Отстраниха детето в центъра на скандала
в българското училище в Сейнт Луис
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ОТ РЕДАКТОРА

Гешефтатурата
профилактира
президента Радев
Отговорът на прокуратурата на Иван Гешев не закъсня. След като в деня, в който подписа указа на назначаването му, Румен Радев каза, че ще инициира промени
в Конституцията за правата и контрола
върху главния прокурор, тази седмица
научихме изненадващо, че Гешев иска от
Конституционния съд да му разясни дали
може да бъде разследван президентът и
какво точно е държавна измяна.
Според член 103, ал. 4 на Конституцията срещу президента и вицепрезидента не
може да бъде възбудено наказателно преследване. Не ми се струва един юрист да
не може да разбере този текст, че да му
трябва разясняване от Конституционния
съд. А държавна измяна е ясно какво е
също.
Но този иск към КС послужи на Гешев
удобно да пусне по медиите някакви стари записи между Румен Радев от времето,
когато е шеф на ВВС. От тях става ясно, че
антикорупционната комисия в парламента (онази, чийто шеф имаше незаконни тераси, навеси, а после беше награден като
консул в Испания) е разследвала дали Радев незаконно назначил тогава любовницата му, сега съпруга Деси за ПР. И дали
тя ползва може би служебно жилище в
някакво нарушение. Понеже двамата не
са били съпруг и съпруга и това цялото е
спорно като нарушение.
Каквото и да се е случило тогава, то
няма значение към днешна дата - Радев е
президент и прокуратурата не може да го
разследва и съди за такива неща.
Да назначиш любовницата си за ПР е типична мъжка простотия на тези географски ширини, но със сигурност не се доближава до държавна измяна. Проруските
позиции на президента Радев по ме притесняват, но такова пък е и мнозинството
на хората в България - милеят си за съветския ботуш и миналото.
Странното е, че постоянно се появяват някакви записи - ту на премиера Борисов и министри, сега на Радев. Въобще

подслушването си остава някакъв масов
спорт, точно като по времето на комунизма. Само че тогава се пишеха справки
от доносниците, сега всичко се записва с
умни телефони, часовници и други джаджи.
Всичко това, разбира се, е опит да се
профилактира президентът Радев, казано по ченгеджийски. Да му се напомни
кой държи реалната власт в държавата и
къде е истинският управленски център - и
той не е от нито една от двете страни на
„Дондуков“. Властта е бухалката на задкулисието, което вече пореден мандат си назначава свой главен прокурор, който да й
върши черната работа.
Иначе нямаше как този запис да излезе
официално. Поне Наказателният кодекс го
забранява - ето го чл. 145а. (Нов - ДВ, бр. 62
от 1997 г.) (1) Който използва информация,
събрана чрез използване на специални
разузнавателни средства, извън нейното
предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба
до петстотин лева.
Президентът Радев не ми е от най-симпатичните политици заради постоянните
му опити да звучи като проруски дипломат, а не като държавен глава на НАТОвска
държава, член на ЕС. Да припомним, че
по дефиниция основният външен враг на
НАТО е Русия. Но това няма никакво значение дали харесвате или не Румен Радев
- въпросът е принципен. Дали Конституцията и другите закони се спазват. Защото ако прокуратурата може така безпардонно да погне президента, нарушавайки
всички норми, то държавността не просто се разпада - тя просто не съществува. И
точно това искат покровителите на Гешевподобните. На път са да го постигнат.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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Прокуратурата пусна
записи срещу президента

П

рокуратурата предприе безпрецедентно действие, като
пусна записи от телефонен
разговор на президента Румен Радев, придобити със
специални разузнавателни средства. На
записите Радев разговаря с командира
на Военновъздушните сили (ВСС) генерал-майор Цанко Стойков, в който двамата обсъждат как да се отговори на
КПКОНПИ за назначаването на сегашната съпруга на държавния глава Десислава Радева за пиар във ВСС през 2014 г.
Случаят бе дискутиран публично в
кандидат-президентската
кампания
на Радев през 2016 г., но тогавашните
и последващите проверки не откриха
конфликт на интереси. Десислава Радева стана съпруга на сегашния държавен
глава малко

преди избирането му
за президент
и не е ясно в какви отношения са били
двамата към момента на назначаването
й за пиар.
От държавното обвинение уточниха,
че записите са част от разследване на
специализираната прокуратура, в рамките на което са използвани специал-
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Те са по разследване

за престъпен
сговор, в което
според обвинението
участвал и Радев

ни разузнавателни средства спрямо командира на ВВС. Производството е за
престъпен сговор, в което прокуратурата подозира, че е участвал и държавният глава. Спецпрокуратурата все пак
е спряла разследването срещу държавния глава, за да не се наруши конституцията, според която президентът има
имунитет срещу наказателно преследване. Прокуратурата обаче явно не се

От Дондуков 2:
Няма нищо
екстремно

е отказала от намерението си, защото
преди ден главният прокурор Иван Гешев поиска Конституционният съд да
направи тълкуване на обхвата на имунитета на държавния глава. В становището си до конституционните съдии в
понеделник той написа, че според него
имунитетът на държавния глава не пречи той да бъде проверяван за евентуално извършване на престъпление.

Информацията е в много суров
вид и с много условности. Така коментира пуснатите записи началникът на кабинета на президента Румен Радев - Калоян Методиев.
„Аз и президентската институция
разбираме за случая от медиите.
Президентът е в Разград за празника на града, на въпроси на журналисти ще отговори той, но за момента
официална позиция за случващото
се няма“, каза Методиев.
„Нямаме убийство, нямаме корупция, нищо не налага екстремни мерки. Все още сме в сферата на догадките“, каза още той.
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В

изпратените от прокуратурата
до медиите записи от специални разузнавателни средства
по разследване за престъпление, в което може да е замесен и президентът, Радев първоначално
е описан като „неустановен мъж”. Обвинението подозира престъпен сговор с
участието на държавния глава за осуетяване на проверка на Комисията за борба
с конфликта на интереси около назначаването на съпругата му Десислава Радева за пиар на ВСС. Двамата тогава все
още не са семейство.
Няколко абзаца по-надолу прокурорите вече пишат, че след анализ на доказателствата може да се направи обосновано предположение, че „най-вероятно
неустановеният мъж, участващ в посочените разговори, е държавният глава
на Република България г-н Румен Радев“.
Малко след това се посочва, че има доказателства за висока степен на вероятност „за съпричастност към престъпната
дейност“. Посочва се също, че престъпната дейност не е пряко свързана със
службата му.
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Из СРС-та на Радев: „Да
ме държиш в течение“

Какво има в разсекретените записи от прокуратурата?
службата по искането на КПКОНПИ.
Във втория разговор Стойков е записан да разговаря с неназован мъж, за когото разследващите подозират, че е негов подчинен. Шефът на ВВС иска нищо
да не се праща на КПКОНПИ, а „само вижте какво има“, за да знае сам какво става.
Третият запис започва с доклад до
Стойков, в който негов подчинен обяснява, че всичко около документите на Деси
е законно. В момента, в който тя е била
назначена в отдел „Финанси“, тя

не е имала нищо
с Румен Радев

Какво казва
президентът?
Първият подслушан и разпространен
разговор е между президента и шефа на
ВВС Цанко Стoйков.
Стойков му обяснява, че е дал указания „каквото може, да не се праща“ на
КПКОНПИ, която заливала ВВС с искания
по проверката. Президентът се интересува за какво става дума и Стойков обяснява, че е за „назначението на Деси“ (Радева). Уличаваща Радев реплика е: „да ме
държиш в течение”. След това той не на-
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режда нищо повече.
„Знам ги. Т’ва са простотии. Знам ги отдавна“, казва президентът на генерал-

майор Стойков. Командващият ВВС му
обяснява: „Ше можем да ги изчистим, а”.
Президентът иска да види отговора на

Същият служител обяснява, че се е
„домогнал неофициално“ до някаква
справка за жената, но тя официално вече
е била унищожена и заради това няма
как да бъде изпратена.
В третия запис ген. Стойков все още
чака официалното писмо по проверката от КПКОНПИ, което още не е пристигнало. Поради това разговарящите стигат
до извода, че нищо няма да се праща. Накрая събеседникът на ген. Стойков казва: „Няма данни за срещу Румен Радев“.
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В годината на „НАПлийкс“:
Данъчните с 30 млн. лв. бонуси

С

лужителите в НАП са получили над 30 млн. лв. бонуси миналата година за успехи и добре свършена работа. Това
разкри Гражданското друже-

ство БОЕЦ.
„Сумата е огромна, а на фона на теча
на личните данни на над 5 млн. българи,
тя е, меко казано, скандална“, коментират от сдружението.
БОЕЦ публикуваха на сайта си данни и
пояснения, които са получили официално от НАП по
Закона за достъп до обществена информация. От справката на приходната
агенция, подписана от директора Галя
Димитрова, става ясно, че през 2019 г.
сумата на раздадените „допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати“ е 30 150 195 лв., пише и в. „Сега“. Като
се има предвид, че в НАП се трудят 7792
души, на чиновник се падат по около
4000 лева ДМС (допълнително материално стимулиране). На практика работещите в данъчната администрация са добавили 21.41% към заплатите си.
„Това е невъобразима наглост. През
2019 г. НАП бе във фокуса на обществото, след като избухна скандалът с теча
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В някои дирекции са получили над 5600 лв. премия на човек

Колаж „БОЕЦ“

на личните данни на над 5 милиона българи, който разтърси държавата. Част
от скандала бе и фактът, че шефката на
Агенцията, Галя Димитрова, не си прекрати отпуска по време на кризата, а
Комисията за личните данни наложи 5
милиона лева глоба на НАП, които ние,
данъкоплатците, трябва да платим. Наказани нямаше - вместо обвинения, ос-

тавки и уволнения, разбираме, че

НАП са се самонаградили
с десетки милиони за „постигнати резултати“! Това е гавра с българските граждани! Позволихме да ни източат личните
данни, след това им платихме глобата, а
накрая им плащаме и БОНУСИ“, коментират от БОЕЦ.

От сдружението припомнят и друг голям грях на НАП - злополучната Наредба
Н-18 за касовите апарати, която буквално подлуди с изискванията си българския бизнес и особено затруднява помалките фирми.
Справката за бонусите в НАП показва,
че средната сума на ДМС за миналата година е 3870 лв. на човек. Специално за
Централното управление, което включва спецзвеното „Фискален контрол“ и
5 ключови дирекции, допълнителните
възнаграждения са средно по 5667 лева
на калпак. Няма информация какъв бонус си е определила ръководителката
на НАП Галя Димитрова и колко са получили нейните заместници, тъй като това
са персонални данни и те могат да бъдат
предоставени само с изричното съгласие на съответния държавен служител.
В отговор на запитване, от НАП отговарят на медиите стандартно - при определянето на бонусите стриктно са следвани разпоредбите на Закона за НАП,
Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация и вътрешните правила за работната заплата.

29 януари - 4 февруари 2020 г.

BG VOICE

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

54% от българите искат
референдум за еврото
Властта уверява,

че курсът евро-лев
ще се запази

Снимка: БТА

54

Управителят на БНБ Димитър Радев, премиерът Бойко Борисов и министърът на финансите Владислав Горанов.

на сто от българите
искат да се проведе
референдум за въвеждането на еврото
в България. Това сочат данните от социологическо проучване, обявено от агенция „Тренд“, на фона
на засилващите се дебати в страната за и
против влизането в еврозоната.
Според прогнозите, давани от властта,
това може да стане най-рано през 2023 г.
20% от участвалите в социологическото проучване смятат, че допитване за еврото не е нужно.
Данните показват и че 50% от пълнолетните българи са против въвеждането на еврото, а само 19% са „за“. В същото време 60% от пълнолетните българи
смятат и еврото, и лева за стабилни.
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Споровете за и против еврото се засилиха, след като през уикенда в парламента бе внесена промяна в закона за
БНБ, което породи опасения, че се цели
промяна на валутния курс лев-евро преди влизането в еврозоната. Това, според
някои анализатори, ще обезцени спестяванията и ще доведе до повишаване на
цените.
Управляващите обаче отрекоха да готвят подобни промени.

Няма да се повишават
цените
след като България влезе в еврозоната“, увери премиерът Бойко Борисов. Той
беше категоричен, че при влизането си
страната ще запази курса, който е в момента.

Борисов добави, че се полагат всички
усилия в края на април България да влезе в чакалнята на еврозоната и Европейския банков съюз (ЕБС).
При влизането на България във Валутния механизъм ЕРМ2 и в Европейския
банков съюз (ЕБС) няма да се променя
курсът на лева към еврото, каза и управителят на БНБ Димитър Радев. Потвърди го и министърът на финансите Владислав Горанов.
„Ние се намираме във финалната права по преговорите за присъединяването
и до участие в еврозоната. Това е позиция на правителството. Тази тема трета
година никога не е поставяна и по време
на разговорите с европейските финансови институции“, категоричен бе управителят на БНБ.

Според Горанов пък зад скептицизма
по отношение на въвеждане на еврото
се криели проруски интереси, които целяли съпротивление към еврозоната.

„Някои предпочитат да
стоим като скачени съдове
с еврото,
но ако нещо се случи, да можем да поемем по свой път. Тази интеграция е необратима и ни включва в най-вътрешния
кръг за взимане на решения. Има много
проруски партии, които работят за промяна на геополитическата ориентация
на държавата.
Тези две оси винаги ще ги има и те винаги ще излъчват спекула срещу доверието в еврото и задълбочаването на интеграцията“, каза Горанов.
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Българка в Италия
уби детето си, после
инсценира пожар
Все още не са ясни мотивите на 38-годишната жена

Б

ългарка бе обвинена в Италия в убийството на дъщеря
си. Първоначално 38-годишната Павлина Миткова твърдеше, че
детето й е умряло от пламъците на пожара, лумнал в къщата им в Сервиляно, Италия. Полицията
обаче предполага, че българката първо е задушила
6-годишното момиченце с
възглавница, а часове покъсно симулирала пожара,
за да прикрие престъплението си.
40-годишният баща Али
Красники, гражданин на
Косово и работещ като
строителен работник, не е
бил в апартамента в момента на пожара.
Първоначално майката твърдеше, че
се събудила през нощта от миризмата
на дим и след като видяла, че има пожар, успяла да изнесе само по-малкото
си 4-годишно дете. След това се върнала и за другото дете, но не могла да влезе заради пламъците и задушливия дим.
През изминалите дни прокурорката
по делото Франческа Перлини постанови арестуването на майката, която е заподозряна не само за опожаряването на
дома си, а и за убийството преди това на

голямата си дъщеря. Все още не са окончателни резултатите от аутопсията на
трупа на детето, но според италианските медии то не е починало

нито от натравяне с дим,
нито от изгаряне
Според изводите на пожарникарите
огънят в дома бил предизвикан с помощта на газ от готварската печка. Пожарът обхванал само част от кухнята, но не
и стаята, в която спели децата.
Засега българката не е отговорила на

въпросите на съдията от предварителното следствие Чезаре Марциали. Тя е
казала, че е невинна и че няма нищо
общо нито с опожаряването на апартамента, нито със
смъртта на дъщеря
си. Според следователите остава загадка защо версията
на майката е пълна с подозрителни
факти и противоречия. Властите се питат защо жената не
е повикала помощ.
На пожарникарите
се обадил случайно
минаващ оттам шофьор. Освен това не е ясно и защо майката излязла на улицата само с малкото
дете, а не направила опит да спаси голямото.
Следователите забелязали, че по тялото на загиналото дете липсвали изгаряния и че то било сковано от доста подълго време.
Това говорело, че задушаването не
било предизвикано от пушека, а много
преди пожара. Ако се докаже, че се касае за убийство, е загадка какъв е мотивът за него.

Спипаха
BG муле с
40 пликчета
кокаин в
стомаха

Б

ългарин е бил задържан с 46
пликчета кокаин в стомаха в Доминиканската република.
Арестът е бил извършен на международното летище на Пунта Кана,
където нашият сънародник минавал
проверка, преди да се качи на самолет за Белгия. Българинът бил откаран в болница, където наркотичното
вещество било извадено.
Властите в Доминиканската република смятат, че той е бил използван
като „муле“.
От началото на годината на летища в карибската страна са били задържани общо 13 наркотрафиканти.
Преди време в Доминиканската република е била разбита наркотрафикантска мрежа, вербувала чужденци,
за да ги използва като „мулета“ за
пренасяне на дрога в различни държави, предимно в Европа.

Гърция арестува българин за търговия с бебета

Г

ръцката полиция арестува българин, когото издирва от две години
със заповед за арест по повдигнато обвинение за търговия с бебета.
35-годишният мъж бил задържан на
граничния пункт „Промахон”. Той опитал да влезе през нощта с надежда, че
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личните му документи няма да бъдат
проверени.
Заповедта за ареста му е от 2018 г.,
уточняват гръцките власти. Българинът успява да избегне задържане преди две години, когато прекарва три
млади българки в напреднала бремен-

ност, но от Италия. Полицията е била
информирана предварително за този
трансфер, като полицайка под прикритие влиза в телефонна връзка с българина и уговарят цена за нелегалното
осиновяване. Мъжът обаче успява да
се изплъзне.

29 януари - 4 февруари 2020 г.
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Българин спаси пътник,
паднал от ферибот в Канада

Едуард Тавитян се хвърлил в студената вода, за да извади мъжа

Б

Едуард Тавитян

ългарин се превърна в герой
в Канада, след като спаси пътник, паднал от ферибот на
Halifax Transit.
Инцидентът, разминал се по
чудо без жертви, е станал в началото на
октомври и е отразен в няколко канадски медии. Фериботът пътувал от Халифакс към Дартмут, когато на близо половината път 31-годишен мъж паднал през
парапета.
Един от служителите го видял и задействал алармата, давайки сигнал на капитана, че има човек на борда. Фериботът веднага спрял, за да бъде направен
опит да се помогне на мъжа. Той бил бързо спасен от фериботния инженер, пише
Globalnews.ca.
Фериботният инженер е Едуард Тавитян. Той е българин, който работи в Канада. Тавитян се хвърлил в студените води,
за да извади 31-годишния мъж.

29 януари - 4 февруари 2020 г.

Снимки: Screenshot CTV Atlantic

„Видях, че започва да се дави. Нямахме
време. Тогава

скочих, за да му помогна
разказа Тавитян пред телевизия CTV
Atlantic.
След като бил качен отново на ферибота, пътникът бил транспортиран до
спешен медицински център, където установили, че е добре и няма сериозни наранявания.

Членовете на екипажа на ферибота на
пристанището в Халифакс признаваха, че
ситуацията е била шокова, но и допълниха, че те просто са си свършили работата.
„Такова нещо се случва за първи път от
39 години насам“, каза капитан Гус Милакет.
Директорът на „Халифакс Транзит“ е
трогнат от реакцията на екипажа. Той
се срещна с участниците в спасителната
операция, за да им връчи похвални писма. Шефът им благодари и им призна, че
се гордее с тях.
„Екипажът ми каза, че маневрата е

била сложна и много фактори влияят на
крайния резултат“, сподели той. Трудността била в това, че фериботът трябвало да се приближи достатъчно близо до
падналия пътник, без да го нарани.
Българинът, хвърлил се във водата, за
да извади падналия зад борда, Едуард Рупен Тавитян, е роден във Варна. Завършва висшето си инженерно образование в
България и от години живее и работи в
Канада, уточнява affera.bg.
Едуард Тавитян получава и благодарствен сертификат от парламента на Нова
Скотия в Канада.
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Трусове на недоволство
клатят кабинета на Борисов

У

ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА,
DW

Дребна работа ли са честите протести срещу властта?

