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ОТ РЕДАКТОРА

Импийчмънт по Макконъл процес или фарс
Лидерът на републиканците в Сената Мич
Макконъл е безспорно един от най-изкусните политици и в ролята си на председател на
горната камара в американския Конгрес владее до съвършенство контрола в групата си
- нещо, което трудно се отдава на мнозина в
неговата роля. За демократите той е демоничният образ, спрял номинацията на Обама за Върховния съд в последната година от
мандата му и в резултат Тръмп назначи Нийл
Горсич на овакантеното място. Той е дяволът,
работещ най-усърдно за отмяната на Обамакеър и назначаването на доживотни съдии с
консервативни убеждения във федералните
съдилища по бързата процедура сега, а при
предишния президент ги забавяше. Но това е
политическата игра.
Сега обаче Мич Макконъл е изправен пред
исторически тест, надхвърлящ настоящия
момент или политическа конюктура. С мнозинството в Сената в неговите ръце е възможността за честен съдебен процес срещу
Доналд Тръмп в процедурата за импийчмънт.
Това обаче изглежда, че няма да се случи.
Макконъл даде ясен знак още преди началото на процеса, че ще направи всичко възможно да го претупа - по възможност без никакви свидетели, документи и доказателства.
Макконъл лъже, че ще се следват правилата от импийчмънта на Бил Клинтън. Да, и двете страни ще имат по 24 часа за встъпителни
пледоарии, както тогава. Но Макконъл искаше това да се случи в 2 дни, т.е. в 12-часови
заседания. При гласуването това беше променено на компромисните 3 дни.
По времето на импийчмънта на Клинтън
доказателства и документи от разследването,
довело до повдигането на обвиненията, бяха
автоматично приложени към процеса в Сената. Това сега няма да се случи - доказателствата, събрани от разследването в Камарата на
представителите, няма да се допускат.
По времето на Клинтън свидетели бяха
разпитани на видеозаписи. Засега изглежда,
че това няма да се случи тук.
„Предложението на сенатор Макконал е
национален позор. Съдебно дело без доказателства, без съществуващите и нови документи, без свидетели - това не е процес, а покриване“, коментира във вторник лидерът на
демократите в Сената Чък Шумър.
По-късно Сенатът отхвърли няколко искания на демократите във връзка с процеса за
импийчмънт на президента Доналд Тръмп.

Републиканците последователно отхвърлиха искания да бъдат предоставени документи в процеса от Белия дом, Държавния
департамент, министерството на отбраната и
службата по бюджета. Гласовете бяха по партийна линия - 53 срещу 47.
С толкова гласове бе отхвърлено и искането на демократите да бъде призован да даде
показания Мик Мълвейни - шефът на кабинета на Тръмп.
Според демократите има нужда от нови
документи и свидетели. Като Лев Парнъс сътрудник на адвоката на Тръмп Руди Джулиани, който сега е обвинен в злоупотреба с
партийни субсидии, директно направи връзката между Тръмп и изнудването на украинските власти да започнат разследване срещу
Джо Байдън и сина му Хънтър. „Президентът
Тръмп знаеше точно какво се случва. Беше
в течение на всички мои действия. Не правех нищо без съгласието на Руди Джулиани и
президента“, твърди той в интервю за MSNBC.
Президентът твърдеше, че е спрял военната помощ заради корупцията в Украйна. „Никога не е било заради корупцията. Беше заради Джо Байдън, Хънтър Байдън“, твърди още
Парнъс.
Дали ще чуем от него истината, ще стане
ясно едва другата седмица, след като минат
встъпителните пледоарии на двете страни, а
сенаторите ги разпитват в продължение на
16 часа. Тогава отново ще имат възможност
да гласуват за свидетели и документи - нови
или стари. Нужни са поне четирима републиканци, за да се случи това. Или трима, а равенството да бъде разрешено от съдията от
Върховния съд Джон Робъртс, който председателства заседанията по импийчмънта в Сената. Съдиите обикновено подкрепят предложенията за повече свидетели и документи
по почти всяко дело.
Демократите обвиниха опонентите си в
опити за нагласен процес, за да бъде спасен
президентът. Организацията на процеса, оркестрирана от Мич Макконъл, е опит той да
бъде претупан, а действията на Тръмп - потулени. И отстрани изглежда, че имат право, независимо дали харесвате или не президента.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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Чистенето на София пак при
„Титан“, Домусчиеви и Вълка

К

онсорциуми около почистващата фирма „Титан“ на Иво
Иванов и Димитър Борисов
и братята Кирил и Георги Домусчиеви, както и дружества,
свързани с Румен Гайтански, известен
като Вълка, си поделят чистенето на София в следващите 5 години. За услугите
те ще получават милиони левове годишно от бюджета на общината и парите са
повече спрямо сега плащаните от кметството за чистота.
Това става ясно от класирането на
кандидатите в обществената поръчка с
прогнозна стойност от 435 млн. лева за
поддържането на 19 и половина („Триадица“ е разделен на две) от 24-те столични района, пише mediapool.
Дружествата около „Титан“ и Домусчиеви са избрани да събират боклуците, да
мият улици и тротоари и да чистят публичната инфраструктура от сняг в 11 и
половина района. Те на практика запазват досегашните си терени. Дружествата
поддържат и „Витоша“ и „Овча купел“, за
които договорите изтичат по-късно и не
са в обхвата на настоящата поръчка.
Компании, притежавани или свързани с Гайтански, взимат други 8 района
при положение, че до момента нямаха
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Фирмите им си поделят районите

на столицата в следващите 5 години

директен договор с общината, въпреки
че

индиректно обслужваха
три района
Много кандидати, липса на конкуренция.
Обществената поръчка, която се пре-

върна в една от темите за атака срещу
кмета Йорданка Фандъкова по време на
предизборната кампания, е разделена
на седем позиции, в които влизат по три
или по два района. Оферти за търга подадоха общо 10 дружества.
Въпреки на пръв поглед големия
брой участници, конкуренцията на

практика не беше
голяма. За някои от
позициите още в самото начало имаше
по една оферта - на
консорциуми около „Титан“ и фирми
на Домусчиеви. Интригата намаля допълнително
след
обявяването на техническата оценка
на офертите, в резултат на която 6 от
фирмите бяха отстранени. Така за 5
от 7-те зони, за които се търсят чистачи, интригата изчезна, тъй като остана
Снимкa: БНР по един кандидат.
За останалите две
позиции крайният избор беше между две оферти, от които едната беше от
дружества, свързани с Гайтански - „Зауба“ и „Грийн партнърс“.
Още при отварянето на ценовите
оферти на кандидатите стана ясно, че
„Зауба“ остава единствен кандидат за
районите „Люлин“ и „Красно село“.
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„Има такъв народ“ новата партия на Слави
Съдът спря окончателно регистрацията на „Няма такава държава“

С

лави Трифонов обяви, че ще
регистрира нова партия с ново
име и нови символи. Това стана, след като Върховният касационен съд отказа окончателно регистрация на „Няма такава държава“.
Причината – че в логото й има цветовете
на българското знаме, а по закон това е
забранено.
„Това ли измислихте? Е, много сте умни,
няма що! Така ли мислите, че ще ни спрете? С боички и с наименования? Важно е
съдържанието, а не опаковката. Затова,
ние, същите хора, със същите идеи, със
същото съдържание и със същите намерения, ще регистрираме нова партия“, написа ядосано Трифонов в профила си във
Facebook.
Той уточнява, че партията ще се казва
„Има такъв народ“, логото й ще има съвсем други цветове. „Влизам в регистрация
на партия, която ще се нарича „Има такъв
народ“ и в логото си ще има съвсем други
цветове. Чакам ви да видя

какво ще измислите сега
написа още Трифонов.
По-рано ВКС потвърди отказа за ре-
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И според магистратите от ВКС обаче
символът на „Няма такава държава“ - отворена човешка длан в син цвят, в която
са интегрирани цветовете бяло, зелено,
червено“, препраща към използвано национално знаме.
Върховният съд оспорва и твърдението
на Трифонов и прокурора от ВКП, че има
политически субекти, в чиито символи се
съдържат елементи на националното знаме. От ВКС обаче са категорични, че евентуална

незаконна регистрация
на една партия

Снимкa: Aрхив

гистрация на „Няма такава държава“ и
така окончателно спря възможността
за съществуването й. Решението на тричленния състав на съда не подлежи на
обжалване, става ясно от съобщение, пуб-

ликувано на сайта на съда.
Делото стигна до Върховния съд, след
като и Трифонов, и градската прокуратура
атакуваха решението на Софийския градски съд да не впише партията в регистъра.

не води до незаконна регистрация на друга.
Преди няколко дни по време на заседанието на Върховния съд адвокатите
на Трифонов заявиха, че забраната за използването на националното знаме е ясна
и не може да се тълкува разширително недопустимо е само точно възпроизвеждане на знамето. Според тях, ако законодателят е целял друго, то щял да запише,
че се забраняват и сходни, подобни, близки или аналогични на флага изображения,
но не го е направил.
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Прокуратурата удари
бившия шеф на разузнаването

В

оенноокръжната прокуратура в София повдигна обвинение на бившия шеф на Държавна агенция „Разузнаване“
Драгомир Димитров за разгласяване на класифицирана информация в полза на конкретно дружество и
облага от 91 500 евро, съобщиха от държавното обвинение. В момента Димитров е ръководител на дипломатическата мисия на България в Мюнхен.
Съобщението на прокуратурата е лаконично и от него се разбира, че Димитров е обвинен за престъпление, което
извършил от 14 юли 2016 г. до 9 август
2016 г. Като председател на Държавната
агенция „Разузнаване“ (ДАР), той е нарушил служебните си задължения, като не
е контролирал дейностите по защита на
класифицираната информация.
Целта била да набави облага за определено дружество в размер на 91 500
евро и от това са настъпили немаловажни вредни последици – бил е осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация по смисъла на
Закона за защита на класифицираната
информация.
На Драгомир Димитров е наложена
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Драгомир Димитров е обвинен в изтичане на информация

Снимкa: „Дневник“

мярка парична гаранция
от 5000 лв.
Министерството на външните работи съобщи, че „служителят оказва съдействие на органите на държавното
обвинение”. Като работодател ведомството няма основания да предприеме
действия, тъй като обект на проверка са

действия, извършени от служителя преди назначаването му в дипломатическата служба.
Драгомир Димитров оглави службата през 2012 г., когато се наричаше Национална разузнавателна служба, а след
това беше преназначен при преименуването й през 2015 г. за нов 5-годишен
мандат.

През лятото на 2018 г. в системата за
правна информация на Министерския
съвет се появи решение от 9 юли, с което Димитров се назначава за генерален
консул на България в Мюнхен.
По-късно бе съобщено официално, че
правителството предлага на президента
Румен Радев да издаде указ за освобождаване на Драгомир Димитров от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“.
Мандатът на Димитров като шеф на
разузнаването изтичаше през 2020 година, но през 2018-та той изненадващо
напусна поста. А на раздяла получи традиционното дипломатическо назначение.
Тази практика бе обяснена лично от
премиера Бойко Борисов през 2012 година, когато предишният шеф на службата ген. Кирчо Киров бе освободен от
поста и назначен за премиерски съветник. Борисов каза, че е „правилно такива
хора да бъдат поставяни известно време на държавна работа, за да могат през
това време тайните, които знаят, простичко казано - да ги забравят“.
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Хазартни войни: Божков
заложи бъдещето на „Левски“
Бизнесменът се оплака, че Борисов не му вдига телефона, изпраща му 5000 фена

Т

ихата хазартна война в България излезе от социалните
мрежи и новинарските статии
и стана шумна. При първия й
тътен през миналата седмица управляващата коалиция обяви, че
обмисля да забрани частни лица да организират лотарии. Законопроектът,
внесен от Валери Симеонов и още 6 депутати в парламента, предвижда всички
лотарийни игри с изключение на бинго,
кено и томбола, да могат да се организират само от Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“.
В момента големите лотарии в България са две – „Национална лотария“ и
„Лотария България“. И в двете мажоритарен собственик е Васил Божков.
Божков, който финансира и футболния клуб „Левски“, не закъсня с отговора си и отвърна с подготовка на протест
срещу министър-председателя Борисов. Това стана ясно след негова среща със сините фенове. По време на нея
бизнесменът призовал левскарите да
се срещнат с премиера, защото на него
не му вдига телефона. „Трябват 5000-10
000 човека, а не 500. Вие знаете какво
да правите“, заявил Божков и им обяснил, че бъдещето на клуба не изглежда
розово.
Ден по-късно той уточни чрез официална позиция, разпространена от неговата фирма „Нове холдинг“, че се противопоставя на

„некомпетентни
политици“
а не на държавата като институция. Недоволството му вероятно е насочено
към Валери Симеонов и „Патриотите“, от
които дойде предложението за промени в закона за хазарта.
От изявлението на компанията става
ясно и че Васил Божков обвързва промените в закона за хазарта с бъдещето
на „Левски“.
„Законопроектът създава и опасен
прецедент в действията на властимащите към частния бизнес. Същият проект
е директно насочен срещу компанията,
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Снимкa: Дневник

която финансира ПФК „Левски”. При неговото евентуално осъществяване поетите и изпълнявани до момента ангажименти за оздравяване и развитие на
клуба ще станат неизпълними“, се казва
още в позицията на „Нове холдинг“.
При внасянето на проектозакона в
петък Валери Симеонов обяви, че е получил подкрепа за готвените
промени от управляващите от
ГЕРБ, от премиера Бойко Борисов, от министъра на спорта
Красен Кралев и
от министъра на
финансите Владислав Горанов.
Малко
след
публикуването
на позицията на
„Нове холдинг“
от „Левски“ обявиха, че искат
среща с премиера. Като причина
те посочиха „ре-

дица публикации“ свързани с това, че
футболният клуб е „изправен пред сериозната заплаха от финансов колапс и фалит вследствие на внесени в Народното
събрание законодателни инициативи“.
„Дебело подчертаваме, че ние не проявяваме загриженост за ничии частни
икономически, финансови или поли-

тически интереси, както и че не желаем любовта ни към „Левски“ да бъде
използвана в политически или икономически сделки и противопоставяния“,
казват още запалянковците.
От футболния клуб още няма официална позиция.
Публичната размяна на реплики идва
след седмици, в които скандалът течеше под повърхността. За него се разбра
след сигнал за неплатени данъци и такси за около 250 млн. лв., подаден от конкурентите на Васил Божков братя Найденови.

Снимкa: levski.bg
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Българска пенсионерка
мъртва в Германия,
жива в България
Яна Георгиева трябва да доказва, че продължава да живее

Б

ългарска пенсионерка се оказа в странното положение да
е мъртва по документи в Германия и съвсем жива в България. По данни на германските
власти 69-годишната Яна Георгиева не е
сред живите вече от два месеца. В България обаче тя продължава да живее в
Габрово и без пенсия, спряна, защото е
починала.
Заплетеният казус излиза на бял свят
преди месец и половина.
„Извика ме пощаджийката. Каза веднага върви в НОИ, защото ти спират
пенсията, понеже си умряла. И аз веднага тръгнах - да видят хората, че съм
жива“, споделя Яна Георгиева, цитирана
от Plovdiv24.
Физическото й присъствие на гишето
обаче не променило нищо. Жената разбрала, че е починала на 8 юни в Германия, откъдето е издаден смъртният й акт.
Яна и семейството й започват да разплитат случая и си спомнят, че преди
5-6 години тя е изпращала европейска
здравна карта на българин във Фрайбург, който обещал, че ще я вземе на работа като чистачка. Мъжът бил познат на
сина й.
Синът на Яна подозира, че приятелят
му е

откраднал личните данни
на майка му и в продължение на 5-6 години в Германия друго лице се предста-

Българин
уби брат си
на улицата
в Испания

38

вяло за нея.
В началото на декември семейството е сезирало районната прокуратура
в Габрово, информира bTV. Проверката трябва да приключи най-късно до 11
февруари, но тъй като престъплението
е извършено извън България, случаят
вероятно ще бъде отнесен към Софийската районна прокуратура. Междувременно жената е с отнети права - пенсията й е спряна, а достъпът до лечение
ограничен.
Яна Георгиева е пенсионерка по болест, с няколко хронични заболявания.
От служба ГРАО в Габрово са категорични, че нямат законово основание да
обезсилят смъртния акт, издаден в Германия, но са сигнализирали властите.
„Всички данни съвпадат. Направихме

доста проверки, в национална база данни, с тези имена, с тази дата на раждане
излиза само едно лице, просто не става
въпрос и за техническа грешка“, обясни Аделина Симеонова, началник отдел
ГРАО – Габрово.
Междувременно става ясно, че германските служби са направили разследване. Според него документът за
самоличност е представен пред лекар
от руска гражданка, която твърди, че е
дъщеря на починалата. „А де факто тази
жена няма дъщеря, има двама сина“,
обясни още служителката на ГРАО.
От консулството обяснили още, че
габровката по частен път трябва да докаже, че е жива. Семейството се надява
с помощта на българската държава случаят да бъде разплетен по-бързо.

-годишен българин уби поголемия си брат на улицата в испанския град Бургос,
съобщи сайтът на българите в Испания bulgaros.ovh, като се позова на
съобщение на Националната полиция.
Драмата се разиграла около 23
часа в неделя пред български бар в
града, който е в северозападната автономна област Кастилия и Леон.
„Инцидентът се е случил пред заведение, което е собственост на български граждани. По това време заведението е било затворено“, гласи
съобщение на полицията.
Двамата мъже се скарали на улицата пред заведението и по-младият
извадил нож и намушкал 42-годишния си брат, който починал на място.
Според разследващите двамата
братя били в обтегнати отношения
от години.

Полицията в Истанбул застреля българин с мачете
ългарин беше убит от полицията в Истанбул, след като нахлул с мачете в ресторант, започнал да троши наред и опитал да
вземе заложници. 33-годишният Милен Бахчеванов бил спрян с куршум,
като преди това органите на реда са

Б

8

опитали с водна струя.
Трагедията се разиграла в район
„Байрампаша“, в ресторант на булевард „Кямил Балкан“. Клиентите, които първоначално изпаднали в ужас
от гледката на разярения мъж с мачете, заснели операцията по лик-

видирането му. Преди това той бил
дълго увещаван да се предаде.
По-късно се разбра, че Милен Бахчеванов е познат на полицията в
България, че е лежал в затвор и в
психиатрия, защото страдал от шизофрения.
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В затвор в Дубай: Българин е
обвинен в опит за преврат в ОАЕ

Б

ългарин лежи в затвор в Дубай
по обвинение, че е опитал да
направи преврат срещу правителството на Обединените
арабски емирства. Юрий Байрактаров е от 2 години зад решетките
там, а близките му в България се опитват
да докажат невинността му.
Протест с искане за освобождаването
му се проведе миналата седмица пред
посолството на ОАЕ в София.
Драмата на семейството на Юрий започнала на 12 ноември 2017 г. За нея разказа сестра му Евгения Байрактарова.
„Обажда се негова позната от Дубай и
казва, че брат ми трябва спешно да замине. Първоначално той отказва. Впоследствие жената изпраща 2 самолетни билета за отиване, връщане и 500 евро – само
и само да замине. Оказва се, че през този
период тя е била арестувана от тайните
служби на държавата. Според мен са я
принудили да направи това нещо“, каза
Евгения пред БГНЕС.
Още при пристигането в Дубай Юрий
е посрещнат на летището от 15 души на
тайните служби. По думите на Евгения те
са упражнили грубо отношение още при
посрещането. Мъжът е вкаран в джип и
закаран в частен арест, където е престо-
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Близките му искат намесата на българските власти в случая

Българите са разпитвани
без български преводач

ял 5 месеца. Семейството му нищо не е
знаело и за тях е бил в неизвестност.
Благодарение на полицията във Велико Търново и столичния им колега Лазар Лазаров, Юрий и жената са открити
в частния арест. Веднага са преместени в
държавния затвор в Абу Даби, където са
и в момента.

на английски, и то с частичен превод,
обясни Евгения.
Жената обясни, че водила разговор
с Външно министерство, изпратени са
наши дипломати на място за разговори
с прокурора. Получено е обещание, че
като приключи делото, българите ще бъдат освободени. Това обаче така и не станало. „Основното, което ми пишеха, беше
да се обърна към адвокат или да чакам
помилване. Брат обаче ми каза, че няма

как да го помилват, тъй като е в политическия сектор, а там няма такава практика“.
Евгения обяснила на българските власти, че няма как да помилват Юрий и затова е нужна намесата на държавата.
„С протеста искам да кажа, че имам
нужда от помощта на българските политици и дипломати“, апелира жената и
уточни, че министерството ни също нямало яснота относно причината за повдигнатото обвинение. В последното получено писмо до нея е написано, че има
много въпросителни, а информацията от
Дубай е оскъдна.
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Българите в Германия – наети,
експлоатирани, изхвърлени
Стряскащи разкази за стотици сънародници в едно германско предприятие

С

тотици българи в
едно германско месо п р е р а б отв ате л но предприятие са
били третирани като
модерни роби. В същото време
мениджърите, наели ги на работа, са прибирали милиони. Сега
със случая се занимава германски съд.
Предполагаемите престъпления са извършени преди повече от десет години, но хвърлят
ярка светлина върху тъмната
страна на месопреработвателния бранш, пише Deutsche Welle.
Обвиненията гласят: незаконна заетост, дъмпингово заплащане, неправомерно извличане
на печалби, възлизащи на милиони, както и предполагаемо грубо преследване на личния интерес.
Тези обвинения на прокуратурата в Олденбург са отправени към двама мъже, които между 2007 и 2010 година са наели
стотици български работници,
изпратени на работа в едно германско месопреработвателно
предприятие.
Става дума за седем случая, в които
различен брой българи са били наети

за работа при
разфасоването на животни
и при пакетирането на месото.
Фирмата на двамата обвиняеми играела ролята на един вид посредник между месопреработвателното предприятие и различни български фирми, които
набирали хората в България и им взимали такса за посредническата услуга. Работниците дори трябвало сами да финансират транспортните си разходи.
Българските фирми вписвали заплащане между 6,50 и 7,50 евро на час
($7.20-$8.30), а от германското месопреработвателно предприятие били изисквани 10,30 евро ($11.40). Работниците
обаче получавали много по-малко – по

10

Снимкa: wikipedia

всяка вероятност под 5 евро ($5.50).
Принципно те били наети само за определена дейност – разфасоване, подправяне или опаковане, с която се ангажира фирмата посредник, и единствено
тя би трябвало да се разпорежда с работниците.
Ситуацията с българите обаче е съвсем различна, смята прокуратурата: те
работели редовно като всички останали работници със съответните чипове и
лични номера. Плащано им е не за килограм обработено месо, както изискват
договорите, а на час. Тоест, не става дума
за наемане на работници за определена
дейност, а за класически трудови отношения, за които обаче към този момент
е било необходимо специално разрешително. Причината: Германия отвори трудовия си пазар за българи и румънци
чак през 2014 г. Предполага се, че чрез

тази схема е била спестена огромна част
от разходите за заплати и осигуровки –
сумата възлиза на милиони.

„Наемат ги, експлоатират
ги и после ги изхвърлят“
Докато съдът в Олденбург се занимава с този случай, в град Дийпхолц, също
в провинция Долна Саксония, един германски пастор изнесе разтърсващ доклад за условията, в които живеят и работят българите и румънците, наети на
работа в германската месопреработвателна индустрия.
„Хора за изхвърляне“ – така пастор
Петер Косен описва съдбата на стотиците българи и румънци в Дийпхолц. 12-часови смени, шестдневна работна седмица, мизерно заплащане – така изглежда
техният живот в Германия, разказва проповедникът, който си е поставил за цел

да избави тези хора от неволите им.
„Наемат ги, експлоатират ги и после ги
изхвърлят“, обяснява пасторът и добавя:
„Брат ми е лекар и често приема в кабинета си трудови мигранти от Румъния,
България и Полша. Чува и вижда ужасяващи неща: болни и напълно изтощени
хора, които вече нямат никакви сили. Но
нямат право на болнични, защото знаят,
че който се появи с болничен лист, може
директно да си ходи“.
Петер Косен изброява и други аспекти
на експлоатацията: „Карат ги да плащат
между 300 и 400 евро за матрак в обща
стая с още няколко души, удържат им
посреднически такси за започване на
работа, има дори такси за ползване на
общите помещения за почивка. А „побързо“ е първата дума, която трудовите
мигранти научават в Германия“, разказва пасторът.
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Отвлича ли деца социалната
служба на Норвегия?

