7735804032 №17277
TRUCK OWNERS,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Owneroperator needed to drive mid west, south,
south east, ...free plates provided by the
company.Trailer rental,ELD,Prepass... Call-1844-349-4349. №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 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

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

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
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
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 847-261-4912 Иван. №17236
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

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

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
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
STAFF ACCOUNTANT,
Цена US$0.00, Зипкод 60030, Great Lakes
Gelatin Co is looking to hire a Staff Accountant.
The position requires a Bachelor\\\’s Degree
in Accounting, Finance or Economics and 3-5
years of diverse experience with strong cost
and inventory accounting. Please forward
your resume to Lynn Harshbarger at lynnh@
greatlakesgelatin.com 8472317465 №17177
LOCAL CDL DRIVER,
Цена US$ 6,666.00, Зипкод 60007, Предлагам локална работа за CDL driver всеки
ден, всяка вечер в къщи. Паркинга е в Elk
Grove Village, но ще се разберем да го преместим близо до вас да ви е близо. За повече инфо: Tel.847-749-9161. №17140
РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна компания търси контрактори за
съвместна работа. За повече информация се обадете на телефон (224)659-2356.
№17141
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
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift
Volvo, голямата кабина с APU, Около 30003500 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

15 - 21 януари 2020 г.

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
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift
Volvo, голямата кабина с APU, Около 30003500 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 60172, Търсим шофьор за къси мили /midwest region,dry
van. Заплащане 0,65 цента на миля или
$300 на ден. За повече информация 773732-5718 №17063
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ ,
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU. Около 3000-3500 мили
седмично, $0.60/миля. Отлична работна
среда с човешко отношение. 7737421234
№17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60156, Търсим работници почасово - здрави българи. Шофьорска книжка е в голям плюс. Нередовен график през седмицата и често работа
в съботите. Текст на 312-919-8618 №16826
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит
търси работа. Намирам се в България.:
+359-876-511-784 Viber №16634
LOCAL DRIVER CLASS B,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position
available for local driver class B HAZ MAT
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 pm
8475329087 №16501

COAST TO COAST
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ,
Цена US$ 2,000-8,000, Зипкод 60181, Търсим следващият индивидуален бизнес
партьор който иска да прави неограничен доход по негово 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
ИНВ СЕТ БУК,
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
OWNER OPERATORS ONLY,
Цена US$ , Зипкод 60016, We mostly run
Reefers, but welcome drivers who have Dry
Vans. 24/7 dedicated freight ,Must have 2
years Experience POWER ONLY $1,70 PER
MILE 6308475936 8475534122 6308475936
№16811
NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17104, We need next
independent contractors in PENNSYLVANIA
;
Housekeepers/housemen
Laundry
attendant , maintenance Front desk We 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
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60070, Caregiver с
опит и кола търси да замести кергивъри в
почивните дни. Намирам се в Prospect Hts.
Ph:872-400-1904 №17276
DISPATCHER,
Цена US$ 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 e-mail:VsslPvlv@
comcast.net или текст на тел.: 773-7123757. 7737123757 №17165
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген
37 год търси бедна, сериозна и отговорна
жена с американски паспорт. Подробности по телефона. 7738959620 7738959620
№17183
РАБОТА,
Цена US$ 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
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 60016, 7068889051
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za
gledane na momichence na 18 meseca v Mt
Prospect.Za poveche informacia obadete se
na 248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит
търси работа. Намирам се в България.:
+359-876-511-784 Viber 359876511784
№16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или
офиси за почистване. Тел.: 7088900577
7088900577 №16519
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
TOWNHOME FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60525, 3 bedroom
townhome in La Grange,Il for rent. call for
details 7086685736 №17246
2-BED,2-BATH ARL.HTS,
Цена US$1,300.00, Зипкод 60005, Apt. for
Rent, available immediately,Underground
garage,close to I-90,grocery story at walking
distance.Call for more info. 7737424498
№17254
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60625, Обзаведена
стая под наем в къща в Des Plaines За контакт 847 609-3535 №17263
3 BED ROOM APARTMENT,
Цена US$ 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:847-854-8094,dimitrova07@
yahoo.com www.airbnb.com 8478548094
№17223
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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.: 847-349-8330 8473498330
№17203
СТАЯ В ELGIN,
Цена US$ , Зипкод , Давам стая под наем.
$500 на месц. Влк.всичко и интернет. Има
паркинг място, Намира се в Елджин близо
до 20 и 59. Обадете се на Александра: 630764-9725 6307649725 №17204
3 BDRMS MT PROSPECT,
Цена US$ , 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
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#224-717-9656 №17036
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#224-717-9656
№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
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