правляващите се намират в
епицентъра на екологични и
хуманитарни проблеми, които
се роят и задълбочават с всеки
изминал ден. Водната криза в
Перник, тоновете боклуци, захвърляни на
всякакви места в България, замърсяването на река Марица и измрялата риба, каквато бе откривана и в реките Чая, Въча
и Сазлийска, мръсният въздух в големите градове, калпавият водопровод в Свищов, изграден от тръби за поливане...
Зачестилите трусове на обществено недоволство клатят, но не събарят третия
кабинет на Бойко Борисов.

на инфраструктура и енергийно планиране на СОС.
Какво ще се случи, ако в язовир „Студена“ не остане вода, която да се точи, а
трасето, по което ще се прехвърля част
от необходимата вода, не е готово? Никой не се наема да прогнозира. Кметът на
Перник Станислав Владимиров вече обяви, че до 2 седмици язовирът ще достигне мъртвия си обем. А метеорологичните
прогнози за февруари и март са за по-топло от обичайното за сезона време и слаби валежи. Не са доставени и тръбите за
бъдещия водопровод от 13,5 км от Мало
Бучино до пернишкия кв. Изток, след като
допреди дни още търсеха производител
и го откриха в Испания.

Свикнали са, не се плашат
Група протестиращи пред Министерски съвет перничани, които искат оставки и затвор за виновниците, едва ли ще
притеснят особено властта. За десет години в управлението Борисов е обръгнал на
гневни и отчаяни хора. В последните две
години протестите зачестиха - на улицата
излязоха майките на деца с увреждания,
медицинските сестри, граждани и правозащитници срещу избора на Иван Гешев
за главен прокурор, както и стотици хора
заради избитите им заради чума домашни животни.
Перничани отново са на протест в София, този път пред Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), настоявайки да се потърси
отговорност от министър Петя Аврамова.
Политическите измерения на водната
криза са твърде скромни, въпреки че близо стотина хиляди души в Пернишко са
изправени пред хуманитарна катастрофа.
Тя застрашава бизнеса на тези хора, обезценява имотите и носи и всевъзможни
други негативи. Тази седмица в парламента се чака отхвърлянето и на четвъртия
вот на недоверие на БСП към правителството, поискан заради провал на политиките в областта на околната среда и водите. Подкрепата от ДПС не е достатъчна,
за да бъде съборено правителството на
ГЕРБ и „Обединени патриоти“. А „Воля“ и
независими депутати увъртат за гласуването и предпочитат да се пазарят с упра-
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Женени за ГЕРБ?

Снимка: БТА

вляващите. И други се възползват.

Ремонтът е трябвало
да бъде извършен преди
3 години
Като единствена „трансмисия“ на вода
към Перник, Столична община ще получи
близо 30 млн. лева от държавата - срещу
съгласието да предостави водопреносната си мрежа. А съгласието предстои да
бъде дадено утре, 28 януари, когато на извънредно заседание Столичният общински съвет (СОС) ще гласува за осигуряване на до 300 л/сек. от софийската мрежа
към тази на Перник.
Тези количества ще дойдат от яз. “Белмекен“ през яз. „Бели Искър“ и чрез бъдещ водопровод от 13,5 км ще влизат директно в мрежата на Перник, без да се
вливат в язовир „Студена“. Екшън планът
със срок от 45 дни и цена от 25 милиона
лева обаче изисква да се отпуснат нови
20,5 милиона лева - за авариен ремонт
на стената на „Бели Искър“. Тази работа е
трябвало да бъде свършена още преди
3 години след разпореждане на проку-

ратурата. През октомври 2018 г. правителството взима решение да се извърши
основен ремонт на яз. „Бели Искър“, тъй
като е констатирано, че стената е опасна
и има предписание язовирът да се поддържа пълен на максимум 60% от капацитета си. Сега закъснелият ремонт ще се
прави по спешност.
Наред с това на СОС се предлага да одобри и изграждане на връзка за 8,5 милиона лева между двата язовира „Искър“
и „Бели Искър“. Причината е, че властта взима предохранителни мерки за аварийното водоснабдяване на най-високите южни и югозападни райони на София,
когато тръгне водата за Перник. Заради
това се предлага и рехабилитация на яз.
„Огняново“ и свързването му към водоснабдителната мрежа на столицата. Само
че липсва финансиране.
Концесионерът на „Софийска вода“ френската Veolia, ще носи цялата отговорност за преноса на водата за Перник и за
гарантиране на снабдяването на София.
Компанията ще се отчита всеки месец
пред Постоянната комисия по инженер-

„Нормално е да омръзнем, но е като
своята жена - омръзне ти, но си казваш по-добро от своето няма“, беше коментарът на Борисов след последните местни
избори миналата есен, спечелени отново от ГЕРБ, макар и с по-слаби резултати. Тогава за управляващите вече е било
ясно, че язовир „Студена“ е изпразнен и
стотина хиляди души, в т.ч. деца, възрастни и болни хора, ще останат на сухо. Но
никой от тях не признава вина. Така както и министърът на финансите Владислав
Горанов не вижда своята за „надплатените“ в повече партийни субсидии за периода 2016-2018 г. И пак Горанов пропуснал
да забележи как цели пет години частните лотарии плащат много по-малко данъци от държавната - заради отворена услужливо вратичка в закона от времето на
втория кабинет на Борисов.
Изглежда, за властта е по-лесно да контролира избора на главен прокурор, но
не и какви ги вършат нейните министри,
депутати и високопоставени чиновници.
Или за второто й е все едно, стига да осигури първото. Все пак оцеля след „Апартаментгейт“ и аферата „къщи за гости“. Протестите на измъчени от безводието и от
мръсния въздух хора сигурно й се струват дребна работа, но малките камъни
често преобръщат колата - а и пътят вече
много се разкаля.
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Тревожни мисли за националната
сигурност на България

Това е история за новичок, вода, газ и хазарт
ДАНИЕЛ СМИЛОВ

С

DW

кандалите с излишъка на
руски шпиони и лотарийни билетчета навсякъде в България
и с недостига на питейна вода
в Перник и на други места имат
нещо общо: всички те са симптом на сериозен проблем със защитата на националната ни сигурност. Проблем, който произлиза от желанието на частни субекти да
пожертват националните интереси, за да
наложат своите собствени - било то икономически или партийни.

Изчезналата вода
Освен ключова придобивка още от римско време, течащата питейна вода е и важен елемент на националната сигурност
на всяка страна. Целият проблем с казуса
„Перник“ е, че недостигът на вода в този
град беше недогледан и дори умишлено
крит месеци наред, най-вече от управляващите страната и града. Опозицията и
медиите също имат вина, но основната е
на управляващите, които би трябвало да
имат представа за пълната картина.
Криенето на драмата се случи поради две причини. Първо, партийните интереси на управляващите партии диктуваха разкриването на проблема да стане
след местните избори през 2019 г. Второ, водата на Перник и на други градове
се е използвала за частни цели от заводи,
ВЕЦ-ове и т.н. За правителствата техните
интереси очевидно са с приоритет пред
интересите на гражданите, които в резултат от тази политика сега трябва да стоят
на воден режим...

Новичок
Водата изчезна, но за сметка на това се
появи новичок. Или нещо подобно, което
е било внесено в страната от същата секретна част на руските служби, отговорна
и за отравянето на Скрипал във Великобритания. В България покушението е извършено преди аферата „Скрипал“, но без
нея и без опитите на британците да стигнат до истината ние дори нямаше да разберем за химическите експерименти на
братска Русия на наша територия.
Куриозното беше, че по казуса „Скрипал“ България защити Русия и официално
подкрепи нейната (несъстоятелна) гледна
точка. А именно, че няма достатъчно доказателства за умишлено отравяне...
Историята има и продължение. Четири
години след отравянето на наша територия вече имаме три заподозрени руски
лица. Странно е обаче, че макар Гебрев
многократно да намеква за български помагачи или дори поръчители на покушението срещу него, нашите служби и разследващи органи категорично отхвърлят
тази теза и не е ясно дали изобщо са свършили нещо по нея…

Цената на газа. И „Белене“.
Без да е взето окончателно политическо решение за строеж на АЕЦ „Белене“,
вече имаме купени два реактора. Как и
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защо се е случило - не знаем. И това ако
не е пробив в националната сигурност…
Тази история вече е забравена и заметена. Поуки не са извадени. А когато няма
поуки, нещата се повтарят. Повторението
може да се случи под формата не на атом,
а на газ. Кой какво е обещавал на Русия отново не е ясно, но вече се съгласихме
да построим паралелен на съществуващия газопровод, с който Русия да избира
дали да пуска газ през Украйна или през
Турция. Може и да сме на загуба, но сме
на газовата карта на Европа.
Това добре, но сметката ни може да излезе доста крива. Ако САЩ наложат санкции на „Турски поток“ и не забележат разликата между него и нашия „Балкански
поток“, ние можем да се окажем в странна
ситуация. От една страна, ако изпълним
строежа, ще влезем в санкционен режим
с тежки последици. А ако не го завършим,
ще трябва да плащаме неустойки на Русия. И в двата случая ще сме назад с единдва милиарда...

Лотарийните билетчета
Борбата срещу бедността е основна задача на всяка модерна държава. Това е
въпрос и на национална сигурност, защото бедността води до социални напрежения и трудна управляемост.
От последните скандали в хазарта научихме, че българите дават над 1 милиард
лева годишно за лотарии и други подобни. От социална гледна точка това е преразпределение на около 1% от БВП основно от по-бедните към по-богатите.
Прав е Валери Симеонов да повдигне въпроса за целесъобразността на тази политика. От нея печелят определени бизнеси и медии, а част от парите отиват в
бюджета. Но така или иначе става дума за
взимане на ресурс от най-нуждаещите се
в полза на други групи.
Обикновено с данъчна политика държавата би трябвало да обезкуражава такъв тип бизнес „инициативи“. Въпреки
разгорелия се скандал обаче, министърът
на финансите Горанов успя да предложи
(за кратко) облекчаване на данъка/таксата за хазарта. След това се стигна и до идеята да се въведе държавен монопол върху лотариите.
Проблемът с всичко това е, че въпросът
започна да се разнищва едва когато стана ясно, че между основните частни играчи в този сектор има сериозен конфликт.
В бизнеса с лотариите основният разход
на организаторите е за медийна реклама.
Вероятно собствениците на медии са решили да затворят бизнес кръга: имат лотария, рекламират си я в собствената телевизия и отчитат разхода пред Горанов,
който им вади този разход от данъка. Хубава идея, както се казва. Пък и осъществима. Особено ако те представлява не
адвокат, а прокурор. Макар че ако опонентът ти е известен с антропоморфни
прякори, може да се окаже, че казусът
отива към извънсъдебно решение.
И докато полицията ловеше въоръжени грузинци в ролс-ройси, държавата реши да се задейства за хазарта. И тук

Снимка Pixabay

обаче не е съвсем ясно какъв
е водещият мотив:
общественият интерес,
националната
сигурност
или подкрепата за един бизнесмен
срещу друг.

Поуките
Националната сигурност не е (само) самолетите, корабите и многобройните ни
служби. Това е на първо място способността ясно да формулираш обществен
интерес и, второ, но не по-маловажно,

да го отстояваш
грамотно и
ефективно срещу агресивни частни интереси. В разгледаните
четири случая управлението има сериозни трудности и във формулирането, и
в отстояването на националния интерес.
А когато става дума за вода, газ, ядрена
енергия и борба срещу бедността, тези
провали са неизбежно и провали в защитата на националната ни сигурност. Дано
този път поуките да бъдат извлечени.
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Protect your world

US посланикът в София води
българска делегация в САЩ

Auto Home Life Retirement
•

•

•

П

ocлaникът нa CАЩ в България Хeрo
Муcтaфa вoди виcoкoпocтaвeнa
бългaрcкa дeлeгaция в CAЩ зa рaзгoвoри пo eнeргийнaтa дивeрcификaция
и дocтaвкитe нa втeчнeн прирoдeн гaз.
Тoвa ce cъoбщaвa нa caйтa нa диплoмaтичecкaтa миcия нa CAЩ в София. Делегацията щe пoceти Вaшингтoн и Хюcтън,
Тeкcac, a cрeщитe й щe ce cъcтoят нa 27 и
28 януaри 2020 г. Във Вaшингтoн щe имa рaзгoвoри cъc зaмecтник-миниcтърa нa
eнeргeтикaтa нa CAЩ Мaрк Мeнeзec, пoмoщник държaвния ceкрeтaр нa CAЩ пo
eнeргийнитe рecурcи Фрaнcиc Фaнън и др.

Call me today to discuss your options.

Грипна ваканция затвори
1292 училища в 13 области

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\%

У

чебният процес в 13 области в България е преустановен. Причината е
висока заболеваемост, съобщиха
от образователното министерство. 1292
училища останаха празни. В областите Благоевград, Бургас, Варна, Габрово,
Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник,
Смолян, София-град, София-област, Хасково и Ямбол децата няма да учат. Учебните занятия във Видин, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора,
Търговище и Шумен продължават да се провеждат.

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.
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Call or stop by for a free quote.

Мъж сложи край на живота
си в сградата на ДАНС

М

ъж на 55 години се самоуби в
сградата на Държавна агенция
„Национална сигурност“. Сигналът за станалото бил подаден в понеделник по обяд. Мъжът се е прострелял
в главата. От ДАНС потвърдиха за инцидента. Мъжът е носил пистолет със заличени номера и два пълнителя с патрони,
се казва в официално съобщение по случая, изпратено от прокуратурата. Ден по-късно, при претърсване на дома му, бе
открит цял арсенал от оръжия.

Спира продажбата на
винетки за камиони над 3,5 т

О

т 2 февруари 2020 г. спира продажбата на месечни винетки за
автомобилите с маса над 3.5 тона,
съобщи агенция „Пътна инфраструктура”.
Причината е въвеждането на тол такси за
тях от 1 март. Последната възможност за
покупка на месечна винетка е с начална
дата 1 февруари и срок на валидност 29
февруари. По същата причина от 24 февруари ще бъде спряна продажбата на седмични винетки. След 24 февруари до
края на месеца те ще пътуват само с еднодневни винетки.

Заседнал кораб блокира
плаването по Дунав

У

краински тласкач е заседнал
в района на 564 километър от
река Дунав при Белене и е блокирал временно корабоплаването. В
района се е образувало струпване на
15 плавателни състава, които изчакват преместването на заседналия кораб с баржа. Нивото на река Дунав в
целия участък е ниско, а прогнозите
засега не са благоприятни. Към капитаните бе отправен призив да се съобразяват с указанията, които получават от
речните навигационни системи.
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Китайският вирус стъпи
в Чикаго и още 3 щата

Болни има и в Канада, проверяват се над 20 летища

СИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

К

оронавирусите са често срещани при много видове животни, включително камили и
прилепи. Те рядко могат да заразят хората и след това да се
разпространят между тях. Но ето че това
се случи с такъв вирус, първоизточникът на който беше в китайския град Ухан.
„Ground zero“ се оказа пазар, на който се продавали диви животни и прясно
уловена риба, които най-вероятно не са
били проверени от властите. Съобщението за първите случаи на заразени в
Китай дойде в навечерието на Нова година, на 31 декември 2019 г., като първите симптоми са се появили 3 седмици
по-рано (на 8 декември 2019 г.). Пазарът
беше затворен на 1 януари тази година.
Последните примери за коронавируси, които се разпространиха между хората, са Близкоизточният респираторен
синдром (MERS) и Острият респираторен синдром (SARS). От остър респираторен синдром през 2003 г. умряха 774
души, а болните бяха повече от 8000. От
близкоизточния респираторен синдром
през 2012 г. се разболяха 1200 души и
умряха над 400 - тоест този вирус беше
с 30% по-смъртоносен.

Вирусът от Ухан е от нов
тип (novelty virus)
т.е. той не е напълно познат на медиците и затова е непредсказуем. Американските власти потвърдиха, че са започнали разработката на ваксина, но
процесът за това е дълъг.
В САЩ в момента има 5-има болни
души. Двама в Калифорния, един в Аризона, един в Чикаго и един в щата Вашингтон. Под наблюдение са други 100
души в общо 26 щата.
В Калифорния двамата болни са в района на Лос Анджелис - в Ориндж Каунти и Лос Анджелис Каунти. В Аризона болният е от Марикопа каутни, където се
намира Финикс. Те са в изолация и са в
добро здраве.
Други двама заразени са също в изолация – в Сиатъл, Вашингтон и Чикаго.
За тях бе съобщено на 21 януари и на 24
януари. Те също са в добро здраве, което властите смятат за добър знак.
В Чикаго властите бяха по-словоохотливи и съобщиха, че става дума за
жена на около 60 години, при която
симптомите на коронавирус се проявили няколко дена след завръщането й от
Китай. Тя не е пътувала с градския транспорт и е контактувала с ограничен брой
хора.
Лекува се в болницата „Сейнт Алексиус“ в предградието Хофман Естейтс, къ-
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дето живеят много българи.
От CDC призоваха президента, здравното министерство и администрацията
на Тръмп да обявят извънредна ситуация за страната. Засега такава няма.
Властите обаче разшириха проверките на пътниците за коронавирус от 5
на 20 летища. Министърът на здравеопазването и човешките услуги Алекс
Азар заяви, че няма да се поколебае да
обяви извънредна ситуация при нужда, но подчерта, че засега има само пет
потвърдени случая. „Това потенциално
е много сериозна заплаха за здравето,
но в този момент хората не трябва да
се притесняват за своята безопасност“,
каза министърът на пресконференция.
Още миналата седмица САЩ започнаха
проверки за заразени с коронавирус на
международните летища в Сан Франциско, Лос Анджелис, Ню Йорк, Чикаго и
Атланта.
Сред добавените сега летища в списъка са Маями, Хюстън, Филаделфия, Бостън и столицата Вашингтон.
Антъни Фочи, директор на Националния институт по алергия и инфекциозни болести, заяви, че към момента
„няма доказана терапия за коронавирусна инфекция.“ Той заяви, че служителите работят за разработването на
ваксина и изследват дали някои съществуващи антивирусни лекарства могат да
бъдат ефективни. Той каза, че неговият
институт се надява да започне клинично изпитване в ранна фаза „в рамките на
следващите няколко месеца“. Азар каза
също, че неговият отдел също проучва запасите от спешни лекарства, за да
оцени готовността на страната, ако тук
се разпространи такава епидемия.
В Канада болните от коронавируса са
трима. Семейство мъж и жена от Торонто и мъж на около 40 години от района
на Ванкувър.

състоянието им се влоши. Вкъщи мъжът
се влошил след няколко дни и се обадил
на 911. Веднага бил откаран в болница и
изолиран. Жената била поставена в изо-

лация вкъщи.
Мъжът във Ванкувър е също под домашна изолация и е наблюдаван от
здравните власти във Ванкувър. „Този
човек, за щастие, в момента се справя
добре и няма нужда от хоспитализация“,
казват те.
Най-малко 20 души са под наблюдение в провинция Онтарио, където се намира Торонто. Паниката сред населението в района обаче се повишава. 9000
души в Торонто са подписали петиция с
искане училищата в района да помолят
някои ученици да си останат вкъщи за
17-дневна доброволна карантина. В Канада летищни проверки за вируса има в
Торонто, Монреал и Ванкувър.
Коронавирусът се разпространява
бързо в Китай, като има поне 4500 известни случая - и близо 1700 случая
през предходните 24 часа на 27 срещу
28 януари. Жертвите са 106. Появи се и
видео, в което жена съобщава, че е медицинска сестра в Ухан и че болните там
са 90 000. Досега няма потвърждение за
нейните твърдения.