Генка Шикерова направи тв разследване на

системата, от която се оплакват и българи

Н

а фона на регулярни протести срещу няколко западни
посолства в България, озаглавени „Долу ръцете от
нашите деца“, журналистката Генка Шикерова засне документална трилогия, която иска да отговори на
въпроса „Отвличат ли деца в Норвегия“.
Именно това е тезата на протестиращите от месеци пред мисията на Норвегия, а повод са няколкото случаи,
при които български деца бяха отнети
от норвежката социална служба Барневерне от родителите им. При един от
тях бащата, българинът Чавдар Георгиев, без никакви провинения, не може
да вземе децата си в България, защото
майка им, норвежка, е в затвора, където е изпратена година след техния развод.
1,1 млн. деца под 18 г. живеят в скандинавската държава, от тях изведени от
семействата са 11 600, т.е. 1%, обобщава
журналистката в първата част от трило-
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гията „Децата на Норвегия“, която може
да се гледа в Youtube. Мерки са взети
спрямо общо 3% от децата, като броят
им през последните години нараства
заради притока на мигранти и непридружените деца.
Пред камерата на Шикерова говорят
някои от порасналите деца, израснали
благодарение на тази система.
„Ние имаме най-добрите социални
работници в света. За външния свят
тази ситуация изглежда хаотична, дори
чудовищна, защото вие виждате само
външната страна на нещата. Вие

не сте живели в моя дом
не сте видели това, което съм виждала
аз. Няма да кажа какво е то, защото не
искам да говоря за това“, разказва Вилде Адолфсен. Тя е млада жена, която в
юношеството си социалните извеждат
от семейството й, а днес работи за организация за закрила на децата, разказва offnews. Споделя, че не съжалява за

случилото
се и е осъзнала, че е
била спасена едва след
намесата на
службата.
Социалните
служби в Норвегия имат право да
изведат веднага детето
от дома му само в изключителни ситуации, в които има
заплаха за живота и здравето му. В останалите случаи се води процес.
Историята си разказва и Хайди, която е започнала с твърди наркотици на
17, преди това пуши трева на 12, а опитва алкохол едва на 10. „Майка ми сама
се свърза с Барневерне, защото й беше
трудно да ми постави граници и защото едва свързваше двата края“, казва тя.
Майката се отказва от родителските си
права в полза на Барневерне, а Хайди я

местят в дом за юноши. На 18 заживява
самостоятелно. На 19 ражда, но бащата
на детето не остава с нея и бебето.
Хайди отива при майка си, където живее с бебето до двегодишната му възраст. И там решава и тя да даде детето
си на социалните, защото започнала отново да се друса. Сега се среща с дъщеря си, която вече е голяма и живее самостоятелно.
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Protect your world

Борисов и Иванка Тръмп
се забавляват в Давос

Auto Home Life Retirement
•

•

•

П

ремиерът Бойко Борисов разговаря с дъщерята на президента
Доналд Тръмп – Иванка, на Световния икономически форум в Давос.
Борисов сподели снимки от разговора
им във Facebook, на които се вижда как
Иванка се усмихва широко. „Разговарях
с Ivanka Trump, след като двамата изслушахме речта на американския президент Donald J. Trump. Споделихме впечатленията си от форума и от обръщението на президента на САЩ, в което той изтъкна визията си за редица глобални
въпроси“, написа Борисов.

Call me today to discuss your options.

Нови пратки месо
със салмонела от Полша

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\%

Б

ългарска агенция по безопасност
на храните засече нови три пратки с птиче месо от Полша за България, замърсено със салмонела. Цялото количество е 37 150 кг охладено цяло
пиле и 12 900 кг охладено пилешко бутче. Месото е поставено под забрана и не
е допуснато търгуването му на българския пазар.
То е проверено във връзка със засиления контрол на Агенцията върху пратките с птиче месо и субпродукти с произход Полша, предназначени за България,
заради открити преди това количества.

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.

Мъж почина от свински грип
в Смолян

М

ъж почина от свински грип в
Смолян. Той е първата жертва
на грипния щам H1N1 в България за сезона. Мъжът е на 51 години, от
село Борино, издъхнал е от тежки белодробни усложнения. Още два доказани
случая на този грип бяха регистрирани в смолянската болница - 7-годишно дете,
което оздравя, и 37-годишна жена, чието състояние вече се подобрява. В съседна на България Гърция 7 души починаха от усложнения след грип само за 10 дни.

Момче падна от училищен
прозорец и почина

15

-годишно момче загина, след
като паднало от прозорец в
училище в Русе. Инцидентът е
станал в Английската гимназия „Гео Милев“ към 7:50 ч., преди да започнат учебните занятия.
Момчето е починало от нараняванията
си при транспортирането към болницата.
Към момента причините за инцидента
не са известни, полицията разследва дали момчето е било бутнато, или е скочило само. Директорката на гимназията Маргарита Янакиева коментира, че детето
не е имало притеснително поведение.

Масови проверки на социални
домове

П

олицията влиза в социалните домове в 13 общини в Пловдивска
област. Проверката е разпоредена от районния прокурор Чавдар Грошев. Ще бъдат проверени домове за
възрастни хора и деца с физически и умствени увреждания. След края на проверката ще бъде предоставена обобщена справка за всеки един от социалните
домове. Проверката е назначена след тв
репортаж, който показва унизително отношение към хората в център за настаняване на хора с деменция.
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СИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

П

овечето хора в Америка не са
подготвени за пенсионирането си - не проучват кога настъпва пълната им пенсионна възраст и как да увеличат
максимално месечните плащания, които ще получават от държавата. В същото
време обаче притесненията дали фондът
за пенсиите (Social Security) ще остане на
сухо скоро са големи.
Данните на компанията за застраховки
Nationwide показват, че 68% от бъдещите
пенсионери не знаят кога навлизат в пълна пенсионна възраст. Още по-изненадващо е, че 82% от вече пенсионираните от поне 10 години също не знаят кога
са навлезли в нея. Пенсионирането преди пълната пенсионна възраст веднага
реже до 30% от сумата, която ще взимате.
За родените през 1960 г. или по-късно
пълната пенсионна възраст е на 67 години. За родените между 1943 и 1959 г. - 66
години или 66 години плюс няколко месеца.
Сумата за държавната ви пенсия при
пълна пенсионна възраст ще зависи силно от дохода, който сте имали през 35-те
години от работния си стаж с най-високо
заплащане. Ако сте работили повече от
35 години, има възможност пенсията ви
да се увеличи, тъй като ниският доход от
някои години може да се заменя с по-висок от последните години.
Прогнозната средна пенсия за социално осигуряване през 2020 г. е 1500 долара на месец, според асоциацията на
пенсионерите в Америка, което е крайно недостатъчно за издръжка. От друга
страна, хората в Америка като цяло спестяват трудно. Множество изследвания
показват, че едно средно статистическо
семейство има само 1000 долара спестявания и че все повече хора заявяват, че
държавната пенсия ще бъде основният
им доход на старини.

Ще фалира ли фондът
за пенсиите в Америка?
Основният източник на приходи в програмата за Social Security са данъците
върху заплатите. Понастоящем ставката
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Ще фалира ли фондът
за Social Security?
Ще има ли пари за пенсии в Америка за идните години?
Кога да се пенсионираме
Ефект на ранното пенсиониране (преди 66 години)
Възраст

за работниците с годишен доход до 137
700 долара е 12,4%. Тези, които са наети
от работодател, плащат половината от
тази сума, като работодателите им покриват останалата част. Самонаетите работници носят отговорност за цялата сума
от процента за пенсиите.
Социалното осигуряване също събира приходи под формата на данъчно облагане върху самите пенсии. Възрастните, чийто условен доход (половината от
годишните им пенсии плюс всичките им
доходи извън социалното осигуряване)
надхвърля 25 000 щатски долара в случай на подаване на индивидуални данъ-

ци, или 32 000 долара при съвместни данъци, също плащат някакъв процент към
фонда за пенсиите.
Понастоящем във фонда за Social
Security има 3 трилиона долара и 4 милиона пенсиониращи се всяка година.
2,8 работници издържат един пенсионер
чрез плащанията си за данък за пенсиите. Но до 2035 г. балансът ще се измести.
Тогава само 2,2 работника ще плащат за
пенсията на един човек. За сравнение съотношението е било 3 към 1 през 2007 г. и
5 към 1 през 1960 г.
Освен това от бюрото по труда предвиждат, че годишният прираст на работната сила за периода 2000–2050 г. ще
бъде по-малък от 40% в сравнение с темповете на растеж от 1950–1999 г. Загубата
на работни места се дължи на засиленото изнасяне на работна ръка в чужбина
и бързо навлизащата технология за използване на роботи вместо хора.
Още през 2022 г. от фонда ще се плащат

повече пари за пенсии, отколкото влизат.
Така парите там може да бъдат изчерпани
до 2037 г., прогнозират от администрацията за социално осигуряване.

Какви са плановете
за избягване на фалит?
За да избегнат пресъхването на пенсионния фонд, законодатели предлагат
увеличаване на данъка за пенсиите на
15,8%. Вече се работи по план за намаляване на пенсиите с 23%. В тази насока
бяха променени изискванията за социални пенсии, които ще елиминират голяма
част от хората, които досега са могли да
се квалифицират за подобни средства.
Друг начин за увеличение на постъпленията в пенсионния фонд е като се
вдигне лимитът на максималния доход,
облаган с данък „пенсии“. В момента той е
137 700 долара. Това означава, че ако някой печели повече, няма да плаща повече от тези с доход 137 700, макар че теоретично може да си позволи по-високи
вноски.
Приватизацията на пенсиите е също
предлаган вариант за спасение от фалит.
Тя ефективно би преобразувала социалното осигуряване от план с дефинирани
пенсионни плащания в план с разчетени приходи. При него работодателят гарантира пенсионното обезщетение и то
е гарантирано за цял живот. Сумата на
пенсията ще зависи от общата вноска на
работодателя и възвръщаемостта на инвестициите върху тези вноски. В сегашната ситуация обезщетението за пенсиониране на служителя не е известно, тъй
като работодателят не внася цялата сума
за вноските за пенсия.
Плашещо е също така, че според анализаторите програмата за Медикеър
(здравна застраховка за възрастни) и поспециално частта за болнични разходи,
също ще се изчерпи финансово - до 2026
г. Тук ситуацията е по-критична от тази
със Social Security. Засега все още надделяват прогнозите, че правителството
няма да допусне фалит и на двете програми. А ние може само да се надяваме,
че ще удържат на обещанието си.
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Полицай загина при тежка
катастрофа в Илинойс

П

олицай загина в тежка катастрофа
на път I-55 в Окръг Уил в неделя.
Фаталният инцидент се е случил
малко след друг сблъсък, при който се
ударили други две превозни средства.
Според щатската полиция в Илинойс
два камиона са се ударили и останали
на място на път I-55, северно от US Route
30 в Плейнфилд. Малко след 6 ч. сутринта Dodge SUV наближил мястото на катастрофата и се ударил в единия от камионите. На място е загинал 33-годишният
полицай Чарлз Шауър, който не е бил на смяна по време на инцидента.

Хиляди на протест във
Вирджиния, искат оръжие

Д

есетки хиляди излязоха на протест в Ричмънд, столицата на щата
Вирджиния, за да изразят недоволството си срещу намеренията на
демократите в местния парламент да
ограничат възможностите за носене на
оръжие. Много от протестиращите носеха със себе си огнестрелни оръжия
и бяха облечени в камуфлажни дрехи.
Сред предвижданите ограничения са проверки на участниците в продажбата на
оръжия, ограничаване на покупката на пистолети до един на месец и възможност властите да забраняват носенето на оръжия на публични събития.

Ирански депутат дава
$3 млн. за главата на Тръмп

И

рански депутат обяви $3 млн. награда за главата на президента
Доналд Тръмп. „От името на хората на провинция Керман, ние ще платим
награда от $3 млн. в кеш на който и да е,
който убие Тръмп“, заявил Ахмад Хамзех
пред депутатите. Той не посочил дали
това е решение на иранското духовенство, което управлява ислямската държава. Керман е родният град на ген. Касем Солеймани, когото американски сили
убиха с дрон на 3 януари в Ирак.

САЩ плашат Италия и
Великобритания с мита

Ф

инансовият министър на Доналд
Тръмп, Стивън Мнучин, заяви,
че италианският и британският
внос могат да бъдат обложени с допълнителни мита, ако тези страни не се откажат от плановете си да въведат данък
върху компаниите, предоставящи дигитални услуги. Президентът на Франция
Еманюел Макрон след телефонен разговор с Тръмп вече се е съгласил да отложи въвеждането на дигиталния данък във
Франция до края на годината. САЩ се надяват Италия и Великобритания ще направят същото.

Жертви и ранени при
стрелба в Канзас сити

Д

вама души бяха убити, а други 15
ранени при стрелба пред бар в
Канзас сити, щата Мисури. Говорител на полицията поясни, че пристигналите полицаи са открили „хаотична
сцена“ и е трябвало да потърсят подкрепление. Двама души са открити мъртви
на паркинг, включително една жена. Най-малко 15 души са потърсили лекарска
помощ, от които трима са в критично състояние. Властите смятат, че стрелецът
е единият от загиналите. Нападателят открил огън по хора, които са чакали на
опашка пред бара, и бил застрелян от въоръжен охранител.
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Връщат отнетите книжки
на хиляди шофьори в Илинойс
Вече няма да отнемат документа за 3 non-moving нарушения

О

коло 55 000 шофьори в
Илинойс ще получат обратно отнетите им шофьорски книжки тази година.
Това става възможно, след
като губернаторът Дж. Б. Прицкер подписа в петък нов законопроект, който слага край на практиката да се отнема документът за управление за 3
non-moving нарушения.

Законът ще влезе
в сила през юли.
„Десетки хиляди души в Илинойс губят шофьорските си книжки всяка година по причини, които нямат нищо общо
със способността им да шофират“, каза
Прицкер на пресконференция в Уест
Сайд, район в Чикаго, където има огромен брой неплатени актове и отнети шофьорски книжки.
„Ако живеете близо или под чертата
на бедност и трябва да избирате между
неплатения си акт и лекарството на децата си, или следващото хранене на семейството си, е, вече не сте изправени
преди такъв избор“, каза още губернаторът.
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Снимкa: Facebook

Подписването на законопроекта слага край на тригодишните усилия на коалиция от защитници на правото на шофиране. Според тях ограничаването му

сред бедните жители на щата ги лишава
от способността да работят и от възможността да изплащат дълговете си.
Проблемът стана видим след разследване на журналисти от ProPublica
Illinois, които разкриха, че глобяването
и събирането на дългове засяга сериозно тъмнокожите шофьори, довеждайки
хиляди от тях до банкрута. Вписването
за фалит се оказвало по-достъпно, разкрива ProPublica Illinois, от записването за някои от плановете за изплащане

на акта. Освен
това фалитът давал възможност
на шофьорите
да възстановят
шофьорските
си книжки и да
върнат отново
задържаните си
превозни средства.
Кметът на Чикаго Лори Лайтфут, която проведе кампания
Снимкa: Flickr
по спиране на
рестриктивната система от глоби и такси, вече задейства серия от реформи,
сред които облекчаване на дълговете,
намаляване на някои неустойки, промяна на плановете за плащане и прекратяване на практиката да се отнемат
шофьорските книжки при неплатени актове.
Новият закон не се отнася за отнетите шофьорски книжки при преминаване на червен светофар или превишена
скорост.
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Крис Досев с трети
опит за властта
Този път синът на легендарния имигрант

бай Досьо ще се пробва за щатски конгресмен

ЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

Я

ркият защитник на Доналд
Тръмп - републиканецът с български корени Крис Досев обяви, че ще направи трети
опит да влезе във властта. Този
път като кандидат за щатската Камара на
представителите във Флорида от втори
избирателен район в Пенсилвания, където живее.
Досев е син на легендарния в Чикаго
имигрант бай Досьо, който през 90-те години подслонява много от новодошлите
българи тук.
Той ще се противопостави на сегашния републиканец, който заема този пост,
Алекс Андрейд. „Хората не са доволни от

неговата работа“, казва Досев и посочва
за пример закон, внесен от опонента му,
който разрешава части от плажната ивица в Уолтън каунти да стават частни и да
бъдат с ограничен достъп за гражданите.
„Аз дойдох във Флорида през 1980 г. и
никога не ми е минавало през акъла, че
огради и порти могат да спрат достъпа ми
до който и да е плаж във Флорида. Но точно това се случва сега в Уолтън каунти“,
казва Досев. - „Виновникът за това е Майк
Хакъби.“
Хакъби всъщност е бившият губернатор на Арканзас и баща на бившата говорителка на Тръмп Сара Хакъби, която
под клетва в показания пред ФБР призна,
че е лъгала от подиума в Белия дом. Той
притежава имение за 3 милиона долара в
Уолтън каунти.
Досев преди това се опита два пъти да
спечели номинацията на републиканската партия за Конгреса, но губи от Мат Гейтц, който на последните избори получи
подкрепа лично от Тръмп. Сега обаче Гей-

Кой е Крис Досев
Той е морски пехотинец, военен пилот от операция „Пустинна буря“ в Ирак,
има бизнес за недвижими имоти и 8 (да,
осем!) деца. В ексклузивно интервю за
BG VOICE казва, че е американски патриот, но с българско сърце и корени, и
почти всяка година се връща в родното
село на баща си Алеково, край Свищов.
Неговото име е Крис Досев, но в Алеково
всички го наричат Христо.
Бащата на Крис е известен в Чикаго
като бай Досьо, в чиито сгради живеят
новодошлите българи през 90-те години. Пристига в Америка през август 1961
година. Няколко месеца по-късно – през
октомври, се ражда синът му Крис. Майка му е Мария Долорес – родена в Страната на баските в северната част на Испания.
Крис Досев завършва Университета
на Флорида, но с военна стипендия. Там
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става и командир на батальона.
След като се дипломира, Досев се присъединява към морските пехотинци и
е базиран в Пенсакола, Флорида. През
1991 година, по време на първата война в Ирак, пилотира бомбардировач
Intruder Alpha 6.
Но където и да пътува по света, той никога не забравя корените си. „Баща ми до
последно не забрави България“, твърди
Досев. За първи път се прибират в България през 1978 г. На летището разделят семейството и ги претърсват, като
ги разпитват повече от два часа. Когато
отиват в родното село на баща му Алеково, са посрещнати повече от топло. „Без
да преувеличавам, цялото село беше излязло на входа да посрещне своя син –
с вълнение си спомня Крис. – Баща ми
имаше повече спомени от Алеково от
всички други места, където е живял.“ То-

тц е в черния списък на Белия дом, след
като реши да подкрепи резолюцията на
демократите, с която задължават Тръмп
да поиска разрешение от Конгреса за
нови военни действия и операции срещу
Иран. „Белият дом няма да му върне обажданията и съобщенията, ако ще да праща
димни сигнали или да коленичи в снега“,
казал висш служител в администрацията на Тръм пред в. „Вашингтон пост“, след
като Гейтц гласувал с демократите.

гава Крис преплува и река Дунав, за което получава грамота от комунистическата власт.
Досев говори „симпатичен български“
по думите на неговия братовчед Георги
Георгиев.
Крис обяснява, че е учил малко родна
реч в българското училище в Чикаго, но
повече е научил от контактите със сънародниците си, с които работи след военната си служба тук.
Крис е женен повече от 30 години за
съпругата си Лиса. „Запознахме се на
една сватба. Четири месеца по-късно й
предложих да се омъжи за мен, но тя отказа, спомня си със смях Досев. – Шест
месеца по-късно се осъзна и каза „да“.
Двамата имат трима синове и пет дъщери. Повечето от тях са ходили в България, а някои дори говорят малко български език.

В това Досев вижда

възможност за трети опит
да отиде във Вашингтон
„Ако Тръмп си оттегли подкрепата от
Гейтц или той реши да не се кандидатира отново през ноември, ще се кандидатирам отново за Конгреса“, казва Досев в
интервю за BG VOICE. „Аз предупреждавах
хората, че в точния момент той ще предаде президента и той го направи.“
Според CNN обаче вотът на Гейтц не се
очаква да има дългосрочно отражение
на иначе добрите отношения между конгресмена и Тръмп.
А Досев е един от най-пламенните защитници на президента още преди да
бъде изненадващо избран през 2016 г.
Той подкрепя неговите най-яростни позиции по теми като аборти, оръжия и имиграционна политика.
Като кандидат за Конгреса Досев

заложи на стриктна
антиимиграционна
платформа,
въпреки че самият той е син на имигрант.
Той смята, че кметовете и другите властимащи в градове и щати, които имат статут на убежища за нелегални имигранти,
трябва да бъдат отстранявани от поста
си заради „провал в клетвата им да опазят Конституцията“. Досев подкрепя идеята на Тръмп за построяването на стена по
границата с Мексико. Той иска незабавното спиране на „верижната миграция“
– термин, използван от Тръмп и имиграционните хардлайнери, с което се визира
несъществуващата миграция към САЩ на
далечни роднини на американски граждани. Според сега действащите правила
зелени карти могат да получат съпрузите
и непълнолетните деца и при определени
условия и с годишен лимит – братя и сестри, както и родители, но квотите са малки и се чака с години.

22 - 28 януари 2020 г.

BG VOICE

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

Затвориха търговското
представителство в Чикаго, за да
уредят бивш кадър на Царя в Л.А.

ГАЛИНА ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

ЯСЕН ДАРАКОВ

С

yasen@bg-voice.com

публикация на страницата на
Службата по търговско-икономическите въпроси в САЩ
(СТИВ) във фейсбук стана ясно,
че от началото на месец февруари службата в Чикаго затваря. Няма официална информация защо се случва това,
но BG VOICE научи, че от Министерството на икономиката обявили, че причината са бюджетни съкращения. Интересното е, че само преди по-малко от 3 месеца
е разкрито търговско представителство
към консулството в Лос Анджелис. Там
е назначена Любка Качакова - бившата заместник-министърка в два кабинета - първо на икономиката при Симеон
Сакскобургготски и след това на околната среда и водите при тройната коалиция
(ДПС-НДСВ-БСП). Интересен факт е, че дъщерите на Качакова живеят и учат точно в
Лос Анджелис. Те посещават школи за театър, дизайн и арт. Момичетата, изглежда,
искат да имат кариера в Холивуд, става
ясно от публикации в медиите. 16-годишната Филипа преди няколко седмици пък
привлече вниманието върху себе си, след
като в интернет видео нападна екоактивистката Грета Тунберг. „Майка им явно е
искала да бъде близо до тях и е била трудоустроена“, коментират служители от
икономическото министерство.
Търговско аташе в Чикаго до края на
януари е Теодора Ботева, която идва тук
от частния бизнес. „Не го очаквах, но в
крайна сметка, ако държавната политика
е такава, аз съм с нея“, коментира търговското ни аташе Теодора Ботева.

Любка Качакова беше
активистка в „Българския
Великден“ на НДСВ,
откъдето се сформира групата на така
наречените „юпита“ в кабинета на
Сакскобургготски. Тя става зам.-министър на икономиката, отговарящ за търговските въпроси. Един от основните
й ангажименти са именно търговските
представителства в чужбина. Качакова
прави тотална чистка.
След конфликт с тогавашния икономически министър Николай Василев по повод стратегията за приватизация на „Булгартабак“ и мениджърския договор на
изпълнителния директор Георги Попов
обаче Качакова беше освободена от поста.
Сега е назначена за търговско аташе в
Лос Анджелис от министъра на икономиката Емил Караниколов. Той е от квотата
на „Атака“ в коалиционния кабинет „Борисов 3“, но в медиите се твърди, че е личният избор на Делян Пеевски за този пост.
Караниколов отрича да се познава с депутата от ДПС. В миналото той бе юрисконсулт на Столична община, а през първия
премиерски мандат на Борисов е назначен и за шеф на приватизационната агенция. През неговия мандат се състоят две
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Дъщерите на бившата зам.-министърка от кабинетите

на Сакскобургготски и Станишев учели в Лос Анджелис

че ме пращат в Чикаго, защото в града никога е нямало такъв офис и на мен се пада
трудната задача да създам контакти и да
популяризирам страната ни“. Преди да
приеме поста в Чикаго, тя е управлявала
проекти на OMW в България и Австрия
„Беше много трудно да приемат български търговски представител, където и да
е тук, защото много от чужденците не знаеха къде е България“, казва Ботева. -

„Всички врати бяха
затворени“.