IFTA CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center
www.smarttrucking.us
331-551-8787
van53co@gmail.com IFTA Calculation Class
Dispatcher Training Car Hauler Dispatcher
Training Safety Manager Training Call or
Email for Holiday Discounts! 3315518787
№17146
HEAT COOL ELECTRICAL,
Цена US$0.00, Зипкод 60076, Продавам,
инсталирам, поддържам и ремонтирам
всички модели и марки фурниси и кондиционери. Лицензирани електро услуги.
Камен, тел.847-922-1677 №17086
SAFETY WORKSHOP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Seminar
November 21: Reduce violations and
improve your trucking company\\\\\\\’s
safety score www.smarttrucking.us 331-5518787 №17037
БОЯДИСВАНЕ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване и
леки ремонти.компания с иншуранс за
вашето спокойствие. 8473122155 №17049

TRANSFER VHS TO DVD,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Презапис от
VHS , MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на негативни филми в дигитални
снимки. 630-456-1366 №17249
РЕМОНТИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на
всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ
И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен
847-962-0242. №17251
ПОДАРЪЦИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, WraptopiaПрофесионално опаковане на подаръци
за всякакви поводи -фирмени тържества, годишнини, сватби, лични призници
3312344817 №17260
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ,
Цена US$ , Зипкод , Дамско и мъжко подстригване, боядисване, кичури, къдрене,
кератин. Тел.: 708-415-7911 7084157411
№17205
HOME MASSAGE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, 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 331425-5616. 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

IMIGRATZIONI USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60194, pomosht pri
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit.
Stancho tel 708 415 0590 №16789

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
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
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

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

КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ , Зипкод 60089-3328, Професионално почистване на канализация, кухненски мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-6611 2245957923 №16825

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

ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания апартаменти, къщи, офиси, антики, пиана,
хоистинг. Отстъпки за българи. (312)9198618. 15 години опит, достъпни цени.
3129198618 №16827

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

FOKUSNIK ZA DETZA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590
№16788

2009 VOLVO VNL670,
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194,
AUTOMATIC exceptionally well maintained:
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time
oil changes, and regular preventative
maintenance performed. Ready for the road!
DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes inside:
Microwave and fridge!. Become the lucky
owner today! CALL NOW! Contact Jimmy @
872-240-0067 №17079

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

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)2619099 №16629

Chicago + suburbs
PRODAVAM AUDI 6,
Цена US$1,990.00, Зипкод 60093, Prodavam
Audi 6 v dobro sastoanie 2003 g.164000
mili vsi4ko raboti,novi gumi,akumulator,n
akladki,podgravashti sedalki,verigi,mnogo
ks4estvena
muzika,luk
i
dr.1990
dolara,zaslujava si. 7736663565 №17240

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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динственият български остров, превърнат в туристическа атракция, е остров Света
Анастасия в Бургаския залив.
Той е забулен в мистерия и за
него се разказват стотици легенди и истории.
„Притежателят на този сертификат
носи титлата Островитянин. Настоящият документ задължава собственика да
си спомня с усмивка за пребиваването
си на остров Св. Анастасия и да разказва навред за чудното място, което е посетил. Тръгвайки си оттук, всеки Островитянин получава малко от скритото на
острова съкровище: приключенски дух,
свобода и любов към морето.“
Така всеки Островитянин може да напусне острова богат със съкровище,
което съхранява жив спомена за удивителното парченце земя сред морето, заредено с история, легенди, емоция, ведра тишина и красота.
В романтичния свят на малкия остров,
на 4 морски мили югоизточно от Бургас
може да се стигне само след трийсетина минути плаване с общинския катамаран „Анастасия”. Изграден от вулканични скали, висок 12 м, островът има площ
едва 9 дка, но на всяка крачка чакат исторически артефакти.
Климатичните условия и морската
вода са оформили скални образувания,
оприличавани на Дракон, Вкаменен пиратски кораб, Порта на слънцето, Гъба.