Семейството от Торонто
пътувало до Ухан
По време на полета мъжът имал лека
кашлица, а жената температура. Те били
пуснати да се приберат, но били предупредени да търсят спешна помощ, ако
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Отстраниха детето в центъра
на скандала в българското
училище в Сейнт Луис

Спорът между майката и учителката раздели българската общност в града на два лагера

С

ГАЛИНА
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

кандалът за дискриминация
срещу 8-годишното момченце от училище „Български
език“ в Сейнт Луиз, Мисури,
завърши с отстраняването на
малчугана от учебното заведение. „Детето е отстранено заради поведението на
майката“, обясни директорката на школото Катя Вълкова. „Решението е взето
от борда на директорите на училището.
Аз гласувах против отстраняването му,
когато гласува училищният съвет, но в
борда нямам глас“, казва Вълкова. Според нея майката на момченцето, Васили
Грамматопулу, уронва престижа на училището с неоправдани обвинения срещу една от учителките.
BG VOICE съобщи за случая през декември след оплакване на майката до
консулството ни в Чикаго и Министерство на образованието и науката в България. В оплакването си Грамматопулу твърди, че момченцето й е обект на
тормоз от страна на учителката Анелия
Дионисиева, а по-късно и подлагано на
дискриминация заради наблюдателна
камера, инсталирана от ръководството,
за да наблюдава предимно него.
По думите на директорката обаче въпросната камера е поставена за защита
на детето, за да се докаже евентуална
грешна постъпка от страна на преподавателката в стаята. „Това е начинът да се
докаже, ако има подобно лошо поведение“, обяснява Вълкова. Децата в класа
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Трите жени в основата на скандала: Катя Вълкова, Анелия Дионисиева и Василики Грамматопулу

на сина на Граммотопулу са 6 и стоят на
кръгла маса вместо на отделни чинове.
Според Вълкова камерата е била насочена към цялата класна стая.
Майката, която твърди, че към детето й се отнасят различно, алармира институциите с надежда те да застанат на
нейна страна, защото по думите й „това
е единственото място, където синът й
може да практикува български език“
(детето е от смесен брак между българка и грък). Но след оплакването й момченцето премина на индивидуално обучение.
„Няма отдел за защита на детето в Сейнт Луиз, който да е сигнализиран по случая, както твърди майката“, заяви Катя

Вълкова. „МОН е наясно с причините,
поради които е отстранен ученикът“, заяви за BG VOICE директорката.
Огромна заслуга за това развитие по
скандала имат родителите, някои от
които са членове на борда на директорите на училището, и учителският съвет,
които застанаха плътно зад учителката
Анелия Дионисиева. „Нашето официално становище е, че публикуваната информация относно отношението на учителката гжа Анелия Дионисиева спрямо
сина на г-ца Василики Грамматопулу е
напълно неправдоподобна“, заявиха в
писмо до BG VOICE от учителския съвет.
„Г-ца Грамматопулу е канена да остане
през часовете в училище, но тя винаги

е отказвала с отговора, че като самотна
майка има нужда от това време за себе
си“, се казва още в писмото.
В отделна подписка родители също се
обединяват в подкрепа на учителката
Дионисиева. Те твърдят, че заради скандала майката е заплашвала учителката
и директорката в сградата на училището, което „пречи да се осигури ефективна дисциплина и продуктивна учебна
среда’“. Родителите казват, че Дионисиева е успяла „да запали желание за научаване на български език у децата“ и
че са не само съгласни с методите й на
обучение, но и изпитват огромна благодарност към нея за добре свършената
работа. Родители дори насърчават учителката Анелия Дионисиева да започне
дело за клевета срещу Граммотопулу.
„На мен ми беше безкрайно мъчно, защото някой вдигна ръка върху това, което съм градила 10 години“, казва Катя
Вълкова, силно емоционална в първия
си официален коментар по темата. „Ние,
учителите в това училище, имаме други
професии, но идваме тук с желанието да
създадем нещо, да поддържаме българщината“, добавя Вълкова. Според нея и
няколко от родителите обидите към Ди-
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В училище „Български език“ в Сейнт Луиз учат общо 25 българчета

онисиева са напълно незаслужени и са
създавали само напрежение. „Нещата
утихнаха, след като се взе решението
да отстраним детето, защото майка му
обиждаше учителката в присъствието
на родителите“, казва Вълкова.
Но според Василики Граммотопулу директорката Вълкова я е заплашила със съдебно дело, ако продължи да
разговаря с медиите. „Колкото и парадоксално да звучи, причината за всичко
това, което се случи, е, че правех неколкократни опити да проведа разговор с
учителката на сина ми Анелия Дионисиева и да я информирам за важни медицински проблеми, които синът ми има!“,
твърди Василики Граммотопулу. „Опитах
се още от първите часове на учебната
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година да разговарям с нея, но всичките ми опити за разговор бяха посрещани
с минимално внимание, пренебрежение
и враждебно настроение.

Ще се стигне ли
до съдебно дело?
„Поисках от г-жа Вълкова да ми предостави копие от заповедта за поставяне на камера в класната стая на сина
ми. Тази заповед беше подписана от мен
и от другите родители. Помолих да ми
бъде осигурен и достъп до всички видеозаписи на камерата. Отговорът на
директорката е: „Препратих имейла ви
към нашия адвокат“. Граммотопулу пита
защо трябва да се говори с адвокат за
документ, който е подписала, и копие,

от който е в правото си да
притежава.
Българката от смесен
произход признава,че в
корена на проблема е комуникацията й с учителката на детето, но и казва,
че срещу нея има група от
хора около същата учителка и директорката, която
действала заедно от неприязън към нея. „Обвиненията към мен, че искам да
затворя българското училище, са неадекватни. Нали
затова е борбата ми, за да
има училище и детето ми
да учи в него“, добавя Граммотопулу. Тя намира изгонването на детето от училището за напълно нередно.
Самата преподавателка
също коментира за първи
път случая за BG VOICE. „Твърденията на
майката, че не давам на детето й да пие
вода, са недостоверни! Всички деца пият
вода и ходят до тоалетна. Единственото
условие е, когато сме в час, шишетата да
стоят на етажерката, за да няма вода по
масата, където всички пишат“, каза Дионисиева. - Чувствам се много обидена и
огорчена от цялата ситуация и най-вече
от несправедливите обвинения на една
майка, за чието дете съм се грижела три
години. С нищо не съм заслужила личните обиди и нападки от тази майка, която цели да опетни моя авторитет, както и
доброто име на училището, което е градено 10 години. Полагам много усилия и
старание, за да науча децата на български език и да им предам част от българ-

ската култура, и го правя не по задължение, а с много обич и желание.“
Драмата около случая с момченцето
на Василики Граммотопулу разбуни духовете в българската общност в Сейнт
Луиз. Милко Кермекчиев, който живее
в града от 25 години. „Познавам се и с
майката, и с директорката от доста време“, казва Кермекчиев. „Това е крайна
мярка детето да бъде изключено“, казва
българинът. - Детето не е изключено заради неговата лоша дисциплина, което
твърдяха в началото от ръководството.
Коментирахме с други българи, че не е
справедливо това, което се случва“. Той
е изпратил писмо до МОН, в което изразява позицията си в защита на майката Василики Граммотопулу. Според
него има хора в Сейнт Луиз, които също
виждат истината в думите й. „Впечатлението на българите тук е, че това е много грозно, всичко, което се случи“, казва Кермекчиев. „Детето е изкупителна
жертва на спора между майката и учителката“.
„Майката направи дарение на училището за коледното тържество, учителският съвет обаче реши да го върне
заради поведението й и заради скандала, който предизвика“, добавя Вълкова.
Според директорката това противоречие, че не е доволна от училището, но
прави дарение, доказва, че Граммотопулу е предизвикала ненужен скандал.
Вълкова добавя още, че детето може да
чете на български, въпреки че у дома
не си говорят на български. „Аз съм последният преподавател, работил с момчето. Той чете много добре на български. За мен учителката си е свършила
добре работата“, казва директорката.
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8 жертви при пожар
на пристанище в Алабама

Н

ай-малко осем души са загинали при голям среднощен пожар,
който изпепели десетки лодки в
яхтено пристанище в щата Алабама.
Огънят се е разпространил много
бързо, докато хората са спели на лодките си в „Джаксън Парк“ в Скотсбъро. Алуминиевият покрив на дървения док се е
срутил и част от лодките са потънали.
Седем души, които са успели да скочат във водата, са били спасени от пожарникарите и откарани в болница. Засега не е ясно какво е предизвикало пожара.

Студентите в Илинойс без
отсъствия, когато гласуват

Н

ов закон в Илинойс разрешава
отсъствието на студентите от занятия при упражняване на правото им на глас. Законът влиза в сила от 1
юни 2020-та, преди предстоящите президентски избори през ноември тази година. Губернаторът на Илинойс Джей Би
Притцкер подписа нововъведението в
сряда. Новият закон разрешава на студентите да отсъстват до 2 часа, за да пуснат бюлетина в местни, междинни или
президентски избори.

ФБР иска да разпита принц
Андрю заради Епстийн

Ф

едералните прокурори в Ню
Йорк заедно с ФБР поискаха да
разпитват британския принц Андрю като част от продължаващото им
наказателно разследване срещу Джефри Епстийн. Това заяви в понеделник
прокурорът на Южния район на Ню
Йорк Джефри Берман. „Южният район
на Ню Йорк и ФБР са се свързали с адвокатите на принц Андрю и са поискали да го разпитат, но към днешна дата той е
осигурил нулево сътрудничество“, каза Берман. През ноември херцогът на Йорк
каза, че е готов да помогне на разследването.

Американски военен самолет
се разби в Афганистан

С

амолет на американските ВВС се
разби в отдалечена провинция на
Афганистан. Пентагонът дълго отказваше коментар, но по-късно говорител потвърди в Туитър за катастрофа на
самолет „Бомбардие“, но отрече той да е
бил свален. Инцидентът е станал в провинция Газни, в Централен Афганистан,
в район под контрола на талибаните. В
социалните мрежи беше разпространено видео с останки на самолет „Бомбардие“ на американските ВВС. Говорител на талибаните обяви, че са свалили американска машина в разузнавателна мисия и са убити всички на борда, включително висши офицери от ЦРУ.

Мъж от Мичиган намери
и върна $27 000 на банка

Д

жордж Кондаш откри на пътя в Мичиган банкова касета от банкомат на „Кредит Юниън“, пълна
с пари. Мъжът се приближил, прибрал парите и
се качил на колата си, става ясно от кадри от камери
в района. Те обаче нямало как да запечатат как Кондаш отишъл в централата на банката, чийто пари е
открил, и поставил касетата на гишето на втрещените служители. Оказало се, че касетата била забравена от разсеян служител, когато зареждал банкомата.
Банката наградила Джордж, но как, не става ясно.

16

29 януари - 4 февруари 2020 г.

BG VOICE

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

Върховният съд разреши на Тръмп да отказва
зелени карти, ако получавате помощи

Най-силният ход на президента срещу легалната миграция

ЯСЕН ДАРАКОВ

В

yasen@bg-voice.com

гласуване по идеологическата линия с 5:4 гласа Върховният съд разреши в понеделник на администрацията на
Тръмп да започне прилагането на ново правило, с което ще отказва
зелени карти и визи на имигранти, които биха могли в бъдеще да станат зависими от федерални помощи.
Това е най-силният ход на Доналд
Тръмп досега в ограничаването му на
легалната имиграция.
Върховните съдии отмениха решението на по-долен съд, който спря въвеждането на правилото, докато тече
неговото оспорване по същество в съдебната система.
Правилото за т.нар. public charge казва, че имиграционните ще имат право

29 януари - 4 февруари 2020 г.

да отказват зелени карти на законно
пребиваващи имигранти, които са получавали купони за храна, други помощи, имали са медицинска застраховка за
бедни Medicaid, вземали са субсидии за
лекарства, отпускани с рецепта, или ваучери за жилище. Това трябва да е продължило повече от 12 месеца в рамките
на 3-годишен период.
Има и указания, че може да се отказва
зелена карта, ако се сметне, че кандидатът може да получава подобни помощи
в бъдеще.
То ще засегне много хора – включително и родителите на американски
граждани, които често са спонсорирани
за зелена карта, и кандидатите за визи.
Това е така, защото сега имиграционните власти ще ползват

нова формула, която ще
предсказва кой би могъл
да ползва социални програми
в бъдеще. Негативните фактори са 15,
сред които:
• предишно получаване на социални
програми;
• по-възрастен от 61 г.;

• по-млад от 18 г.;
• със заболяване, което може да попречи на училище или работа;
• липса на достатъчно средства да лекувате това заболяване;
• нямате частна здравна застраховка;
• имате дългове;
• имате лоша кредитна история или
ниски точки (low credit score);
• нямате предишна работа;
• не притежавате „адекватно образование и опит“, за да имате работа;
• не говорите английски;

• получили сте облекчение за таксите
към DHS/USCIS;
• вашият спонсор изглежда, че може
да не спази обещанието си според
усещането на имиграционните власти.
Единственият начин да минете тези
критерии без проблем е да имате доход от 250% или повече над федералния праг на бедността. Това в момента е
$30,350 за сам човек, $41,150 за двойка
без деца и $73,550 за петчленно семейство.
Правилото на Тръмп променя почти
вековна практика, според която зелена
карта се отказва на хора, които са „основно зависими“ от социални програми
към имигранти, които ползват помощи в
размер над 15% от федералния праг на
бедността – в момента това е $1,800 на
година, или 150 долара на месец. Според предложението на DHS да получаваш толкова помощ е „нито да си самостоятелен, нито е пътят за постигане на
самостоятелност“.
А правилото предлага не само да се
гледа кой сега ползва такива програми,
а какъв е шансът в бъдеще да ползва.
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ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

П

luba@bg-voice.com

оредното доказателство за
българския талант, намерил благодатна почва на
американска земя, идва от
Ню Йорк. Там на 9 ноември
2019 г. една българка издаде музикален
миниалбум. Това е Рада Ангелова, позната в САЩ като агент на хитови мюзикъли на Бродуей. Музикалните проекти на
артистичната ни сънародничка се издават под името Рада и Събджект Ту Чейндж (Rada and Subject To Change).
За дебютния си миниалбум „Експериментът“ талантливата българка казва,
че е кулминация на много труд, мечти и
творческа енергия. Той включва инструментал и четири авторски песни, между
които „Нищо не се променя“ и „Защото
те обичам.“ Видеоклипът на „Нищо не се
променя“ е режисиран от Евгения Радилова, позната в Родината като Ени, една
от първите адреналинки от „Господари
на ефира.“ Заснет е от Майкъл Тоснър,
който има и номинация „Еми“, една от
най-престижните награди за телевизионно изкуство в света. Музикален продуцент на „Експериментът“ е Бен Б. Гос, познат на Балканите като Боян Гьошевски,
а песните от проекта могат да бъдат намерени на повечето големи музикални
платформи.
Ангелова, или просто Рада, както я наричат близките й, идва от театралния
свят. Тя е добре позната в Щатите

Българката Рада и
„Експериментът“
й в Ню Йорк

Интересът й към театъра се ражда в

колежа „Маунт Холиоук“ в Масачузетс

С Евгения Радилова, режисьор на дебютния й
видеоклип.

сачузетс. Връзката й с това сценично изкуство е на няколко нива и продължава
и днес да я провокира да се информира
за всичко, свързано с него. Рада е горда,
че е завършила един и същи университет с две жени,

спечелили „Пулицър“
за драматургия –

като агент на хитови
Бродуей мюзикъли,
между които „Котките“, „Чикаго“, „Стомп“
и много други. Първите й стъпки в бранша започват с написването на моноспектакъла „Когато тишината избухне“, поставен в Ню Йорк. Тя не изоставя
творчеството, дори след като се развива
като агент, но то постепенно взима формата на все по-кратки текстове, които я
вдъхновяват да започне да пише музика. Предизвикателството идва от това,
че тя не знае как да го направи! Не се отказва и решава да подходи към задачата чисто експериментално. Дава име на
експеримента си „Събджект Ту Чейндж“
или преведено на български - „Подлежа-

що на промяна.“
Рада иска да промени това,

че е загубила
връзката си с музиката
Като малка тя пее в небезизвестния
пловдивски хор „Детска китка.“ Този път
обаче е вдъхновена да не е само изпълнител на песни, но и техен автор. След
серия опити и колаборации миниалбумът, „Експериментът“ е вече факт, а „Събджект Ту Чейндж“ се превръща в част от
името и музикалния образ на неговата
създателка.

„Дойдох тук, зад Океана, за да уча. Живея в Ню Йорк от 15 години, а преди това
и в Джорджия и Масачузетс“, разказа
Рада пред BG VOICE. Тя е благодарна за
образованието, което е получила в Щатите, и смята, че до голяма степен колежите, в които е учила, са оформили идеята да се развива в сферата на изкуството.
Родена и израснала в Пловдив, Рада завършва хуманитарната гимназия „Св.св.
Кирил и Методий“ в града под тепетата,
след което взима решение и заминава за
Щатите да следва висше. В семейството
й няма артисти, но пък има големи фенове на английските групи „Бийтълс“, „Ролинг Стоунс“ и „Куин“. „Покрай тях открих
своята музикалност

и обич към
английския език

Снимки: Личен архив
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въобще към музиката в цялостния й вид,
чувственост.“
Като тийнейджър в „Детска китка“ тя
получава възможността да отиде на няколко турнета в Западна Европа във време, в което е много трудно да се пътува
извън България.
„Днес това звучи смешно, но тогава
беше така. Когато открих този друг свят,
знаех, че искам да видя повече. Така реших да следвам висшето си образование
в чужбина и кандидатствах само за университети в Щатите, тъй като тези в Англия бяха непосилно скъпи и тогава не
подкрепяха финансово хора от нашия
свят“, сподели още Рада.
Интересът на българката към театъра
се ражда в колежа „Маунт Холиоук“ в Ма-

Сюзън Лори Паркс и Уенди Уосърстийн. Българката била студентка последна година, когато решила да вземе
клас по актьорско майсторство. „Запалих се много“, споделя днес тя.
После взима още два театрални класа
и до края на годината вече е решила, че
ще се занимава с това професионално.
След завършването си заминава за Ню
Йорк, театралната столица на света.
„Вярвах, че тук ще намеря моя път.
Така и стана. Тук продуцирах първия си
моноспектакъл „Когато тишината избухне“ и постепенно навлязох в професията
на театралния агент.“ Днес тя има дългогодишен опит в тази сфера и е представител на Бродуей продуценти и техните
спектакли, които те искат да пратят на
турне в цялата страна.
Работи за компания с почти

100-годишна история
в бранша
Нейната отговорност е както да предизвика интерес към продукциите, така
и да спазари всичките им участия при
максимално добри финансови условия с
театри из всички щати.
Рада си помага с пианото, докато пише
песни, но казва, че е далеч от това наистина да може да свири добре на този невероятен инструмент. Амбицирана е да
става все по-добра на него и да намери
нови артисти за следващи музикални колаборации.
„Имам корени в електронната и клубна музика и много искам да имам проект, рефлектиращ това. Така че търся
подходящия продуцент, с когото да работя в тази насока“, споделя плановете
си българката. Тя иска и да даде повече
от себе си на творческата страна на театъра, свързана с актьорство и писане.
„И всичко това искам да се случва между
тук и България, а може би и повече там“,
споделя надареното музикално момиче.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Новият коронавирус повали
мъж в Торонто

В

Торонто беше регистриран първият предполагаем случай в Канада на
новия коронавирус.
Пациентът е мъж на около 50 години,
които е посетил китайския град Ухан, където през декември миналата година се
появи заразата. Той е пристигнал в Канада на 22 януари и на следващия ден е бил
приет в болница „Сънибрук“ в Торонто. Пациентът е поставен под карантина, в
лаборатория в Уинипег са изпратени проби, които трябва да потвърдят дали става дума за китайския вирус.
В провинция Хубей досега са потвърдени 323 нови случая на заразяване.