Теодора Ботева

Любка Качакова

ключови продажби – тази на „Булгартабак“ и сделката за Дипломатическия клуб,
като и двете преминават в ръцете на компании, близки именно до Пеевски.
Всъщност

Анчев, отказа да коментира
внезапното затваряне на
звеното, но заяви,
че Теодора Ботева е „добър колега, отличен професионалист,
който
ще липсва на екипа в
консулството ни“.
Офисът на СТИВ в Чикаго отвори врати през октомври 2016-та с идването на Ботева, която
трябваше да създаде контакти с американски фирми
в Родината и български
бизнеси
тук. „Като кандидатствах навремето, го направих като
служител на HP“, спомня си Ботева. - Казаха ми,

България и преди
е имала търговско
представителство в Л.А.
То затваря врати в края на 2015 г. Държавата тогава преценява, че е по-добре
да насочи усилия и средства към бизнесите в централните части и Средния Запад на САЩ.
Издръжката на двете служби - в Л.А. и
Чикаго - изглежда близка, според справка, поискана от блогъра Боян Юруков.
През 2014 г. за СТИВ-ЛА държавата е похарчила близо 146 хиляди лева, а през
2017 г. за СТИВ-Чикаго - 170 хиляди лв.
Във Ветровития град обаче службата се
помещава в отделен офис, защото консулството е твърде малко.
Генералният ни консул в Чикаго, Иван

Затова българката става член на борда,
а по-късно и президент на организацията
Chicago International Trade Commissioner
Association (CITCA). Това й отваря много
врати да се срещне с губернатори от
няколко щата, търговски и икономически анализатори. „Не
вярвах, че съм имала такова значение в отношенията с различни фирми тук,
в САЩ, докато не получих десетки обаждания на
хора, които искат лично
да си кажем довиждане“,
казва Ботева. Според нея
успехът й за тези 3 години и
контактите, които е събрала, са
постижение не само за нея, а и за
всички българки в САЩ.
„Без българските фирми тук,
в САЩ, нямаше да успея“, категорична е Теодора Ботева, която благодари на цялата българската общност
за сътрудничеството. „Отсега нататък си търся работа. Още не знам дали ще
в България“, казва Ботева.
Дъщерите на Качакова
имат амбиции за Холивуд

Качакова вече се снима с холивудски звезди

П

ървите месеци на новото ни търговско аташе в Лос Анджелис изглеждат изпълнени със светски
събития. Любка Качакова успя да се
срещне с холивудския елит и дори да
си направи снимка с актьорите Морган
Фрийман, Мишел Пфайфър и Рене Зелуегър.
Бившата зам.-министърка подари на

Зелуегър шоколад с емблематичните за
страната ни рози по време на премиерата на филма „Джуди“, посветен на Джуди
Гарланд. „Черен шоколад от розови листенца за любимата Рене“, пише Качакова
във Facebook.
Тя публикува кратко видео от срещата и разговора си със Зелуегър. Любка
Качакова констатира и че актрисата е

просто фантастична във филма, посветен на Джуди Гарланд.
Малко след тази звездна среща бившата царистка се среща и с Мишел
Пфайфър. Родената в Пазарджик икономистка се опитала да си направи селфи
със звездата от „Опасен ум”. За нейна изненада, самата Мишел Пфайфър взима
телефона и прави кратко видео вместо
снимка.
„Тя Е! Невероятната! Изключително
земна и сърдечна! Видео вместо селфи?? Тя държеше телефона??“, не крие
радостта си Качакова.
С Морган Фриймън пък се снима на
авиационните награди „Живите легенди
на авиацията“ в Бевърли хилс.
Засега обаче във Facebook й липсва
информация за икономически срещи,
но пък коментира проблемите с водата
в България.
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Имиграционните срещу Ню Йорк и Денвър
заради статута им на убежища

ICE пращат призовки към работодателите или наемодатели на мигранти

СИБИЛА ПАТСИ

Г

sibila@bg-voice.com

радовете убежища, казват, че
осигуряват закрила за имигрантите, за да могат да се чувстват в
безопасност и да съобщават за
извършени престъпления, без
страх от депортиране. Имиграционните
(ICE) заявяват, че агенцията не иска да се
занимава със заставяне на полицията и
властите по места да съдействат чрез издаване на специални призовки, заповеди или нареждания за сътрудничество,
но ако се налага, ще го направят в краен
случай. От ICE смятат също, че имат законното право да използват такива нареждания, тъй като това е позволено в
Закона за имиграцията и националността.
В края на миналата седмица Денвър и
Ню Йорк бяха на прицел на имиграционните заради статута им на убежища и отказа им да сътрудничат на федералната
служба. Противоречията не се разрешиха и след уикенда и двата града продължават

да са „на нож“ с ICE.
Първо беше Денвър. Там имиграционните са използвали малко по-различни призовки/заповеди за съдействие.
Вместо към полицията агентите пратили призовките към работодатели или наемодатели на четирима имигранти. Целта на ICE - тези хора да се проследят, да
бъдат арестувани и депортирани. ICE посочи, че може да разшири необичайната практика и в други градове. „Тъй като
нямаме сътрудничество в правосъдния
център в Денвър, ние модифицираме на-
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шата тактика за предоставяне на информация“, каза Хенри Лусеро, заместник изпълнителен директор в ICE.
„Смятам, че е много иронично, че администрация, която не зачита призовки
в Конгреса (в разследването на импийчмънта на Тръмп), да обвинява Денвър, че
не зачита тяхното подобие на призовки“,
каза Тереза Марчетта, говорител на кмета на Денвър Майкъл Ханкок, пред „Денвър поуст”. Тя допълни, че заповедите от
ICE не са правен документ, тъй като няма
подпис от съдия.
„Няма индикации призовките да са
свързани с криминално разследване“,
заяви Райън Луби, говорител на адвокатска кантора, представляваща кметството на Денвър. „Денвър не се съобразява
с призовки, освен ако те
не са издадени от съда
или освен ако не са свързани с наказателно разследване. Нашата имиграционна наредба напълно съответства на федералния закон“, допълни той.
Ограничаването на имиграцията, както легална, така и нелегална, беше и е
основен приоритет за Тръмп. Откакто
встъпи в длъжност, администрацията му

се бори с градовете убежища. През 2017
г. тогавашният главен прокурор Джеф
Сешън изпрати писма до 29 града, приели този статут, като казa, че техните политики нарушават федералния закон.
Последва заплаха за спиране на държавното финансиране към тези градове.
Денвър и останалите в крайна сметка получиха средствата.
Другата хватка на имиграционните,
прилагана в Денвър, е арест на имигранти в съда, докато се явяват по имиграционното си дело. „Служителите на ICE са
получили широки правомощия за арест
от Конгреса и могат законно да арестуват имигранти без статут в съдилищата“, каза по този повод говорителката на
имиграционните Алетея Смок.
В Ню Йорк имиграционните изпратиха отново четири призовки за имигранти, които да бъдат незабавно предадени.
„Това не е молба - това е нареждане“, заяви Хенри Лусеро. „Опасни престъпници
се освобождават всеки ден в Ню Йорк“,
прибави той. Администрацията на кмета
Бил дьо Блазио заяви, че ще преразгледа
призовките. „Ню Йорк няма да промени
политиките, които го направиха най-си-

гурния голям град в Америка“, заяви говорителят на града Фреди Голдщайн.
Часове преди да бъде съобщено на
медиите за призовките, изпълняващият
длъжността директор на ICE Матю Албънс заяви на пресконференция в Манхатън, че

градската управа има кръв
по ръцете си
заради смъртта на 92-годишна жена,
за убийството на която е бил арестуван
мъж от Гана и който не е предаден на
имиграционните. „Именно политиката
на града като убежище е единствената
причина този престъпник да бъде освободен и да обикаля улиците свободно“,
каза Албънс. Голдщайн обяви в имейл в
събота, че „опитът на администрацията
на Тръмп да се възползва от тази трагедия е абсолютно срамно“. Де Блазио обвини ICE, че използва „тактика на плашене“ и разпространява лъжи.
Засега и Ню Йорк, и Денвър не изпълниха исканията на имиграционните. Те
обаче казват, че ще потърсят помощта на
федерален съдия, за да могат са депортират набелязаните лица.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ

Над 80 см сняг затрупа
Източна Канада

П

рогнозите за много лошо време
в Канада се сбъднаха. Източните провинции бяха затрупани от
сняг, който на места достига над 80 см.
Няколко града измериха най-големите
натрупвания от началото на 21-ви век.
Вятърът достигаше 120 км/ч, а навяванията бяха над 2 м. Един човек е изчезнал, а около 20 хиляди абонати са без
ток. Правителството в Отава изпрати на източните провинции допълнителна
тежка техника и дори войници от запаса, за да помогнат с разчистването на пътища и възстановяването на електроподаването.

По $19 хил. за жертвите
на сваления самолет в Иран

К

анадският премиер Джъстин Трюдо обяви, че ще бъде отпусната
спешна финансова помощ на близките на канадците, загинали в катастрофата с украинския самолет, свален от
Иран на 8 януари. Трюдо още веднъж
призова Техеран да обезщети бързо
близките на жертвите на тази драма. Семействата на 57-те канадски жертви ще
получат незабавна правителствена помощ от 25 000 канадски долара или около
19 000 щатски долара.

Тръгна делото срещу
шефката на Хуауей

В

ъв Ванкувър започна делото за екстрадиция в САЩ на арестуваната
в Канада финансова директорка на
китайската компания Хуауей Мън Ванчжоу, която е обвинена в измама.
Арестът на Мън, дъщеря на основателя на Хуауей, бе извършен преди малко повече от година по искане на САЩ
и разгневи Китай. Говорителят на китайското външно министерство Гън Шуан призова Канада трябва да поправи грешката си и да освободи Мън. Сега тя е пусната под гаранция и живее в едно от двете си имения във Ванкувър.

Човек загина при
катастрофа с училищен бус

Е

дин човек загина при катастрофа между пикап и училищен автобус в Ланодиер, един от районите
на Квебек. Инцидентът е станал около 15,45 ч. По време на него двайсетина ученици са се намирали в училищния
автобус. Трима от тях получили незначителни наранявания, но били транспортирани в най-близката болница.
Шофьорът на пикапа обаче е загинал. Смъртта му била констатирана още на
място, съобщиха от местната полиция.

Принц Хари при Меган и Арчи
във Ванкувър

П

ринц Хари се присъедини към съпругата си Меган и сина им Арчи
във Ванкувър. Той не бе виждал
семейството си, откакто обявиха оттеглянето си като старши членове на кралското семейство.
Херцогът на Съсекс е потеглил от Обединеното кралство за Канада след един от последните си ангажименти като член
на кралското семейство - среща на върха Обединено кралство-Африка за инвестиции в Лондон. На форума той се срещна с държавните глави на няколко африкански страни и с британския премиер Борис Джонсън.
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Администрации в САЩ и Канада
ползват софтуера на BG компания

А

дминистрации в САЩ и Канада използват софтуера на
българска компания. И не
само. Правителства и бизнеси по целия свят също са
се доверили на създадената в България Gtmhub. С нейния софтуер работят
и в Обединеното Кралство и Германия.
Тя има клиенти и в Азия, Африка, Южна
Америка. Също и в България, макар и
малко. След
Общината в Сиатъл и канадската столица Отава например използват услугите на компанията, за да направят
разходването на публични средства попрозрачно.
„Персоналът в администрацията на
Сиатъл използва нашия продукт, за да
постига една по-голяма прозрачност за
това как се разходват публичните средства. Отава е първият град, започнал да
ползва продукта ни“, каза съоснователят на Gtmhub Радослав Георгиев пред
Bloomberg TV Bulgaria.
Софтуерът, създаден от компанията,
предоставя услуга през

уеб браузър
и мобилно приложение
„Всяка една компания може да си създаде акаунт, в който да качи своите цели,
да напише какъв резултат иска, и оттам
нататък платформата се грижи за всичко
останало“, обясни Георгиев. Софтуерът
автоматизира измерването на ключовите резултати и предоставя обратна връзка на хората как се движат спрямо своите цели и дали не трябва да предприемат
други действия, за да ги постигнат. Той се
предлага на абонаментен принцип.
Gtmhub стартира 2015 г. и помага на
бизнесите да постигат целите си по попродуктивен и бърз начин.
В началото са започнали със собствени спестявания. През 2017 г. фирмата се
присъединява към ускорител за стартиращи компании в Берлин. През 2018 г. те
получават първата си инвестиция, а през
2019 г. привличат инвестиция от един от
най-старите фондове за рисков капитал
в САЩ CRV в размер на малко над 9 млн.
долара.
В блог публикация в Medium от фонда CRV коментират, че една от причините да инвестират в българската фирма е,

Създателите й започнали със собствени спестявания

Кадър: Bloomberg TV Bulgaria
Радослав Георгиев

Gtmhub
Иван Осмак, изпълнителен директор и съосновател на Gtmhub

че нейното решение може да се използва в широк брой сектори и независимо
от бизнес модела на потенциалния клиент. „Проблемът е в детайлите – интегрирането на информация в цяла организация, обновяването в реално време. Това
са бизнес процеси, които изискват автоматизация, и смятаме, че няма по-подходяща компания за трансформация на
този сектор от Gtmhub“, пише Рийд Крисчън, партньор в CRV.
Средствата, които компанията е набрала последно, ще бъдат използвани за
наемане на нови хора и

разрастване на екипа
Георгиев и колегите му планират да
разширят офисите в София, Берлин и
Денвър. Офисът в София е най-големият и в него е съсредоточена развойната
дейност.
В момента в Gtmhub работят 65 души,
като 40 процента от служителите са в
София. Компанията има офиси в четири
държави в света, сред които и Денвър и
Берлин.

Офисът на Gtmhub
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Българка поиска да лети до
Луната с японски милиардер

Диана от Велико Търново се включи в конкурс на ексцентричния Юсаку Маезава

Б

ългарка може да бъде първият лунен турист и да лети до
Луната в компанията на японски милиардер, а след това да
стане негова съпруга. Диана
Маринова от Велико Търново се записа
в конкурса на богаташа Юсаку Маезава,
който той обяви, за да намери спътница до Луната и в живота. Първото туристическо пътуване до спътника на Земята ще се проведе през 2023 г., а Маезава
вече изкупи всичките билети за него.
Диана обича предизвикателствата и
затова решила да кандидатства, още повече, че вярва, че нестандартните запознанства като това биха могли да прераснат в истинска любов. 21-годишната
българка е категорична, че

парите не са
водещият й мотив
и че в живота те могат да бъдат само
бонус в една сериозна връзка. Тя не се
притеснява от възрастовата разлика с
44-годишния японец, защото историята
помнела много големи любови между
двойки с такива, а и по-големи разлики.
Момичето от Велико Търново не мислило много преди да се втурне в лунното приключение. Само преди дни тя
видяла обявата на Маезава в Туитър и
веднага се регистрирала. Попълнила
нужните данни в официалния сайт на
милиардера и веднага станала част от
официалната селекция за негова приятелка. Диана вярва, че мoжe дa бъдe
идеалната жена за Маезава, а нейната
сила са рaзнoрoдните интeрecи. Момичето не знае японски, но има перфектен
английски и вярва, че ще се разберат.
Майката и бащата на Диана обаче не
споделят ентусиазма й, а са

Снимкa: Twitter

шокирани
от желанието й
И все пак те предпочитат да приемат
извършеното от нея като шега. Но момичето гледа съвсем сериозно на състезанието.
„Eднo oт изиcквaниятa e жeнaтa дa
бъдe пoзитивнa, a aз винaги cъм уcмих-
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Снимкa: в. „Борба“
Диана Маринова

нaтa и глeдaм нa живoтa c рoзoви oчилa. Гoтoвa cъм вeднaгa дa зaпoчнa дa ce
пoдгoтвям зa пътeшecтвиeтo дo Лунaтa
и дa ce прeмecтя в Япoния. В публикaциятa нa Юcaку тoй гoвoри зa пocтигaнe
нa cвeтoвeн мир и aз cпoдeлям нeгoвитe
възглeди“, кoмeнтирa Диaнa пред великотърновския в. „Борба“.
Сред качествата, които могат да натежат в нейна полза, тя нарежда и това, че
може да готви перфектно и ако бъде избрана за половинка на милиардера, той
ще може да разчита винаги на вкусна
храна. Тя дори имала идея да му представи българската национална кухня и
така да го убеди да инвестира в България.
„Изцялo в cъoтвeтcтвиe c нeгoвoтo
жeлaниe зa cвeтoвeн мир e и cъздaвaнeтo нa приюти зa бeздoмни и бoлници зa coциaлнo cлaби хoрa. Cмятaм,
чe тaкивa мecтa в Бългaрия липcвaт и
тoй би финaнcирaл изгрaждaнeтo и пoддържaнeтo им“, дoпълвa младата жена.

Финaлният кръг oт ceлeкциятa нa извecтния чуждeнeц

щe ce извърши чрeз
риaлити прeдaвaнe
пo eднa oт япoнcкитe нaциoнaлни тeлeвизии. Крaйният cрoк зa кaндидaтcтвaнe в нaдпрeвaрaтa зa дaмa нa
cърцeтo нa 44-гoдишния мъж приключи
на17 януaри.
Бoгaтcтвoтo нa Юcaку Мaeзaвa e
нa cтoйнocт 3,6 млрд. дoлaрa. Тoй e
coбcтвeник нa музикaлнa бизнec импeрия в рoдинaтa cи и фирмa зa eлeктрoннa търгoвия нa дрeхи. Минaлaтa
гoдинa oтнoвo ce прoчу c eкcцeнтричeн
кoнкурc, в рaмкитe нa кoйтo рaздaдe 1
млн. йeни нa 100 души. Лятoтo пък бe
избрaн зa първия търгoвcки клиeнт,
плaтил учacтиe в туриcтичecки пoлeт c
кocмичecкия кoрaб Stаrship нa SpасеX
дo Лунaтa прeз 2023 г. Бeзпрeцeдeнтнoтo cъбитиe щe бъдe увeкoвeчeнo c
дoкумeнтaлeн филм.
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Да „доплуваш“ от Силициевата
долина до Пловдив

Програмистът Иван Манолов се върна от Сан Франциско,

за да разработва платформа за талантливи спортисти

БОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

К

огато преди няколко години
се върнах в Пловдив, ме обявиха за луд. Кой напуска Силициевата долина ей така, по
собствено желание“, смее се
Иван. Той е от модерните дигитални номади, за които няма значение в коя точка на
света живеят. Интернет им позволява да
правят бизнес с целия свят.
„Защо Пловдив? Първо, защото ми е
родният град, тук са моите близки и приятели - казва Иван. - Живея в моето жилище,
не плащам наем. Тук мога да реализирам
бизнеса си с най-малки инвестиции. Наемът на офиса ми е много по-нисък. Наех висококвалифицирани програмисти. Макар
IT специалистите у нас да са по-ниско платени, отколкото в Силициевата долина, те
вземат много високи за България заплати.
А животът тук е по-евтин.

„

Пазарът на услугите ми
е в Щатите
но няма проблем да работя от Пловдив
и да летя няколко пъти месечно до Сан
Франциско или Чикаго.“
След 13 години живот и работа в Щатите, последните 7 от които в Силициевата долина в Калифорния, програмистът
Иван Манолов зарязва добре платената
си работа, за да започне от нищото собствен бизнес в родния си Пловдив. Бившият
републикански шампион по плуване създава уникална в света платформа - професионална мрежа за плуване и плувни
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резултати. Тя осигурява добра реализация на млади плувци от Щатите и цял свят
в престижни университети.
Роденият през 1983 г. в Пловдив Иван
не може да обясни как се е запалил по
програмирането. „Може би защото имах
от много малък компютър вкъщи“, обяснява той. От дете е запален по плуването,
което практикува вече повече от 20 години. Родителите му искат да учи в английската гимназия, но той завършва спортното училище. Следва близо 15-годишна
бляскава кариера като плувец - републикански шампион и национален състезател с над 100 медала от различни състезания. Не му пасва идеята да завърши НСА
и да стане треньор по плуване или учител
по физическо. Единствената му мечта е да
учи в Щатите, и то информатика.
Родителите не могат да му осигурят скъпото обучение в САЩ от няколко десетки
хиляди долара годишно. Той решава да
се възползва от специалната колежанска
система на Америка за стимулиране на
студентите чрез участието им в спортове.
Всеки уважаващ себе си университет има
силни отбори по различни дисциплини.
Затова дава стипендии на изявени спортисти, които да подсилват университетските отбори. А бонусът е да следват каквато специалност си изберат.
Шампионът по плуване печели пълна
стипендия за специалността информатика в „Картридж колидж“ - малък частен

университет на 40 км
от Чикаго
Състезава се в колежанския отбор по
плуване. Умният и интелигентен студент
веднага блесва и с други таланти. Ангажират го да прави уеб приложенията на университетските сайтове и така си изкарва
пари за живот в Щатите. Междувременно
прави 2 специализации.
Вместо да си прати CV-то на няколко
места, както правят всички, той кандидатства само в „Yahoo!“. Казва, че изборът му е

бил сантиментален, интересна му е била тази
компания. Не се надява
на успех, защото в технологичния гигант кандидатстват хиляди млади хора. Още на другия
ден обаче му се обаждат
и той се явява на 3 интервюта по програмиране. Предлагат му работа
още преди да е завършил колежа. Следването
му приключва през декември и веднага след
Нова година му се налага да се премести бързо
от Чикаго в Сан Франциско.
„Yahoo!“ тогава беше
не само пощата, която
и у нас ползват, а „онова голямо нещо преди
фейсбук. Преди 12 години това беше една
от най-добрите компании, в които можеше да се работи“, обяснява Иван. Това е
първият портал в интернет, още преди да
има търсачки като „Гугъл“. Правят различни продукти – имейл, силен новинарски и
финансов сайт, карти, една от най-силните
търсачки, чат. Сега са една от най-големите компании в Силициевата долина. Като
програмист в отдел „Yahoo! Profile“ българинът пише програмни кодове на профили от типа на тези, които сега са във фейсбук.
Офисът на „Yahoo“ буквално обръща
представите му за работна среда. „Беше
като в детска градина, с ярки цветове, и
понеже логото на компанията е лилаво,
голяма част от интериора и обзавеждането също беше в този цвят - разказва българинът. - Имахме

маси за игра на футбол
телевизионни игри, големи фитнес топки, на които да подскачаме...“ Когато обо-

рудва офиса си в Пловдив, той пренася
този различен стил - и като интериор, и
като начин на работа. И днес служителите му в офиса в Пловдив отмарят, като
скачат с фитнес топки.
Когато попада в технологичния гигант,
Иван се сблъсква с феномена „силициева култура“. „За всички в долината работата не е просто работа - казва Иван. - Тя
е кауза, смисъл на живота, предизвикателство, основна страст, движеща сила,
любимо занимание. Няма значение дали
е събота и неделя, или е 2 часа през нощта. Парите са много добри, но най-важната причина да си там е перспективата да си сред най-добрите в света в тази
индустрия.“
Иван е възхитен от взаимоотношенията в долината. Всички там са много умни
и с радост помагат на колегите от тима,
които са по-малко подготвени. Служебната завист им е чужда. Смятат за абсурдно да си мерят постиженията и потенциала. Те с готовност споделят опита
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си, без да се притесняват, че някой ще заеме мястото им под слънцето. Успехите
на другите ги вдъхновяват. „Умните хора
знаят, че за всички е добре да има повече умни и добре подготвени хора. Знаят,
че колкото повече хора успяват, толкова
е по-добре за всички. Жалко, че почти не
съм срещал нещо подобно извън нашата
индустрия“, споделя Иван.
Той работи в „Яху“ две години и половина, като едната е в офиса в Канада, защото има проблеми с визата си. Напуска,
прибира се в България и се колебае дали
да продължи с магистратура. Заминава уж за малко до Сан Франциско, да се
види с приятели. Там 3 момчета са създали нова компания, тръгват буквално от
нищото и без финансиране и търсят софтуерен инженер.
Така, съвсем на шега,

Иван става съосновател
на компания
за рекрютинг (подбор и лансиране на кадри) - „TalentBin“. В нея 4 години разработва целия софтуер. Екипът нараства
до 20 човека и са в непрекъсната конкуренция с „LinkedIn“ – най-голямата професионална социална мрежа. HR-ите я
използват, за да намерят всякакви специалисти, а „TalentBin“ предлага основно софтуерни инженери. Няколко месеца по-късно компанията е купена от
Monster.com - платформа, зад която стои
най-голямата фирма за рекрютинг в света. От тази сделка Манолов печели, защото запазва дяловете си като съосновател на купената фирма „TalentBin“.
След сделката решава, че на 31 години вече му е време да се захване със
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Иван Манолов на състезание по плуване с отбора на колежа.

собствен бизнес. Още от студентските
си години в Щатите, заедно с един треньор, той прави сайт за плуване – новини, резултати от състезания – ей така,
като хоби, но това се превръща в негов
основен бизнес. В основата на платформата Collegeswimming.com на Иван и съдружника му е същата онази специална
колежанска система за стимулиране на
студентите, изявени спортисти, по която шампионът по плуване от България си
осигурява стипендия. Чрез платформата
свързват треньори от колежански и университетски отбори с талантливи младежи между IX и XII клас. Помагат им да
намерят възможно най-добрия университет на базата на техните плувни и академични резултати.
В един момент на програмиста му
хрумва, че всичко това може да се върши
дистанционно от България и през 2014 г.