Тайнствени легенди
посрещат туристите
на острова и обещават истинско пътешествие във времето. Малкото късче
земя сред морето крие невероятни тайни. Мистиката се усеща още на кея. Тя
е скрита във всеки камък, в старинния
фар и някогашните манастирски килии,
превърнати днес в уютни хотелски стаи.
Островният музей е мястото, в което са
скрити част от тайните на Св. Анастасия.
Седемте изложбени зали разказват
невероятните легенди, които обвиват в
мистика острова. Едната от тях е скрила

Остров Света Анастасия:
Легенди за викинги и пирати

Призрак пази несметни съкровища на българския остров
несметно пиратско съкровище. Призрак
на морски разбойник пази сандъците
със злато и скъпоценности. Зала „Карцер“ е посветена на годините, в които
островът е бил превърнат в политически затвор. Тя разказва съдбата на 43мата комунисти, заточени там и успели да избягат от някогашния Болшевик.
Друга зала, обзаведена с криви огледала, носи името „Екамос”. Подът е светещ и имитира морско дъно, покрито с
планктон.

Крие златото на
Вълчан войвода
Преданията за съкровища не свършват дотук. Някои вярват, че под самата
Св. Анастасия е скрито имането на Вълчан войвода – златни монети и накити, а
до него се стига през стар зидан и вече
пресъхнал кладенец в центъра на острова. През годините много смелчаци
са отивали да го търсят, но досега никой
не го е намерил. Вярва се, че на острова
съществуват две подземия, чийто вход
е много добре замаскиран и никой не
може да проникне до тайните им.
Св. Анастасия дълго време е бил блян
за пиратите. Легендите разказват за
един от набезите им по времето, когато
на острова имало манастир. Монасите
се затворили в църквата и се помолили
на св. Анастасия

да ги избави
от разбойниците
И светицата изпратила страховита
буря, която разцепила пиратския кораб. И до днес останките му са вкаме-

нени в скала, която може да се види от
всеки посетител на острова. Вярва се, че
причината за пиратските набези е заровено на острова златно съкровище, пазено от призрака на загинал на острова разбойник. Единственият начин той
да бъде омилостивен и да предаде късмета, с който е омагьосано съкровището, е звън от падащи монети. Твърди се,
че всяка хвърлена в кладенеца монета
може да сбъдне най-съкровеното желание.
Според друга история пък, навремето до острова са достигали викинги. Документирани сведения за това няма, но
има следи от две опожарявания.
В чест на покровителката св. Анастасия на острова имало манастир, чиято
църква е запазена до наши дни. Ценният резбован иконостас е датиран от
1802 г. Манастирските сгради са преустройвани многократно през годините,
а част от тях са превърнати в интерактивен музей. През 1889 г. френска компания построява фар върху железен
стълб. Строежът на бялата фарова кула
започва през 1912 г., като от 13 юни 1914
г. до днес

той направлява
пристигащите кораби.
Част от музея е посветена на светицата, чието име днес носи островът - света Анастасия Фармаколитрия (от гр. избавителка от страдания), която била
прочута лечителка. С тези нейни способности е свързано изграждането на
автентичната пекарна. В нея може да
се насладим на топли и студени напит-

ки, приготвени с билки от острова и региона.
В ресторанта с името „100 години назад“ се предлагат морски специалитети
и ястия, приготвени по стари бургаски и
манастирски рецепти.
Посетителите на острова могат да наблюдават мигриращите птици по прелетния път Виа Понтика. Всяка пролет и
есен над него преминават огромни ята
от бели и черни щъркели, обикновени мишелови, осояди, малки кресливи
орли.
Островът е вписан и в историята на
българското кино. През 1957 г. Рангел
Вълчанов снима там филма „На малкия
остров”. На това място се развива действието и в „Островът“ на Камен Калев, заснет през 2010 г.
Над 40 000 туристи са посетили през
отминалия летен сезон остров Света
Анастасия край Бургас. Гостите са били
от България и от цял свят - Германия, Англия, Русия, Япония.
В момента островът е зазимен. Катамараните с туристи вече не пътуват дотам, растенията и пейките са обвити със
стъклена вата, която да ги пази от влагата. През зимата ел. захранването се
изключва и местният ресторант, предлагащ изключителни рецепти с морски
дарове, се премества в романтичните
къщички на бургаския площад „Тройката“. На острова остават само двамата фаропазачи заедно с кучето Анастасия. Бурите тук са изключително опасни, вълни
заливат късчето земя отвсякъде. Чак идния април атракционът отново ще бъде
желана дестинация за посетители.