Канадски съд глоби
Volkswagen с $148 млн.

Г

ерманският автомобилен концерн
Фолксваген (Volkswagen) беше глобен 196,5 милиона канадски долара ($148 милиона) от съд в Торонто. Това
стана, след като компанията се призна
за виновна по 58 обвинения в нарушение на канадските закони за околната
среда в световния скандал с манипулирането на данните за дизеловите емисии на негови коли. Фолксваген беше обвинен през декември м.г. от канадските
власти, че в периода между 2008 и 2015 г. е внесъл в страната близо 128 000 автомобила, които са нарушавали местните норми за емисии отработени газове.

Отава призова за бързи
избори във Венецуела

П

равителството на Канада настоя
за възможно най-бързо произвеждане на президентски избори
във Венецуела. Това съобщи канадският външен министър Франсоа-Филип
Шампан след среща с лидера на венецуелската опозиция Хуан Гуайдо в Отава.
„Искаме да видим мирно предаване на
властта във Венецуела чрез произвеждане на свободни и честни избори под наблюдението на международни наблюдатели“, каза канадският първи дипломат. Гуайдо е подкрепян от Северна Америка и редица страни в ЕС като временен президент на Венецуела.

Honda изтегля милиони
автомобили от Канада

H

onda може да изтегли от пазара
около 2,7 милиона автомобила в
САЩ и Канада заради проблем с
въздушните възглавници. Те са от марката Takata, която е различна версия от
онези въздушни възглавници, за които
се говори, че са причинили 25 смъртни
случая по целия свят. Все пак е възможно и при този модел да бъдат изстреляни шрапнели в автомобилното купе след надуването на въздушната възглавница, което да нарани или дори да убие пътниците.

Мъж бе ранен с нож
в центъра на Монреал

35

-годишен мъж бе ранен, след
като бе нападнат с нож на ъгъла на улиците Сен-Юрбен и
Сен-Катрин в центъра на Монреал. Говорител на местната полиция разкри пред
медиите, че причина за атаката е бил
конфликт между жертвата и нападателя,
избухнал малко по-рано в близкия търговски център. Прободеният мъж бил транспортиран веднага в болница с опасност за живота. По-късно обаче състоянието му се подобрило и той ще бъде разпитан от полицията. Нападателят е избягал.
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Българка в командния състав
на 306-метров US кораб

Биляна Великова ще работи с първата жена капитан в Америка

Б

ългарка бе избрана за член
на командния състав на
306-метров пътнически кораб. Сelebrity Edge е плаващ
дворец – в него ще пътуват
2918 пасажери, а екипажът се състои от
1320 души.
Биляна Великова ще е „Директор храни и напитки“ и всъщност ще е част от
първия в света офицерски състав, съставен само от жени. Българката бе избрана
за историческото плаване от компанията - собственик на кораба, базираната в
Маями „Сelebrity Сruises“. Оттам обясниха, че формирането на командния състав е усилие за намаляване на половото
неравенство в морската индустрия. Не е
случайна и датата на отплаването на огромния кораб - 8 март.
Капитан на кораба ще бъде превърналата се буквално в звезда Кейт МакКю.
26-те жени в офицерския състав, с който
ще работи, са от 17 държави.
МакКю работи като капитан на круизен кораб от около 13 години. Тя е и първият капитан от женски пол на круизен
кораб в Америка.
„Всеки има изградена собствена сте-
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Снимкa: Instagram

Снимкa: Facebook
Биляна Великова

Кейт МакКю

реотипна представа за капитан. На мен
ми липсват няколко килограма.

дини. По пътя към мечтите става кадет
в Калифорнийската морска академия
през 1996 г.
Днес тя е един капитан нетрадиционалист. Докато някои от колегите й предпочитат да спазват дистанция от пътниците, тя се отказва от „капитанската
маса“ и общува с всеки, който пожелае.
МакКю има над 60 000 последователи,
които следят приключенията й в море-

Нямам сива коса,
нито брада
или папагал, но мисля, че когато посрещам гостите, те са приятно изненадани“,
обясни тя преди време пред CBS.
МакКю си мечтае да бъде капитан на
круизен кораб, откакто е на около 12 го-

то. Нейният Instagram профил е пълен с
невероятни снимки от работата й, личния й живот и разбира се - на Bug Naked.
Едва 2% са жените от всички 1,2 милиона моряци в световен мащаб. 94%
от тях са заети в круизната индустрия,
става ясно покрай формирането на първия женски команден състав. „Сelebrity
Сruises“ съобщиха, че от 2015 г. насам са
увеличили до 22% заетите от жени позиции.
През 2018 г. Celebrity Edge е получил
приз за най-добър нов пътнически кораб.
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Исус - от дома в Крушари
до герой във филм на HBO

Продукцията е вдъхновена от фондацията на писателката Дж. К. Роулинг „Лумос“

О

т дома в Крушари до герой в документален филм
на HBO – този път извървява едно българче, белязано от малко от тежка съдба.
Името му е Исус, а историята му, заедно
с тази на още пет деца от различни страни, става повод за сюжета на лентата „Да
откриеш своя дом“.
Продукцията е вдъхновена от фондацията на писателката Джоан Роулинг
„Лумос“, чиято мисия е да прекрати институционализацията на децата в световен мащаб до 2050 г. Екипът, който я е
осъществил, също е звезден – режисьори са носителите на „Еми“ Матю О’Нийл
и Джон Алперт, а гласът на разказвача е
поверен на актьора Еди Редмейн („Теорията на всичко“, „Момичето от Дания“).
Драмата на Исус е покъртителна. Той е
роден с тежки увреждания и е

изоставен още
като бебе
До 13-ата си година живее в дома в
село Крушари, който е най-големият
дом за деца и младежи с увреждания в
България. През 2015 г. домът е закрит, а
всички деца са изведени с помощта на
фондацията на Дж. К. Роулинг.
Така Исус попада под грижите на Дима.
Тя е от Добрич и от 20 години трупа стаж
като специалист по рекламата, но един
ден решава да сложи точка на това и да

се отдаде на децата с увреждания. Дима
става част от екипа на фондация „Лумос“
и влиза в дома в Крушари като игротерапевт. Тя веднага е привлечена от красивите очи на Исус, който заради уврежданията си има телосложението на дете.
Животът му до този момент е леглото, а
единствената гледка – таванът над него.
Дима е тази, която го извежда за първи
път навън. Днес той живее в безопасна и
обгрижваща среда заедно с Дима.
„Със самото влизане Исус ме грабна. С
големи красиви очи. Те говориха за една
много нежна душевност. Разхождах го с
количка. Тогава за първи път той усети
вятъра и се смя с глас. Грабна ме…“, разказва жената, цитирана от „проНюз Добрич“.
Преди това Исус не излизал, не сядал,
дори не излизал от леглото.
„Там беше храненето, преобуването…
Всичко за него беше

навън, преди да дойде Дима“, допълва и
социалният работник Снежана Ванкова.
През 2016 г. приемната майка се из-

правя пред един от най-трудните моменти - Исус е покосен от инфекция и е
на косъм от смъртта, но след няколкоседмична битка лекарите в Добрич успяват да го спасят.
По време на заснемането на филма
Исус е почти на 15 и Дима се готви да направи парти в негова чест.
Тяхната история е разказана на български език. Виждат се кадри от Крушари, както и от парка в Добрич.
„Да откриеш своя дом“ показва съдбите още на Мария от Молдова, Баншу
от Непал, Ливия от Индия и сестрите Каролина, Катерина и Катлин от Бразилия.
Историите им са различни, но болката,
тъгата и надежда са еднакви.
От семейства, които са разделени в
Хаити, до социални работници, които
помагат за събирането им в Непал, до
посветените приемни родители, които са поели деца с увреждания освен
в България и в Молдова – филмът разглежда по-задълбочено реалността, в
която живеят 8 милиона деца, които в
момента са скрити от погледите ни в домове за сираци и институции.

това легло и таванът
над него
Това беше неговият свят. Не е заставал
пред прозореца, не е поглеждал дори
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От първо лице: Иван Джеферов –
един етичен хакер

Българинът е съавтор с швейцарци

на уникален софтуер за защита
на идентичността на имейлите

БОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

К

омпютърните
слабости
вървят все повече към оправяне, но с човешките
слабости все още сме много уязвими в интернет - казва Иван. - При компютърните слабости
съм сигурен, че ще стигнем до еквилибриума (“равновесието“ - б.а.), в който
няма да има какво да се хаква. Но с хората какво правим?“ И това го казва един
хакер... Ако някой все още си предста-

„
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вя, че хакерът е едно скучно намръщено същество, което само, по късна доба,
прониква в нечия компютърна система,
за да причини вреда на някого - Иван
Джеферов напълно разбива този мит.
Срещата ни е в любимото му кафене
на Малките пет кьошета в София. „Апартаментът“ повече прилича на голям уютен дом, с лабиринт от стаи и закътани
сетове за тихи срещи, с мека мебел и
картини по стените. Слуша алтернативна музика. Казва, че за последните два
дни се е наслаждавал на кубински джаз,
японски ембиънт и чилаут. Привлича го
социалното инженерство - възможността да събира около себе си общности от
хора с близко мислене, с които заедно
да създават проекти с хуманна насоченост.
Казва, че днес най-актуални и найопасни са хакерите, въздействащи на
човешкото поведение, а не тези, които
работят с технологиите. Голяма част от

технологиите се връщат към това да

контролират човешката
психология
Някои от най-умните хакери, които
правят такива проучвания, се фокусират
върху това как да излъжат съвременния
човек да заложи на хазарт или да цъка в
някакъв сайт и да прави безцелни неща
само и само от това да печели някой.
„Фейсбук и Инстаграм са брилянтни проекти - е изненадващото признание на един хакер. - Те използват нашите собствени образи и ни ги показват,
за да ни държат зарибени. Вземат това,
което ние даваме, и ни го показват като
огледало. Да, признавам брилянтността на хората, създали тези „механики“
на работа с продукта, в такъв мащаб. Та
ето, ако говорим за супер хакери - те са.
Ти нямаш нищо против, че ти го правят,
ти го чувстваш като нещо нормално. Аз
лично знам как работят и не съм неуязвим. Хем знам с какво точно ме закачат,
и все пак понякога се хващам на въдицата им“, смее се Иван.
„Социалното хакерство, до което съм
достигнал, е в това да навигираш в специални групи от хора и да ги спечелваш
на своя страна. Такъв вид хакерство се
търси все повече и то е абсолютно със
знак плюс“, казва Иван. В днешно време
хората са зашеметени от огромното количество информация, което се изсипва върху главите им. Непрекъснато някой иска нещо да им продава или иска
нещо от тях. Най-често хората сами, доброволно, си дават тайните, поради чисто човешки слабости. „Все още по света
има злонамерено хакерство, но все попечелившо е да се разрешават тези проблеми - защитата на живите хора“, казва
Иван и допълва, че той самият работи в
тази сфера.
„Днес, след като нещата се изместиха от хората към технологиите, после от
технологиите към хората, следващите
етични хакери ще трябва да бранят хората, а не данните в интернет. Да бранят
живите хора от всичките възможни глупости, които могат да им се случат в мрежата“, казва визионерът.
Преди около две години Иван Джеферов помага да се създаде българският
екип на швейцарската фирма Vereign -

уникален проект и нова
технологична идея
която решава проблема как да защитаваме нашия дигитален огледален образ
в интернет. Имейл регистрацията е нашето „начало на началата“ и е много важно именно тя да бъде опазена от зловредно проникване.
„Имейлът е най-старият интернет протокол, който ползваме още от 70-те години, докато интернет става масов едва
през 90-те - казва Иван. - Имейлът е и
най-голямата социална мрежа и най-голямата пробойна, където влизат лоши
актьори и се преструват на някой друг.“
Служи за идентифициране на човека и
за регистрация в различни сайтове. Това
е нещо като обратна връзка с нас. Найчесто влизаме в някой акаунт с имейла
си вместо с име или псевдоним, защото
така е по-удобно, и с парола. Затова чрез
него някой може без проблем да влезе и
във всичките ни акаунти. Много е важно
да знаем, че отсреща стои истински човек, коментира програмистът. Често ни
се подава иконка I’m not a robot (“Не съм
робот“) и трябва да попълним някакъв
код, за да докажем, че сме живи хора.
Една от основните цели на хуманния
проект Vereign (името е съкращение
от думите „верифициране“ и „суверенност“) е да отпадне необходимостта от
защита на всички пароли. Особено опасно е проникването в служебната поща,
където се съдържа конфиденциална информация на компании. Най-голямата
измама в служебен имейл е подмяната
на IBAN във фактура. Как става това? Някой хакер ти е влязъл в пощата, видял е
кореспонденцията. Изчаква да се появи
фактура. Сменя IBAN във фактурата и парите отиват по друга сметка. Такъв случай е имало в Литва - един хакер е прибрал над 100 милиона долара от големи
корпорации, преструвайки се на техен
доставчик на компютърна техника.
Заради отговорната си работа по значимия проект Иван Джеферов, който
управлява българския клон на Vereign,
е напуснал компания за софтуерни услуги, която е създал. Всички в екипа са
с дялове в компанията. „Харесва ми да
работя върху неща, които не са правени
досега. Уморих се да изпълнявам поръч-
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ки на клиенти. Искам да участвам в креативния процес. Има доста автономия
в този проект. Той е много швейцарски
като култура и ценности.
В Швейцария човекът сам по себе си е
нещо като суверенна територия“, коментира Иван.
Не обича да говори за себе си. Някак
му е чужда суетата да разказва за успехите си, да изрежда разработки, защото
за него по-важни са проектите в развитие, а не вече реализираните. Завършил
е информатика в Пловдивския университет и от 21-годишен е бил във вихъра си като програмист. Признава, че в
невръстна възраст е пробвал да влиза
в различни системи, но от чисто любопитство.

„Само съм си играел,
да видя дали мога да
проникна някъде.
Но като се наиграеш, идва порастването“, споделя той. Съгласява се през
смях, че сега създава много главоболия
на злонамерените хакери.
Допреди 5 години Джони (както го наричат приятелите) е бил един от „вождовете“ на пловдивското хакерско „племе“,
обединено около Hackafe - споделено
пространство и уъркшоп в центъра на
града. Днес всеки от тях е поел по своя
път. Няколко години Иван е работил
по проекти в САЩ, Англия, Германия,
Швейцария, Австрия, Саудитска Ара-
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бия, Обединените Арабски емирства.
„Това много ме обогати, за да се чувствам космополит, но днес предпочитам
да прехвърля тези поръчки на колеги“,
казва Иван.
Никога обаче не е бил само„бял хакер“,
а визионер, предприемач и мениджър в
софтуерните разработки, управлението на виртуални екипи и развитието на
ИТ бизнес и общности. Иван Джеферов

е бил един от хората, които са основали
Startup Weekend Пловдив и Start It Smart
(SIS), Пловдив - преакселератор за стартиращи компании. Бил е съосновател на
софтуерна компания и иновативно коуъркинг пространство в Пловдив. Заради успехите му в IT общността през 2015
г. е включен в селекцията „40 до 40“ на
Дарик.
И днес, на 30-годишна възраст, го въл-

нуват предимно „човешките неща“.
Още от много млад, едва 21-годишен,
е „зарибен“ от рекрютинга - подбора и
лансирането на кадри. Вълнува го мотивацията на хората. Помага им да опознаят по-добре себе си, да открият в какво
са най-силни и да се реализират по-добре. „Днес също се занимавам с подбора на кадри и създаването на екипи във
Vereign - казва предприемачът. - Сега
основно съм фокусиран върху създаване на виртуална общност около проекта.“
Помага в „Лийн Институт България“ общност от хора, които се занимават със
системата за управление LEAN. Един от
любимите му проекти в момента е платформата Trakia.Tech. „Една от идеите на
платформата е да промотираме България като добро място за правене на бизнес и че не само София е такова място
- вълнува се предприемачът. - Трябват
ни малко повече индустрии с творчество в тях, а не с повтаряемост. Трябва да
се насочим към иновативните проекти,
в които човекът да създава нещо, което го е нямало там преди. Пловдив все
повече се превръща в място, където се
връщат интересни млади хора от чужбина. Градът е пълен с тях и за мен няма
скучен ден. Сърцето ми си остава тук, в
България - „страната на неразработените възможности“. Никога не съм мислил
трайно да емигрирам. Благодарение на
интернет съм отворен за света.“
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Какви са рисковете от
инвестирането в акции (част 2)
Въпроси и отговори от изминалата седмица

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ

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

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

З

дравей, Ангел! В една от последните си статии говориш за разликите между инвестирането в
индивидуални акции и взаимни
фондове. По този повод бих искал да те помоля да навлезеш малко подетайлно и да обясниш какви са по-специфичните рискове при инвестиране в
индивидуални акции, защото познавам
доста хора, които през годините са губили и печелили от такива ходове, но не
съм достатъчно запознат с механизмите и динамиката при този вид инвестиране.
След като преди два броя разгледахме
първите пет вида риск при инвестирането в индивидуални акции на компании,
както се разбрахме, днес ще обърнем
внимание на останалите пет риска, които могат да променят стойността на всяка една акция.
Преди да започнем, нека за момент си
припомним кои бяха петте риска, за които говорихме в миналата статия - икономически риск, индустриално-специфичен риск, правителствен риск, риск от
растеж при цените на производствените
материали и технологичен риск.

Конкурентен риск
Един от най-големите рискове, пред
които всяка една компания е изправена,
е риск от конкуренцията на пазара. Понякога конкуренти за нашите пари могат
да бъдат компании, които дори не са в
една и съща индустрия.
С напредъка на технологията и лесния достъп до интернет, много от старите начини, по които сме се забавлявали
преди, днес губят блясъка си и своята
доскорошна клиентела. Това може да се
наблюдава често в различните видове
спортни състезания или дори филмови
прожекции, които могат да бъдат заменени от видеоигри или други виртуални
начини за забавление.
Един от примерите за компания, която
е загубила драстично пазарния си дял,
е Sprint Nextel, която от години губи от
своите потребители. В последните десет
години акциите на тази компания са загубили над 17% от своята стойност пора-
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ди голяма конкуренция в телекомуникационния сектор.

Законен риск
При волно или неволно пристъпване
на законодателството всяка една компания може да се окаже под ударите на
закона и по този начин да изгуби много от парите на инвеститорите си. Всички компании имат цели екипи от адвокати, които се занимават точно с тази част
и следят как може да се заобиколят определени правила и закони. Но както
всички знаем, това невинаги е възможно
и всяка стъпка извън закона се наказва
не само с глоби от правителството, но и с
наказания от инвеститорите, които търсят по-сигурни алтернативи.
Пример за компания, която пострада
от законен риск, е Tenet Healthcare, глобена от американското правителство с
цели $43 милиона през април на 2019
г. заради подвеждащи обещания спрямо продуктите, които компанията произвежда. Тази компания се е движела по
ръба на закона още от 2007 г., което води
до 18% спад в цените на нейните акции
за последните 10 години.

Риск от напускане
на главна фигура
Много често в очите на инвеститорите
успехът на дадена компания или бизнес
се дължи на една личност, силно изразен
лидер в дадена компания. Когато това
започне да става силно изразено и повече инвеститори купуват акции заради
тази главна фигура, те залагат бъдещето
на акцията в ръцете на един силно изразен лидер. Това обаче е много рискова
инвестиционна философия и тя може да
събори цената на дадена акция за много кратко време, ако този силно изразен
лидер загине внезапно или реши да на-

пусне компанията, която ръководи.
Тези потенциални възможности плашат много инвеститори, защото историята има своите примери за подобни ситуации. Президентът на Micron
Technologies - Стийв Апълтън - загина
през миналия февруари в самолетна катастрофа с частен самолет, управляван
от самия него. Това доведе до големи
промени и стресови ситуации за компанията и нейните инвеститори. Подобна
бе паниката, създадена около смъртта
на Стийв Джобс от Apple.