той се връща в родния си Пловдив. Отваря офис и продължава да разработва

платформата за талантливи
спортисти
Треньори от целия свят им плащат, за
да им дадат достъп до контактите с млади плувци. В платформата събират и публикуват данни за резултати от ранглисти,
състезания, профили на плувци. Печелят
от таксата, които колежанските треньори
им плащат, за да им осигуряват най-добри
атлети. Но в Пловдив разработват и други
уеб проекти.
Да се следят всички плувни събития
в Щатите от Пловдив е невъзможно, но
Иван и съдружникът му си имат агенти
в Тексас, Калифорния и Чикаго. Той лети
няколко пъти в месеца до Сан Франциско
или Чикаго. Събират му се около 50 полета годишно, но това не му тежи.

Как се живее и работи в Силициевата
долина? За всеки IT специалист тя е върхът в кариерата и сбъдната мечта. Животът там обаче е много различен, казва
Иван. Забавленията са оставени на втори план, защото след като си работил 60
часа седмично, нямаш много желание за
това. Всичко е в едно – хоби, начин за изкарване на прехрана. И в офиса не работиш нонстоп. Там има различни места за
развлечения. „По някое време някой казва: „Хайде да поиграем тенис на маса“.
Или баскетбол, футбол, или се занимаваш
с йога. По средата на работния ден. Около
офисите има всякакви игрища“, разказва
програмистът.
Големите компании в долината предлагат на служителите си безплатна храна
целодневно. Изчислили са, че им е по-изгодно така, отколкото програмистите да
губят час и половина за хранене навън. В
служебните офиси готвят шеф готвачи и
ястията са като в ресторант. Съвсем нормално е в края на деня

да си отвориш биричка
в офиса
но не е в стила на IT специалистите да се
напиват безпаметно. Почти никой там не
пуши, а и в офисите това е абсолютно забранено. Екокултурата също е на почит,
много от програмистите са вегетарианци.
Звучи невероятно от устата на един
програмист, но твърди, че гледа да се
придържа към истинското. Вкъщи няма
кабелна телевизия, нито телевизор, няма
и фейсбук профил. Обича разходките
сред природата и когато американският
му партньор дойде, му показва красотите
на България.
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Надя Ангелова се занимава професионално с данъчно планиране. Ако
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на: nadia.angu@yahoo.com.
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Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Дължим ли данък
печалба при продажба
на собствено жилище?
Няколко съвета, които ще са ви в помощ,

когато решите да продавате дома си

П

равилата за данъчно облагане на продажба на жилища са доста ясни, но въпреки това продължаваме да
виждаме объркване по тази
тема. Може би това е така, защото всъщност малко хора дължат данъци, когато
продават основното си жилище.
За данъчни цели, за да разберете дали
дължите данък при продажбата, трябва да определите коригираната цена на
имота.
Коригираната основа по същество е
първоначалната цена плюс разходите за
капиталови подобрения, които сте направили. Капиталовите подобрения добавят стойност на вашия дом и удължават живота му. Те не включват разходи за
рутинна поддръжка и дребни ремонти.
Представете си следната ситуация. Вие
сте закупили жилище преди няколко години. По всяка вероятност сте отделили
време и средства и сте направили обновления – нови прозорци, нова кухня, озеленяване или нов дървен под. Най-вероятно това е вдигнало цената на имота
поне с тридесет хиляди долара. Сега си
представете, че вие решавате да продадете този имот и реализирате печалба от
продажбата. Всяко едно от тези
капиталови подобрения ще намали дължимия данък.
Независимо обаче дали сте обновили вашето жилище, според
IRS, обикновено, ако печалбата е
до $250 000 за несемейни лица и
$500 000 за семейни, данък не се
дължи, при условие, че отговаряте на следните изисквания:
Вие сте притежавали имота за
период от две години, преди да
го продадете. Недвижимият имот
е бил вашето основно местожителство поне две години от последните
пет, преди датата на продажбата.
Предполагам, че много от вас биха могли да отговорят на съответните изисквания и да си спестят въпросния данък.
Какво се случва обаче, ако не покриете изискванията на IRS и продадете дома
си в рамките на една година, след като е
бил закупен?
Ако това се случи, може да се класирате за

частично данъчно
намаление
при условие, че имате добро извинение
за продажбата на имота. Подобни извинения включват: промяна на работно
място, здравословни проблеми или обстоятелства, които не сте предвидили
при закупуването. Промяна на местоработата е валидно извинение, ако место-
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положението на новата работа е поне
петдесет мили по-далече от предишния
ви дом. Разстояния по-малко от петдесет
мили също биха могли да се класират в
зависимост от обстоятелствата. Здравните проблеми може да са ваши или на
друг близък член от семейството. Например продажба на дома ви може да се наложи, ако трябва да се преместите поблизо до болен родител. Непредвидени
обстоятелства включват загуба на работа или промени в семейното положение.

Имайте предвид, че продажбата на недвижим имот за по-малко от година след
закупуването му би могло да бъде особено неизгодна сделка. В случай че реализирате печалба и не покриете нито едно
от изискванията на IRS, бихте могли да
подлежите на облагане с краткосрочен
данък, който е по-висок от дългосрочния
данък.
Освен това нека не забравяме, че в живота може да има много и различни ситуации, които попадат извън стандартните
описани по-горе. Ето защо е важно подобен тип сделки да бъдат планувани предварително. Ако все още не сте сигурни
дали отговаряте на условията на IRS и ви
предстои продажба на вашия дом, моят
съвет е да потърсите мнението на данъчен специалист, тъй като бихте могли да
си спестите десетки хиляди долари в данъци.
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ма едно схващане, че притежаването на дом днес е помалко достъпно, отколкото
е било в миналото. Причината, поради която някои
хора твърдят това, е, че цените на жилищата са се увеличили значително през
последните няколко години.
Това обаче не се дължи само на цената на имотите. Има и други фактори, които влияят на схващанията на хората по
този въпрос.
Жилищата днес в повечето случаи са
закупени с ипотека. Текущата ставка на
ипотеката (лихвения%) е основен
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Новият дом – най-достъпен
от 30 години насам

Жилищата днес в повечето случаи

са закупени с ипотека

компонент на уравнението
за достъпност
Лихвените проценти по ипотечните
кредити са спаднали с цял процентен
пункт от декември 2018-а. Друга важна
част от уравнението за достъпност е доходът на купувача. Средният доход на
семейството се е увеличил с приблизително 3% през последната година.
Националната асоциация на брокерите в Америка (NAR) публикува всеки
месец т.нар. „Индекс за жилищна достъпност“. Най-новият индекс показва, че
възможността за закупуване на нов дом
днес, отколкото в сравнение с почти
всеки друг момент през последните 30
години, е най-благоприятен. Индексът,
определящ домовете на достъпни цени,
се базира на следното:
„Стойност на индекса за достъпност
на дома 100 означава, че семейство със
среден доход има достатъчно доходи,

за да се класира за ипотека
върху средна цена на имот. Индексът
120 означава, че семейството, което
печели среден доход, има 20% повече
от необходимото ниво на доходи, плащащо ипотеката на средна цена имот,
приемайки, че това семейство дава
20% авансово или т.нар. „първоначална
вноска/ down payment“. (фигура №1).
За повече информация, свързана с
„Индекс за жилищна достъпност“, линкът по-надолу ще ви отведе на точното
място (от сайта на Националната асоциация на брокерите в Америка / National
Association of Realtors (NAR): https://

Фиг. 1: „Индекс за жилищна достъпност“ от 1990-а до днес
www.nar.realtor/blogs/economistsoutlook/housing-affordability-slightlydips-in-october-2019
Като агент на недвижими имоти аз
не само помагам на своите клиенти със
закупуване, продажба и отдаване под
наем, но и се стремя непрестанно да
ги уведомявам относно всеки възможен
аспект, който би повлиял на тяхната
дългосрочна инвестиция, която всъщност за повечето хора е най-важната
и най-голямата, която те са направили или ще направят някога в живота си.
Ако имате въпроси, свързани с тази
или други мои статии досега, или въобще с всичко, свързано с пазара на недвижимите имоти, ще се радвам да ме
потърсите, а за мен ще е удоволствие
да мога да помогна. Моят директен номер е: 773-827-7827, или ми пишете на
емайл:
gergana.todorova@bairdwarner.
com. Също моят уебсайт, за повече информация: GerganaTodorova.BairdWarner.
com
Консултацията е винаги безплатна и
не ви ангажира по никакъв начин.

Снимкa: Flickr
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Най-студеното място в САЩ
чака „климатични мигранти“

Градче в Минесота е обявено от учените за възможно убежище при климатичните промени

О

МАЯ СТЕФАНОВА

ще преди създаването на
климатиците този малък
северен град на брега на
Голямото езеро в САЩ се
рекламира като хладното
лятно убежище за засегнатите от жегата,
потенето и алергиите.
Един ден обаче Дълут може да предлага един съвсем друг вид облекчение:
Убежище за бъдещите щатски мигранти,
които ще бягат от топлинните вълни и
крайните климатични условия в останалите части на страната.
Градът в щата Минесота, сгушен по
протежението на най-голямото сладководно езеро в света, е сред малка група
градове, за които учените прогнозират,
че ще се превърнат в топ дестинации за
американците, когато те започнат да изоставят онези части от страната, станали негостоприемни заради климатичните промени.

Няма шега
Досега зимите в Дълут, често определян като един от най-студените градове
в Щатите, винаги значително са ограничавали привлекателността му. Градът,
който някога имал плановете да се
разрасне до размерите на Чикаго,
така и не постига целите си, за
което свидетелстват и множеството празни имоти.
Санди Хоф, президент и
собственик на местна фирма
за строително предприемачество, смята, че промените
в климата могат да доведат
до бум в търсенето на имоти, което „без съмнение“, смята
той, ще подпомогне компанията
му по начини, невиждани от времето, когато дядо му я придобива
преди 90 години.
„Дълут е бил склонен да е малко похладен, отколкото на хората им се е искало понякога в миналото“, признава
той и допълва: „Може би малка промяна
в климата, от която ще се стоплим малко, ще бъде от полза за нас.“
Прогнозите, че вълна от американски
граждани може един ден да залее този
район в резултат на климатичните опасности, отчасти вълнуват местните жители. Други са скептични.
Брокерката Карън Гюернд се шегува,
че се надява хората да не разберат за
изследването на професора от Харвард
Джеси Кийнан, според което Дълут има
потенциала да се превърне в климатично светилище.
„Не искаме да сме голям град“, казва тя и после пояснява, че се шегува. В
крайна сметка си изкарва прехраната от
продажбата на имоти. Някои

от ранните климатични
мигранти
вече ги купуват.
Тaкива са Ейнджъл Доброу, съпругът
й Боб и кучето им. Те пристигат в Дълут
през 2017 г. от Нортфилд, който се нами-
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Снимкa: www.nchchockey.com
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ра на около три часа път на юг. Купуват
си тухлено бунгало, разположено върху повече от 8000 кв.м площ с включена
гора в задния им двор.
Доброу, която е билкар и работи за
малка компания, подкрепяща фермери,
твърди, че са се преместили, превръщайки бъдещето в основен свой приоритет, имайки предвид нарастващите
опасения за това как климатичните промени могат да им се отразят.
Да напуснат дома, който обитават 16
години, „беше трудно“, казва 59-годишната Доброу. „Но се почувствахме като
освободени“ от притесненията къде ще
се чувстват най-добре с оглед на промените в климата.
Професорът от Харвард стъпва за
първи път в Дълут през март - три месеца след като започнал да оформя теорията си за това защо тихият град с население от 86 хил. души може един ден
да види прилив от десетки хиляди нови
жители.
Кийнан и неговият екип определят
Дълут след повече от 2000 часа рабо-

та върху изследване за това кой град в
САЩ може да посрещне утрешните климатични мигранти и да има достатъчно
място за тях.
В случая с Дълут основната привилегия е много проста, казва Кийнан, който е експерт по климатична адаптация и
дизайн - „местоположение, местоположение, местоположение“.
Дълут обира студения бриз, идващ от
Голямото езеро, което е огромен източник на питейна вода. Освен това се намира на 2 часа и половина път с кола от
динамичния икономически център Минеаполис.
Неприветливото студено време на северния град означава, че докато около
началото на 2030 г. останалата част от
страната ще се поти под температури,
които ще са с 1,5 градуса по-високи от
отчетените в прединдустриалните времена, там климатът ще стане по-умерен.
Заради своя естествен водоизточник
е по-малко вероятно Дълут да има и
много от проблемите, с които вероятно ще се сблъскат останалите части на
страната, като суша и недостиг на вода.

„99% устойчив
на климата“
По време на посещението си в университета в Минесота през март проф.
Кийнан предлага и няколко потенциални слогана за града: „Дълут - не толкова
студен, колкото си мислите“, „Най-устойчивият на климата град в Америка“ или
„Дълут - 99% устойчив на климата“.
Той използва част от оригиналните
маркетингови идеи на Дълут, но от друга ера, когато градът се опитва да убеди

туристите, че е дестинация, която си заслужава обиколката.
Студеното време на Дълут всъщност
отдавна е най-силната притегателна
сила за летните туристи, казва местният
историк Тони Диркинс.
В ретро пощенски картички градът е
описван като „градът с климатик“ и „убежище за сенна хрема“, докато създаването на антихистамините не засенчват
този му облик, казва Диркинс.
Създаването на климатиците и климатичните системи пък кара голяма част
от жителите на града да се преместят да
живеят на по-топли места в търсене на
работа, коментира професорът по история Дейвид Удуард.
В резултат на това Дълут представлява своеобразна „капсула на времето“,
чието население не се е променяло от
около половин век, твърди той.
Това означава, че има място за новозаселници.
За избраната наскоро за кмет Емили
Ларсон това ще е възможност градът да
оползотвори своята в пъти по-голяма
от необходимата им в момента инфраструктура, която е с около 29% повече от тази на друг сходен по население
град в Минесота.
Сред местните обаче има и притеснени от това обвързано с климатичната
миграция бъдеще. Не е ясно как такава
огромна и скоростна промяна ще се отрази на досегашните жители и дали те
ще са доволни от нея. Има и опасения,
че необходимостта от мащабно ново
строителство ще е за сметка на старата
архитектура на града.
Само климатът и времето ще покажат.
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Град в Канзас плаща $15 000,
за да се заселите там
Търсят се не само нови жители,

но и работници в компаниите

Е

дин град в щата Канзас е готов
да ви даде 15 000 долара, за да
се заселите трайно там, да живеете и да работите за него.
Така че ако тази година планирате преместване или пък дори и още да
не сте го решили, може пък да намерите
основание да получите новия си постоянен адрес именно там.
Градът, който е предприел тази мярка
за привличане на нови жители, се казва
Топика. Той се намира в североизточния
край на щата, на 80 километра западно
от град Канзас Сити. Разположен е на
южния бряг (и частично на северния) на
река Канзас (десен приток на Мисури).
Топика всъщност е столицата на щата.
В града

живеят около
127 473 души
според преброяването от 2010 г.
Инициативата за набиране на жители чрез заплащане е нова програма, наречена Choose Topeka Talent Initiative.
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обяснено, че всички стимули

ще се основават
на резултатите
Тя търси изключителни хора, които да
се преместят в града, за да помогнат за
възхода на икономиката му и за възстановяване на намаляващото население.
Kansas City Star съобщава, че програмата е съвместна инициатива на Топика
и окръг Шоуни. Те се ангажират с осигу-

ряването на 300 000 долара, достатъчни
за привличането на до 60 нови местни
жители.
Както обикновено обаче, има и някои условия. За да получите парите, ще
трябва да пребивавате в града една година. А на уебсайта на програмата е

Програмата не е насочена само към
намиране на повече жители, но и има
за цел да подпомага компаниите, които
отчаяно се опитват да попълнят новооткритите си работни места.
Според Kansas City Star, броят на обявените свободни позиции в цялата страна надвишава броя на хората, които
търсят работа повече от година.
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блог

Пълните идиоти
вече са тук

Д-Р ТОНИ
ФИЛИПОВ
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Министърът на външните работи Екатерина Захариева се
похвали по радиото, че в МВнР са измислили хитра кампания,
която щяла да доведе до премахване на американските визи
за българите. Министерството щяло да издири хора, които да
кандидатстват за визи за Америка, без обаче никакво намерение да пътуват.
Нещо като мъртвите души на чиновника Чичиков в аранжимент на Захариева. Така чрез изцяло екстензивен подход щял
да се намали процентът на отказаните визи, от който пък зависи отпадането на визовия режим за българите.
Може би трябва да ви го повторя два-три пъти, защото и аз
от първия път не схванах как е възможно такава идиотия да се
роди в нечия глава.
Много са хитри нашите дипломати! Както казват в Пазарджик, като листни въшки са хитри.
Съгласно Закона за имиграцията и гражданството на САЩ,
за да се включи една държава в Програмата за премахване на
визите, отказаните визи с неимигрантска цел на нейни граждани трябва да са по-малко от 3% годишно. В момента само гражданите на 5 държави от ЕС пътуват с визи за САЩ: България,
Полша, Румъния, Хърватия и Кипър. И само при 4 от тях отказите са над 3% (без Кипър).
По данни на НСИ през 2018 г. за САЩ са пътували 20 065 българи. Според министър Захариева отказаните визи в момента
били „9 и малко“ процента. На 25 ноември във връзка с посещението на Борисов в САЩ зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев съобщи друг процент – 11%. Това е много
по-близо до истината от гледна точка на динамиката на намаляването на отказите през последните години – от 17,3% през
2015-а на 16,9% през 2016 г., на 14,97% през 2017 г. Та истината
е, че в момента са малко над 11%.
И така, ако са отказани визи на 11% от кандидатите, това
прави 2480 души, ако вярно смятам. (През 2015 г. Даниел Митов успя да издейства да се броят хората, а не отказите, защото някои кандидати имат по повече от един отказ.) За да могат
тези 2480 души да станат 3% от всички кандидатствали, тогава трябва да кандидатстват 82 666 души. Тоест, МВнР трябва
да мобилизира още около 60 000 души и всички те да получат
визи. Но няма как да няма фира, както и да са подбирани хората. Та реалната бройка на „мъртвите души“ вероятно трябва да
е 70-80 000 души.
Но американците не дават визите като потропаш на вратата. Само таксата за разглеждане на документите е 160 долара,
които не се връщат при отказ. Колкото и патриотично настроени да са събраните от Външно граждани, все пак 160 долара
са си 160 долара – 281 лв. и 60 ст. по курса на деня! Затова ще
трябва Външно да се бръкне с 12 800 000 долара (22 528 000
лв.) само за такси за визите. Фирмите, които подготвят и придвижват документите, вземат по 60-70лева. Да не слягаме в
сметката, че човек трябва да загуби ден-два, за да подготви документите за кандидатстване, да отиде на интервю и т.н.
Като казах интервю, та се сещам, че първият въпрос, естествено, е за целта на пътуването, от което зависи за какъв вид
виза се кандидатства. И тогава нашата мъртва душа трябва да
излъже. Защото няма как да каже, че просто иска да си има
щатска виза, щото колекционира визи например.
Захариева изобщо не е наясно каква глупост е измислила,
защото гордо съобщи, че през март у нас ще пристигне „зам.
държавният секретар, който отговаря за консулската дейност“
и тя смята да му предложи въпросната кампания за търсене
на хора с добро визово досие, които да направят калабалък,
без обаче да пътуват. Малко става като Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Седни тука, г-н Бийгън, да подпираш плета, докато
аз ида да си взема торбата с лъжите… Много идиотско ми се
струва.
Преди време написах: След полуидиотите идват пълните
идиоти. Но май съм се объркал. Те вече са тук…
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казана дума

„Мечтата ми е София да стане квартал на Перник.“
Новият екоминистър Емил Димитров-Ревизоро
пред журналисти в Перник

„Централизират средствата,
разходите, ще централизират
и рушветите.“

Лидерът на „Изправисе.БГ“
Мая Манолова коментира
решението на правителството
да обедини всички ВиК в едно
държавно дружество

„На чантичките в
Била вече им викат
каракачантички.“

Сценаристът Иво
Сиромахов коментира
вълната от колажи с
торбички Била на военния
министър Красимир
Каракачанов
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„Борисов сменя резервните гуми на
кола с неработещ двигател.“

Лидерът на БСП Корнелия Нинова
коментира смяната на министъра на
екологията

„Вчера се разхождах
сред кравите на село,
а днес тренирам
най-добрите играчи в
света.“

Новият треньор на
„Барселона“ Кике Сетиен
при представянето си
на „Камп ноу“
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ега се отдава добър шанс
на всеки българин в Америка да забогатее като
си купи малко акции от
„Жюел Голд Майнинг Ко“.
Цената кратко време е само по един долар едната“.
Това призовава преди сто години българите в САЩ реклама на Jewеl Gold
Mining CO. Тя е подписана от „секретаркасиера“ на компанията, българинът
Стоян Шкутов, и е публикувана в Българо-американския „Календар-алманах“
за 1920 година.
Уникалното издание е на печатащия се по това време в Щатите български вестник „Народен глас“. В почти 200
страници то е събрало най-полезната
информация за българските емигранти към този момент. Алманахът от 1920
година е поместил закона за натурализацията в САЩ на български и на английски, преразказал е закона за имиграцията, публикувал е декларацията на
независимостта, както и информация за
българската легация и

„

Преди 100 г.: „Сега e
време всеки българин в
Америка да забогатее“

„Най-модерната сладкарница в Тексас“ - при Пенев и Жеков

Хотел, бакалница и месарница на Nicolos bros.
Братята Ангел и Георги Николови от гр. Фердинанд
в България рекламират бизнеса си в Охайо и канят
българите да им гостуват.

Редакцията на в. „Народен глас“ в градчето Гранит
сити

Болни ли сте?
Едно известие
от Ню Йорк!

българските вестници
в Щатите
Към този момент, 1920 година, те са
три на брой. За сравнение гърците издават 13, а италианците цели 153 вестника.
Общият брой на чуждестранните издания по това време е 279. Но това е нищо,
защото издаваните американските вестници през 1918 са били 2 514 на брой, и
то само ежедневниците. Отделно е имало и месечни, чийто брой е бил 2876.
Освен тази информация в Алманахът
има хронология на бушуващата в този
момент Първа световна война – сбито,
кратко и по дати.
Има и цели страници практична информация като сравнение на „мерките и
теглилките“, речник на съдебните термини, страница, посветена на официалните
празници в САЩ, списък на българските

С

Бръснарницата и магазинът за цигари и студени
напитки на Тома Василев в Кокомо, Индиана.

черкви, на градовете с българи и тяхното количество, списък на чуждестранните легации в Щатите, от който става ясно,
че посланик на България по това време е
Стефан Панаретов.
И разбира се, много реклами! От тях
може да се сглоби част от картината с
какво са се занимавали българските емигранти в Америка преди 100 години и как
нашите предшественици са
поддържали връзка помежду си в Щатите. И разбира се,
как са рекламирали в опит
да привлекат повече клиенти, особено български.

„Грамадно
богаство!“
започва например рекламата на Стоян Шкутов за закупуване на акции от ком-

А

мерикански вестник пише за български хотел „Хамонд“ в град Хамонд в Лейк Каунти. Това е описано в рекламата му от Тодор Бъсков от
село Баница. Ето какво пише г-н Франк
Макдоналд, сътрудник на един от американските местни вестници: „Хотел
Хамонд“ е едно ново здание, специал-
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панията му. От написаното става ясно,
че Jewеl Gold Mining CO, в която Шкутов е касиер-секретар, притежава златни мини в Анкоридж, Аляска. Не са край
Клондайк, но пък времето е в първите 20
години от началото на прословутата златна треска в
Аляска. Освен
това
Шкутов
разкава, че направените проби показват, че
един тон руда
дава средно по
932 долара, а
годишният дивидент се изчислява на не
по-малко от 8 долара на акция.
След българите в Щатите по това време е имало много банкери, търговци, зъболекари, обущари. Имало е фотографи,
хотелиери, собственици на параход-

US вестник пише за
български хотел в Чикаго

но строено за хотел, с 60 стаи, модерно
построен и най-разкошно мебелиран,
в чентъра на града, което прави чест
на Хамонд. Тодор Гъсков, известен на
множеството свои приятели под името
„Теди“, по рождение българин, е положил всички усилия и направил грамадни материални жертви“, за да запълни

нуждата от един голям и в пълния смисъл на думата модерен хотел“. Хотел „Хамонд“ притежавал и „добре уреден и модерен ресторант“ по американски стил.
„Когато сте в града ни, или минете
от тука, елате да се видим и бъдете сигурни, че ще намерите добър и братски
прием“, пише Тодор Блъсков – Теди.