Снимки: Архив
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Жена от Флорида роди
близнаци два пъти за година

Джокович отпразнува ATP Cup
с песен на Камелия

С
Ш

ансовете
една жена
да
зачене близнаци са наистина
минимални.
Александрия
Уолистън от Флорида обаче разчупва всякакви подобни твърдения. Американката ражда близнаци два
пъти в рамките на 2019 г.
През март 2019 г. на бял свят се появяват Марк
и Малакхи. Два месеца по-късно Александрия научава от лекарите, че чудото я сполетява за втори
път и тя отново е бременна с близнаци.
Уолистън ражда втората двойка близнаци –
Кейлън и Кейлъб, на 27-ми декември 2019 г.
Уолистън, която е майка и на 3-годишна дъщеричка, споделя, че първоначално се е уплашила
дали тялото й ще успее да се справи с износването на близнаци за втори път в рамките на толкова
кратък период.

„Червен прилив“ в Мексико
уби 300 костенурки

ръбският тенисист Новак
Джокович отпразнува победата за купата на ATP Cup
с песен на Камелия.
В съблекалнята със съотборниците си Джокович купонясва под звуците на песента „Луда по тебе“ на
Камелия, след това изригва с „Айде,
всички българи!”. А негов съотборник започва да вика „България“.
Няколко часа по-късно българската звезда отвърна с „Честита победа, момчета“ на сръбски в профила си в Instagram, където публикува
и видеото на Джокович от съблекалнята.
Сърбия спечели титлата в новия
турнир в Сидни, след като първо
Джокович надви Рафаел Надал, а
след това, заедно с Виктор Троицки,
гарантира успеха с 2:1 победи над
Испания.

България зае деветото място в
турнира. Отборът ни, воден от Гри-

гор Димитров, отпадна след шампионски тайбрек на двойки от Белгия.

Херцогиня Меган се върна
в Канада

М

еган, съпругата на принц
Хари, се върна в Канада,
за да бъде при 8-месечния си син Арчи, след
като двойката предизвика разрив в
британското кралско семейство.
Херцозите на Съсекс разбуниха
кралското семейство с неочакваното си съобщение, че се оттеглят
от ангажиментите си към монархията, за да прекарват повече време в
Северна Америка и да изградят „попрогресивна роля“ за себе си.
Хари и Меган прекараха шест
седмици в Канада в края на 2019 г.,
преди да се завърнат във Великобритания, и първата им официална проява за годината бе посещение в канадското представителство
в Лондон, където благодариха на
страната за „невероятното“ посрещане и гостоприемство.

Селена Гомес с нов албум
П

рироден феномен, наречен „червен прилив“ поради цвета на колониите на микроводораслите, причини смъртта на стотици
костенурки на плажовете в южния мексикански
щат Оахака.
„Причината за смъртта на костенурките е интоксикация с трематоди, които се съдържат в микроводораслите“, се казва в изявление на уебсайта на ведомството на мексиканския федерален
прокурор.
Плоските червеи трематоди, които се размножават в тези водорасли, причиняват парализа на
морските костенурки при поглъщане.
До момента 300 галапагоски морски костенурки са открити мъртви на плажовете, едва 27 са
спасени. За последен път смъртоносният „червен
прилив“ беше наблюдаван край плажовете на Оахака през 2016 г.
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С

елена Гомес издаде нов албум - „Rare“, след петгодишна пауза. „Rare“ е третият
студиен албум на Гомес. Албумът е бил почти готов преди две
години, но след това тя непрекъснато го е променяла. Тя каза, че това са
едни от най-искрените й песни.
27-годишната Гомес има здравословни проблеми. Тя претърпя трансплантация на бъбрек през
2017 г. след усложнения от лупус.
Драстичните промени в живота й са
дали различна насока на албума й
от първоначалната, обясни певицата. Синглите „Lose You to Love Me“ и
„Look at Her Now“, издадени от Селена напоследък, са от албума „Rare“.
Селена Гомес сподели преди
празниците, че 2019 г. е една от найдобрите в живота й, защото е постигнала много повече, отколкото е
предполагала.

15 - 21 януари 2020 г.
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Михаела Филева с любимия
в Африка

М

ихаела Филева отиде на почивка с половинката си в
Южна Африка. Оказва се,
че дестинацията е нетрадиционна за българския шоу бизнес.
Певицата доскоро старателно криеше
приятеля си Стефан Радов от публичното внимание. С тях са и близки приятели, с които отдавна планирали екзотичното пътешествие. Певицата публикува
в профила си в Instagram снимки от пътешествието.
Певицата посрещна Коледа във Велико Търново, но не стана ясно дали с нея
е бил и Стефан. Що се отнася до плановете й за 2020 г., при Михаела Филева
те вече са готови. За певицата предстои
издаването на третия й албум, още концерти и други нови неща. Макар че признава, че я е страх от новото.