Мениджърски риск
Това не е от най-често срещаните рискове, от които цените на акциите на
компаниите страдат, но когато се случи,
може да е доста болезнено. Дори найголемите компании страдат от грешни
преценки на техните мениджърски екипи и най-потърпевши са инвеститорите.
Два от най-нашумелите случаи са
скандалите с дизеловите двигатели на
Volkswagen отпреди няколко години,
както и загубата от над 2 милиарда долара заради погрешна инвестиционна стратегия на мениджърски екип от
JP Morgan Chase, случил се през 2008 г.,
но разкрит няколко години по-късно. От
тези две събития инвеститорите в тези
акции загубиха над 10% от стойността
на парите си, вложени в тях, за период от
няколко дни.

Корупционен риск
Властта и парите са чести предпоставки за корупция на високите нива, дори в
компании, наложили се на пазара и смятани за „сигурни победители“. През годините има примери за служители по високите нива на публични компании, които
са обвинени и признати за виновни в корупционни схеми с източване на пари

директно от компаниите, които ръководят.
Два от най-известните случаи с корумпирани президенти на компании са
Карлос Гон (бивш президент на Nissan и
Renault) и Денис Козловски (бивш президент на Tyco International). И в двата
случая бившите ръководители се озовават зад решетките заради корупционни
схеми, а инвеститорите са подложени на
рязък спад при акциите на тези две компании като резултат от тези неочаквани
скандали.
И нека все пак обобщим - инвестирането е много важен и нужен процес за
всеки един от нас. Ние трябва да сме осведомени как работи този процес, защото с промените в пенсионното осигуряване и свиването във финансовите
ресурси за социалния сектор поколенията на бъдещето ще бъдат принудени да
са запознати с механизмите на инвестирането. Но не е нужно ние да бъдем експерти в избирането на компаниите и в
балансирането на рисковете, ако се доверим на фондове и хора професионалисти, които се занимават с постоянното разучаване и потенциалните рискове
на компаниите, които купуват за нас във
фондове, които ние използваме в нашите пенсионни, образователни и инвестиционни сметки.
Надявам се информацията да е била
полезна и интересна за всички читатели и ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, вие можете да си
запазите час за консултация на директния ми телефон - (224) 522-2413 или на
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.
Въпросите,
които четете, са зададени от клиенти, с
които съм работил по време на консултации в моя офис.
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Достъпът до нов дом –
истини и заблуди

Не се подвеждайте по „фалшивия разказ“ за пазара

Н

овото жилище днес е найдостъпно от 30 г. насам.
Това анализирахме в миналия брой на базата на Индекса за жилищна достъп-

Ипотека като % от дохода

ност.
В днешния материал трябва да уточним, че достъпът до жилище по време
на последната криза (2009-2015), когато
имотите се продаваха на изключително
ниски цени, е бил по-голям от сегашния
макар и с едно голямо „НО“. Тогава доста хора останаха без постоянен доход
и банките много трудно отпускаха жилищни заеми. Хората, който бяха спестили кеш и нямаха нужда от банково
финансиране, успяваха да закупят

жилища на
символични цени
Но това за съжаление не бе възможност за повечето други купувачи. За
това и този период в историята на Американския жилищен пазар не се слага
под един знаменател с всеки един друг
период, който е попадал в здрав икономически момент. Извън този период
обаче, домовете са по-достъпни днес,
отколкото всяка друга година от 1990а до днес.
Отчетът на „Индекс на жилищна достъпност“ включва и раздел, който изчислява ипотечното плащане на средна
цена за дома като процент от средния
национален доход. В исторически план
този процент е малко над 21. Ето процентите от юни 2018-а (Фигура №2):
В този смисъл, независимо дали мислите да закупите първия си дом или да
се придвижите в дома, който отговаря
на сегашните ви нужди, не позволявайте на фалшивия „разказ за достъпността“ да ви попречи да се движите напред.
От гледна точка на достъпността, това е
едно

от най-добрите времена
да купуват през последните 30 години.
За повече информация, свързана с “
Жилищна достъпност индекс“, линкът
по-надолу ще ви отведе на точното място (от сайта на Националната асоциация на брокерите в Америка / National
Association of Realtors (NAR): https://
www.nar.realtor/blogs/economists-

21.2% е историческата норма

outlook/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: VHT Studios

29 януари - 4 февруари 2020 г.

27

BG VOICE

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

Деца в България умират
от инфаркти! Защо?
Българските тийнейджъри все по-често с диагноза параноидна шизофрения

Т

DW

Коварните синтетични
наркотици
Историите са стотици - и звучат еднакво страшно. Статистиката на Националния център по обществено здраве показва, че устойчиво се увеличават случаите с
деца и младежи до 18 години. Само за де-

28

нито се знае как,
нито има къде
Подсилените превантивно-информационни центрове би трябвало да се захванат тъкмо с тези въпроси без отговор.
Да, на редица места вече се забелязват
достойни за уважение усилия и знаци на
истинска загриженост, но като цяло центровете няма как да реагират на потребността от спешна помощ - това не е тяхното предназначение. Държавата обаче
предпочита да мисли, че с тях си решава
проблема - и не прави нищо, за да добави
липсващото звено. Нещо повече: закрит
беше Националният център по наркомании, чиято дейност се преля в Министерството на здравеопазването. Така, според
очакванията, целите и отговорностите се
размиха и изпариха.

ВЕСЕЛИНА БОЖИЛОВА

ой е на 15, притежава чудесен
талант, учи в Художествено училище, до 8-ми клас е отличник,
с родителите си няма особени
проблеми. В един момент обаче спира да ходи на училище, вкъщи става
агресивен, забърква се в кражби, залавят
го, попада в Детската педагогическа стая.
Промяната се случва за малко повече от
година.
Той е на 16, употребява метамфетамини, агресивен е. За да го спаси, семейството мобилизира всичките си роднини и в
продължение на два месеца устройват
домашен затвор, където едновременно
го пазят поне трима души. Цялата разширена фамилия зарязва всичко друго, за да
участва в акцията.
Тя е на 16 и вече има зад гърба си житейски опит, какъвто притежават малцина: оцеляла е след левкемия. Ремисията
е в ход, когато посяга към наркотиците.
Бяга от вкъщи, забърква се с по-големи
момчета, влюбва се в дилър, спира да
ходи на училище, отвръща с агресия на
всеки опит на родителите да се намесят.
Той е на 18, пратили са го при леля му
в друг град, за да го откъснат от средата.
Там обаче лесно си намира същите лоши
другари и проблемите ескалират. Иначе е
силен млад мъж, пие анаболи и тренира.
При последния конфликт с лекота чупи
носа на леля си.
Тя е на 17, рисува, пише стихове, иска
да следва архитектура. След епизодична
употреба на синтетични наркотици остава три месеца в кома, получава инсулт, но
оживява. Придвижват я с инвалидна количка, трудно говори, самосъзнанието й е
като на петгодишно дете.

мости, диагнозата „параноидна шизофрения“ просто му е гарантирана. Само
дето за огромната част от случаите тя не
е вярна. Ако спрат употребата, ако предприемат подходяща терапия, ако останат
„чисти“, тези пациенти възстановяват личността и психичното си здраве. Ключовата дума е „Ако“, а тя веднага води до „Как“
и „Къде”. И някъде там попадаме в задънената улица. Защото обикновено

ветте месеца на 2019 г. след остра интоксикация поради употреба на наркотични
вещества в болница са попаднали общо
8125 души, от тях 586 са на възраст до 15
години, а 556 - между 16 и 18 г. Проблемът с тези 1142 жертви на наркотиците до
18-годишна възраст е, че... никой не знае
какво да ги прави. Преди месеци зам.-министърката на здравеопазването Светлана Йорданова каза, че се увеличава щатът
на Превантивно-информационните центрове в страната „с армия от експерти”.
Но този „преден пост във войната срещу
наркотиците сред децата и младежите“ за
цялата страна разполага с щат от...120 експерти. Засега резултатът е: непрекъснато
повишаване на числата в черната статистика.
Дизайнерските наркотици водят до
тежки психотични реакции. И колкото порано е започнала употребата, толкова побързо се стига до тези реакции. Но стационарно лечение на т.нар. психотичен
епизод се извършва единствено в детското психиатрично отделение на Александровска болница. А там трудно приемат
подобни случаи. Но дори когато ги приемат, лекарите могат само да овладеят
психозата - цялостна терапия на наркозависимостта не се провежда. Напоследък в
София се появи частна терапевтична про-

грама за тийнейджъри, но тя далеч не е
подходяща за всекиго. Програмата залага
много на спорта, но местата в нея са ограничени. И, разбира се, струват доста пари.

Гърч, посиняване,
задушаване, буйство
„Картината е абсолютно неясна, особено за медиците от Спешна помощ. Човек
в такова състояние може непосредствено
едно след друго да направи епилептичен
гърч, после да посинее и да спре да диша,
след което да се съвземе и да буйства. Не
е ясно какво е употребил, а и много често,
освен наркотици, има намесен и алкохол.
Нито медиците от Спешна помощ, нито
лекарите от болниците, където ги откарват, знаят съвсем ясно как да подходят“,
обяснява д-р Иван Добринов, завеждащ
на отделението за зависимости в Държавната психиатрична болница „Д-р Георги
Кисьов“ в Раднево (най-голямото в страната).
Обичайната диагноза, която автоматично получават пациентите с психотични епизоди след употреба на синтетични
наркотици, е параноидна шизофрения.
Това е диагноза за цял живот, с нея се отива на ТЕЛК, тя обикновено води до пенсия.
Ако пациентът е настанен в психиатрия,
която не е специализирана за зависи-

Как дете на 15-16 години
ще получи инфаркт или
инсулт?
Страшни са данните за децата с тежка
интоксикация след наркотици. Но има и
още по-страшни, които не излизат на бял
свят, защото никой не ги събира: данните
за фаталния изход. В смъртния акт обикновено се записва непосредствената причина за смъртта - дихателна недостатъчност, инфаркт, инсулт. Но как дете на 15-16
години ще получи инфаркт или инсулт? В
ежегодния Европейски доклад за наркотиците (България също предоставя данни за него) обикновено се въртят едни и
същи числа, които едва ли отговарят на
истината...

А помощ няма отникъде…
В менюто на кошмара, който изживяват родителите на деца и тийнейджъри,
посегнали към дрогата, отскоро се прибави още една съставка - полицията не е
длъжна да уведомява семейството при задържане. Ако реши, може и да го уведоми,
но не е длъжна. Чудно ли е при това положение, че най-уплашени и най-безпомощни са именно родителите? Те трябва
да се справят с един жесток проблем, за
който няма нито едно полезно решение.
И то в онази възраст на децата им, която
и без тези усложнения е достатъчно противоречива.
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Депутатите в София с ратификация
в полза на българите в Квебек
ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА

Б

ългарският парламент ратифицира „Споразумение за
социална сигурност“ между
България и Квебек. Документът бе очакван от сънародниците ни в канадската провинция, тъй
като той изравнява статута им с този на
българите в останалите провинции на
Канада.
Новината съобщи зам. външният министър Георг Георгиев, който бе на посещение в Монреал и се срещна с българската общност там. На събитието
присъстваха още посланикът на България в Канада г-жа Светлана СтойчеваЕтрополски и почетният консул на страната в Монреал г-н Георги Паничерски.
Ратифицираното от българските депутати споразумение ще даде възможност на хората, работили в България и в
Квебек, да реализират както пенсионните права, зависещи от пребиваване по
федералното законодателство на Канада, така и пенсионни права, зависещи от
вноски по квебекския пенсионен план.
„От 22 януари 2020 г. ратификацията
на „Споразумение за социална сигур-
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Държавата с ангажимент към сънародниците в чужбина
ските производители.
Г-н Георг Георгиев и г-жа Светлана
Стойчева-Етрополски посетиха всички
класове на училището и разговаряха с
децата и учителите, българските производители и клиенти на базара имаха
възможност, в приятна и непринудена
обстановка, да представят бизнеса си и
да поставят въпросите си.
Пред българската общност Георгиев
съобщи, че българската държава се надява да проведе

адекватна и навременна
политика
Снимкa: Facebook

ност“ вече е факт от страна на България.
Сега се очаква ратификацията и от страна на провинция Квебек“, каза Георгиев.
Той потвърди, че споразумението

ще гарантира трудовосоциалните права
на българските граждани, пребиваващи
в провинция Квебек.

Домакин на събитието беше българската църква „Св. Иван Рилски“. По време на него се състоя работна среща на
официалните гости с ръководители и
представители на Църковното настоятелство, Неделно детско училище „Св.
Климент Охридски“, Българско културно-спомагателно дружество, танцов ансамбъл „Българи“ и базара на българ-

насочена към българските емигранти,
която, от една страна, да намали емиграцията, и от друга, да подпомогне възможно най-много хора да се приберат в
България.
„Даваме си сметка, че това е свързано със самото икономическо състояние
на нашата държава и с това тя да бъде
привлекателна, за да могат тези млади
хора, а и всички наши граждани, да намерят България за желано място за реализация“, каза още българският зам.-министър.
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Има си хас да ни
управляват боклуци

СВЕТОСЛАВ
ТЕРЗИЕВ

Времето сушаво, но не спира да вали. От ясно небе се сипят боклуци и се трупат вместо зимни преспи. Сметища изникват на неподозирани места, кметове се чудят откъде се вземат, държавата гледа невъзмутимо, а по медиите експерти
обясняват, че всичко е законно и дори безвредно. България
се превръща в европейско бунище и не ни стига националната тревога, но се комбинира и с международен срам - Северна Македония изрева, че български боклук прелива изобилно
към нейната територия.
„Ѓубрето е чисто, а и одамна фино мириса!“ (Гюбрето е чисто
и отдавна мирише хубаво), писа саркастично скопският вестник „Слободен печат“, който синтезира успокоителните думи
на тамошните „бизнесмени“, завъртели далавера през български фирми с италианската мафия за доставки на милиони тонове боклуци. Амбицията на България да играе като член на
ЕС лидерска роля в Западните Балкани вече намира реално
изражение. Афишираната от премиера Бойко Борисов политика на свързаност се материализира не чрез шосета, жп линии и информационни магистрали, а чрез скачени съдове България се пълни с европейски боклук, а през нея се пълни
и Македония. Както се вижда, липсата на добри транспортни
връзки не е пречка да процъфтява мръсният бизнес. Разбира
се, за онези, които го практикуват, той не е мръсен, защото „парите не миришат“.
Как за 13 години членство в ЕС България не се научи да търси
доброто в Европа, а налита все на онова, от което тя се стреми
да се отърве? Италианският боклук, дори да ни го карат парфюмиран, все ще е за сметка на здравето на българина, който според статистиката има най-ниска средна очаквана продължителност на живота (74,8 години). За сравнение - Италия
е на второ място в ЕС по средна продължителност на живота с
83,1 години. Нацията изчезва поради небивала след Освобождението тежка демографска криза, а вътрешните й душмани я
доубиват. Източиха водата, отровиха въздуха, изсякоха горите,
бетонираха плажовете и все не се насищат. Сега накацаха като
гарвани по бунищата, които сами създадоха, за да се накълват
от европейските остатъци.
Когато Далечният изток затваря границите си за вносен битов отпадък, България се връща към светлата идея, че за Европа също е Ориент, и сама кани чуждите мафиоти да тровят
околната й среда. Изобилната смет, която я засипва, не пада от
облаците, а вали от горните етажи на властта. Ще излезе, че оттам ни управляват боклуци.

Карикатура: Христо Комарницки, в. „Сега“
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„Каква балансирана политика спрямо Русия,
като те са ни влезли в леглата.“

Президентът на Атлантическия клуб в
България Соломон Паси коментира последния
дипломатически скандал след изгонването на
двама руски дипломати, заподозрени в шпионаж

„Не могат да имат
претенции, че няма
свобода на словото. В
обществените медии
имат не свобода, а пълна
свободия.“

Зам.-председателят
на ДПС Йордан Цонев
коментира състоянието
на обществените медии в
България

29 януари - 4 февруари 2020 г.

казана дума

„Сигурен съм, че съм ходил на повече
мачове, отколкото вие всички заедно.“

Това каза министър-председателят Бойко
Борисов при срещата си с представители на
организации на привърженици на „Левски“

„Не можахме да направим България
Швейцария на Балканите, но Борисов
с правителството си направи Перник
Сахара на Европа.“

Лидерът на АБВ Румен Петков по повод
водната криза в Перник

„Роналдо е извън
всякаква категория.
Той e животно, което се
храни от головете.“

Треньорът на „Ювентус“
Маурицио Сари описва
звездата на тима
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„САЩ – вход свободен. Не и за
идиоти, болни, многоженци“

Законът за емиграцията отпреди 100 г. забранявал влизането и на „развалени жени“
ПАВЛИН ДИМИТРОВ

население, а също и за мотото на всеки, сравнителна таблица на мерните
единици, информация за броя на българите в САЩ, справка за издаваните
вестници и много реклами на българи,
разкриващи в детайли с какво са се занимавали предшествениците ни в САЩ.
Алманахът съдържа информация и
за закона за натурализацията, публикувани са и данни за вероизповеданията
в Щатите, за банките, за американския
флот и за националния флаг на САЩ. На
няколко страници са поместени и въпросите, които се задават на кандидатите за американско гражданство, на
български и на английски. Те са за държавното устройство в САЩ, за това кой е
президентът, как се избира, каква е „щатската милиция“ и конституция, колко са
сенаторите и др.

pavlin@bg-voice.com

Н

а фона на все по-затягащите се правила за емиграция
и все по-свиващите се права на емигрантите в САЩ,
Алманахът на българите в
Америка, издаден преди 100 години,
разкрива интересни подробности за изискванията към тогавашните емигранти.
В действащия тогава закон за „имиграцията“ в САЩ е записано, че влизането в
Щатите е забранено за „слабоумни, идиоти, епилептици, умопобъркани и такива, които припадат или са припадали“.
Освен това в него изрично е указано, че
всички емигранти трябва да имат 30 долара, които да покажат на имиграционните.
Сред тези, които не били допускани
по действащия преди 100 години закон,
били и престъпници, болни от туберкулоза и „други прилепчиви болести“, недъгави,

Публикувани са и
правилните отговори

„професионални просяци“
многоженци, „развалени жени“. „Напоследък, по силата на закона за грамотността, в Съединените щати не се допускат и лица, които не могат да четат и
да пишат на майчиния си език, с изключение на старите хора, които идват при
своите синове и дъщери“, цитира Алманахът закона за емиграцията.
В него има и специално уточнение и
за „момичетата емигрантки“ – те се допускат само ако са придружени от родителите си. Ако не – се пренасочват към
специални домове, докато се реши какво да се прави с тях – да се върнат или да
бъдат пуснати при доверено лице, което имат в САЩ. Същото важи и за децата
под 16 години.
Българо-американският „Календаралманах“ е издание на печатащия се по
това време в Щатите български вестник
„Народен глас“.
В почти 200-те си страници уникалният сборник е събрал най-полезната
информация за българските емигранти

32

Снимкa: lifebites.bg
Медицински преглед на емигрантите, които пристигат в Елис Айлънд, 1920 г.,

Снимкa: Newrepublic
Деца емигранти

към този момент. Алманахът е от 1920
година и е публикувал декларацията на
независимостта, както и информация

за българската легация и българските
вестници в Щатите. В него има поместени справки за всички щати и тяхното

Съдържат се и таблици за преизчисляване на лихви, градуси, часови разлики и др. Освен това има и здравни съвети, както и секция с игри и за смях. Ето
и един от вицовете, на които са се смяли българските емигранти преди 100 години:
„Един пътник запитал един човек:
Здравословен ли е този град“?
„За такъв се счита. Когато дойдох тук,
не можех да кажа една дума, едва имах
някакви косми на главата си, не можех
да ходя и трябваше да ме вдигат от леглото“.
„Ти ми даваш голяма надежда. Колко
дълго си бил тук?“
„Аз съм роден тука“.
Поместена е и една покана до българите в Чикаго – тези, които живеят или
които минават през града. Всички те са
поканени на „интересните събрания“,
ръководени от А. Тодоров, които стават
всеки ден от 2 до 4 в читалището „Животъ“. Организаторите обещават „български душеполезни слова, сказки и интересни сведения от научен, обществен
икономически и политически и здравословен характер.“
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Бенямин Нетаняху се отказа
от имунитет пред съда

И

зраелският премиер Бенямин Нетаняху оттегли молбата си за имунитет
от съдебно преследване. В изявление
в официалната му страница във Фейсбук той
посочва, че „е решил да не оставя тази мръсна игра да продължи”. В момента Нетаняху е
на посещение във Вашингтон преди огласяването на мирния план за Близкия изток на
американския президент Доналд Тръмп.
Премиерът е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и подкупи, но отрича
да е извършвал нещо нередно.