ред многото практични съвети
към българите в Америка, Алманахът от 1920 година дава и съвети на сънародниците ни как да разберат дали са болни. „Те са публикувани
под заглавието: „Здравословно известие от Ню Йорк“. Ето какво пише в него:
„Има пет причини, поради които
може да сте нездрави, нещастни и болни.
1. Кръвта ви може да е нечиста
2. Храната, която ядете, може да не се
ссмила добре в стомаха
3. Вашите дробове,
черен
дроб, сърцето и
ч
бъбреците
може да не
б
работят
както трябва
р
4. Вашето тяло или
умът
да не са чисти
у
5. Може би не се подчинявате
или не разбич
рате
природните закор
ни.
н
След това статията
продължава
с реклама
п
на нюйорски лекар, когото всички вече
наричали „човек с мозък за един милион долара“, защото хиляди мъже и жени
са му платили 1 000 000 долара за да ги
лекува през последните 30 години. И в
същото време той взимал само по 5 долара на преглед.
В материала се обяснява и че д-р Леонард Лендис работи с най-модерна
апаратура с рентгенови лъчи и преглежда обстойно. Най-важното качество на доктор Лендис обаче е, че при
него може да отиде всеки чужденец и
да си каже страданието на собствения
си език. „Всеки един, особено всеки
един чужденец, се чувства като у дома
си в офиа на д-р Лендис. За чужденеца
важно е да има кой да го разбира. В тоя
офис се говорят 25 езика, а за контакти и съвети не се взимат никакви такси.
Запомнете този адрес“.
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ни агенции, на търговски къщи, заведения и др. И разбира се, всичко, което са
предлагали, е било единственото или
поне една от най-доброто в града, дори
и в щата.
Като например сладкарницата на Бой-
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чо Пенев и Александър Жеков от
шуменското село
Кюлевче в Тексас.
От рекламата им
в Алманаха става
ясно, че тя е основана с 5000 долара основен капитал през 1916
година. Сред стоките, които произвежда са всякакви видове сладки,
„разновидни кенди“, карамели, „айсъ-криймъ“ и други лакомства. Сладкарницата на Пенев и
Жеков продава на едро и дребно и дори
доставя стоките си до всички градове на
100 мили разстояние. Освен това тя се
отоплява зимата и разполага с машини
за лед за лятото.
„Ние правим бизнес изключително с
американци, защото в града ни няма никакви българи. Когато ви се удаде случай да минете през града ни, елате да се
видим и запознаем“, завършват Бойчо и
Александър.
Йосиф Костов, българин от Охрид,
пък разказва, че е на 37 години и дошъл в Америка неотдавна. „Благодарение на труда и постоянството успял да
вземе хубава работа. До 1919 г. бил съдържател на гросерия (grocery – хранителни стоки) в Пенсилвания“, разказа Joe
Costoff, както се представя, от трето лице
за себе си. В момента на рекламата обаче Joe вече е електрически инженер във
фабриките Кийстоун в Пенсилвания и
предлага услугите си.

Панаретов – първият
български пълномощен
министър в САЩ

С

тефан Панаретов е
първият български
специален пратеник и пълномощен министър в САЩ, става
ясно от Алманаха от
1920 г. Ето какво пише
за него:
„Покрай изпълнението на своята официална длъжност, г-н Панаре-

тов непрекъснато се грижи
за пострадалите от войната в отечеството ни,
като вдовици, сираци,
ранени и бежанци. По
негова
инициатива
досега са били събрани повече от 80 000
долара и изпратени в
България за разни благотворителни цели.“.
Стефан Панаретов е дългогодишен професор в Робърт
Колидж.
Българската
легация във Вашингтон се е намирала в найдобрата част на
американската
столица – Кънектикът авеню.
„А представителите на България се ползват
с добър прием
навсякъде във
В а ш и н г т о н “,
пише изданиКъщата на 1711 „Кънектикът авеню“ във Вашингтон, където се е помещавала
ето.
Българската царска легация
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Китай осъди бившия шеф
на Интерпол на 13 г.

Б

ившият шеф на Интерпол, китаецът
Мън Хунвей, беше осъден в Китай на
13 години и 6 месеца за корупция. Мън,
който беше в миналото и заместник-министър на държавната сигурност на Китай, беше
осъден още да плати 2 млн. юана глоба (около 260 хил. евро). Мън Хунвей беше в неизвестност в продължение на десетина дни
през септември 2018 г., след като напусна
Лион. След това Пекин обяви, че той се е върнал в Китай и е бил оставен в предварителния арест по подозрения в корупция. Мън беше изключен от Китайската комунистическа партия и отстранен от всички официални постове, заемани
от него.

Хората пред паспортите
обещава Джонсън след Brexit

И

миграционната система на Великобритания след Брекзит ще постави „хората пред паспортите“, обяви
британският премиер Борис Джонсън. В
изказване по време на инвестиционната
среща между Обединеното кралство и Африка той заяви, че имиграцията ще стане
„по-справедлива“ и отношението към хората ще е еднакво независимо откъде идват. Свободата на движение между Великобритания и ЕС се очаква да приключи
след края на преходния период на 31 декември 2020 г.

Пекин потвърди за 291 болни
от новия вирус

К

итай потвърди 291 случая на пациенти, заразени с новия вид коронавирус към 20 януари, съобщиха
държавни медии в страната. В момента
има 270 потвърдени случая в провинция Хубей, чиято столица е град Ухан,
където са повечето от заразените. Случаи на заразата са регистрирани още в столицата Пекин, Шанхай и южната провинция Гуандун. Здравните власти в Китай потвърдиха и че вирусът се разпространява от човек на човек, а СЗО обяви, че ще го изследва.

„Глория“ удря Франция
със 100 км/ч и 2 м сняг

С

лед като удари Испания и стана причина за смъртта на четирима души,
бурята „Глория“ се насочи към Франция. Оранжев код е обявен за източните
части на Пиренеите – планинската верига,
която разделя Франция и Испания. Прогнозите на метеоролозите предупреждават от
дни за лошото време. Очаква се до четвъртък снежната покривка да достигне 2 метра.
Освен валежи и наводнения, в източните части на френското средиземноморско
крайбрежие се очакват силни ветрове с пориви над 100 км/ч.

Грета Тунберг: Нищо не е
направено за климата

Ш

ведската екоактивистка Грета
Тунберг заяви пред глобалния
политически и бизнес елит в
Давос, че на практика не е било направено нищо за климата, дори след няколкото месеца масови демонстрации на
млади хора в цял свят. Тя заяви още, че
борбата срещу глобалното затопляне е
в самото си начало. Тя призова хората
да се вслушват повече в науката по отношение на климатичните промени и повишаването на температурата на планетата. „Ако не се отнасяме към ставащото
като към истинска криза, не можем да го решим“, каза още 17-годишната шведка.
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Путин се чуди как да напусне
властта без рискове

Путин едва ли

иска да остане
на власт
завинаги
ДИМИТЪР БЕЧЕВ*

Н

„Свободна Европа“

ова година, нов късмет. В
посланието си за 2020 г.
пред Федералното събрание Владимир Путин даде
заявка за предстоящи промени в руската конституция. Но въпреки многото коментари, че с това Путин
цели да остане на власт завинаги, намерението му е точно обратното. Той
всъщност чертае пътна карта за постепенното си оттегляне от властта.
Същевременно руският президент се
стреми да увековечи режима, създаден
по негов образ и подобие.
За всички е ясно, че Путин няма да
пусне юздите през 2024 г., когато изтича мандатът му и по сега действащата
уредба той не може да се кандидатира
отново. От дълго време в Москва, а и на
Запад се спекулира какви са възможните варианти. Дали Путин ще отмени конституционното ограничение, че никой
не може да заема президентската длъжност повече от два последователни мандата? Дали ще се опита да накара Минск да се съгласи т.нар. Съюзна държава
Русия-Беларус да се сдобие с председател? Или пък ще създаде изцяло нов
пост в рамките на институциите на Руската федерация, който да му даде възможност да упражнява власт?
След като удари на камък в пазарлъците с Лукашенко, явно Путин е заложил
на третия вариант. Преди две години,
точно преди да го преизберат за държавен глава, той уверяваше всички, че ремонт на основния закон не предстои. Но
малцина и тогава приеха изказванията
му за чиста монета.

Какво предлага Путин
Как би изглеждал новият конституционен модел, предложен от Путин? На
първо място, министър-председателят
заедно с министрите в кабинета ще бъде
избиран от Думата (долната камара на
Федералното събрание), а не посочван
от президента и след това формално
одобряван от депутатите. Но освен това
има и друго - президентът съвместно
със Съвета на федерацията ще може да
уволнява правителството. Иначе казано, излиза, че Путин не е привърженик
на пълен завой към парламентарна република.
На второ място, ограничението за заемане на президентска длъжност ще е за
два мандата, а не за два последователни
мандата. С други думи, рокадата ПутинМедведев-Путин ще е изключена.
На трето място, ще се разширят правомощията на Държавния съвет, понастоящем чисто съвещателен орган, чийто
председател е президентът, а членове са
висшите представители на законодател-
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Снимкa: БТА

ната и изпълнителната власт.
Преведено на политически език, това
значи следното: приемникът на Путин
в Кремъл ще трябва да дели властта с
министър-председателя и вероятно
с шефа на реформирания и подсилен
Държавен съвет. Нищо чудно самият
Путин да си избере именно тази длъжност. Прецеденти има. През март 2019
г. Нурсултан Назарбаев се оттегли от
президентския пост и пое председателството на Съвета за сигурност в Казахстан. На практика той продължава да
управлява страната, без формално да е
начело.
Такъв е планът на Путин: постепенно
някой друг да поеме работата, но този
приемник да е под надзор – поне за начало. Новият стопанин на Кремъл да
споделя власт с премиера, излъчен от
„Единна Русия“ или пък бъдещата партия на властта. А Путин междувременно
да запази неформални и формални лостове на влияние.

Какво да очакваме
Държавният съвет например може би
ще е шапка на Съвета за сигурност, който пък ръководи силовите ведомства.
Това е застраховка, че бъдещият президент няма да използва правомощията
си срещу Путин или неговите подопечни в държавните структури, службите
за сигурност или бизнеса. Също Кремъл
изпраща сигнал, че системата ще продължи да функционира по обичайните
правила. Путин ще разпределя ресурси
и арбитърства във вътрешните конфликти между отделните кланове и лобита в

управлението.
С други думи, Владимир Путин набелязва пътя, по който лека-полека да се
изтегли от властта и да се преобрази в
руския вариант на Дън Сяопин. Един
вид баща на нацията и върховен водач
и стратег.
Системата не пилее време. Вече е излъчена работна група по конституционните промени (формален акт, понеже
текстовете са сигурно вече разработени в Кремъл). До началото на май се очаква референдум, който да одобри поправките. Референдумът ще гласува и
поправка в Конституцията за автоматично индексиране на пенсиите. Целта е да
се повдигне ентусиазмът на избирателите. А нищо чудно той да се проведе и заедно с предсрочни избори за нова Дума.
Приоритетът ще бъде да се стимулира
максимална активност и по този начин
да се легитимира както новият модел,
така и бъдещият парламент (имайки
предвид, че равнището на обществено
доверие в законодателната власт е ниско).

Кой ще дойде на
мястото на Путин
Остава обаче нерешен най-важният
въпрос – кой ще бъде приемникът на
Путин? Трябва да е някой, който да върши работа, но да е лоялен на върховния
лидер.
Такъв човек имаше: Дмитрий Медведев. Той все така може и да се върне някога като президент, защото е де факто
номер 2 в режима. Но засега, за Путиново съжаление, Медведев е бита карта.

Към днешна дата той олицетворява корупцията и безотговорността на управлението. Той обра негативите от непопулярната пенсионна реформа, а и
разследванията на екипа на Алексей Навални също повлияха на обществения
му образ.
Затова и Путин замени стария си другар и съратник с Михаил Мишустин. Мишустин обаче е технократ, а не престолонаследник. Неговата задача ще е
да провежда политики, които да вдигат рейтинга на властта, както и този на
Путин. И съответно Путин да има повече време да се посвети на стратегически въпроси, включително в сферата на
външната политика. И, разбира се, да
обмисля варианти за следващия руски
президент.
От гледна точка на своя лидер, авторитарните режими имат един очебиен
недъг. Диктаторът няма друг избор, освен да остане на власт до края на живота си. Не са много примерите, когато подобните на Путин се оттеглят в пенсия
и пишат на спокойствие мемоарите си.
Слезеш ли от трона, в най-добрия случай те очаква дворцов преврат и вила
на държавни разноски под наблюдението на съответните органи. В най-лошия
– съдбата на Кадафи. Путин обаче вижда
за себе си съвсем друго бъдеще.
* Димитър Бечев е старши сътрудник към
Атлантическия съвет (САЩ) и преподавател в Университета на Северна Каролина
(Чапъл хил). Специализирал е в Института
по икономика в Лондон и в университета
„Харвард“, САЩ.
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в цифри

2

0
0
0
136
лева е началната цена на двуетажна къща в Арбанаси. Имотът, за който се
знае, че е паметник на културата, бе обявен за продан от Националната агенция
по приходите, защото собственикът му има данъчни задължения.

2153-ма
милиардери в света
са имали през 2019 г.
по-голямо богатство,
отколкото 4,6 млрд.
най-бедни хора на планетата, които са 60% от
световното население.
Това посочва новият
доклад на неправителствената организация
„Оксфам“.

38

млн. смели руснаци
участваха в традиционните къпания в
ледени води, за да отпразнуват честваното в
средата на януари от Руската православна църква кръщение на Исус
Христос в река Йордан.
И много невярващи почетоха тази традиция.

190 см
достигна дължината на косата на
Ниланши Пател
от Индия. 17-годишното момиче
запази рекорда си
за тийнейджърката с най-дълга
коса. Тя получи отново сертификат
от Книгата на рекордите на Гинес.
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Витамин А – витаминът
на младостта
Експеримент доказва, че редуцира бръчки
ГЕРГАНА ПЕНОВА

Н

gergana@bg-voice.com

аричан
най-ефикасното
средство за подмладяване
на кожата, витамин А е открит точно преди век - през
1920 г. Именно тогава учени
установяват неговите качества и го назовават с началната буква от алфавита. Казано по друг начин, витамин А е общото
наименование, дадено на група естествено образуващи се молекули, наречени
ретиноиди – важни съединения, срещани в източници както от растителен, така
и от животински произход, които са нужни за ефективното действие на имунната система.
Съвсем наскоро след откриването
му изследователи от Университета по
здравеопазване в Мичиган решават да
проверят какъв е неговият ефект върху
кожата на възрастни хора, разказва историята му списание Мери. Експериментът продължава половин година, през
която на всеки от тях ежедневно е нанасял на едната ръка лосион, съдържащ
ретинол, а на другата – обикновен лосион. Резултатът е очевиден – значителна
редукция на бръчки и груби участъци от
кожата, която е обработена с витамин А.
Дерматолозите обясняват неговия подмладяващ ефект с това, че той

стимулира образуването
на колагена
основната строителна белтъчина на кожните клетки. Повече колаген – по-бърза
регенерация, по-добра защита от различни увреждания. Освен това въпросният витамин предпазва епидермиса и
от вредното въздействие на слънчевите
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лъчи. Той е един от най-активните антиоксиданти, който възпрепятства негативното влияние на окислителните процеси
и околната среда, които могат да доведат
до умиране на живи клетки.
При недостиг на витамин А в организма тялото е податливо на инфекции,
които могат да причинят всякакви заболявания – от дребна шарка до СПИН. Той
играе важна роля в синтеза на зрителния пигмент родопсин, който осигурява
адекватната адаптация на окото към слаба светлина. За образуването му е необходимо определено ниво на ретинол в
организма.
Витамин А стимулира синтеза на надбъбречните и половите хормони, повишава устойчивостта на организма към
студ и инфекциозни заболявания.
Дефицитът на витамин А води до нарушена адаптация на окото към слаба светлина (т.нар. кокоша слепота), както и до
засилено вроговяване на кожата.
Въпреки че витамин А без съмнение е

крайно необходим, повече не означава
непременно по-добре. Всъщност в този
случай дори можем да говорим за опасност, така че

бъдете много
внимателни
Витамин А е единственият витамин,
при който свръхприемът може да причини токсични прояви, именно като резултат от прекомерна консумация на храни, богати на него. Най-често срещаните
странични реакции са раздразнителност,
главоболие, повръщане, болки в костите,
обща слабост, размазано виждане.
По време на бременност бъдещите
майки трябва да бъдат още по-предпазливи. Дневни дози от 10 000 IU (количество, срещано в някои добавки от мултивитамини и минерали) през първите три
месеца от бременността са свързвани с
висок риск от спонтанен аборт, аномалии в развитието на плода, вродени дефекти.

В кои продукти се
съдържа витамин А?

В

итамин А се съдържа в
храни, богати на мазнини. Преди всичко това
са рибеното и натуралното
масло, говеждият черен дроб,
хайверът, сметаната, яйченият жълтък. Но и не само в тях.
Също така в млечните продукти, тиквата, спанака, картофите, рибата тон, тъмнозелените, оранжевите и червените
на цвят зеленчуци (спанак, лапад, салати, моркови, домати,
броколи), както и в червените
и оранжевите плодове – кайсии, праскови, пъпеш, манго
и други.
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Бел и Шанел:
Отново заедно

Българската красавица отново дефилира в Париж

Белослава Хинова

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

proletina@bg-voice.com

Б

елослава Хинова, българската красавица, която само на
17-години вече е част от едни
от най-престижните модни
дефилета в света, отново показа класа в Париж. В края на декември тя бе част от дефилето на Chanel в
Grand Palais. Сцената в парижкия дворец се преобрази в дома на самата Коко
Шанел. Показаната там колекция бе реверанс към първото шоу Chanel Métiers
d’art, което се проведе през 2002 г.
Да се насладят на грандиозния спектакъл дойдоха всички музи и дългогодишни приятели на марката - Пенелопе Крус, Кристен Стюарт, Лили-Роуз Деп

и Ванеса Паради. Всичките облечени в
Chanel.
Шоуто се проведе на знаково за марката място – на

легендарната улица
„Paris-31 rue Cambon“
мястото, където Коко Шанел за първи
път отваря магазин през 1910 г. и където създава модната си империя, включваща шест сгради от 18-ти век с легендарните на поколения салони за висша
мода.
Креативният директор на легендарната модна къща - Виржини Виар, бе
пресъздала в Grand Palais апартамента
на Коко с всички подробности: от кристалните лампи и злато до прочутото огледално стълбище (покрай
което моделите й някога са
дефилирали и откъдето самата Шанел е наблюдавала реакцията на клиентите си).
Що се отнася до колекцията - Виар я
описа като „смес от
Карл и Шанел“.
В нея имаше и позлатените снопчета
пшеница, които Шанел е пазила за късмет,
избродирани върху тънки
черни жилетки от тюл, носени
върху тесни черни панталони от креп.
Те бяха и върху късите вечерни рокли,
допълнени с нанизи прели.
Традиционно, колекциите Metiers
d’Art демонстрират невероятното майсторство на

дителите на обувки, припомня woman.
bg. Виар, който от десетилетия ръководи Chanel по времето на Лагерфелд, добре разбира значението на тези ателиета. Внимание приковават костюмите от
туид с подгъви, които изглеждат като
ресни, но всъщност са пера, болерото
с апликации под формата на култовите
камелии на Шанел. Виар използва уменията на майсторите в ателиетата, които декорират по божествен начин дрехите – подход, напомнящ творчеството
на Лагерфелд, но в същото време дизайнерката показва образи с характерния
за самата Габриел Шанел дух на непринуденост, свобода и простота. Фокусът е
поставен върху вечните и удобни за жените дрехи.

професионалистите
от модната индустрия
бродерачките, майсторите на пера и изкуствени цветя, занаятчиите и произво-
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Дюлята - златната
ябълка, която пази от рак
АНИТА ХРИСТОВА

Т

anita@bg-voice

я е една от цариците на есента, но съхранена добре, може
да ни радва с полезните си
свойства и през зимата. А те са
били признати още от дълбока
древност.
По време на управлението на цар Соломон е имало специален закон, според който младоженците е трябвало да
ядат дюля в деня на сватбата си, за да
имат щастлив брачен живот. Знаменитата златна ябълка, подарена от Парис
на богинята Афродита, според някои
източници не е ябълка, а именно дюля.
Доказано е, че по това време в Троя не
са се отглеждали ябълки, което кара историците да смятат, че именно дюлята е
„ябълката на раздора“ между трите найкрасиви богини - Афродита, Хера и Атина.
В една от своите епиграми Мартиал
споменава за дюли с мед, които са приготвени от самите нимфи. Те служели за
залъгване на ядосания малък Зевс.
За дюлята се смята, че произхожда от
Иран. Отглеждането на дюли е разпространено в Югоизточна Европа още

дори преди
отглеждането на ябълки
Според изследователи още около
1000 г. пр. Хр. в Палестина са били запознати с дюлята. Прекрасното малко
усукано дърво на дюлята ражда плодове, различни по размер, цвят и форма.
Дюлевите дървета са широко разпространени в Гърция, Нова Зеландия,
Аржентина и Франция. Те стават популярни и в Северна Америка. В началото на ХХ век се развива и дюлевата консервна промишленост.
Дюлите спадат към плодовете с много високо съдържание на пектин, което
освен това притежава добри желиращи
свойства. Есенният плод съдържа високо количество целулоза - 1.55%, както
и дъбилни вещества - до 0.57%. Именно
тези вещества придават стипчивия вкус

Ето още няколко ползи от този забележителен плод

Снимкa: Pixabay

на дюлите и до голяма степен ограничават консумацията им в прясно състояние.

Дюлите са богати
на витамин С
и ниацин, калций, желязо, фосфор, магнезий и натрий. В дюлите има малки количества манган, мед и кобалт.
Богата на фибри, дюлята съдържа
умерено количество витамин С и калий.
120 г сурови плодове съдържат около
65 калории. Ежедневната консумация
на дюли намалява вероятността от рак.
Едно неотдавнашно проучване установява, че консумацията им е ефективна и

за понижаване на
кръвното налягане
Известно е, че дюлите помагат при
махмурлук.

Още древните знахари са установили
необичайния ефект на жълтия плод. Дюлите помагат при сърцебиене, стомашни проблеми, гадене, повръщане и жълтеница.

Жълтите плодове действат
противовъзпалително
поради комбинацията на танин и пектин
в тях. Освен това се използват за общо
укрепване на организма, както и като
средство срещу заболявания на червата и стомаха.
Есенният плод е полезен при сърдечно-съдови заболявания
Плодът е много подходящ за консумация при заболявания на дихателните пътища, черния и белите дробове.
Сокът от дюли има силно бактерицидно действие. Използва се при възпалителни проблеми в устната кухина, а
външно - при язви и рани.
В народната медицина широко приложение намират не само плодовете, но и
листата и семената на дюлята. От семената й се приготвят отвари срещу кашлица.

От листата на дюлята се прави настойка, която се използва за понижаване на
холестерола и кръвното налягане.
През есента можете да изненадате
приятели и близки с вкусни десерти с
дюли. Лесно се прави сладкиш с дюли.
Необходимите продукти са 3 яйца, 2
дюли, половин чаена чаша брашно, половин чаена чаша захар, 1 чаена лъжичка бакпулвер, 1 кора от мандарина.
Дюлите се обелват, изрязва им се сърцевината и се нарязват на кубчета. Кубчетата леко се попарват в микровълнова фурна, като им се добавя малко вода.
Оставят се 5 минути на най-висока мощност.
Мандариновата кора се нарязва на
тънки лентички и се смесва с дюлите.
Яйцата се разбиват със захарта, добавя
се брашното, бакпулверът и всичко се
разбива.
Формата за печене се намазва с масло, разстила се дюлевата смес и отгоре
се изсипва тестото. Пече се в предварително загрята на 180 градуса фурна около 30-40 мин.

Божествен плод, пълен
с витамини и минерали

Снимкa: Pixabay
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Райската ябълка се нарича още божествен плод. Това наименование изобщо не е случайно, защото тя е една
истинска витаминозна бомба.
В божествения плод се съдържа богата палитра от витамини - А, С, Р, Е и от
групата В, както и минералите манган,
калций, мед, калий, йод и други.
Райската ябълка помага при нарушена чревна микрофлора, проблеми
с щитовидната жлеза, анемия и за заздравяване на костите.
Плодът се употребява и за общо ук-

репване и тонус на организма. Използва се често за лечение на кашлица,
стомашно-чревни нарушения, диабет,
разранени венци, проблеми с кожата и др. Не на последно място, райската ябълка е отлична храна, ако напоследък сте потънали в мрачни мисли.
Вкусният плод предпазва човек от депресии и тъга. В него се съдържа витамин РР – той се препоръчва при
състояние на умора, депресия, за похубава и здрава коса, при наличие на
акне.
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Супербактериите настъпват:
Ще поразяват по 10 млн. на година
Те са резистентни на антибиотиците и се разпространяват по-бързо от очакваното

С

упербактериите убийци настъпват все по-категорично
и ако в момента убиват по
700 000 души всяка година,
до средата на века тази цифра може да нарасне до 10 милиона.
Стряскащата прогноза е на експерти от
ООН. Учените откриват нови микроорганизми, срещу които дори антибиотиците от последно поколение са безсилни.
Миналия февруари британски, американски и китайски изследователи откриха гена за антибиотична резистентност
blaNDM-1 в бактерии, открити в Арктика. Микробите, които го имат в своята
ДНК, са имунизирани срещу почти всички бета-лактами – най-многобройната и
често срещана група антибиотици.
За първи път blaNDM-1 е описан през
2008 г. при клинични условия, през 2010
г. е открит в Индия. Според авторите,
след пет години той е достигнал до отдалечения район Западен Шпицберген,

вероятно с
прелетни птици
зимуващи на Британските острови, или
хора.
Приблизително по същото време германски, датски и бразилски микробиолози предложиха възможно обяснение
за такова бързо увеличение на броя на

Снимкa: Freepick

микроорганизмите, които са резистентни към няколко антибиотични групи наведнъж.
В продължение на 34 дни рибите
Piaractus mesopotamicus, отглеждани в
аквакултурите, се хранели с антибиоти-

ка флорфеникол. Тогава те взели проби
от чревни бактерии от храносмилателния тракт на животните. Както се очаква, почти всички микроорганизми съдържат гени, които им позволяват да се
противопоставят на флорфеникол. Но

се оказа, че бактериите обменят полезни гени помежду си, като не използват
плазмиди – ДНК молекули, изолирани от
хромозоми, както се смяташе по-рано, а
чрез вируси и мобилни генетични елементи (т.нар. скачащи гени).