Астрономи с „шокиращо“
откритие в Млечния път

С

труктурата, наречена Вълна на Радклиф,
съдържа звездни люпилни, за които се е
мислело, че принадлежат на пръстеновиден пояс около Слънцето. „Това напълно промени разбирането ни за галактическия ни „квартал“,
каза Катрин Зукър от екипа.
Астрономите „са шокирани“ от откритието. Никой не е очаквал „да живеем близо до гигантско
вълноподобно натрупване на газ или че то формира близкия ръкав на Млечния път“, коментира
Алиса Гудман от Харвард.
Откритието, описано в сп. „Нейчър“, е резултат
от проект за съставяне на нова карта на Млечния
път. За него международен екип е анализирал
данни от европейския космически телескоп „Гая“.

Заради Тръмп Карди Би
иска да е нигерийка

Р

Нина Добрев
за ЧРД в Австралия

А

ктрисата с български произход Нина Добрев стана на 31
г. Тя отпразнува рождения си
ден в Австралия и се снима с
коали и кенгура, като призова последователите си в Инстаграм да дарят
пари за борба в пожарите в страната.
„Посещавала съм Австралия много пъти, тя е едно от най-любимите ми
места, и да я видя в пламъци, ме прави много тъжна, посочи в социалните
мрежи Нина. - Желанието ми е да дарите по един долар за всяка година, в
която съм живяла. 31 долара за борба
с пожарите“, написа тя.
Нина е известна с любовта си към
животните и с благородните каузи,
които подкрепя в тяхна защита. Тя насърчава осиновяването на домашни
любимци и дава пример с кучето си,
което също е спасила от приют.

15 - 21 януари 2020 г.

апърката Карди Би ще кандидатства за гражданство
в Нигерия заради засиленото напрежение между
Иран и САЩ. Тя се възмути от американския президент Тръмп заради атаката с дрон миналата седмица, която уби ирански генерал.
Карди Би, която е родена Белкалис Алманзар, е от афро-карибски произход, а корените й водят
до Тринидад и Доминиканската
република. Не беше ясно веднага
как рапърката може да се сдобие
с нигерийско гражданство - това
е страната, където беше миналия
месец по време на африканското
си турне.
„Тъжно е, че този човек излага
американците на опасност. Найглупавият ход на Тръмп до момента... Подавам молба за гражданство в Нигерия“, написа в Twitter
тя.

Рускинята Ирина Шейк
на почивка в Коста Рика

П

рез изминалата година Брадли Купър и
Ирина Шейк бяха сред едни от най-харесваните и обсъждани звездни двойки. Около тях се зашумя още повече, когато стана ясно,
че са сложили край на връзката си.
Двамата поеха по свой път, както в професионално, така и в лично отношение.
Красивата моделка реши да прекара рождения
си ден на едно от най-красивите места в света Коста Рика – където остана няколко дни с близки
приятелки.
По време на ваканцията си красавицата не пропусна да сподели снимки в своята страница в Инстаграм, където има милиони последователи.
Ирина навърши 34 години, а съдейки по снимките от почивката в Коста Рика, със сигурност
може да заключим, че си е прекарала чудесно.
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Ди Каприо спаси човек,
паднал зад борда

Крисия с равносметка
за 2019 година

М
Л

ео ди Каприо и неговите приятели са на
правилното място в точното време, за да
помогнат при спасяването на един човешки
живот, пише сп. „Пийпъл”. В края на миналата година 45-годишният актьор, спечелил Оскар, е на
почивка със свои приятели и неговата половинка
- Камила Мороне.
На 30 декември компанията се намира на лодка
в Карибско море, когато разбира, че има спешно
повикване и се издирва мъж, който в пияно състояние е паднал зад борда на яхта.
Лео, неговите приятели, както и капитанът на
тяхната лодка решават да се включат в издирването и усилията им довеждат до спасяването на
живота на мъжа, прекарал 11 часа във водата.
Той е забелязан и спасен, преди да се извие силна буря.