Крал Албер Втори призна
за незаконна дъщеря

Б

ившият белгийски крал Албер Втори, който се оттегли от престола през
2013 г. в полза на своя син Филип,
призна, че има незаконна дъщеря. Албер
Втори бе принуден по съдебен път да се
подложи на изследвания на ДНК и да оповести данните. Процедурата бе заведена
по искане на Делфин Боел, която твърдеше, че е дъщеря на краля от негова извънбрачна връзка. Историята е известна на белгийското общество от дълги години,
но до вчера не беше ясна степента на нейната истинност.

Скопие със спешни мерки
срещу мръсния въздух

П

равителството на Северна Македония заяви, че въвежда спешни
мерки в столицата Скопие и западния град Тетово с цел да защити хората от изключително високите нива на
замърсяване на въздуха. Властите заявиха, че нивата на токсичните частици
във въздуха са 11 пъти над безопасните нива в два последователни дни, което
създава риск за здравето. Правителството препоръча на бременните жени и хората на възраст над 60 години да бъде позволено да не работят, а строителните
компании да намалят работата на открито.

Спасиха жена и децата й след
34 дни в джунглата

К

олумбийка и трите й деца бяха спасени, след като прекараха 34 дни в неизвестност в амазонската джунгла. 40-годишната жена и нейните деца - на 10, 12 и
14 години, били на почивка заедно с бащата в колумбийската част на Амазония през
декември. Те решили да се разходят в поусамотена част от гората и се отделили от
бащата. Когато тръгнали да го търсят, се изгубили и се озовали в перуанската част на амазонската джунгла.
Жената и децата оцелели, хранейки се с дребни плодове. Най-накрая срещнали жена от местното население, която им помогнала да намерят спасителите.

В Египет забраниха никаб в
университета

Н

а преподавателите във водещ
египетски университет няма да е
позволено да носят никаб, постанови Висшият административен съд.
Той отхвърли жалбата на 80 преподаватели, които подкрепят носенето на такива забрадки, противно на решение от
2015 г. на ректора на Университета в Кайро, забраняващо носенето на никаб.
Въпреки че мнозинството египетски жени носят забрадки, никабът, или пълното закриване на лицето, се счита за проява на ултраконсервативния ислям, чийто
последователи са малцинство в страната.
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Сбогом, Европа: В петък
Великобритания вдига котва

Някои ще празнуват, на други ще им е криво, но Брекзитът настъпва
СИЛВЕН ПЬОШМОР

О

Франс Прес

стават броени дни, преди
британският кораб да отплава в открито море. За
Обединеното кралство започва историческа седмица - в петък то ще стане първата страна, която след три години и половина на
трудна раздяла напуска ЕС.
Някои ще празнуват, на други ще им е
криво, но след три отлаганият Брекзит,
довел до разцепления - от британските
семейства до парламента, ще настъпи в
петък, 31 януари 2020 г., в 23 ч. по Гринуич.
Между Великобритания и оставащите
в ЕС 27 страни работата тепърва предстои. Раздялата няма незабавно да предизвика някаква голяма конкретна промяна, а най-вече ще отбележи началото
на преговорите по условията на бъдещите им отношения.
Въпреки опитите на най-енергичните
евроскептици, няма да удари прочутият
лондонски часовник Биг Бен, който е в
ремонт. Затова пък прожектиран на стените на „Даунинг стрийт“ светещ часовник ще отчете обратното броене преди

скока в неизвестното
По повод събитието в тираж от 10 милиона бройки ще бъде пусната специална монета от 50 пенса (60 евроцента от
общата валута, която Великобритания
така и не се съгласи да приеме).
Премиерът Борис Джонсън, който
е горещ привърженик на Брекзита, се
представя като обединител на нацията
след победата си на парламентарните
избори.
„Без значение кой как е гласувал през
2016 г. (на референдума за Брекзит),
сега е време да погледнем с доверие
към страната първопроходец, в която
ще се превърнем през следващото десетилетие, и да излекуваме разделенията от миналото“, заяви той. Задачата му
няма да е лесна, след като местните пар-
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Снимкa: БТА

ламенти на Шотландия, Уелс и Северна
Ирландия отхвърлиха неговия закон за
Брекзит.
Борис Джонсън оглави правителството в края на юли и успя там, където се
провали предшественичката му Тереза Мей, която напусна „Даунинг стрийт“
със сълзи на очи след три отхвърляния
в парламента на нейното споразумение
за Брекзит.
След като предоговори текста с Брюксел и включи в него ново решение, с
което се избягва връщане на физическата граница между двете Ирландии,
бившият кмет на Лондон в крайна сметка успя да прокара през парламента закона, с който ще се осъществи Брекзит.
Това стана благодарение на най-голямото мнозинство, което консерваторите са
имали от Маргарет Тачър насам, постигнато със смазваща победа на изборите
през декември.

Текстът, който въвежда в британското
законодателство сключеното през октомври споразумение от 535 страници,
беше обнародван от кралица Елизабет
Втора на 23 януари, осем дни преди съдбовната дата. Брекзитът ще позволи на
страната

да си върне контрола
върху своите закони и граници, повтаря
Борис Джонсън.
Остава една последна формалност
преди края на този бурен 47-годишен
брак: ратифицирането в сряда от Европейския парламент на споразумението
за Брекзит, което в петък отиде от Брюксел до Лондон и обратно - за подписване
от двете страни. Дипломатите от страните членки на ЕС ще го одобрят писмено
в четвъртък и това ще е последният етап
от процедурата.
Датата 31 януари обаче е предимно

символична. Споразумението за развод предвижда продължаващ до 31 декември преходен период за осигуряване на плавно излизане. Докато трае този
период, Великобритания ще продължи
да прилага правилата на ЕС, но повече
няма да има право на глас при вземането на решенията.
Преходният период цели предимно
да позволи на Лондон и Брюксел да се
разберат за бъдещите си отношения, поспециално в търговската област. Борис
Джонсън иска да приключи тези преговори за рекордно кратко време и изключва всякакво удължаване след края
на тази година. Европейците пък намират този график за твърде сгъстен и смятат, че трябва да се установят приоритети.
Борис Джонсън ясно обяви, че иска да
постигне с ЕС споразумение подобно на
канадското, без съобразяване с правилата на Евросъюза.
Успоредно с това Великобритания
иска да сключва споразумения за търговски обмен с други страни, по-специално със Съединените щати на Доналд
Тръмп, който обещава на Лондон „великолепно“ търговско споразумение.

Разискванията
се очертават тежки
включително защото Великобритания
реши да запази дигиталния си данък,
който смята да въведе от април въпреки заплахите на САЩ за ответни мерки.
Държавният секретар на САЩ Майк
Помпейо е очакван в Лондон на 29 януари за среща с Борис Джонсън, „обсъждане на начините за разширяване и задълбочаване на търговските връзки“ след
Брекзит и за „потвърждаване на специалните отношения“ между двамата съюзници.
В туит, съдържащ емотикони със знамената на ЕС и Великобритания и едно
сърце, бившият председател на Европейския съвет Доналд Туск написа на
Великобритания: „Ние, ЕС, все така ви
обичаме.“
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в цифри

€1 000 000

е стойността на исторически монети, които изчезнаха от Словашкия национален музей в Братислава.
Властите отказват да съобщят как монетите са изчезнали и как е била установена липсата им.

48

часа след разрушителното земетресение в Турция спасителите извадиха изпод
руините 5-годишно момиченце. То бе спасено по чудо заедно с майка му. Няколко
часа по-рано спасителите са извадили живи от руините 35-годишна жена и новородената й дъщеричка.

о
р
в
е
220
за килограм достигна цената на рядък сорт кафе,
което расте в Централен
Мадагаскар. Високата цена
на суровината се обяснява и с това, че зърната са
сдъвкани предварително
от прилеп, което е придало
по-мек вкус на кафето.

38

от британците предпочитат мързеливото пазаруване от леглото и поръчват стоките си по
интернет от дома, установи проучване, публикувано от в. „Дейли мейл”. Една трета от поданиците на Нейно Величество биха предпочели
и да работят дистанционно от постелите си.
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ

Т

pavlin@bg-voice.com

е са популярни и желани на
всички континенти. Удобни,
бързи и красиви, през миналата
година тези автомобили са били
изборът на милиони шофьори
по целия свят. Ето кои са десетте най-продавани коли на планетата през 2019 г.
Първенец според данните на Fосuѕ2Моvе е Тоуоtа Соrоllа. Японският модел е роден през 1966 г., а 12-ото му поколение е на път да достигне 50 милиoнa
пpoдaжби. То се продава в 150 дъpжaви в тpи paзнoвиднocти и шиpoкa гaмa
двигaтeли.
Соrоllа e и eдинcтвeният aвтoмoбил,
кoйтo ce пpoизвeждa нa пeт кoнтинeнтa.
Moдeлът излизa oт зaвoди в Бpaзилия,
Kaнaдa, Kитaй, Индия, Пaкиcтaн, Южнa
Aфpикa, CAЩ, Taйвaн, Taйлaнд, Bиeтнaм,
Typция и Beнeцyeлa.
Дaннитe пoкaзвaт, чe пoнe oт 2010
г. нacaм Соrоllа e нa чeлнo мяcтo пo
пpoдaжби в cвeтa, a дeлът й e мeждy 1,3 и
1,5%. Пpeз 2019 г. тoй e 1,4%, пише money.
bg. Пpeз 2019 г. Тоуоtа e пpoдaлa 1 236
380 бpoйки oт Соrоllа, кaтo пpoдaжбитe
pacтaт c 4,1% нa гoдишнa бaзa. Taкa пpeз
2019 г. oт дилъpcтвaтa ca

Бързи и
яростни:

Първенец за поредна година е японският модел Тоуоtа Соrоllа

Снимкa: Toyota.bg
Тоуоtа Соrоllа

пpoдaвaни пo
7 мoдeлa Соrоllа в минyтa
aкo ги cмятaмe пpи cтaндapтeн 8-чacoв
paбoтeн дeн.
Ha втopa пoзиция ca изключитeлнo
пoпyляpнитe в CAЩ и Kaнaдa пикaпи нa
Fоrd. Koмпaниятa e пpoдaлa 1 070 234 oт
F-Ѕеrіеѕ, кaтo пpoдaжбитe нaмaлявaт c
1,1% нa гoдишнa бaзa.

29 януари - 4 февруари 2020 г.

Най-продаваните
коли през 2019-та
Снимкa: Ford
Fоrd Pickup 2019

Снимкa: Toyota.bg

нимaлeн cпaд oт 0,3%.
Пeтaтa пoзиция cъщo e зa пpoизвoдитeля, ocнoвaн oт Coичиpo Xoндa, и oтнoвo e ЅUV. Tъpceнeтo нa Ноndа СR-V
pacтe c 12% дo 819 xил. бpoя.
Шecтaтa cъщo e зa ЅUV мoдeл и e в
пъpвoтo eвpoпeйcкo пpиcъcтвиe в клacaциятa. Vоlkѕwаgеn Тіguаn e peaлизиpaл
741 xил. бpoйки, кoeтo e cпaд oт 7,6% нa
гoдишнa бaзa.
Ha ceдмa пoзиция e

дpyг пикaп - RАМ oт CAЩ

Снимкa: RAM

Тоуоtа ЅUV

RAM Pickup 2019

Tpeтaтa пoзиция e зa изключитeлнo
ycпeшния ЅUV мoдeл, oтнoвo нa Тоуоtа.
Пpeз 2019 г. кoмпaниятa e пpoдaлa 931
852 бpoя oт RАV4, кaтo тъpceнeто им ce
пoкaчвa c цeли 11,7% нa гoдишнa бaзa.

Ha чeтвъpтa пoзиция c 821 xил. peaлизиpaни бpoйки e oщe eдин япoнcки
xeчбeк. Kyлтoвият Сіvіс нa Ноndа е вeчe
в дeceтoтo cи пoкoлeниe, a тъpceнeтo
ocтaвa cтaбилнo - кoмпaниятa oтчитa ми-

oт кoйтo ca пpoдaдeни 732 xил., pъcт oт
цeли 17,4%.
Пъpвият ceдaн в клacaциятa e нa ocмa
пoзиция - Тоуоtа Саmrу. Tpeтият мoдeл нa
япoнcкaтa кoмпaния тoп 10 e peaлизиpaл
690 xил. бpoйки, pъcт oт 3,1%.
Любимeцът нa Eвpoпa - Vоlkѕwаgеn
Gоlf, ce нapeждa нa 9-тa пoзиция c 688
xил. и cпaд oт 12,9%. Чacт oт нeгo нaйвepoятнo ce дължи нa пycкaнeтo нa нoвия мoдeл и peшeниeтo нa пoтpeбитeли
дa изчaкaт нeгo.
Дeceткaтa ce oфopмя oт oщe eдин пикaп - Сhеvrоlеt Ѕіlvеrаdо. Oт нeгo ca
пpoдaдeни 644 xил. бpoйки, cпaд oт 1,5%.
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„Диви и щастливи“ –
филмът, който чупи рекорди
АЛБЕНА ЕВСТАТИЕВА

О

albena@bg-voice.com

Скоро романтичната екшън комедия пристига в Чикаго

пасни каскади, луди гонки, експлозии и много адреналин предлага най-новият български филм „Диви
и щастливи“. И не само – в
него има вплетени много любов, стремеж към щастие и изобилие от забавни
сцени, пълни със смях.
Българската романтична екшън комедия
излезе на екран в края на миналата година и
само за седмица се превърна в най-гледания
филм за 2019 година в България. Премиерата събра рекорден брой зрители и буквално
за дни лентата бе гледана от повече от 5000
души. Сега забавната история идва и в Чикаго, за да покаже качествено кино по холивудски и на българите тук.
която работи като чистачка в богато английско семейство, открадва 30 000 лева, за да
помогне на мъжа, в който е лудо влюбена.
Всичко обаче се обърква, когато по време на
обира в дома на богаташите се оказва синът
им, а Боряна

се принуждава
да го отвлече
И понеже не знае как да действа нататък,
прави най-логичното - обажда се на най-добрата си приятелка Мила.
По петите им тръгва полицията в лицето на строгия и безкомпромисен инспектор
Донев (Александър Сано) и полицай Албена
(Дария Симеонова). А те няма да се откажат,
А сюжетът наистина е пълен с много екшън, приключения и любов. Но преди всичко останало той е филм за смелата жена със
свободен дух, която сама определя своята
съдба.
Боряна (Яна Маринова) и Мила (Луиза
Григорова-Макариев) са две обикновени
жени с обикновени професии и мечти, пречупени от българската действителност. Нелепа ситуация ги принуждава да се справят
със собствените си страхове, като се втурнат
презглава

в лудо приключение
и борба
с предизвикателствата на живота. Бягайки от закона, двете успяват да преот-

Снимки: Facebook

крият себе си и да повярват във възможностите си.
Жанрът е романтична екшън комедия.
Леко и свежо на пръв поглед, филмът засяга големите теми за приятелството и любовта, за предаността, за правото на избор и за
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това, че всеки заслужава щастие.
В главните роли освен Яна Маринова и Луиза Григорова-Макариев, зрителите в Чикаго
ще видят и Александър Сано, Базил Айденбенц, Дария Симеонова. Филмът е истинско
удоволствие не само заради завладяващата

игра на актьорите и перфектната работа на
режисьора Мартин Макариев и сценариста
Борислав Захариев, но и защото е сниман на
едни от най-красивите места в София, Варна,
Велико Търново и Русе.
Сюжетът накратко разказва как Боряна,

докато не заловят двете престъпнички.
Боряна и Мила отказват да се предадат, а
решението им разпалва в сърцата онзи познат от детството огън, който ги е карал да се
чувстват диви и щастливи.
И след поредица от импулсивни решения
и налудничави действия започва шеметна
гонка с полицаите из цяла България.
„Направихме филм, който да разсмее публиката, но същевременно да покаже, че качеството на снимане има огромно значение.
Наблегнахме на екшъна, забавлението, дори
пародията.
Поставихме си високи цели, а най-важната
от тях е да не спираме да се развиваме“, казва за лентата Яна Маринова, която, заедно с
Александър Сано, е и продуцент на лентата.
В историята участват още Калин Врачански, Явор Бахаров, Асен Блатечки, Койна Русева, Ицо Хазарта, Пламен Манасиев, Теодора Духовникова и много други.

29 януари - 4 февруари 2020 г.

29 януари - 4 февруари 2020 г.
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Маникюрът и ноктите:
10 вредни
грешки
Ето как да си спестим неприятности
покрай грижите за красотата
ПРОЛЕТИНА
ПРОЛЕТИН
ПР
ИНА
А НИКОЛОВА

М

proletina@bg-voice.com

аникюрът е важен елемент от красотата на всяка жена. Но често той се
оказва вреден за ноктите
ни поради грешки, които
сами допускаме в грижите си за него. Ето
десет от тях.
Сред често срещаните грешки е ненанасянето на основа преди лака за нокти.
Основата е важна не само за да издържи
лакът за нокти по-дълго, но и за да предпази ноктите от увреждане. Ако редовно
пропускате основата, то ноктите ви найвероятно ще пожълтеят, ще станат по-чупливи или ще започнат да се белят.

Ненанасяте топ лак
Тук логиката е почти същата. Топ лакът,
от една страна, удължава живота на лака
за нокти. От друга, е задължителен и за
дамите с чупливи нокти, защото ги прави по-здрави, разяснява Rozali. Когато нанасяте топ лак, не забравяйте, че трябва с
върха на четчицата да нанесете и отпред
на ноктите, което ще ги предпази от начупване.
Друга грешка е липсата на грижа за
кутикулите. Кутикулите, или иначе каза-
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но, кожичките на ноктите, са често пренебрегвани. Но те имат важна роля както за естетичния вид на маникюра, така и
за здравето на ръцете. Задължително се
снабдете с масло за кутикули и масажирайте кожичките според указанията. Освен това ви съветваме
да избягвате изрязването
на кутикули. Вместо това
заложете на избутването им. Макар и двата
метода да имат противници и почитатели,
истината е, че когато
се изрязват кутикулите, човек може да получи инфекция.
Вредно за ноктите е и
пиленето им с движения напред-назад. Това е лоша практика,
често извършвана на само от неинформирани дами, които си правят маникюра
у дома, но и от „професионални“ маникюристки. Пиленето напред-назад прави
ноктите чупливи и пречи на красивия им
външен вид, когато не са лакирани.