Богатството удължава
живота. Ето с колко

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

М

оже да сме го предполагали, но вече е доказано на базата на проучване – богатите
хора живеят по-дълго. Изследователи
изчислиха и с колко точно, оказа се –
девет години. Това става ясно от публикация в сп. „Джърнъл ъв джеронтолоджи“.
Специалистите от лондонския „Юнивърсити колидж“ са изследвали данните на над 25 хиляди души на възраст
над 50 години. Тези от тях с много добро благосъстояние живеели повече
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години, без да са засегнати от болести
и инвалидност, в сравнение с по-бедните граждани.
Най-богатите 50-годишни мъже в Англия и САЩ живеят следващите 31 години в добро здраве. За сравнение за
по-малоимотните им съграждани този
показател достига 22-23 години. Богатите жени в САЩ и Англия живеят
цели 33 години здрави и читави след
отпразнуването на половинвековния
си юбилей. При по-бедните дами тези
безгрижни години са само 24-25.

Пушачите живеят
с повече болка
П

ушачите, и дори бившите, живеят
с повече болка в сравнение с онези, които никога не са палили цигара. Това показват анализи на британски лекари, съпоставили данните на над
220 000 души.
Според изследователите причината
за това е все още неизвестна, но пушенето, причиняващо постоянни промени
в организма, може да е един от факторите за по-голямата чувствителност към

болка от някои хора.
„Ключовата констатация е, че бившите
пушачи все още усещат този ефект от засилената болка“, каза пред BBC един от
изследователите, д-р Олга Перски. Според нея най-изненадващата констатация е, че по-високите нива на болка са
открити в най-младите възрастови групи (на възраст от 16 до 34 г.).
Но остава възможността тютюнопушенето да е симптомът, а не причината.
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Внимание: Акарите в леглото
причиняват алергии
Опасните
паразити ни
разболяват,
докато спим

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

C

luba@bg-voice.com

тaвaтe cутрин, прaвитe cи
кaфe и зaкуcкa, пригoтвятe ce зa рaбoтa и cи oпрaвятe лeглoтo. Нaпълнo нoрмaлно, нaли?! Oкaзвa ce обаче,
чe вcъщнocт дa oпрaвитe лeглoтo cи
рaнo cутрин нe caмo мoжe дa нe e нaйдoбрaтa идeя, нo и e cтрaшнo oпacнo зa
здрaвeтo ви.
Oпрaвянeтo нa лeглoтo cлeд cън
ce oкaзвa лoшa идeя, прoтивнo нa
нaлoжeнoтo миcлeнe, чe тoвa гoвoри зa
дoбрa културa и пoрядки зa рeд в дoмa.
Дoкaзaтeлcтвoтo зa тoвa oткрихa бритaнcки учeни oт унивeрcитeтa Кингcтън.
Мaлкo извecтeн фaкт e, чe измeжду
чaршaфитe ни живeят oкoлo милиoн и
пoлoвинa

нeвидими зa чoвeшкoтo
oкo нaceкoми
Тoвa ca дoмaшнитe aкaри, кoитo прeживявaт, хрaнeйки ce c мъртвa чoвeшкa
тъкaн. Тe ca нaй-чecтият причинитeл зa
зaбoлявaнeтo acтмa. Зa дa
oцeлeят, тeзи cъздaния имaт нуждa oт
тoплa и влaжнa cрeдa.
Кaктo ce знae, кoгaтo чoвeк cпи, ce
пoти, и тo мнoгo. Cрeднo чoвeк мoжe дa
oтдeли дo литър тeлecнa тeчнocт прeз
пoритe нa кoжaтa cи, кoeтo cъздaвa
идeaлнaтa oкoлнa cрeдa зa дoмaшнитe
aкaри.
Рeшeниeтo нa прoблeмa, cпoрeд

С природни
средства борим
астмата
изcлeдoвaтeлитe, e дa ocтaвим лeглoтo
cи нeoпрaвeнo. Пo тoзи нaчин микрocкoпичнитe живoтинки щe бъдaт ocтaвeни
бeз любимaтa cи тoплa и влaжнa cрeдa.
Акарите са микроскопични паякообразни същества, които живеят почти
навсякъде в жилището ни – в прахта по
мебелите, в леглата, в дрехите. Тези организми се хранят с мъртвите клетки на
кожата на хората, домашните любимци
и др. В същото време, според всички съвременни изследвания, акарите са причинител номер едно на алергии при хората.
Паякообразните паразити са

близки до кърлежите
и паяците
като вид, спадат към членестоногите паякообразни. Сами по себе си не пред

Домашен спрей елиминира акарите
В домашна обстановка можете да
приготвите инсектицид, който да елиминира вредните организми в домашните тъкани и по ъглите на помещенията. Такива продукти се продават и в
магазините.
За да приготвите сами спрея срещу
акари, ще са ви необходими бутилка за
спрей, ½ чаша алкохол за разтривки, ½
чаша дестилирана вода, 30 капки етерично масло - лимон, евкалипт, лавандула, кипарис, канела.

Смесете всички продукти в бутилката. Пръскайте навсякъде, където е възможно да виреят необезпокоявано –
завивките на леглото, възглавниците,
пердетата и т.н. Не е добра идея да използвате този спрей, ако имате деца на
възраст под 3 години или сте бременни. Ако става дума точно за такъв случай, трябва да подходите по различен
начин. Отново напръскайте вещите у
дома, но преди контакт с тях се уверете, че сместа се е изпарила.

ставляват особена опасност за човека.
Поради микроскопичния си размер не
бихме могли да усетим дори агресивните им набези по най-деликатната
ни и фина кожа.
Това, с което са опасни
акарите, е, че белтъците, които отделят
при
метаболитните си жизнени
процеси и оставят в екстрементите си, могат да
доведат до алергична реакция от
страна на чувствителния към тях
организъм.
Медиците смятат,
че обитателите на домашната прах са причина за
астматични пристъпи и алергични реакции
Всъщност, те се смятат за един от найсъществените фактори за развитие за
алергично заболяване. Те могат да предизвикат астма, конюнктивит, дерматит,
обриви по кожата, кихане и кашлица и
мн. др.
Симптомите са обичайните за алергична реакция – повишаване на температурата, кихане,

кашляне, хрема или
запушен нос
възпалено гърло, болка в синусите, сър-

Мръсното спално бельо - опасно за здравето
Според доктора по хигиена Лиса
Акърли е препоръчително да го изпираме веднъж седмично или в краен
случай през две седмици. Когато пропускаме да изперем чаршафите си, те
стават не просто мръсни, но и опасни,
твърди специалистът.
Бактериите и гъбичките, които живеят в леглото, са предпоставка лесно да
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се пренесат гъбички на краката между
партньорите. Със същия успех може да
се заразим с вируси от чаршафите си.
„Помислете си за всички неща, които
правите в леглото. Освен като място за
спане, то служи и за работно място от
вкъщи, за пиене на чай, маса за храна
и дори като спалня за кучето или котката“, каза д-р Акърли.

Специалистът дава няколко съвета
как да избегнем лошите последствия от
мръсното спално бельо. На първо място, да почистваме редовно с прахосмукачка цялото спално помещение и матрак, а възглавниците да бъдат изпрани
и подсушени, за да се избегне образуването на буци. За по-лесна поддръжка
е хубаво да се поставят калъфки.

А

стмата е много неприятно състояние. От нея страдат много
деца и възрастни. Симптомите се обострят в определени
моменти, като отключват
серия от задушливи
хрипове, кашлица,
невъзможнос т
за поемане на
въздух.
3-4 корена от хрян
се изчистват
и се настъргват на ситно. Смесват се
с 350-400 г мед
и се взима по 1
с.л. няколко пъти
на ден.
За премахване на спазъма при астма и хронични
бронхити и от кашляне се прилага
следната отвара от билки: бял оман –
14 г, подбел 29 г и босилек 21 г. В 250 г
се поставя 1 чаена лъжичка от всяка
билка. Вари се 3 мин., кисне 20 мин.
След това отварата се приема 3 пъти
на по 80 г след ядене.
Джинджифилът е чудесен природен лек за много неща, едно от тях е
астмата, като намалява възпалението на дихателните пътища.
беж, зачервяване на очите, главоболие.
Симптомите на астма включват хъхрене, кашляне, затруднено дишане, напрежение в гръдния кош.
При малките деца е възможно да се
прояви екзема, обрив, дерматит, конюнктивит.
Много е трудно да се живее с алергии
през цялото време - някои от тях дори
може да бъдат опасни за живота или
най-малко да ни разболеят хронично за
дълъг период от време. Въпреки че на
практика е невъзможно напълно да се
отървем от домашните акари, най-добрият начин за борбата с тях е като се
контролира тяхната популация.
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Вместо смартфон – умни
лещи: Новият свят идва
С тях ще може да проверите календара си, да видите кой ви звъни...

Н

ов свят, в който вместо да
вадите телефона и да погледнете кой ви търси, може
да го направите само като
погледнете с око в долния
си ляв ъгъл. И пък с друг поглед, нагоре, да разлистите календара си за деня
и да видите какви срещи имате. Или пък
да контролирате каква музика да звучи.
За околните може би ще изглежда, че
само се оглеждате, но всъщност вие ще
командвате виртуален интерфейс, видим само за вас и напълно невидим за
останалите. На теория това ще е възможно с Mojo Lens – „умни“ контактни
лещи, създадени от калифорнийската
компания Mojo Vision.
От там в продължение на пет години
крият в тайна върху какво работят, но
този месец разработката им

най-накрая беше разкрита
Планът на Mojo Vision е да създадат първите „наистина умни контактни
лещи“ в света. Не става дума за продукт,
който ще е наличен в предвидим срок –
все още е във фаза изследване и разра-

Снимка: mojo.vision

ботка. Ще са нужни години, за да достигне до магазините, а преди това трябва да
се справи и с доста предизвикателства както технологични, така и такива, свързани със здравето на потребителите.

Mojo Vision обаче са решени да спомогнат за създаването на свят, в който хората са по-малко зависими от екраните.
Създаването на умните контактни
лещи обаче не е лесна задача. Пробле-

мите са много – трябват ти точните сензори с точния размер - за улавяне на
движението на очите например, достатъчно мощ, че да работят, както и дисплей.

Направиха батерия, която
издържа цяла седмица
Б

атерия за смартфон, която може да
не се зарежда почти цяла седмица,
бе създадена от група австралийски учени. Те твърдят, че с изобретението им и електрически автомобил може
да измине 1000 км, без да трябва да зарежда.
Екипът от Monash University в Мелбърн посочва, че тяхната литиево-сярна
батерия е „най-ефективната в света“, като
може да се представи четири пъти подобре от стандартните батерии. Учените
планират да комерсилизират иновация-

та, като подчертават приноса на технологията срещу климатичните промени.
Повечето познати батерии са литиевойонни, но литиево-сярната технология
отдавна привлича вниманието поради
способността си да захранват обекти за
по-дълго време, пише CNN.
Този вид батерии обаче вървят с доста по-кратък живот. През годините има
примери за тяхната употреба в самолети
и автомобили, но като цяло опитите да
заменят литиево-йонните батерии са се
проваляли в миналото.

Снимкa: Manta5.com

Измислиха електрически
велосипед за вода
Л
юбителите на колоезденето вече
ще могат да порят вълните с велосипед. Manta5 Hydrofoiler XE-1
има педали, електрически двигател и
батерия и много прилича на електрически велосипед. Но също така има крила
от въглеродни влакна, наречени фолио,
което позволява на цялото колело да
„лети“ по водата със скорост до 20 километра в час.
Изпълнителният
директор
на
„Manta5“ Грег Джонстън обясни, че изобретението използва технологията на
електрическите велосипеди. „Под вода-
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та имате хидрофолио и витло, което ви
дава възможност за потегляне, и тяга, за
да можете да „хвърчите“ върху повърхността на водата. Решихме да възпроизведем колоездене по вода“, допълни
Джонстън.
460-ватовият електромотор се захранва от батерия, която издържа цял
час каране по вода. Компанията реши
да добави електрическия двигател, за
да позволи на хората да използват мотора за по-дълги разстояния, например
от яхта до брега. В момента придобивката се предлага за 7495 долара.

Снимкa: Pixabay
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136 изнасилвания на мъже!
Богаташки син ще лежи доживот

Рейнхард Синага се превърна в най-големия сериен изнасилвач на Острова
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

то бе осъден на доживотен затвор, са
извършени от началото на 2015 г. до
средата на 2017 г., но полицията смята,
че той е започнал с

lubo@bg-voice.com

изнасилвания, 8 опита за изнасилване и 15
сексуални нападения
за две години! Тези престъпления превърнаха 36-годишния Рейнхард Синага в най-големия сериен изнасилвач,
съден някога във Великобритания. Установените му жертви засега са 48, но
полицията предполага, че те са много
повече, тъй като в телефона на мъжа са
открити сексуални сцени със 195 различни мъже.
Рейнхард Синага е роден в Индонезия, но я напуска почти като дете, за да
учи в Англия. Той е син на един от богатите бизнесмени в държавата, в Англия завършва магистърска степен по
планиране в университета в Манчестър. После учи социология, а след това,
през 2011 г., започва докторска дисертация в университета в Лийдс.
През годините семейството му неведнъж е настоявало Рейнхард да се
върне в родината си, но той отклоня-
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престъпната си дейност
много по-рано

вал призивите с обяснението, че иска
още да учи.

Истината обаче е друга
Рейн, както го наричат близките му,

Освен видео и снимки е събирал и
трофеи от жертвите си като часовници, телефони и шофьорски книжки, по
които полицията ги е идентифицирала.
За някои от жертвите му разкритията на полицията били толкова шокиращи, че те започнали да имат психични
проблеми. При някои от тях това довело и до по-сериозни промени – един
се разделил с приятелката си, друг
напуснал университета, а двама дори
пробвали да се самоубият.
Синага е бил напълно здрав психически, установили направените медиСнимкa: senayanpost
цински изследвания. Той живеел до
е хомосексуалист, а в Индонезия това гей квартала край Манчестър, никога
е недопустимо. Затова за Рейнхард не е крил своята сексуалност, а парисе превръща във фикс идея да остане те на богатия му баща му позволявали
колкото се може по-дълго в Англия и да обикаля заведенията и да набелязда има колкото се може повече връз- ва жертви.
Според съдия Сюзан Годард родитеки с мъже. И това го превръща в преслите му не са знаели, че е „хладнокрътъпник.
Синага упоявал голяма част от жерт- вен, хитър и пресметлив изнасилвач“.
вите си, затова и много от тях дори не И дори не подозирали за хомосексуалната му ориентация, тъй като по време
са разбирали какво им се е случило.
Обикновено се представял за до- на срещите си с тях винаги се предстабронамерен човек. Избирал жертвите вял, както те очаквали. Когато ги поси сред пийнали младежи в клубове. сещавал в Индонезия, се връщал към
Предлагал им да извика такси или да консервативната си прическа и дрехи. „Близките
ги подслони
му го смятав квартирата
ха за немноси, разказва
го нормален,
„24 часа“. Там
но той никообаче им сипга не им е казвал напитка, в
вал, че е гей.
която слагал
Опитваха
да
GHB, и след
го запознаят с
като заспят,
момиче от неги обладавал.
говата държаВсеки сексува. Искаха той
ален контакт
да се ожени и
записвал
с
да има семеймобилен тество“, разказлефон.
ва негов бивш
През 2017приятел пред
а обаче за
„Дейли мейл“.
Синага всичСе м е й с т в ото
ко се обърка.
живеело в ог18-годишен
ромна
къща
ръгбист се съв центъра на
бужда, докато
Джакарта, пълтой го изнана с прислусилва на пода
га и шофьори.
в банята си.
Възпитаван е
Младежът го
Снимкa: Facebook и полицията в Манчестър
като правовепребива и се
рен католик и
обажда в полицията. Но тъй като Рейнхард е с раз- даже в Англия продължавал редовно
бита глава и мозъчен кръвоизлив, пър- да посещава местна църква в близост
воначално ръгбистът е обвиняем. Но до апартамента си.
„Приемаме доживотната присъда.
след като полицията разглежда телефона на индонезиеца, нещата се про- Наказанието отговаря на извършеното от него престъпление“, бе лаконичменят.
От заснетите кадри става ясно, че ният коментар на неговия баща Сайпочти всяка седмица е успявал да из- бун пред Би Би Си. Самият Рейнхард не
насили някой мъж, като е предпочитал изпитва угризения, защото е убеден,
хетеросексуални. Нападенията, за кои- че не е виновен.
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- Всяка чаша ракия съкращавала живота с 10 минути... Смятах, смятах... излиза, че съм умрял в битката при Дойран...





☺

Лондон. Къща. Камина. Пред огъня
по халат седи джентълмен в луксозно
кресло. В едната ръка цигара, в другата чаша уиски. Тишина и спокойствие...
Изведнъж с трясък се разбива стената и във всекидневната се врязва
един мерцедес.
Джентълменът, без да сменя удобната си поза, пита абсолютно спокойно изплашения шофьор:
- Закъде така бързате, сър?
- За Манчестър!
- Ще стигнете по-бързо през кухнята!





☺

Старият Макдърмот е на предсмъртно легло.
Жена му се доближава, за да чуе последните му думи:
- Да знаеш, Макмилън ми дължи 13
паунда - казва, задъхвайки се, Макдърмот.
- Тъй, тъй, добре, няма да забравя му отговаря жена му.
- А на Макинли дължа 10 паунда... продължава Макдърмот.
- Ей на, пак започна да бълнува! - си
мърмори жена му.





☺

Мъж черпи колегите си в службата с
бонбони.
- Какво става, какъв е поводът?
- Роди ми се момченце.
- Браво! А как е жена ти?
- Ами добре е засега... Още не съм й
казал.





☺

Канибал пита мисионер, който се
опитва да го убеди да не яде хора:
- Добре де, ако Господ не е искал да
ядем хора, тогава защо ги е направил
от месо?





☺

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





Французинът:
- Не, щастие е, когато седиш в найдобрия ресторант в Париж, пиеш „Клико“, на едното ти коляно седи красавица, на другото - още една красавица, и
знаеш, че вкъщи те чака най-красивата от трите!
Българинът:
- Много пък знаете вие за щастието. Щастието е друго нещо. То е, когато излизаш сутрин от вкъщи, изхвърляш боклука и изведнъж пред теб с
писък на гуми спират две бронирани
коли. От едната се изсипват командоси с автомати, от другата - данъчните,
събарят те на земята, опират ти дулото
в главата и крещят:
- Иван Иванов, вие сте арестуван!
Всичко, което кажете, може да бъде
използвано срещу вас. Вашият дом на
ул. „Суходолска“ 12 ще бъде обискиран.
А ти осъзнаваш, че се казваш Пешо и
живееш на ул. „Суходолска“ №8...





☺

- Не е вярно, че шотландците сме
студени хора - казва един стар шотландец. - Скоро играхме покер с приятели, един от тях изведнъж получи
сърдечен удар и умря... И мога да ви
уверя, че това ни потресе толкова, че
довършихме партията прави...





☺

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

- За да убия микробите във водата, я замразявам на малки кубчета и я
дезинфекцирам с финландски спирт
40%... много е безопасно...





☺

Блондинка се възмущава:
– Докога този геноцид над българското население и култура!? Вчера в
детската градина са учили детето ми
на арабски цифри...





☺

- Как се прибра снощи?
- Нормално...тъй или иначе, щях да
сменям телефона..., а и тези два зъба
почти не ги ползвах...





☺

Баба влиза в аптека:
- Имате ли йоден калий?
- Не, но имаме цианкалий.
- А разликата каква е?
- С 2 стотинки е по-скъп.





☺





☺

- Муцка, не можах да разбера как
можа да направиш толкова глупости
за един ден!?
- Ааа, станах по-рано...
Учителката влиза в клас, сяда уморено, хваща с две ръце цепещата я от
болки глава и със слаб глас пита:
- Деца, какво имаме по програма?
- Математика, госпожо!
- Добре! Пишете условието на зада-

Виц в снимка

чата: „Две млади, интелигентни жени,
изпили две бутилки водка.“ В задачата
се пита: „За какъв хикс им е притрябвало след това да пият червено вино?“





☺





☺





☺





☺





☺





☺





☺





☺

Мъж към жена си:
– Какво ще правиш, ако замина за
два дни в командировка?
Жената:
- Каквото и ти ще правиш.
- Тогава не мърдам от тук.
Тя:
- Пак лежиш на дивана в хола.
Той:
- Това си има и добра страна, скъпа...
Винаги знаеш къде да ме намериш.
Малки хитрини за имидж:
Изхвърлете бейзболната бухалка от
колата и сложете на нейно място стик
за голф. Върши същата работа, но ще
изглеждате много по-интелигентно.
- Иванчо, харесва ли ти новата учителка?
- Харесва ми, татко. Тя е млада и хубава, но не е интелигентна.
- Защо мислиш така?
- Защото за всичко пита мен!
- Кире, гледам те всяка сутрин рано
пране прибираш, друго простираш,
двор чистиш... Кога спиш, бе човече?!
- Спах, когато се жених...
- Чужденците не разбират, че мотика, талпа и гипс не са само строителни
материали, а и фази на пиене!
- Подарих на жена ми за Коледа хладилник. Ще кажете, че не е кой знае
какво, но да видите само как й „грейва“ лицето в тъмното, когато го отваря....

☺

☺

Американец, французин и българин
спорят какво е това щастие.
Американецът:
- Щастие е, когато седиш на верандата на вилата си, пиеш 12-годишно
уиски, без да бързаш, гледаш океана и
се любуваш на новата си яхта.

☺

циент:
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Лекар към пациент:
- Мисля, че все пак ще се съгласите на операция!?
- Никога! По-добре да умра!
- Хм, то едното не пречи на другото...

Някакъв мъж изкарал два дни с любовницата си, а на жена си бил казал,
че е за риба. На връщане към дома си
минава през рибарски магазин, за да
си купи един шаран за алиби. Плаща
го и казва на продавача:
- Я ми го подхвърли през тезгяха.
- Защо?
- За да кажа на жената с чиста съвест,
че съм го хванал...



☺

Учител води курс по география на 20 блондинки. Задава
въпрос:
– Къде се намира Америка?
Михаела, една от блондинките, става и намира Америка
на картата.
– Браво! А кой е открил
Америка?
19 блондинки стават и в хор
отговарят:
– Михаела!

RED BULL ДАВА КРИЛА

03:00. Пиян чука на вратата. Отваря
му сънен мъж:
- Кажи, брато!
- Миии... аззз... тук... ъъъъ... се прибирам...
- Това не е твойта къща! - и тръшва
вратата.
След 10 минути...
- Пак ли ти бе, брато! Кажи?
- Аз... тука... вкъщи...
- Нали ти казах бе, брато! Това е мойто вкъщи! Твоето е някъде другаде! - и
прааас вратата.
След 10 минути пак се чука. Оня отваря нервен:
- Кажи, бе?
- Имам един въпрос! Как може ти да
живееш навсякъде, а аз никъде?
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Зимна гъбена чорба

В

кусна зимна чорба от стерилизирани печурки, ориз, зеленчуци и
застройка от кисело мляко и яйце
за студените вечери у дома.
1 глава кромид лук и 1 морков се нарязват на дребно. Запържват се в сгорещено олио за минута. Добавят се 200
г накълцани домати и се заливат с 1.5
л гореща вода. Посолява се и слага дафинов лист и мащерка. На тих огън под
капак чорбата се вари за 10 мин.
1 буркан стерилизирани гъби, 500 г,
се нарязват на филийки и слагат към
омекналите зеленчуци. Сипва се и 1

к.ч. ориз. На тих огън чорбата ври за 20
мин.
Прави се застройка, като в тиганче се слага 2 с.л. кисело мляко и 1 с.л.
брашно, разбиват се добре и се счупва
1 яйце. Налива се половин чаша - 100
мл - студена вода и при непрекъснато
разбъркване се загрява, докато кипне.
Тогава се наливат два черпака от бульона на чорбата, размесва се добре.
Тенджерата се маха от котлона и се налива на тънка струя застройката. Докато не изстине, не се покрива с капак, защото застройката ще се пресече.