Актрисата Зоуи Кравиц
отряза дългите си коси

А

ктрисата Зоуи Кравиц се раздели с изящните си дълги коси, заменяйки ги с елегантна къса прическа. С целия си ослепителен
блясък и новия си външен вид дъщерята на музиканта Лени Кравиц и актрисата Лиза Бонет се
появи на церемонията по връчване на наградите „Златен глобус 2020“ в Бевърли Хилс, Калифорния.
Забелязали красавицата, дебнещите фоторепортери не пропуснаха да запечатат на лентите
си променената й визия. За бляскавото събитие
Зоуи бе заложила на стилен тоалет – интересна
рокля на точки в черно и бяло.
Преди броени дни пък Зоуи показа за първи
път официални снимки от сватбата си. Тя се омъжи за 31-годишния актьор Карл Глусман на тайна
церемония през май миналата година.
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ладата певица Крисия Тодорова признава, че може би
звучи носталгично, но благодари на 2019 г. за възможностите, за възходите и спадовете. „Бих
искала да преправя половината година и да бъда по-умна, отколкото бях“,
пише Крисия в своя Instagram профил.
„Иска ми се слабостите ми да не са
ме завладели или поне да съм съм взела поуки от лошото и се надявам 2020
г. да ме направи още по-силна“, пише
Крисия на английски език.
Всъщност тийнейджърката изглеждаше стабилна през годината - записа ново парче, имаше няколко телевизионни появи, а и в училище нещата
вървят добре.
Плановете на Крисия също са доста
смели. Въпреки че е едва на 16 години,
тя вече мисли за своето висше образование, което отново ще бъде свързано
с музика.

Джъстин Бийбър
бори тежка болест

К

анадският певец Джъстийн
Бийбър разкри, че е засегнат
от лаймска болест и хронична мононуклеоза, съобщават световните агенции.
В публикация в Instagram 25-годишният изпълнител отбелязва,
че в последно време доста хора са
критикували начина, по който изглежда, приписвайки го на употребата на наркотици. „Тези хора не са
наясно, че наскоро бях диагностициран с лаймска болест и сериозна
форма на хронична мононуклеоза,
които засегнаха кожата, мозъчните
функции, енергията и здравето ми
като цяло“, пише Джъстин Бийбър.
„Последните две години бяха
трудни, но с подходящото лечение,
което ще помогне за справяне с
тази засега нелечима болест, аз ще
се завърна по-добре отвсякога“, допълва певецът.

Глобиха Люк Бесон, уволнил
сътрудничка в болнични

И

звестният френски режисьор Люк
Бесон изгуби делото срещу бивша
своя сътрудничка, която той уволнил, докато била в болнични. Кинодеецът е осъден да заплати глоба в размер
на 10 000 евро.
Освен това съдът глоби с 20 хиляди евро и
компанията на Бесон „Европа корп“, в която
девойката била зачислена като сътрудничка. Ищцата Сама Софи ще получи 1000 евро
компенсация за нанесените й морални щети,
като осъдената страна ще трябва да й покрие и съдебните разходи.
През октомври 2017 г. жената два пъти помолила Бесон да я пусне в отпуск, но получила отказ, след което си взела болнични. Тя
искала да си почине от травмите, които претърпяла в продължение на години при работата си с Бесон.
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Кралица
Летисия
облече рокля
в цвета
на 2020 г.

Жена с трансплантирана
матка роди момченце

Д

женифър Гобрехт нарича бебето си „чудо“.
То е първото, родено в рамките на двегодишните изпитания в университета на Пенсилвания за трансплантиране на матка. Майката е
на 33 години и се е родила без матка. Тя е получила органа от починал донор през 2018 г.
Малкият Бенджамин е второто дете, родено с
трансплантирана матка от почитал донор в САЩ,
и осмото от трансплантирана матка.
В света са извършени около 70 трансплантации
на матка. Повечето от тях обаче използват живи
донори, обикновено роднини.

К

ралицата на Испания Летисия Ортис облече уникална дълга рокля, тип смокинг, в цвета на 2020 г.
– класическо синьо.
Преди месец специалисти от американския Институт за цвета „Пантон“ определиха главния цвят за 2020 г.
„Неувяхващият и неизменен оттенък на синия Пантон
19-4052 Класическо синьо е елегантен със своята семплост. Той се възприема като цвят на спокойствието и внушава мир и покой в човешката душа“, оправдаха избора си
специалистите.
Нюансът ни напомня за безкрая на вечерното небе и ни
подбужда да излезем от рамките на обикновеното. От рамките на обикновеното винаги излиза и кралица Летисия с
тоалетите и визията си.

Папата: Ще те целуна,
но няма да хапеш!