Прекалявате с полиранията
Също често срещата грешка, допускана и от много маникюристки. Бъдете нащрек как маникюристката полира нокът-

ната плочка. Тази
процедура трябва да се
Т
прави не по-често от веднъж на два месеца, в противен случай ноктите стават почупливи. Важно е също така полирането
да не става напред-назад, а в една посока.
Ноктите страдат и от бързосъхнещи лакове, затова трябва
да сте особено внимателни с тях. Те са изкушение в нашето натоварено ежедневие, но
с тях трябва да се
действа
умерено.
В повечето случаи
тези лакове и продукти,
ускоряващи
изсъхването на лака,
съдържат
прекалено
много ацетон. Злоупотребата с тях може да доведе до
разслояване и повишаване чупливостта на ноктите.
Друг навик, който вреди на ноктите ни,
е да не носим ръкавици, докато маникюрът се „пече“ на UV лампа. Това е често
срещана грешка, за която обаче вина носят най-вече маникюристите.
При „печенето“ на лака трябва да носите специални ръкавици, които предпазват кожата на ръцете от т.нар. фотостареене.

Снимки: Freepick

Макар да не вреди точно на ноктите,
тази грешка е също толкова пагубна за
кожата на ръцете.
Беленето на лака също е сред грешките, които вредят на ноктите. Всички знаем онова неприятно усещане, когато част
от лака започне да се бели. Както и изкушението... да продължим да белим, защото сме на работа и нямаме лакочистител
подръка. Беленето на лака за нокти уврежда горния слой на нокътната плочка.

Не давате почивка
на ноктите си
В преследване на идеалните нокти през
цялото време, много често забравяте да
им дадете почивка. Независимо дали използвате гел лак или обикновен лак, не
забравяйте от време на време да дадете
възможност на ноктите си да „дишат”. Красиво оформените нокти без лак са също
толкова красиви, колкото и лакираните.
И накрая – грешите, ако не си правите домашни маски. Домашните маски за
здрави нокти са задължителни поне от
време на време. Независимо дали си забърквате смеси с яйца, кисело мляко и
зехтин, или използвате естествени масла, не забравяйте, че грижата за ноктите
ви не може да бъде само в салона за маникюр.

29 януари - 4 февруари 2020 г.
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На сбогуване:
Жан-Пол Готие
отново провокира
Ужасното дете
на модата й
каза „сбогом“ с
последната си
колекция в Париж

Погребването на висшата мода

Бела Хадид

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

У

proletina@bg-voice.com

жасното дете на модата ЖанПол Готие отново провокира
и в последната си колекция.
Тя бе представена по време
на Парижката седмица на висшата мода. С това дефиле Готие едновременно отбеляза 50-годишната си кариера в света но модата и й каза своето
„сбогом“. 67-годишният дизайнер оповести миналата седмица, че напуска света
на модата, за да се залови с нещо ново.
Негови музи, сред които моделът Дита
Фон Тийз и испанската актриса Роси де
Палма, присъстваха на дефилето или
участваха в него в театър „Шатле“. Канадската манекенка Коко Роча показа
умения, присъщи за ирландските танци,

Снимки: БТА

докато топмоделите Карли Клос, Бела и
Джиджи Хадид имаха специално поведение, свързано с всяко от носените от

Ирина Шейк

тях облекла. Това
бе нещо необичайно за участието им
в седмици на модата. Носена на ръце
от двама голи до
кръста мъже, Аманда Лиър също взе
участие в дефилето.
Актрисата Беатрис
Дал се появи облечена в дълга черна
рокля и пушеше цигара, преди да

хвърли фаса
на подиума
И Бой Джордж пя за сбогом

29 януари - 4 февруари 2020 г.

Дефилето започна с изнасяне на че-

рен ковчег. Оттам излезе първата манекенка, облечена в бяло като кукла. Така
висшата мода символично бе погребана, но нямаше съжаление, а радост,
свързана с този празник, по време на
който се изпи много шампанско. „Найхубавото предстои“, увери дизайнерът,
без да разкрива бъдещите си проекти.
За последното си дефиле висша мода
той се върна към използване на корсети, раирани фланелки в синьо и бяло,
рокли, съшити от колани, деконструирани джинси и панталони от плат деним. „Има прекалено много дрехи - не ги
хвърляйте, а ги рециклирайте“, призова
Жоан-Пол Готие.
Той накара мъжете да носят поли и да
се гримират. Той революционизира модата, като бе сред първите дизайнери,
в чиито дефилета участваха възрастни
манекенки и жени с наднормено тегло
или с татуировки. От първите си колекции той смесваше двата пола, различни
епохи, арогантното поведение на бедни
хора с това в луксозните квартали.
„Аз съм дискретен в модата, докато
той е провокативен - отбеляза наскоро
Пиер Карден, при когото Готие е направил първите си стъпки. - Това е неговият стил.“

Джиджи Хадид

43

BG VOICE

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

Планът на Мъск: 100 млн.
души на Марс до 2050 г.

Ш

ефът на космическата
компания SpaceX Илон
Мъск разкри, че планира да изпрати 1 млн.
души на Марс преди

2050 г.
Той и екипът му продължават да работят непрекъснато по осъществяване на
заветната си цел – да изпратят първите хора на червената планета. Мъск открехна още подробности за бъдещите
мисии, които се планират.
Освен че смята да изпрати 1 милион
души на Марс, той обмисля да се произведат 1000 ракети Starship през следващото десетилетие, с които революционният му план да стане реалност. Това
означава по 100 на всяка година.
След като бъде изпълнена тази цел,
ще се премине към същинската фаза,
която е свързана с изпращането на
средно три ракети на ден. По този начин
Илон Мъск смята да превърне пътуването в Космоса в

достъпна възможност
за всеки човек на Земята.
Шефът на SpaceX също така уточни,
че на борда могат да се качат около 100
пасажери. Припомняме ви, че Starship
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Компанията му SpaceX

смята да изпраща по
три ракети на ден

Снимкa: Space.com

е най-мощната и усъвършенствана ракетна система досега и ще може да носи
карго товар от 100 тона.
Ключова част от плана на SpaceX са
кратките времеви периоди, в които ор-

битите на Земята и Марс се изравняват и
това се случва веднъж на всеки 25 месеца. Това позволява на космическите кораби да се възползват от въртенето на
Земята и да се насочат към пътуване с

нисък разход на гориво към Марс.
От Илон Мъск разбираме, че SpaceX
ще изчакат, докато настъпи този период, и ще изпратят 1000 ракети Starship
в рамките на 30 дни на всеки 26 месеца.

29 януари - 4 февруари 2020 г.
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Движение, почивка, диета –
здравето в големия град
Д
Калифорнийски онколог написа няколко правила за мегаполисите

вижението е абсолютно необходимо за здравето на хората
в големите градове, припомни онкологът Дейвид Агус. Той
е основател на Института по
трансформативна медицина в Университета на Южна Калифорния. Наскоро медикът изброи правилата, които ще позволят на хората да останат здрави в един
мегаполис.
Един от първите съвети на Дейвид Агус
е да прекарваме време на открито, в гората или в парка, както и да се движим
повече. „Всъщност ние живеем заради
броя мускулни съкращения. Следователно движението за здраве е абсолютно необходимо“, подчертава той.
Агус също припомня значението на
почивката и съветва да й отделяме

минимум половин
час на ден
Според него почивката за четене или
просто за гледане през прозореца е необходима, за да се намали нивото на
стрес, натрупан през деня.
Друг принцип на живот в града Агус

29 януари - 4 февруари 2020 г.

Снимкa: Pixabay

нарече спазването на хранителен режим.
Той съветва да се яде три пъти на ден. Леката закуска, каза специалистът, може да

измени метаболизма. „В резултат на това
се появява излишно тегло, мозъчната активност намалява“, обясни Агус.

Лекарят припомни също, че трябва да
си лягаме и да ставаме по едно и също
време всеки ден.
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АЛБЕНА ЕВСТАТИЕВА

22

albena@bg-voice.com

хиляди паунда или
повече от 28 хиляди долара, за да
отидеш на вечеря с
питиета! Едно привидно безобидно предложение, което
обаче едва ли не крие нещо зад себе си.
Подобни многохилядни оферти валят
всеки ден към новите лъскави момичета на света. Те вече не са по кориците на
списанията, а са инфлуенсърки със стотици хиляди последователи и изглежда имат всичко, от което човек може да
има нужда.
Една от тях е Тайн-Лекси Кларсън.
Сексапилната британка сега е на 22 години, пътува по целия свят и вече е доста популярна - и в мрежата, и извън нея.
В Instagram Кларсън има над 422 хил.
последователи, като бройката нараства
ежедневно. Освен това е една от жените, които правят най-силно впечатление
по време на третия сезон на риалитито
„Love Island“.
По всички критерии тя е успешна и
известна, но славата има и тъмна страна, разказват BBC и webcafe. Пред медиите блондинката признава, че

$28 хиляди, за да
отидеш на вечеря!

Сред многохилядните оферти има и $100 хил. за „ескорт“ в Дубай

предложенията за секс
срещу пари
идват всеки ден, а за някои богати мъже
с пари и власт социалните мрежи се
превръщат в поредния каталог, от който да си изберат „плячка”. Тайн-Лекси го
определя като нов вид елитна проституция, обект на която са десетки привлекателни момичета из Instagram, но

Снимки: Facebook
Тайн-Лекси Кларсън

Роузи Уилямс

не само. Офертата да отиде на вечеря
с питиета срещу скромната сума от 22
хил. паунда тя получава, когато е на 19
години.
След участието й в „Love Island“ - британски риалити формат за запознанства, който често не е подходящ за лица
под 18 години - офертите стават още
повече и още по-щедри. С Тайн-Лекси
започват да се свързват както частни
лица, така и цели агенции за ескорт.
Сред предложенията има и такова за
50 хил. паунда за пет нощи в Дубай, като
авторът на поканата е готов да плати
и повече, само и само Кларсън да е до
него по време на екзотичната му ваканция. В офертата е включен и договор за
поверителност, за да може случилото се
през тези пет нощи да остане тайна.
В същото интервю за BBC Тайн-Лекси
споделя, че е отклонила всички тези
оферти, но се притеснява, че други момичета биха ги приели.
Инфлуенсърите, които все още не са
станали толкова известни, често не получават безплатни продукти и покани
от петзвездни хотели, само и само за
да ги публикуват после в профилите си.
Понякога те работят „на бартер“ с брандовете, но се случва и да предлагат услугите си безплатно, с надеждата, че
това е просто стъпка към върха.
Затова и за мнозина от тях суми от десетки хиляди долари или паунда звучат
крайно примамливо. Според Кларсън с
такива пари те ще променят живота си
веднъж завинаги. Уловката е, че за да ги
„заслужат“, трябва да се съгласят да извършват определен тип

„услуги“ от интимен
характер
27-годишната Роузи Уилямс потвърждава думите на Тайн-Лекси. Тя е била заедно с нея в предаването „Love Island“,
което заедно с Instagram явно е предпочитано поле за търсене на секс сре-
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щу пари заради струпването на млади,
привлекателни жени на едно място.
Роузи, подобно на Кларсън, също има
колосален брой последователи, които се наслаждават на сексапилните й
снимки. Двете жени споделят и склонността да се снимат в доста предизвикателни дрехи, които разкриват формите им, дело на съвременната пластична
хирургия.
Наскоро Роузи получава примамливо съобщение - заможен господин дава
100 хил. долара, за да прекара тя година
в Дубай като негов „ескорт“.
Дрехите, обувките и чантите, които
през това време инфлуенсърката ще си
закупи, също са изцяло за негова сметка.
Нещо повече, Роузи посочва, че покрай тези предложения, които явно стават все по-често срещано явление, се
оформя цял нов жаргон. Така например
повечето мъже пишат в съобщенията
си, че имат „важна транзакция“, която
държат да споделят с дамите.
Уилямс също отклонява подобни запитвания, но и тя е категорична - за някои момичета това би било само още
един аспект от славата и богатството,
към които се стремят. Въпреки това отначало Роузи е искрено изненадана от
неприличните предложения. Когато се
захваща с Instagram, тя е подготвена за
неприятности като сблъсъка с троловете и нездравото внимание към личния
й живот.
Но никога не е предполагала, че мъже
ще се опитват да я купят. Уилямс допълва, че това е една от малките, мръсни
тайни на инфлуенсърите, за които никой от тях не говори.
Пред BBC тя признава, че жените на
Instagram или дори не си и помислят да
легнат с някого за пари, или са го правили и ги е срам да си признаят.
Факт е, че има жени и от втората група. Често това са млади момичета, които още изплащат студентските си заеми,
докато в същото време все още не печелят достатъчно от рекламни партньорства. Много от тях дори

не гледат на действията си
като на проституция
защото познават мъжете, които им дават пари, и често си пишат с тях месеци,
преди да пристъпят към интимни взаимоотношения.
Така постепенно тези жени започват да приемат мъжете, които им дават
пари или им купуват разни неща, поскоро като донори, отколкото господа,
които си плащат за секс.
Всичко това се случва въпреки категоричната забрана Facebook и Instagram
да бъдат използвани за склоняване към
сексуални взаимоотношения.
„Няма да толерираме тези практики в
Instagram и тези, които нарушават правилата ни, ще бъдат изхвърлени от платформата“, съобщава говорител на социалната мрежа. До момента обаче няма
известен случай на забранен достъп заради сексуални оферти.

29 януари - 4 февруари 2020 г.
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Български и американски кораб се
срещат в тесен канал, където трябва
да се разминат. Единият капитан вика:
- Бегай у лево, бе!
Другият:
- Гоу лефт!
Не могат да се разберат. След дълго
умуване българският капитан събира
екипажа и пита:
- Някой от вас разбира ли английски?
Обажда се само готвачът:
- Аз, ама малко...
Излиза на палубата и вика:
- Ду ю спийк инглиш?!
Всички американци ревват:
- Йеееес!
- Ами оди у лево, бе!





☺





☺

Въображението на българина - цяла
година нагъва баници сутрин, за да
дойдат празниците и да яде още баница... ама с трепет...
Попитали англичанин, французин и
българин:
- Ако видите на тротоара монета, ще
се наведете ли да я вземете?
Англичанинът заявил гордо:
- Никога! Това е под моето достойнство!
Французинът:
- Ако е от две евро - може би...
Българинът:
- А, аз и без това си ходя наведен...





☺

Между евреи:
- Аврам, какво подари на младите за
сватбата им?
- Старинен сервиз за хранене за 12
души. А ти, Моше?
- Аз ли? Цедка за чай за 88 души!





☺

Американски индианец за пръв път
попада в Ню Йорк. Докато пазарува,
собственикът на магазина го пита:
- Е, как е? Харесва ли ви нашият
град?
- Да - отвръща индианецът. - А на вас
харесва ли ви нашият континент?





☺

Седи си един човек в кръчмата и
по едно време влиза китаец и сяда до
него. След няколко минути мъжът го
пита:
- Знаеш ли карате, кунг-фу, разни такива?
Китаецът го погледнал и рекъл:
- Е добре, защо ме питаш? Защото
съм китаец ли?
- Не бе, защото ми пиеш от бирата!





☺





☺

В цял свят алкохолизмът е признат
за болест. Само при нас питат:
- Защо не пиеш? Да не си болен?!
Идеята на Тръмп да вдигне стена по
границата с Мексико е гениална! Ето,
китайците от 2000 години имат стена и
нямат проблеми с мексиканските имигранти.





☺





☺





☺

Между шотландци:
- Вчера индианците скалпирали
Джон!
- Това е ужасно!
- Но още по ужасно е, че оня ден
платил 50 цента за постригване!





☺

След като разбрали, че бързият влак
от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били впечатлени от размерите на България.





☺

Веднъж един беден евреин, живеещ
единствено със сляпата си майка, толкова дълго се молил на Бог, че той се
смилил и му казал:
- Добре, ще ти помогна, но ще изпълня само едно твое желание.
Евреинът, без да мисли дълго, поел
въздух и започнал:
- Искам моята болна и сляпа майка

2060 година... В Лондон с нетърпение очакват екранизацията по последната книга на Джоан Роулинг „Хари Потър и демоните в Пенсионното.“
На въпроса: „Какво не харесвате в
климата на Норвегия и пречи ли ви
студът?“, случаен минувач отговорил:
- Климатът си е супер, студът не е
проблем, малко се ядосах миналата
година, че лятото се падна във вторник - по-хубаво е, когато е през уикенда, а не в делничен ден...





☺

+20°C - Гърците си обличат пуловерите (ако ги намерят).
+15°C - В Хавай си включват отоплението (ако го имат).
+10°C - Американците започват да
треперят, руснаците сеят царевица.
+5°C - Можете да видите дъха си.
Италианските коли спират да палят.
Норвежците се къпят на открито. Руснаците си отварят прозорците.
0°C - Водата замръзва в Америка, но
едва започва да се сгъстява в Русия.
-5°C - Френските коли спират да палят.
-10°C - Започвате да планирате пътуване до Австралия.
-15°C - Котката ви настоява да спи
във вашето легло. Норвежците си обличат пуловерите.
-18°C - В Ню Йорк засилват отоплението на максимум. Руснаците излизат
за последен пикник за сезона.
-20°C - Американските коли спират
да палят. В Русия започват да носят
ризи с дълги ръкави.
-25°C - Немските коли спират да палят. Повечето хавайци са мъртви.
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Депресия по български е когато
дори и чуждото нещастие не ви носи
радост.

да може да види как красивата ми жена слага диамантено
колие на шията на любимата
ми дъщеря в скъпата ми кола,
паркирана до басейна на разкошната ми къща на собствения ми остров!





☺





☺

Попитали веднъж сицилианските столетници:
- Как оцеляхте до такава
дълбока старост - сред толкова много трупове.
- Ами седяхме, наблюдавахме... и не задавахме въпроси.

оловина
п
а
н
и
с
- Чу х, че аполовина
немец, н рин.
бъ л га
стина.
- Да, наи мбинация
сна ко
- Прекра да правиш
– можеш изно, но си
рец
всичко п си право да
то
в пълно ш за у тре!
а
го отл а г

Американец към руснак:
- Представям си как обядвате: дървена маса, на масата бутилка
водка, черен хляб, сельодка, лук и пелмени. Под масата - картечница. На стената балалайка и будьоновка, в двора
танк, а на улицата мечка.
Руснакът:
- Пълни глупости! Как така една бутилка водка?





☺





☺





☺

В Германия се пие най-много бира,
във Франция - вино, а в България - когато някой черпи.
Бъди българин:
- истинският българин не пита къде
е тоалетната, той сам решава къде е тя;
- само българинът, когато гледа
нещо красиво, може да псува от възхищение;
- всеки може да намаже жена с ягоди и сметана. Бъди българин, намажи
я с боб!
Турист на тихоокеански остров.
Гледа - някакъв туземец яде кокосов
орех. Пита го:
- Ей, в тая жега как не ви мързи да се
катерите по палмите да берете орехи?
- Мързи ни, как да не ни мързи. Ама
ние не се катерим - чакаме да духне
вятър и да ги събори.
- Ами ако няма вятър?
- Е, в такива безветрени години казваме, че реколтата е слаба...





☺

Американец, французин и българин
говорят за подхода си при сваляне на

Виц в снимка

гаджета:
- Аз - казал французинът - кoгато заведа Жанет на ресторант и поръчам
шампанско, тя е шокирана. Когато поръчам трюфели, тя е моя!
Американецът казал:
- Аз пък, когато кача Джейн в новия
си додж и вдигна 200 км, тя е шокирана. Когато вдигна 250, тя е моя.
- Аз, като дам на Мара 10 лева, тя е
моя - казал българинът. - Сутринта,
като си ги взема, тя е шокирана...