СУДОКУ

Катми с мая, кисело мляко
и яйца

1/2

кубче мая - или 1 пакетче
суха мая - се поръсва със
½ ч.л. захар и залива с 2 с.л.
топла вода. Разбърква се и се оставя да
шупне.
500 г брашно се смесва постепенно с
2 ч.ч. топла вода и се замесва гъсто тесто за катми. Прибавят се шупналата мая
и 1 ч.л. сол.
Оставя се да втасва около 20 минути,
след което се добавят 2 яйца и 1 ч.ч. кисело мляко.
Сачът (тиганът) се нагрява добре и се
намазва със сланина или олио. Сипва
се 1 черпак от тестото и се пече от двете страни, докато добие златисто червен цвят. Готовите катми се намазват с
масло и по желание се гарнират със си-

рене, мед или сладко.
Ето и още един начин, по който можете да приготвите тесто за катми.
Разбиват се 4 бр. яйца, към тях се
прибавя 1 л прясно мляко и след това
4 ч.ч. брашно. Ако маята е суха, се поставя 50 г направо в брашното, ако е на
кубче, се разбива в част от млякото. Оставя се за малко да втаса.
След това се пекат на сач или на тефлонов тиган без мазнина.
След като са готови, ги намажете с
масло. Може и тях да ги приготвите със
сирене, сладко, банан и шоколад, шунка или каквото вие решите.

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: Детинщина. Кадифе. Вечеря. Поило. Ем. Низ. Печал.
Колари. Дивак. Кадет. Кол. Мисъл. Мухи. Опции. Мир. Колапс. Чедо.
Ка. Врати. Лимес. Триене. Салол. Ос. Рай. Каляо. Уникат. Десет.
Клеро. Азе. Памет. Буут. Мотив. Маткап. Бисе. Каменари. Пукал.
Имане. Синод. Чат. Уилям. Краали. Лодки. Секта. Кар. Завои. Мерл.
Бордо. Панчич. Паун. Паравани. Зипо. Ри. Модели. Импорт. Кабаре.
Християни.
ОТВЕСНО: Невидимата дама. Алабама. Тезиси. Рием. Митов. Роб. Кич.
Върви. Седем. Досада. Непал. Рекет. Науки. Вер. Щрек. Канат. Мании.
Пале. Бияч. Мотел. Ба- рел. Мани. Акули. Якути. Ясени. Заплаха.
Солук. Смерч. Ир. Дипла. Етапи. Клизми. Икике. Силур. Пункт. Чипс.
Алото. Моном. Кораб. Пот. Идол. Пчели. Обада. Опори. Акцес. Катил.
Акра. Тя. Сфероид. Оазис. Сладур. Емилио Естевез. Ироними.
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Астрологична прогноза
22 - 28 януари 2020 г.

ОВЕН
Ще усещате странна
енергия между вас
и някой от близкото
ви социално обкръжение и въпреки че
не можете да си я
обясните, не можете и да я изтръгнете.
Опитайте се да разредите въздуха, преди
напрежението да натегне дотолкова, че да
бъде трудно да се игнорира. Улавяте дребен детайл, който другите смятат за незначителен, но колкото повече изследвате
обстоятелствата, толкова повече неща изникват. Всички трябва да ви похвалят за изследователски ви качества

ЛЪВ
Ако забележите, че
хората се опитват
да избягат от пътя
ви, може би е време да забавите темпото. Зашеметяващата ви стратегия
и завидна тактика
предизвикват истински прогрес, което ви
прави неземно щастливи. Напълно целеустремени сте и всяка крачка, която предприемате към целта, е вълнуваща за вас.
Обикновено сте много директни, но се налага да сте по-тактични от обикновено. Пазете се от измамници.

СТРЕЛЕЦ
Ще имате голямо
желание и усещане, че може да направите повече,
но са възможни
разочарования,
които да съсипят
доверието във вашите собствени сили. Само положителното и оптимистично мислене може да ви изведе от този порочен кръг. Възможностите
съществуват! Късметът е на ваша страна,
но трябва да имате смелостта да излезете
напред, да действате по-решително. Оставете настрани негативните емоции, тревоги и покажете на какво сте способни.
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ТЕЛЕЦ
Научавате пикантни
новини или клюки,
но приятелите ви са
наясно, че техните
признания са на сигурно място при вас.
Въпреки че научавате много съкровени тайни и детайли, не позволявате да се
разбере, че сте наясно с тях. Ще има дни,
в които ще губите представа за времето,
преследвайки своите капризи и прищявки, с което трудно бихте могли да обясните
защо закъснявате за важна среща или събитие. Бъдете кратки и ясни в обясненията си.

ДЕВА
Борите се да разберете какъв е
смисълът на всичко, но и не се отказвате
лесно.
Понякога просто
трябва да поемете по пътя, независимо че не знаете къде ще ви отведе.
Леко неясни са мечтите ви, но не е лошо
да се загубите във фантазиите си от време на време. Щом приключите с дневните
си ангажименти, отдайте се на игри, отидете на кино. Стараете се да прекарвате
повече време със семейството и приятелите си.

КОЗИРОГ
Разбирателството
в семейството ще
е добро, въпреки
че е възможно да
възникне напрежение по незначителни въпроси.
Конфликтите трябва да бъдат държани под контрол, в противен случай ще ескалират. Избягвайте да
обсъждате с партньора си опасни теми.
Необвързаните ще привличат интересни, интелигентни и весели хора, с които
са възможни дългосрочни взаимоотношения. В професионалната сфера ще се радвате на плодовете на предишните си усилия.

БЛИЗНАЦИ
В първия ден от периода имате много въпроси, но не и
техните отговори.
Не се страхувайте
да потърсите по-детайлна информация.
Това са благоприятни дни да откриете нов спестовен влог или
да промените условията по стария. Добре
е да сте подготвени за бъдещето. Имате
оригинален подход към задачите и домашните си задължения, така че помогнете на
семейството и приятелите си с изпълнението на техните, след като приключите със
своите.

ВЕЗНИ
Няма как да реорганизирате приоритетите си за
една нощ, но всичко, което предприемете,
си
заслужава допълнителните усилия.
Важно е да сте бдителни относно детайлите, особено ако става въпрос за бизнес
или ако се заемете със съвместен проект
с човек, който смята, че детайлите не са от
значение. Но е точно обратното! И колкото по-наясно сте с подробностите, толкова
по-добре! Обичате да помагате на другите,
но сте наясно и когато се възползват от вас.

ВОДОЛЕЙ
Вие харесвате работата си и се
чувствате много
добре сред вашите колеги. Така че
ви очакват едни
спокойни дни, без
напрежение или
несигурност, без дилеми. Тези, които притежават креативни заложби или работят
в хуманитарни области, където талантът
е важен, ще имат големи шансове за успех. Но преди да вземете важно решение,
се препоръчва винаги да правите задълбочен анализ. Ще получавате повече, но
също така и ще харчите повече.

РАК
Бихте могли да превърнете своите забавни организационни умения в кариера,
ако помислите сериозно по въпроса. Някаква тревожна енергия заобикаля вас и
хората от близкото ви обкръжение, но не е
нещо, което не може да бъде преодоляно.
Не ви е приятно да се правите на такива,
каквито не сте. Веднага след като усетите
свободата да бъдете себе си, няма дори да
пожелаете да изневерите на своята същност. Движите задачите си със завидно
темпо.

СКОРПИОН
Най-доброто нещо,
което може да направите, е да стоите неподвижно. Бъдете наясно какво
казвате и най-вече
на кого го казвате, за да избегнете
евентуално неразбирателство. Не ви се иска да търсите помощ, но сте напълно наясно и че понякога
не можете да свършите нещо сами. Стига
да сте учтиви и любезни, хората ще се отзоват с каквото е по силите им. Съдбата ви
очевидно е предопределена, но определено можете да направите своите избори.

РИБИ
Време е за важни
придобивки, успешен бизнес, значителни финансови
успехи, които ще
увеличат
увереността във вас и ще
ви дадат кураж да
инвестирате в по-големи проекти. Само се
пазете от двусмислени ситуации, финансови или правни грешки и прекомерно харчене. Стресът може да е доста голям и е
вероятно да провокира недоволство или
по-стари конфликти. По принцип трябва
да се чувствате по-комфортно, но това зависи от отношението ви към хората в колектива и обкръжаващата среда.
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Истина или лъжа: Няколко схващания,
на които не трябва да вярваме

В морето от информация не е трудно да попаднем на грешни твърдения

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

В

luba@bg-voice.com

нашето съвремие, когато достъпът до всевъзможна информация е изключително лесен,
често можем да попаднем в
капана на фалшивите новини
и псевдонаучните факти. А някои измислици звучат толкова правдоподобно, че
е почти невъзможно да не повярваме в
тях. Ето и някои от тях:

Класическата музика
ни прави по-умни
Вероятно сте чували за т. нар. ефект
на Моцарт, според който слушането на
класическа музика има благотворно
влияние върху мозъчната дейност. Популярно е схващането, че ако пускате
подобни произведения на вашите деца,
те ще станат по-умни. Истината е, че това
е базирано на една фалшива новина.
През 1993 г. списание „Нейчър“ публикува статия за резултатите от изследване,
проведено в Калифорнийския университет. В нея се твърди, че студенти са подобрили своите резултати, след като са
слушали Моцарт.
За съжаление заключенията във въпросното изследване са други и авторите на статията просто не са ги разбрали правилно. Студентите трябвало да
решават специфични пространствени
тестове, които по никакъв начин не са
показателни за цялостната им интелигентност. Освен това въпросното „поумняване“ продължило едва около 15 мин.
През следващите години били направе-

ни много допълнителни тестове, които
показали, че няма доказателства за съществуването на „ефект на Моцарт“.

Млякото е полезно
за костите
Пиенето на мляко е от съществено значение за изграждането на здрави кости. Този факт е очевиден, нали?
Всъщност, не е точно така. Млякото не
ви прави по-неподатливи на фрактури, а
калцият в него се усвоява трудно, което

може дори да навреди на костите ви. Освен това хранителните вещества в него
могат да бъдат открити в някои зеленчуци в далеч по-големи количества, като
спанак и броколи например.
Идеята, че млякото е необходимо за
добро здраве, е мит,
разпространен
от
американското правителство с цел да
се стимулира млечната промишленост.
По време на Първата световна война тя
била в разцвет, тъй
като огромни количества мляко се изпращали на фронта
за гладуващите войници. Действително консервираното
мляко на прах бил
добър вариант за
осигуряване на хранителни вещества в тежки условия, при
които няма как да бъдат консумирани
пресни зеленчуци. След края на войната
това свръхпроизводство създало огромен излишък от мляко и най-лесният начин за пласирането му бил да се убедят
американските граждани, че то е много
полезно.

Трябва да изминавате
по 10 000 крачки всеки ден
Ако имате приложение на смартфона,
което следи изминатото от вас разстояние, е много вероятно то да ви поставя 10 000 крачки като препоръчителна
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ежедневна цел. Има ли научни доказателства, които потвърждават това? Не.
Идеята всъщност възниква по чисто комерсиални цели в началото на 1964 г. в
Япония. По това време столицата Токио
се готви да е домакин на лятната олим-

пиада и в града цари огромно вълнение.
Местна компания решава да се възползва от обхваналата японците спортна мания и пуска на пазара уред, който измерва направените крачки. Името
на продукта е „Брояч на 10 000 крачки“.
Самото число не е случайно избрано –
в японската култура 10 000 се счита за
символ на щастие и късмет. Истината
е, че лекарите препоръчват ежедневна
умерена активност в продължение на
около 150 минути, което се равнява на
7000–8000 крачки. И все пак не забравяйте, че спортът е здраве и няма да ви
навреди, ако надхвърлите тази бройка.
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Виолета Иванова - с мотор
през САЩ, Канада и света
ДИМИТРИНА ИВАНОВА

dimitrina@bg-voice.com

Българката може да стане първата жена, обиколила Земята така

Б

ългарка е на път да стане първата жена в света, обиколила
света с мотор. Виолета Иванова, известна сред мотористите като „желязната лейди на
пътя“, потегля за следващия си етап –
22 хил. километра през Южна Америка,
САЩ, Канада, и после отново към Европа през Мароко. Новото приключение
на българката започва на 29 януари.
Виолета няма за цел постави рекорд
на Гинес, но това не е изключено, защото
тя е първата жена в света, която обикаля
света с Harley-Davidson. За приключението си българката казва, че е вдъхновена от жаждата за свобода и от стремежа
да покаже на дъщерите си и на всички
жени по света, че могат да постигнат
всичко, за което си мечтаят, стига да се
опитат.
Пътешествието на Виолета започва
през април 2019 година

с любимия Fat Bob
или „Дебелия Боб“
модел, произведен през 2015 година,
наричан така заради дебелата си пред-

на гума. По български желязната лейди
го нарича галено Борис.
През юни миналата година Виолета
претърпя инцидент – тя си счупи китката и челюстта на три места по време на

Снимки: meteo-ride
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инцидент в Индия. Оперираха я и след
три месеца тя отново се върна на пътя,
за да продължи обиколката си.
В приключенския пъзел на българката досега има 19 хил. километра път на
бързи обороти през 16 държави и ня-

колко
континента – от Азия, през
Австралия,
Нова
Зеландия,
Хималаите и Близкия изток. Сменяла е сняг,
дъжд,
градушки,
тропически дъждове, жега, редувала
е падания и ставания и с крехката си
физика е вдигала
320-килограмовия
мотор. Возила се е в индийска линейка, преминала е през пожарите на Австралия и е станала звезда в Тайланд и
принцеса в Малайзия. И всичко това на
мотор. За тези и други истории Виолета
обещава да разкаже на феновете си.
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Българин от Джорджия
дебютира в Астън Вила

Младежът е син на бившия играч на Сливен Денчо Василев

О

Снимкa: dcnews.bg

ще един българин дебютира в Астън Вила и Висшата
лига по футбол.
Младият футболист с
български корени Индиана
Василев игра за първи път на 18 януари.
18-годишният халф влезе от резервната скамейка на Астън Вила при равенството 1:1 срещу Брайтън в 23-ия кръг
на шампионата. Българинът се появи в
игра в 67-ата минута, заменяйки Мохамед Хасан-Трезеге.
Василев е третият българин, играл за
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Въпреки че вече е в Европа, Василев
продължава да получава повиквателни за Америка. Наскоро той взе участие
в мач срещу Коста Рика, в който вкара
изравнителен гол, а впоследствие САЩ
стигна до победа.
Младата футболна надежда получи
подкрепа не от кой да е, а от легендата
на българския футбол Стилиян Петров.
Стенли поздрави нападателя на Астън
Вила Индиана Василев. Звездата, която
има легендарен статут и за феновете на
„виланите“, използва профила си в „Туитър“, за да се обърне към талантливия нападател:

„Браво, Инди.
Само напред“
Снимкa: premierleague

Астън Вила във Висшата лига след Стилиян Петров и Александър Тонев. През
настоящия сезон младокът има

14 мача за
младежкия тим
в които е вкарал 4 гола и е направил 3
асистенции.

18-годишният халф е роден в САЩ и
има мачове за юношеските отбори на
страната. Той е син на бившия играч на
Сливен Денчо Василев. Индиана Василев се появи в игра за първия тим и в
двубоя за Купата на Лигата срещу Лестър (1:1) и в мача за ФА Къп срещу Фулъм (1:2)

Астън Вила също използва профила
си в социалната мрежа, за да отбележи
дебюта на Василев, който на 18 години
и 337 дни стана вторият най-млад американски футболист, играл във Висшата
лига.
Младият българин е израснал в Савана, Джорджия, и според някои наблюдатели е възможно да играе и за България,
ако получи повиквателна.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Работа
за собственици на камиони! *Midwest
Accounts!*Strong 24/7 Dispatch!*Предимно
леки товари!*Direct Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787
8476659273 №17279
ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор с опит за pickup- delivery. $300 на ден.
Тел 847 224 5462 №17288
CDL DRIVERS AND OO,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned
trucking company is looking for experienced
CDL DRIVERS AND OWNER OPERATORS
for Dry Van OTR. We pay every week / Paid
detention, layover, extra stops / Personal
attention / Honest relationship / Loads prebooked previous day / 24/7 Dispatch support;
8477910050 №17289
ШОФЬОР CDL-А,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания търси шофьор CDL клас А за постоянни курсове
(steady) както и за pick-up&delivery. Нови
камиони, добро заплащане. Всеки уикенд - у
дома. 3122082222 №17290
STRAIGHT TRUCK,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Looking for
a driver for a straight truck with Cdl B and
hazmat for warehouse and residential pick up
and deliveries Pay $1000 plus bonuses call for
more info 224 334 7119 №17291
СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна
Фирма наема работници за снабдяване на
строителни материали Изисква се шофьор-

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

СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна фирма наема работници за
снабдяване на строителни материали Изисква се шофьорска книжкa,
минимален английски и ъазможност да вдига 50 паунда. За повече
информация обадете се в офиса ни
в Burr Ridge 630-227-1111 630-2271111 №17295
PROJECT MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofing
and Siding Company is looking to hire
full time Project Manager.Minimum
3 years experience.English is a must.
We provide health insurance ,401K
and more 847-630-4050,Ivan or send
resume at info@aplusroofingpro.com
№17300
ск книжкa, минимален английски и вазможност да вдига 50 паунда. За повече информация обадете се в офиса ни в Burr Ridge
630-227-1111 №17294
CDL ВОДАЧ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift
Volvo, голямата кабина с APU, $0.65/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17298
OWNER OPERАTORS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Търсим OWNER
OPERАTORS. Fuel карти с големи отстъпки-$500-$800 на месец, 10% диспеч.Средна
цена на миля над $2.50-dry van.Тел 312-2314472 7734338323 №17304

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 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.847-749-9161
№17248
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$0.00, Зипкод 60047, Trucking
company is Hiring Dispatcher for its location
in Lake Zurich ,IL We require fluent English
and computer skills for more info call 773-5804032 7735804032 №17277
TRUCK OWNERS,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Owner-operator
needed to drive mid west, south, south east,
...free plates provided by the company.Trailer
rental,ELD,Prepass...
Call-1-844-349-4349.
№17210

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
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

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

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”,
кликнете върху него и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?
САЩ

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

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

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

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

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
РАБОТА В ОФИС,
Цена US$, Зипкод 60005, Tърся човек на 3-месечен договор за работа
в офис в Arlington Heights, пълно работно време, понеделник до петък.
Изискване - добро ниво на владеене
на английски и компютърна грамотност. За повече инфо - обадете се на:
224-334-2227. №17239
ACCOUNTING FULL TIME,
Цена US$ 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

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
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 DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Без нарушения
и с опит. До 80К/год. Каране и почивка- по
договаряне. Старт- 15 Март. 7734128280
№17184
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 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)4792318 №17154
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

22 - 28 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
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
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
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.: +359876-511-784 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

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
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
CDL CLASS A,
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007,
CDL Class A Drivers Търсим шофьори за постоянни курсове от WI до
NC , заплащане 55-60 цента на миля!
7736036413 №17257
COAST TO COAST
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ,
Цена US$ 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
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
BABYSITTER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Предлагам
услуги като домашна помощница/детегледачка.Lake Zurich- Palatine area. 2247301187
№17297
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60070, Caregiver с опит
и кола търси да замести кергивъри в почивните дни. Намирам се в Prospect Hts. Ph:872400-1904 №17276
DISPATCHER,
Цена US$ 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.: 773-712-3757.
7737123757 №17165
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген 37
год търси бедна, сериозна и отговорна жена
с американски паспорт. Подробности по телефона. 7738959620 7738959620 №17183
GLEDAM DECA
Цена US$ 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.: +359876-511-784 Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или
офиси за почистване. Тел.: 7088900577
7088900577 №16519
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
2 BED/2 BATH,
Цена US$ 1,390.00, Зипкод 60018, 2 bedroom
2 bath in downtown Des Plaines. 3 min walk
to Bulgarian school and metra. Park and
American school right next door. Hardwood
floors 7738148485 №17287
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
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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
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$0.00, Зипкод 60008, Дава под наем
1-стаен в Rolling Meadows. Напълно реновиран с тераса на 2 мин от 290 магистрала и на
6 мин от Wodfield Mall. 2248291688 №17171
АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 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
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ИМОТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали, моля
обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директно от собственика. Тел: 847 854 8094,
е-майл: dimitrova07@yahoo.com 8478548094
№17303
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УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatcher Training Contact
us for holiday and CDL discounts www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com №17280
SAFETY TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatcher Training Contact
us for holiday and CDL discounts www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com №17281
РЕМОНТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонтирам
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ,
ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ И СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен на тел. 847-962-0242. №17286
ПОДАРЪЦИ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, WraptopiaПрофесионално опаковане на подаръци
за всякакви поводи -фирмени тържества, годишнини, сватби, лични призници
3312344817 №17299
INSURANCE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ЗАСРТАХОВКИ. За
коли, къщи, камиони, бизнес, живот. 110 от
най-добрите застрахователни компании в
САЩ. Доверете вашата сигурност в сигурни ръце.(847) 854-8094. dimitrova07@yahoo.
com №17301
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$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ,
СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен 847-9620242. №17251
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ,
Цена US$ , 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 331-425-5616.
3314255616 №17207
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17143
CAR HAULER CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17144
SAFETY MANAGER CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17145
IFTA CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17146
HEAT COOL ELECTRICAL,
Цена US$0.00, Зипкод 60076, Продавам, инсталирам, поддържам и ремонтирам всички
модели и марки фурниси и кондиционери. Лицензирани електро услуги. Камен,
тел.847-922-1677 №17086

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

IMIGRATZIONI USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60194, pomosht pri
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit.
Stancho tel 708 415 0590 №16789
КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ , Зипкод 60089-3328, Професионално почистване на канализация, кухненски мивки, бани. Водопроводни услуги. 224563-6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. (312)919-8618.
15 години опит, достъпни цени. 3129198618
№16827
FOKUSNIK ZA DETZA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590
№16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна
грижа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с домашно приготвена
храна,сън ,учебни занимания и забавления !За повече информация звъннете на
2244253371 2247899297 №16375
COAST TO COAST
БИЛЕТИ, БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
ИЗГОДНО до България и до цял свят. Направете заявка на е-майл: dimitrova07@gmail.
com или на тел: (847) 854-8094. Застраховка,
покриваща вашето пътуване. 8478548094
№17302
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 Емайл:dimitrova07@yahoo.com №17225
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся кола под
наем до 500$,автоматик.Модел и мили нямат значение. 3129256982 №17278
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за
гледане на момиченце на 18 месеца в Mt
Prospect. За повече информация обадете се
на 248-946-9185. №17035
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
STOUGHTON 2013,
Цена US$ 13,500.00, Зипкод 60501, FOR
SALE DRY VAN STOUGHTON 2013. TIRES
OVER 90% NEW AIR TANK NEW BRAKES
WOOD FLOOR,PLATED WALLS AIR RIDE 13500
7734261230 №17292

CHEVY MALIBU $ 999,
Цена US$ 999.00, Зипкод 60016, Chevy
Malibu, 2003г., 171 000, CD, automatic lights,
no check engine light (pass emission test
2019), нови гуми Michelin, цвят златист, цена:
$ 999 2248303908 №17293
VOLVO VNL 670,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Volvo VNL 670,
2006, 1,450,000 miles. Great condition!Ready
to drive!Call now!Georgi 773-691-6397
7736916397 №17296
PRODAVAM AUDI 6,
Цена US$1,990.00, Зипкод 60093, Prodavam
Audi 6 v dobro sastoanie 2003 g.164000 mili
vsi4ko raboti,novi gumi,akumulator,nakladki,
podgravashti sedalki,verigi,mnogo ks4estvena
muzika,luk i dr.1990 dolara,zaslujava si.
7736663565 №17240
ВЕЗБА,
Цена US$ 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