П

апа Франциск реагира предпазливо на молбата на монахиня за
целувка по бузата, но каза, че ще
се приближи до нея, само ако не
хапе, предаде Асошиейтед прес.
Това се случи, докато светият отец влизаше в залата за аудиенции във Ватикана за
редовната си среща с доброжелатели, наредили се зад ограждения.
Франциск запази дистанция, когато монахинята поиска папска целувка, но после
договори условията: „Ще ви дам целувка,
но запазете спокойствие. Не хапете!“, предупреди папата.
Жената склони и Франциск се наведе, за
да я целуне леко по бузата.
Предпазливостта на папата се дължи на
инцидента на площад „Св. Петър“, когато
една от вярващите грубо го дръпна за ръката, за да го накара да се приближи.

Бенджамин се е родил през ноември миналата
година. Участниците в изпитанията на университета на Пенсилвания ще бъдат проследявани 10
години.

Келън Лъц от „Здрач“
очаква момиченце

А

Херцогиня
Кейт стана
на 38 г.

ктьорът Келън Лъц, прочул се с ролята си
във вампирската сага „Здрач“, ще става татко на момиченце.
34-годишният Лъц лично е споделил за сп.
„Пийпъл“, че със съпругата му Британи ще имат
дъщеричка, чиято поява очакват с нетърпение.
„Произхождам от голямо семейство и искам и
моето да е такова. Британи е невероятна съпруга
и ще бъде невероятна майка. С нетърпение очаквам да видя как ще изглежда нашата дъщеричка.
Да, ще имаме момиченце“, казва актьорът.
Келън Лъц избра Деня на благодарността миналата година, за да съобщи лично, че със съпругата
му Британи Лин Лъц, с която са женени от 2017 г.,
ще стават родители, припомня изданието.

Х

ерцогинята на Кеймбридж Катрин стана
на 38 г. Тя е най-голямата от трите деца на
Майкъл Франсис Мидълтън и съпругата му
Карол Елизабет Голдсмит. Бащата на Кейт е
авиодиспечер, а по-късно и пилот от Бритиш Еъруейс, а майка й е стюардеса.
Първоначално Кейт учи в училището Сейнт Андрюс в Пангбърн, Бъкшър. В университета тя се запознава с принц Уилям, който по това време учи за магистър.
Тя със сигурност може да се нарече успешна жена
във всеки един смисъл на думата, а в личния живот и
щастлива. Заедно с принц Уилям се радват на трите
си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц
Луис.
Наскоро тя сподели в интервю: „Семейството ми
е нещото, което ме прави щастлива. Обичам да прекарваме времето си заедно“.
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Снимкa: cdn.vox-cdn.com
Имотът в изтoчнaтa чacт нa Xaмптън, продаден за $137 млн.

Лукс за милиони

Топ 10 на най-скъпите имоти в САЩ

В

нушителни, примамливи и
скъпи! Всъщност не просто
скъпи, а най-скъпите имоти
в САЩ. Струват милиони долари и се намират на едни от
най-желаните места в света – Ню Йорк,
Калифорния, Флорида. Описани са от
Джoнaтaн Mилъp, пpeзидeнт и изпълнитeлeн диpeктop нa кoнcyлтaнтcкaтa
aгeнция зa нeдвижими имoти Міllеr
Ѕаmuеl Іnс. За последните няколко години той прави проучване на вcички
пpoдaжби нa eднoфaмилни жилищa нa
цeнa oт или нaд 50 млн. дoлapa в CAЩ. И
споделя cпиcъкa cи c издaниeтo Вuѕіnеѕѕ
Іnѕіdеr. Вижте го и вие.

1

Пeнтxayc в Maнxaтън,
Hю opк

Този имот е пpoдaдeн зa 239 958
219 дoлapa пpeз 2019 г. Рaзпoлoжeн
е oт 50-ия дo 53-ия eтaж в жилищния
нeбocтъpгaч 220 Сеntrаl Раrk Ѕоuth
и в мoмeнтa e c титлaтa зa нaй-cкъп
дoм, пpoдaвaн някoгa в CAЩ. Mилиapдepът Keн Гpифин cчyпвa peкopдитe в нaчaлoтo нa тaзи гoдинa, плaщaйки
близo 240 млн. зa жилищeтo.

2

Имeниe в изтoчнaтa чacт
нa Xaмптън, Hю Йopк

То е пpoдaдeнo зa 137 млн. дoлapa
пpeз 2014 г. Toвa e бил нaй-cкъпo
пpoдaдeният имoт в CAЩ дo 2019 г., кaтo
пъpвoнaчaлнo e бил oбявeн зa 147 млн.
дoлapa. Paзпpocтиpa ce нa цeли 72 843
кв. м.

Снимкa: bdcnetwork.com
Жилищният нeбocтъpгaч 220 Сеntrаl Раrk Ѕоuth

peзидeнция, пpoдaвaнa някoгa в Kaлифopния. Oт нeгo ce paзкpивaт нeвepoятни глeдки към близкaтa плaнинa. През
2012 г. имението в Уудсайд бе пpoдaдeнo
зa 117 500 000 дoлapa.

Снимкa: greenwichtime.com
Имението в Гринуич

3

Имoти в Пaлм бийч,
Флopидa

Toвa ca 4 имoтa, кoитo ca paзпoлoжeни нa eднa yлицa. Пpoдaдeни са зa 129
600 000 дoлapa пpeз 2013 г. Cпopeд
дoклaд нa Тhе Rеаl Dеаl кyпyвaчът пpитeжaвa вcички жилищa пo нeя. Maлкo
пo-къcнo пoвeчeтo oт пocтpoйкитe ca
paзpyшeни.

4

Имeниe в Гpийнyич,
Kънeктикът

Пpeз мaй 2013 г. имoтът e oбявeн нa
цeнa oт 190 млн. дoлapa. Cпopeд дoклaд
нa Fоrbеѕ тя e билa e нaмaлeнa c 50 милиoнa дoлapa пpeз ceптeмвpи 2013 г.,
a cлeд тoвa e cпaднaлa c oщe 10 ми-

лиoнa дoлapa, пpeди дa дocтигнe кpaйнaтa цeнa oт 120 млн. дoлapa. Toвa e
eдинcтвeният имoт, кoйтo ce нaмиpa в
щaт, paзличeн oт Kaлифopния, Флopидa
или Hю Йopк.

5

Имeниe в Xoлмби Xилc,
Kaлифopния

Извecтeн oщe кaтo Тhе Маnоr (имeниeтo), тoвa e нaй-cкъпият имoт,
пpoдaвaн някoгa в Лoc Aнджeлиc,
cпopeд Lоѕ Аngеlеѕ Тіmеѕ. Пpoдaдeн е зa
119 750 000 дoлapa пpeз 2019 г.
Toй e мaлкo пo-гoлям oт Бeлия дoм.

6

Имeниe в Уyдcaйд,
Kaлифopния

Дo 2019 г. тoзи имoт бeшe нaй-cкъпaтa

7

Имoт в Пaлм бийч,
Флopидa

8

Tpи имoтa в Xaмптън,
Hю Йopк

9

Имeниe в Maлибy,
Kaлифopния

Имoтът paзпoлaгa c 13 cпaлни и e в
нeпocpeдcтвeнa близocт дo кypopтa
Маr-а-Lаgо нa Дoнaлд Tpъмп. Пpeз 2018
г. тoй e бил пъpвoнaчaлнo пpeдлaгaн
зa 135 млн. дoлapa, но в крайна сметка
е продаден за 110 250 000 дoлapa пpeз
2019 г.
Paзпoлaгa cъc coбcтвeн плaж, яxтeнo
пpиcтaнищe, бaceйн, фитнec и гoлeми
гpaдини.

Те се намират на брега на океана и са
пpoдaдeни зa 110 млн. дoлapa пpeз 2016
г. Пpeди тaзи пocлeднa пpoдaжбa имoтитe ca били кyпeни зa 93,9 млн. дoлapa
пpeз 2014 г.

Имoтът ce нaмиpa нa Саrbоn Веасh,
нapичaн oщe „Плaжът нa милиapдepитe“
и извecтeн c къщитe зa милиoни и cyпep
бoгaтитe cи житeли. Той е пpoдaдeн зa
110 млн. дoлapa пpeз 2018 г.
Дoмът, кoйтo e пpoeктиpaн oт Pичapд
Maйep, включвa ocнoвнa peзидeнция и
къщa зa гocти.

10

Снимкa: cbsnews1.cbsistatic.com
Имeниeто в Xoлмби Xилc, Kaлифopния
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Имотът в Уудсайт, продаден за 117 500 долара

Пeнтxayc в Maнxaтън,
Hю Йopк

Той е пpoдaдeн зa 100 471 452 дoлapa
пpeз 2014 г. Имoтът e paзпoлoжeн нa
89-ия и 90-ия eтaж нa Оnе57, жилищeн
нeбocтъpгaч, извecтeн c тoвa, чe в нeгo
живeят дocтa милиoнepи и милиapдepи.
Пpocтиpa ce нa 10 222 кв. м и paзпoлaгa
c шecт cпaлни. Дo 2019 г. e нaй-cкъпo
пpoдaдeнoтo жилищe в Hю Йopк.
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