VOLVO 670,
Цена US$ 9,500.00, Зипкод 60148, volvo 670
2004 automatic с нови гумиi yokohamana
1364000 mile 9500$ / BO. Тел.: 224 201 0342
2242010342 №17132
FORD F150 XL ,
Цена US$3,200.00, Зипкод 60016, FORD F150
XL RWD For sale! Clean title, brand new front
rotors, pads and battery. No leaks no check
engine light. 2 original keys, some minor
damages. Price is negotiable. Тел.: 3126929082
3126929082 №17076
2009 VOLVO VNL670,
Цена
US$15,900.00,
Зипкод
60194,
AUTOMATIC exceptionally well maintained:
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time
oil changes, and regular preventative
maintenance performed. Ready for the road!
DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes inside:
Microwave and fridge!. Become the lucky
owner today! CALL NOW! Contact Jimmy @
872-240-0067 №17079
TERMOKING 2010 ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, продавам
TERMOKING 2010 UNIT 15,000 HR UTILITY TRL.
$11,000 6308475936 №17093
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам
2008 Volvo VNL, D12 двигател, много добро
състояние. Чисто нови, съединител, спирачки, водна помпа. Камиона е в движение, 1
250 000мл. Цена 12500$, цената може да се
коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам
HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 880
4147 или 630 624 2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY,
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам Fredliner
Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам
VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, готов
за работа, нови батерии, гуми – 70%, имам
документи от подръжката DYNO TEST може
да се направи, мили – 1,320,000 Цена - по
договаряне Светлин (708)261-9099 №16629
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АЧО ВЛАДИМИРОВ

acho@bg-voice.com

ерно море се споменава често като герой в много легенди и любопитни предания.
За него все още се говори,
че е приютило Ноевия ковчег, а също и че по дъното му има безчет потънали кораби и хора, които не са
се разложили заради специфичния състав на водата му. Много истории има и
за бурите, вилнели в него и дали му името Черно.
Но има история, която може да накара кръвта и на най-смелите да се смрази.
Тя разказва за огромно ужасяващо чудовище, което от векове живее в морето.
Много вероятно са тези, които не вярват
в това, но слуховете за зловещия обитател датират от най-древни времена.
Първото му известно споменаване е
през V в. пр.н.е., когато историкът Херодот разказва за мистериозно чудовище,
обитаващо водите на Понтос Евксинос
(Гостоприемното море – името, с което
древните гърци назовават Черно море),
пише сайтът „Световни загадки“. Според
описанието му то е тъмно, почти черно
на цвят, с голямо туловище, подобен на
грива гребен на главата,

Броди ли загадъчно
чудовище из Черно море?
Много слухове от древни

времена до днес говорят
за огромния звяр

дълга месеста опашка
остри нокти, страховити челюсти, осеяни с няколко реда дълги и остри зъби,
напомнящи по форма на зъбите на акула, и светещи червени очи. Движи се по
повърхността на морето с огромна скорост, значително превишаваща тази на
гръцките ветроходни кораби, а огромните вълни, образуващи се при движението на дългото му около 30 метра
тяло, са като тези при силна буря.
През XVI – XVIII в. капитани на турски
военни и търговски кораби, движещи се
между Истанбул, Крим и Азовско море,
редовно съобщават пред султанската администрация за срещите си с морско чудовище, което понякога дори преследва по-малките плавателни съдове.
За подобно създание разказват и донските казаци, които го забелязват по
време на продължителните си морски
походи, като впоследствие историите
им намират отражение в народните им
приказки.
През 1828 г. съобщения за огромно
морско чудовище, нападащо овце в района на морето под вулканичния масив
Кара-Даг в Крим, стават причина император Николай I да изпрати специална
научна експедиция. Владетелят е добре
известен с любознателността си и изисква да бъде известяван лично за всички
необикновени явления и събития на те-

Научен скептицизъм
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риторията на империята.
По време на въпросната експедиция,
в която участват учени от Руската академия на науките, самото чудовище така
и не е видяно, но за сметка на това са
открити няколко любопитни находки,
свързани по всяка вероятност с него

12-килограмово яйце
със зародиш с гребен на главата, както
и скелет на гигантска опашка с панцерна структура (твърда защитна люспеста
или костна обвивка, частично или изцяло покриваща тялото на някои видове
риби, земноводни, влечуги и бозайници).
През 1855 г. офицери на борда на бри-

га „Меркурий“ виждат тъмносиво на
цвят създание, дълго около 20 метра,
движещо се с вълнообразни движения
към нос Меганом в югоизточната част на
Крим, което бързо се скрива под водата,
когато двумачтовият кораб прави опит
да го доближи.
По време на Първата световна война обер-лейтенантът Гюнтер Прюфнер,
командир на кайзерска подводница,
изплувала на повърхността край бреговете на Крим за вентилация на помещенията и презареждане на акумулаторните батерии, вижда през една
лятна нощ огромно същество, движещо
се безшумно между вълните. Той успява да го разгледа добре от мостика, използвайки бинокъл, след което нарежда незабавно потапяне на плавателния
съд, страхувайки се от възможен сблъсък със създанието, ако бъде открита
стрелба по него.

Чудовището атакува

Screenshot Vbox
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През май 1961 г. местният рибар Михаил Кондратиев заедно с двама свои
гости (А. Можайски – директор на санаториума „Крымское Приморье“ и В.
Востоков – негов главен счетоводител)
излизат рано сутринта на риболов с моторна лодка. На около 300 метра от брега, в района на крайбрежната скална
арка Златната врата, част от Кара-Даг, те
забелязват под водата странно кафяво
петно, което неочаквано се раздвижва
и започва да се отдалечава при приближаването им. Когато разстоянието между лодката и обектът намалява до около 50 метра, над водата изненадващо се
появява огромна змиевидна глава (около метър в диаметър) с малки блестящи

Много океанолози се отнасят
с подчертан скептицизъм към
многобройните истории и свидетелства на очевидци за черноморското чудовище, аргументирайки се с факта, че
Черно море е твърде младо (на
около 7500 години) и не може да
е обитавано от реликтово същество.
Не е изключено обаче в сероводородната зона, започваща на
сто метра дълбочина, да се извършват мутации на различни организми, превръщащи се
в крайна сметка в създания,
неизвестни на науката, тъй
като въпросната среда все
още не е достатъчно добре изучена и може да поднесе редица
изненади.
очи, покрита с приличащи на водорасли
кафеникави косми; масивно туловище
със светлосив корем, покрито с рогови
пластини, и рошава грива, спускаща от
горната част на главата към гърба. Кондратиев незабавно насочва лодката към
кея, а тайнственият звяр, след като ги
преследва известно време, движейки се
изключително бързо, ги оставя на около 100 метра от брега, връщайки се в открито море.
В началото на 90-те години кримски
рибари се натъкват в мрежите си на
обезобразените тела на два делфина,
по които ясно личат следи от внушителни зъби, като според специалисти никой
от известните хищници, населяващи водите на Черно море, не е с способен да
причини подобни наранявания.
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Почина най-ниският
подвижен човек в света

Гришо и Маша в закачки в
Австралия

Г

К

хагендра Тхапа Магар от Непал - рекордьор
на Гинес за най-нисък човек в света със запазена подвижност, почина на 28-годишна
възраст, предаде ДПА.
Магар е починал от остра пневмония в болница
в централния град Покхара, съобщават от едноименната му фондация.
През октомври 2010 г. от Книгата на рекордите
на Гинес обявяват Магар, чийто ръст е 67.08 сантиметра, за най-ниския човек в света със запазена подвижност. Преди това е бил рекордьор в категорията за тийнейджъри.
Джунри Балауинг, 27-годишен филипинец с
ръст 59.93 сантиметра, е най-ниският човек в света, който обаче не може да се движи без асистенция.

Китай с най-ниска
раждаемост за
последните 70 г.

ригор Димитров и Мария Шарапова се намират в Австралия, където започна първият
голям тенис турнир за годината. Преди това обаче двамата участваха на демонстративното състезание Kooyong Classic в Мелбърн. Там
Гришо успя да спечели мача си срещу Борна Чориш, а Маша се отказа
по средата на своя заради задушливия въздух в града. Въпреки това, тя
остана на кортовете, тъй като беше
поканена да коментира мача на Гришо.
„Какви са тези жълти шорти?“, шеговито атакува Шарапова, а Димитров й отговори. „Харесват ти, нали?“,
каза той, но руската тенисистка не

беше впечатлена от дрехите му. От
своя страна, хасковлията върна Мария назад във времето, когато два-

мата бяха заедно. „Мислех, че ме харесваш в жълто. Но явно хората се
променят.“

Дженифър Лопес отново
в зелено Versace

П

реди 20 г. Дженифър
Лопес успя да промени
света със своята зелена
рокля на Versace. През
2000 г. изпълнителката се появи
с невероятния тоалет на наградите „Грами“ и буквално създаде една нова технология. Заради
нея от Google създадоха опцията
Google Images.
През изминалата година Лопес
отново влезе в зелената рокля
по време на Седмицата на модата в Милано, където изпълнителката се появи на модното шоу на
Versace заедно с Донатела Версаче. След това тя участва и в шоуто
Saturday Night Live, където доказа, че нито тя, нито роклята са се
променили за тези 20 г.
Явно този тоалет ще се появява
още дълго време, защото съвсем
наскоро от Versace разкриха, че
Лопес е едно от рекламните им
лица за 2020 г.

Еминен с албум против
огнестрелното оръжие
К

раят на „политиката за едно дете“ не можа
да спре намаляващата раждаемост в Китай,
съобщи Би Би Си.
Нивото на раждаемостта е спаднал до най-ниското си ниво от създаването на Китайската народна република преди 70 години - въпреки премахването на „политиката за едно дете“.
Коефициентът на раждаемост е 10,48 на хиляда през 2019 г. - най-ниският от 1949 г. Броят на
бебетата, родени през 2019 г., спадна с 580 000 до
14,65 милиона.
Раждаемостта в страната намалява от години и
това е предизвикателство пред втората най-голяма икономика в света.
Въпреки намаляването на раждаемостта, населението на Китай достигна 1,4 милиарда през
2019 г., съобщи статистическото бюро.
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Р

апърът Еминем издаде изненадващо албума „Music To Be Murdered By“
заедно с видеоклип, призоваващ за
промени в законодателството за огнестрелното оръжие, съобщи Асошиейтед
прес.
Предишният албум „Kamikaze“ на Еминем
също беше пуснат в продажба през 2018 г.,
без да бъде обявен предварително.
Видеоклипът към „Darkness“ - една от 20те песни в новия албум, показва стрелба на
концерт. Текстът препраща към стрелбата на
музикален фестивал в Лас Вегас през 2017 г.,
когато загиват 58 души. Клипът приключва с
текст и кадри от съобщение за друго масово
убийство в САЩ и призив за регистриране за
изборите.
Линк към видеоклипа на сайта на Еминем
насърчава посетителите да се свържат с няколко организации за предотвратяване на
насилието с огнестрелно оръжие.
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Енджи Касабие гушна
първата си рожба

Е

Елтън Джон и Крис
Хемсуърт с по $1 млн.
за Австралия

П

ожарите в Австралия продължават да унищожават гори и домове, както и да тровят
въздуха в цялата страна. Трагедията предизвика вълна от съчувствие от света, а много от
известните личности отделиха солидна сума, която да изпратят към континента.
Към тази група също се включиха Елтън Джон и
Крис Хемсуърт. Двамата обявиха, че ще дарят по
един милион долара, за да помогнат на пожарникарите и доброволците, които се борят с огъня.
„Всички трябва да сме благодарни за работата,
която пожарникарите вършат“, казва Джон.
Той добавя, че някои от огнеборците са загинали в опит да спасят домовете в засегнатите райони. „И не на последно място, трагедията може да
се сравнява с тази от библейските времена“.

нджи Касабие гушна първата си
и така дългоочаквана рожба. Бебето на диетоложката е проплакало в столична болница на 14
януари.
Енджи и любимият й, който е Мистър
Ливан 2014 г., са избрали да кръстят
сина си с името Раян. Двамата сключиха брак през 2016 г. По-късно красавицата бе бременна с близнаци, но ги загуби заради здравословни проблеми.
„Едно страхотно начало на 2020 –
силна, благословена и много зареждаща да е! Обожавам я! Да бъде здраво и
много, много да я радва!!!“, написа колегата на Касабие и благодари на лекарите, които са се погрижили за безпроблемното й раждане.

Кейт Бланшет жури на
кинофеста във Венеция

А

встралийската актриса Кейт
Бланшет ще оглави журито на
кинофестивала във Венеция,
който ще се проведе от 2 до 10
септември, съобщиха организаторите.
50-годишната
австралийско-американска холивудска звезда, която спечели „Оскар“ през 2014 г. за ролята си във
филма на Уди Алън „Син жасмин“, е била
председател на журито и на кинофеста в
Кан през 2018 г.
Директорът на Мострата във Венеция
Алберто Барбера изтъкна заслугите на
Кейт Бланшет като икона на съвременното кино, като активистка за правата на
жените и нейната ангажираност в хуманитарни и екологични каузи.

Лора Караджова:
Надали ще се оженя

Лейди Гага пред Опра:
Насилвана съм многократно
Л

О

пра Уинфри започна
своето национално турне
„Oprah’s 2020 Vision: Your
Life in Focus“ в неделя във
Флорида. Първият й гост за тази година беше изпълнителката Лейди
Гага, която направи шокиращо признание за живота си. „Бях много-
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кратно изнасилвана, когато бях на
19 г. В резултат на това страдам от
посттравматичен стрес“, признава
изпълнителката.
Тя добавя, че през това време не
могла да осъзнае травмата и дори
не е имала терапевт, който да й помогне да се справи с това. „Извед-

нъж станах звезда и обикалях света. От лимузината отивах на сцената
и никога не се опитах да се справя с
този период“, казва Гага.
Изведнъж изпълнителката започнала да изпитва болка в цялото
тяло като резултат от изнасилването.

ора Караджова не предвижда да вдигне
сватба с Марсел Рохас. Това призна самата тя, говорейки за предложението за брак,
което получила в началото на декември миналата година.
„Предполагам, че той го е усетил със сърцето
си и като дойде рожденият ми ден, той явно не
е имал друго като идея, извади кутийката и каза:
„Ще се омъжиш ли за мен?“ и това беше. Супер
мило и невинно се случи“, разказа певицата пред
bTV.
Изпълнителката, която е в очакване на второто
си дете, сподели, че е в шестия месец от бременността и се чувства отлично. Тя обаче не пожела
да сподели какъв е полът на бебето.
Лора Караджова и Марсел Рохас са заедно от
лятото на 2018 г. Дъщерята на Данчо Караджов
има дъщеричка – Алиса, от предишната си връзка.
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Пийт Дейвидсън
зарязва Кая

Де Ниро: Не си представям
живота без Скорсезе

Р

обърт Де Ниро сподели пред
сп. „Пийпъл“, че не може да си
представи живота си без Мартин Скорсезе, с когото са приятели повече от 40 г. 76-годишният
актьор е близък приятел със 77-годишния режисьор повече от 40 години и
каза, че връзката им трае през целия
му живот.
Двамата са работили заедно върху
девет филма, а плод на сътрудничеството им е „Ирландецът“, в която участват и Ал Пачино и Джо Пеши. Филмът
има десет номинации за „Оскар“ и взе
четири награди на гилдията на екранните актьори.
А Де Ниро казва, че работата по
филма на Netflix е била „специална“ за
всички участващи, тъй като Скорсезе
е „много чувствителен“ към звездите,
които привлича в своите проекти.

2

020 г. не започва добре за една от звездните двойки. Кая Гербер и Пийт Дейвидсън си
взимат кратка почивка един от друг, а комикът ще се фокусира върху психичното си здраве.
Това ще е вторият път, в който Дейвидсън търси
помощ и ще се подложи на лечение, което засяга
емоционалното му състояние.
Нещата обаче явно не са много добре за бившия годеник на Ариана Гранде. Източник, близък
до Дейвидсън, е казал пред E!News, че в момента
здравето му е най-важно. Пийт е разбрал това и е
решил да се оттегли от социалния живот, както и
да стопира отношенията си с Кая. Според близки
до Кая, тя не знае дали все още иска да продължи
връзката си с комика и не е сигурна, че ще може
да се справи с проблемите му.

Астероид е избил
динозаврите

Деми Ловато ще пее на
церемонията на „Грами“

Д

еми Ловато ще пее на церемонията по раздаването на
наградите „Грами“ на 26 януари в Лос Анджелис.
27-годишната певица и актриса
съобщи в Instagram, че ще гастролира на 62-ото издание при връчването на златните грамофончета. Тя
ще се присъедини към другите известни - Ариана Гранде, „Аеросмит“,
Били Айлиш, Лизо, Блейк Шелтън и
Гуен Стефани.
Шоуто в Лос Анджелис ще бъде
предавано на живо от телевизионния канал Си Би Ес. Рапърката Лизо
води по брой номинации, следвана
от Били Айлиш и Лил Нас Екс.
Гастролът на Ловато на церемонията ще бъде първата й публична
поява след инцидента със свръхдозата и нейната последвала хоспитализация през 2018 г.

Риана с нова линия
бельо за св. Валентин
А

стероид, ударил Земята преди 66 милиона
години, е причинил масовото изчезване на
динозаври и други животни, потвърждават
авторите на ново изследване, цитирани от ДПА.
Проучването отхвърля конкурентната хипотеза,
която приписва гибелта на древните създания на
вулканични изригвания в южната част на Индия.
Астероидният удар върху мексиканския полуостров Юкатан все още може да се забележи под
формата на кратер с диаметър почти 200 километра. Според специалистите събитието е могло да
доведе до цунами и пожари и да допринесе за отделянето на големи количества сяра.
В действителност вулканичната дейност в
Декан е причинила кратка фаза на затопляне
200 000 години преди масовото изчезване, но без
дългосрочен ефект върху живота и климата.
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Р

иана продължава своето приключение в модния бизнес. Тя
направи истински фурор Седмицата на модата в Ню Йорк, където представи своите модели от линията
си Savage x Fenty. Шоуто беше първото,
което покани феновете си да надникнат зад завесата на модната индустрия
и цялото беше пуснато в платформата
Amazon.
Риана започва 2020-а с нови предизвикателни дизайни. Точно за Свети Валентин изпълнителката ще пусне бельо,
което е напълно подходящо за празника. Основният цвят в колекцията е червеният, а някои от дизайните включват
и малки сърчица. Разбира се, не липсва
и любовната стрела на Купидон.
В новата си модна линия Риана си
партнира с дизайнера Адам Селман, с
когото работи съвсем скоро за наградите CFDA.
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Кралицата
на Испания с
рециклиран
тоалет на макове

Хали Бери става
фитнес гуру

Н

ова година – ново тяло и сбогуване с излишните килограми. Това насърчава своите последователи Хали Бери. Актрисата е
на 53, но никой не може да й ги даде, защото се
грижи за перфектната си форма.

К

ралицата на Испания Летисия Ортис, съпруга на
крал Фелипе Шести, изглежда отново изключително красива в червено-черен елегантен тоалет в
Мадрид. Тя бе домакин на делегати от Испанската
дистрибуторска федерация на филми.
За срещата кралицата заложи на пола от рециклиран материал на Carolina Herrera в черен цвят с принт на червени
и сиви макове и червен, изчистен топ на Hugo Boss.
Тя е известна с безупречното си чувство за стил и никога
не разочарова с облеклото си.
Летисия Ортис е родена е през 1972 г. в семейство на
журналист и медицинска сестра. Има дългогодишен опит
като журналист. Преди да срещне престолонаследника, е
била омъжена за преподавател по литература, но за кратко.

Поли Генова: Не спазвам
диети

„Е

динствената диета, която спазвам,
се казва Даниел и, повярвайте ми,
е много ефективна...“. Това написа
Поли Генова в Instagram по повод
публикациите, че изглежда страхотно след
раждането благодарение на известна диета.
„Всичко останало, което напоследък се тиражира и четете, НЕ Е ИСТИНА и може сериозно да навреди на здравето ви“, посочва изпълнителката.
Наскоро синът на Поли – Даниел, навърши 9
месеца и певицата сподели една снимка в социалната мрежа, за да отбележи повода където и по всичко личи, че Даниел няма никакво
търпение да опознава света и всичко в него.
Изпълнителката се върна отново на сцената малко след раждането, а наскоро сподели,
че е в звукозаписното студио, което ни кара да
мислим, че скоро ще чуем нещо ново от нея.

Отскоро звездата предизвиква последователите си, като качва свои мотивиращи снимки за
спортуване.
Холивудската звезда споделя, че обожава парната баня, която помага при респираторни инфекции, подобрява циркулацията на кръвта и помага при раздразнение.
По думите й, ако някой иска да свали излишните килограми и да влезе във форма, не бива да се
извинява с това, че няма време за фитнес или тренировки. Според нея, важно е желанието – ако го
има, всеки може да постигне каквото желае дори
и в домашни условия.

Азис се
оплака от
фенове

„Щ

о си с шапка, що си без шапка?!
Вижте, хора. Спрете относно космите по тялото ми. Нито съм ви
мъж, нито гадже, нито брат! Само
тогава имате право да страдате и плачете относно моята визия!“. Това написа певецът Азис в
социалните мрежи. Повод за гневния му статус
станаха критики на част от неговите фенове, отправени към външния му вид.
От известно време хитовият изпълнител, който често показва мускули във фитнес залата,
публикува снимки, на които се вижда окосмяването по гърдите му. Кадрите му в по-близък
план предизвикаха широка дискусия за това
трябва ли кралят на попфолка да се обезкосмява или не.
„Не ви харесват космите по тялото ми? Марш
тогава от моя Инстаграм“, коментира Азис.
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Бельо и чорапи на кралица
Виктория - на търг

Д

олно бельо под формата на огромни памучни кюлоти, дълги копринени чорапи, боти,
елече и пола на кралица Виктория отиват на
търг, пише в. „Дейли мейл“.
Ценните кралски лотове могат да бъдат продадени за над 13 хиляди британски лири.
Кралските вещи принадлежат на 63-годишния
електроинженер Родерик Уилямс, който след
дълги колебания решил да ги предложи на търг.
Ценната колекция Уилямс наследил от прапрадядо си Александър Ламонт Хендерсън. Той бил
кралски фотограф до смъртта на Нейно Величество през 1901 г. Фотографът пък получил одеждите
от прислужниците на кралицата като бартер срещу портрети и снимки, които им направил навремето.

69

BG VOICE

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

Болгери – селцето в Италия,
кръстено на българите
АЛБЕНА ЕВСТАТИЕВА

В

albena@bg-voice.com

Тоскана, на стотина километра от Флоренция, се намира едно древно живописно
селце, което пази спомени
за смели прабългари и дори
носи тяхното име. В Болгери има средновековен замък, цветни магазинчета,
зелени алеи и много история. Селцето е
и родното място на едни от най-прочутите италиански червени вина.
Но каква е връзката с България?
Тя води началото си от далечната 568
г., когато прабългарите влезли в Италия
и се установили в селището, за да помагат на лангобардите. Прабългарите били
в съюз с лангобардския крал Албоин, за
когото се говори, че ги е предвождал.
Историците обаче припомнят, че малко по-късно към Италия идва нова вълна прабългари, водени от

най-малкия син на
хан Кубрат - Алцек
Както знаем от българската история,
той и братята му не спазили повелята на
баща си да останат заедно, за да са силни, и се разпръснали в различни посоки на света. Алцек, според историческите данни, се установил в Беневентското
херцогство, основно в областта Молизе,
североизточно от Неапол.
Изследователите признават, че трудно може да се определи кои селища са
свързани с българите, пристигнали с
Албоин и с дошлите по-късно с Алцек.
Те, обаче, оставят името си в десетките
географски наименования, но и в италиански фамилии.
Италианецът д-р Винченце Д’Амико,
който през 1942 г. публикува труда си
„Българите, живеещи в Италия през
късното средновековие“ пише в заключението си: „От една обща сметка
можем да преброим над 700 населе-

Древно колкото прабългарите, днес то

прави едни от най-известните вина в света

ни места в Италия, малки и големи, с
български произход, при среден брой
на жителите с около 2000 души за всяко селище. Така получаваме всичко 1
400 000. Но като вземем в предвид разпръснатите по други селища, се приближаваме до числото 3 000 000“.
В Болгери има и замък, който говори
за интересните времена, в които селището е живяло. Дълги години след създаването си то е било под контрола на

знатната фамилия Герардо дела Герардеска.

Замъкът бил
атакуван често
а в края на 14 век дори
и опожарен. През 15 век
графство Болгери минава под управлението на
Флорентинската репу-
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Снимки: Flickr

блика, а през 18 век собствениците на замъка
дават силен тласък и на
земеделието в зоната.
До замъка води 5-километров
живописен
път, обграден от вековни кипариси.
Виале дей чипреси, улицата на кипарисите, става
известна заради италианския поет Джозуе Кардучи,
нобелов лауреат за литература, който дълги години
живее в тази зона. В една
от поемите си той говори
именно за този път с кипариси.

В малкото, но кокетни
заведения на Болгери
могат да се опитат едни
от най-прочутите вина в
света - „Сасикая“ на избата „Сан Гуидо“, което
се прави от каберне совиньон и каберне фран.
Изключително изискано е и виното „Орнелая“.
И други червени местни вина заслужават поне дегустация – „Болгери Супериоре“, „Болгери Росо“. Сред белите се
отличават с качеството си „Болгери Бианко“ и „Верментино“.
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