☺





☺





☺





☺





☺





☺





☺

- Моше, ако имаш два мерцедеса, ще
ми дадеш ли единия?
- Разбира се!
- Моше, ако имаш две яхти, ще ми дадеш ли едната?
- Разбира се, без проблем!
- Моше, ако имаш две кокошки, ще
ми дадеш ли едната?
- Е, това не е честно! Знаеш, че имам
само две кокошки...
Грузинец спасил арменец от удавяне в Каспийско море и за благодарност арменецът вади спестовна
книжка и я подава на грузинеца. Грузинецът казал:
- За какво ми е, аз не мога да тегля
от нея!
А арменецът казал:
- Нищо, ще внасяш.
Във връзка с пожара в Париж у нас
се наблюдава следното: - повиши се
търсенето на романите на Виктор
Юго; много хора разбраха, че Юго има
романи; - голяма част от хората не разбраха с кого Юго е имал романи.
Според Стивън Хокинг до 100 години хората ще трябва да напуснат Земята, което ще е много тъпо за нас, защото магистрала „Хемус“ тъкмо ще е
завършена...
Българин стана първият изкачил
Еверест... с фразата: „Аз само да попитам нещо”...
Разговор, който може да се дочуе
само в България.
- Мини довечера да се видим за малко!
- Не мога, утре ще шофирам...
Турист в Гърция пита местен жител:
- Как живеете тук?
- Не много добре. Знаете ли, тук
нищо не расте.
- Как, дори ако се засее ръж?
- Е, ако се засее, е друга работа...
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Руло „Стефани“

Смокинов кекс с орехи

Н
С

варяваме 3 от яйцата. В друга тенджера с подсолена вряща вода
поставяме 3 моркова. Поръсваме
с 1 щипка захар и варим на тих огън в
продължение на 10 мин.
Омесваме 1 кг кайма с 1 сурово яйце
и нарязан на ситно ½ глава кромид лук.
Поръсваме със сол, 1-2 ч.л. чубрица и
черен пипер на вкус. Добавяме ситно
нарязани 5-6 стръка магданоз и 5-6 с.л.
галета.
Разстиламе каймата с мокри ръце
върху кърпа, поръсена с галета. Оформяме правоъгълна форма с приблизителни размери 30х40 см и по дължина

подреждаме нарязаните на половинки
яйца, ивичките моркови и 2-3 броя кисели краставички. Запечатваме рулото
от двете страни и го завиваме по дължина, като започваме там, където е плънката. Поставяме го със затворения край
надолу в намаслена с олио тава.
Поръсваме с галета. Загряваме олио и
поливаме рулото. Наливаме вода в тавата. Печем 30-45 мин. във фурна, загрята
на 180 градуса. Поръсваме рулото със
100 г настърган кашкавал и печем до зачервяване. След изпичане оставяме рулото да почине за 10 мин., след което го
нарязваме на филийки.

СУДОКУ

акисваме 10-12 смокини в 120
мл вряла вода, оставяме ги за
около 10 мин.
Запичаме в сух тиган нарязаните на
дребни парченца 100 г орехови ядки.
Приготвяме тестото. Пресяваме 200 г
брашно заедно с 1 ч.л. бакпулвер и ½
ч.л. сода, поръсваме с ½ ч.л. сол. Разбъркваме много добре сухите съставки.
В отделна купа смесваме 1 яйце със
100 г захар, наливаме 50 мл прясно
мляко и 50 мл олио. Разбъркваме за
кратко, прехвърляме към сухите съставки. Прибавяме 1 к.ч. от течността,
в която са били накиснати смокините.
Разбъркваме, докато се получи гъстота
като на картофено пюре.
Прибавяме отцедените и нарязани
на парченца смокини, както и запечените орехови ядки.

Намасляваме и набрашняваме дъното и стените на продълговата форма
за кекс. Прехвърляме сместа, изравняваме повърхността. Поставяме кекса
в средата на предварително загрята фурна. Печем на 180 градуса, 45-60
мин., като след 40 мин. проверяваме с
шишче или клечка за зъби дали кексът
е готов.
Приготвяме глазурата. Към 100 г пудра захар прибавяме 2-3 с.л. лимонов
сок. Добавяме с помощта на клечка за
зъби 2-3 капки жълта сладкарска боя,
размесваме добре. При нужда добавяме още лимонов сок, за да стигнем желаната гъстота на глазурата. Нанасяме
върху сладкиша.

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: Нашата родина. Вел. Лай. Лонжи. Наиби. Тим. Таити.
Чертог. Габе. Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Свине. Основа.
Ореол. Нар. Ток. Коран. Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. Гега. Хисар.
Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. Пирели. Нарин. Кри. Нен.
Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псета. Кекс. Ша- шарми.
Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. Тал. Колов. Стрик. Балами.
Анали- тика.
ОТВЕСНО: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. Вал.
Чай. Барок. Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тлаки. Илици.
Мерки. Роидис. Орхит. Изпит. Конте. Аорти. Анфас. Ясла. Джинс.
Раиса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. Тасева. Черво. Ириси. Цанов.
Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. Рекет. ТТ. Свити. Ендрю.
Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. Алигаторът албинос. Кука.
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Астрологична прогноза
29 януари - 4 февруари 2020 г.

ОВЕН
Въпреки че често се
изкушавате да спорите с всички, защото не признавате
авторитети, невинаги сте прави. На колегите и шефовете
няма да им хареса
агресивното отношение, но ако не превишите определени граници, няма да има
последствия.Винаги сте готови за битка
и така може да превърнете сътрудниците си във врагове. В напрегнати моменти
не е нужно да действате импулсивно. Ако
сте изкушени да подадете оставка или да
нарушите някои споразумения, трябва да
бъдете много внимателни.

ЛЪВ
Имате
икономическа стабилност,
която може да
бъде използвана
за осъществяване
на важни проекти
в професионалния
живот. Ако сте решили да инвестирате пари в някое начинание, тези дни са идеални за финансови
инвестиции, но винаги се старайте да проверявате всички книжа, преди да подпишете документите. Ако сте започнали нова
кариера, сега може да виждате някои малки, но важни резултати, докато ако останете на предишната си работа, изгодите ще
бъдат по-малко и оптимизмът понижен.

СТРЕЛЕЦ
Всички пътувания
с кола, влак, самолет ще са много положителни и ще ви
позволяват да получите добри финансови и професионални облаги.
В никакъв случай не трябва да се отказвате от удоволствията и да пестите пари от
почивка. Използвайте всеки момент да се
забавлявате и отдъхвате с близките. Така
настроението ви ще бъде много положително, благодарение на близостта на любимия или семейството, което е много важно
за вас. Подберете най-приятната за вас диета или спорт, за намаляване на теглото.
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ТЕЛЕЦ
Изпуснатите ви нерви могат да развалят много изгодни
проекти. Професионални възможности
няма да ви липсват,
но да се адаптирате
към друго място на
работа или обстоятелства, невинаги ще
успявате. Не се очакват някакви необичайни неприятности, но не трябва да правите и големи разходи. Ако ги поддържате на нормално, балансирано ниво, няма
да имате никакви проблеми. Най-важното
е да се чувствате добре и да нямате никакви свръхочаквания относно възможностите.

ДЕВА
Тези, които все
още търсят работа,
трябва да се възползват от днешните възможности
за бизнес контакти
с непознати хора,
за да получат положителни отговори. Ходете на интервюта,
изпращайте автобиографии, действайте,
не стоите на едно място, защото обстоятелствата са благоприятни за намиране на
добра работа. Всъщност, ако през този период започнете нова работа, може да продължите безпроблемно да градите кариерата си в течение на много години и няма
да имате трудности.

КОЗИРОГ
Ще се радвате на
подкрепата
на
близките си хора, в
почти всяка житейска ситуация. Ще
откриете, че имате
повече приятели,
отколкото сте си
мислели. Работата в екип, социалните взаимоотношения ще са от голяма полза и ако
сте разумни и имате необходимите умения, може да постигнете невероятни резултати. Вероятно ще играете важна роля
в решаването на проблемите на другите.
Всичко ще се развива прекрасно, ако внимавате по въпросите, свързани с морала и
законността.

БЛИЗНАЦИ
Планове трябва да
правите въз основа на доходите, които получавате. Макар да не може да
се каже, че това е
специална задача,
добре обмислените
инвестиции ще работят през следващите
дни и седмици и могат да донесат добри
печалби. Не е нужно да влагате всичките си пари, оставете си и за „черни дни“.
Дори да възникнат някои допълнителни трудности, не е нужно да ги тълкувате
като наказания, просто трябва да гледате на тях позитивно, само така ще спечелите.

ВЕЗНИ
Денят ще ви позволи да поправите много неща,
да намерите добър вътрешен баланс и перфектна
хармония в отношенията. Ако от
дълго време сте необвързани или през последната година вашата връзка се е разпаднала, тогава сега е най-доброто време за
нови любовни отношения и срещи. Много
е важно да направите вашите романтични
взаимоотношения по-стабилни и да тръгнете по път към създаване на семейство.
Физическата ви форма ще е отлична, ще
имате повече енергия, за да работите.

ВОДОЛЕЙ
Социалният статус,
престижът и вашата популярност ще
се увеличат. Може
да разчитате на
късмет, само ако
сте разумни и обръщате повече внимание на възникващите проблеми. Възможно е в любовта да не се чувствате много
добре, не защото нямате възможности, а
защото не сте уверени в собствените си
сили. Твърде голямата срамежливост, съчетана със силни емоции и задръжки, пречи да покорите желания човек, а тези, които имат връзка, не могат ясно да изразят
своите чувства и да проявят нежност.

РАК
Наблюдателността
и способността да
действате винаги навреме са полезни качества и те ще ви донесат признание от
другите. Въпреки че
понякога сте твърде
твърдоглави, ще може да се справите с
всички предизвикателства и да реализирате повечето от вашите цели. Макар че
поради липса на свободно време ще ви е
трудно да си починете и откъснете от настоящите проблеми. Парите няма да са
проблем за вас, дори ако всички инициативи, които сте предприели, не са били
финансово благоприятни.

СКОРПИОН
Погрижете се за
здравето си, в състояние сте да се
отървете от някои
малки или големи здравословни
проблеми, защото имате възможността да намерите най-доброто лечение или да срещнете
най-добрия лекар. Ако обичате да сте в
движение, сега всички пътувания са много препоръчителни. А по време на някои
от тях може да срещнете много важен човек, който да играе съществена роля в бъдещата ви работа и в последствие да ви
стане приятел или дори любим.

РИБИ
В трудна ситуация сте изпаднали, от която може
да излезете без огромни усилия. Въпреки това вие изпитвате желание
да се изолирате далеч от света и в самота. Така отношенията
ви страдат и въпреки че имате всички условия да бъдете щастливи, отрицателните чувства ще наранят ненужно връзката.
Не само отношенията с противоположния пол са засегнати, но и приятелството
и професионалните контакти. Ако ви се
струва, че развитието е спряло, причината
може да е във вас.
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„Всеки иска да е първи, човек
още не е дорасъл да бъде втори“

Спомен за Блага Димитрова 98 години след рождението й

Блага Димитрова
в цитати

П

Всичко онова, което ни
сковава в собствени
граници, не сме ние.
Ние сме, когато станем своята противоположност.
Когато
се изскубнем от верижката и изненадаме себе си. Ние сме
онова, което прави
от нас любовта.“

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

омните ли „Лавина“ на
Блага
Димитрова?!
Онова чисто, снежно,
планинско приключение?! Романът за
човешките взаимоотношения, за
приятелството, за любовта, за радостите, но и за страховете!
На 2 януари се навършиха 98
години от рождението на голямата българска поетеса, писателка, литературен критик, дисидент
и политик на България. Тя издъхна
на 2 май 2003 година, на 81-годишна
възраст, след сериозно онкологично
заболяване и тежък инсулт в спешната
болница «Пирогов“.

Всеки иска да бъде
първи. Оттам произтичат паданията
от скалите, забавянето, връщането от
сред път, тъпченето на
едно място. Никой не е
съгласен да бъде по-назад. Човек още не е дорасъл да бъде втори.“

Две дати, а по средата им
цял един живот...
Преди 17 години тя си замина, но
нейните”Лавина“, „Лице“, „Пътуване към
себе си“ са тук, за да ни човъркат мислите. Тя е тази, която ни подари деликатната си поезия, размислите си за същността на жената и мъжа, за мястото на
човека в потока на живота, приноса му
и за любовта.
И в днешни дни светът на Блага е една
идеална вселена. Той е райска градина, в която всичко е деликатно, красиво, нежно. Светът й е една невъзможна
реалност, която остава неосъществена.
Можем само да четем за нея, защото важните неща убягват на човека все повече днес.
В интервю за френския журналист
Ален Шевалерие през януари 1989 г.,
излъчено по радио „Свободна Европа“,
Блага Димитрова, която няколко години
по-късно стана първият български вицепрезидент, казва:
„Аз не съм много за бързането - бързането в творческата работа не дава много добри резултати. Не зная как ще се
развият нещата в другите страни, но все

ми се
Снимкa: Webstage
иска в
България да
се намери някакъв
свой път, така както е било по време на
Възраждането. Нашите предци са търсили наши форми, подходящи за традициите, за нашето ниво на културно и историческо развитие.“...
Но преди всичко Блага беше познавач
на хората. В „Лавина“ тя разказа за величието на планината, но през живота на
група алпинисти, за страстта им да преодоляват всеки изпречил се пред тях камък, без да го заобикалят, за желанието
им да покорят висините, изпречили се
пред погледа им.
Нима всеки един от нас няма в живота си

поне една своя „Лавина“
Една своя вселена от чисти и дълбоки чувства, от силни усещания, от емоции на радост и болка, на смут от непроверени чувства, от неразпозната любов
– дори към самия себе си. Радост, тъга,

Да се чувстваш нужен. Въпреки всичко. Да бързаш занякъде, да носиш нещо, да
вярваш, че те чакат, че без
тебе не могат, че се взират в
далечината идеш ли. Да изненадаш света с някакво откритие… Не е възможно да
бъдеш излишен на тоя свят.
И последният човек е нужен
някъде, някому, за нещо.“
Най-дълъг и най-стръмен
е пътят към себе си. Твоята същност непрестанно се
мени и ти убягва. Още никой не е открил пряк и лесен път към истинския себе
си. Тоя път заобикаля през
другите. За да разбереш
себе си, трябва да разбереш
другите. Грешки съпътствуват това лутане към себе си.
За да се откриеш, е нужна
смелост, вътрешна освободеност, право на експеримент“.

страх, еуфория – все чувства, помитащи
ни от лавината, независимо дали някога сме стъпвали в планината, дали сме се
взирали отблизо в заснежените й върхове, или сме я наблюдавали отдалеч, от
безопасно разстояние. Лавина, която ни
отваря сетивата за красивото, за смисленото, за любовта, за пиршеството на
чувствата ни.
„Живот без задъханото присъствие
на Случая е мъртвило. Самото предусещане, че може да те връхлети нещо непредвидено, че изобретателният Случай диша нейде в тила ти, че те причаква
зад оня гребен на планината, зад оня дънер – това придава на дните тръпчивия
жизнен сок. Да си нащрек: нещо ти предстои! Това е може би истинското съществуване. В такива мигове на изтръпване
пред неизвестното влизаш в контакт с
всичко“., пише писателката в „Лавината“.
Ето още няколко цитата, които ни връщат спомена за нея, дни след датата на
рождението й:

Пътеките те водят,
накъдето им скимне
Всеки човек си има своя. Коя е твоята
пътека? Още я търсиш? Всички пътеки те
викат, всички те мамят нанякъде, всички ти обещават нещо. Искаш алчно всички да бъдат твои. Но това е невъзможно.
Всички – то значи нито една. Най-после
трябва да рискуваш и да тръгнеш по
една единствена. Да я наречеш своя. И
да я извървиш докрай.“
И тя извървя своята единствена пътека... „Не се бойте, че ще ви стъпчат –
стъпканата трева се превръща в пътека...“
След залеза...
След залеза на всяка обич,
настъпва болка и тъга.
След залеза на всяка вечер
остава мрак и тишина.
Когато някой си отива,
ти нямаш сили да го спреш.
Когато видиш, че една любов умира,
ти не можеш с нея да умреш.
Разбираш, че мечтите са измама,
че си обичала, а обич няма,
че споменът е болка отлетяла,
че си била щастлива, а не си разбрала.

Снимкa: Faktor
С Радой Ралин
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Снимкa: zovnews
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Смъртта на баскетболиста:
На Коби Брайънт, с любов
К

Звездата загина в самолетна
катастрофа на 41 години

оби се сбогува с баскетбола с писмо, като
обяснение в любов
към играта. Това бе поредното му неочаквано
и искрено превъплъщение.
Думите му бяха превърнати
във филм, а филмът спечели
„Оскар“.

С

ветът все още се опитва да
осмисли трагедията, която
се случи в неделя сутринта.
Тогава Коби Брайънт, един
от най-обичаните играчи от
НБА, загина в катастрофа с хеликоптер.
В мъглата над Калабасас, Калифорния,
смъртта намери и 13-годишната му дъщеря Джиана-Мария. Смята се, че двамата са пътували за баскетболен турнир.
При инц идента са загинали още 8
души. Няма оцелели. Частният хеликоптер „Сикорски“, с който са пътували, е изгубил височина, разбил се е и се е запалил.
Смъртта на баскетболиста потопи в
скръб фенове, звезди на спорта, киното и музиката, политици, милиони хора
по света... С цветя, баскетболни топки и
снимки хиляди негови привърженици
се отправиха към лобното му място западно от Лос Анджелис. Наложи се полицията да излезе с призив да стоят настрана от мястото на катастрофата, за да
не пречат на разследването.
Хиляди други фенове се събират на
знакови места по целия свят, за да изразят мъката и уважението си към баскетболната легенда.

Кой е Коби Брайънт
Брайънт е петкратен шампион на НБА
и двукратен олимпийски шампион със
САЩ. Той става едва петият играч, който
влиза в НБА директно от гимназията. По
време на драфта Коби дори няма 18 години, така че родителите му подписват
неговия първи договор с „езерняците”.
На 23 август гардът навършва пълнолетие и подписва собствен контракт преди началото на първия си сезон в лигата.
Следват 20 паметни сезона, в кои-

Снимки: БТА
Мястото на трагедията

то Брайънт спечели пет титли, 18 пъти
беше избиран в Мача на звездите и
стигна до третото място при най-добрите реализатори в цялата история на
НБА. През цялата си кариера той остана верен на един клуб - „Лос Анджелис
лейкърс“.
Освен с петте титли Брайънт може да
се похвали още с две награди за най-полезен играч на финалите (2009, 2010 г.),
една за най-полезен играч на редовния
сезон (2008 г.), четири за най-полезен играч в Мача на звездите (2002, 2007, 2009
и 2011 г.), както и с две отличия за найдобър реализатор в НБА (2006, 2007 г.)
Брайънт има и една награда в конкурса за забивки преди Мача на звездите, която печели още при дебютното си участие през февруари 1997 г. Той
завърши кариерата си с 25.0 точки, 5.2
борби, 4.7 асистенции и 36.1 минути
средно на мач.
На фона на сухите цифри за успехите
и призовете, Коби със сигурност спечели една друга безспорна награда – любимец на феновете, една легенда с широка усмивка, която остана завинаги на
41 г.

Писмото му до
баскетбола, което
му донесе „Оскар“

„Скъпи Баскетбол“
(oт Коби Брайънт)

„От момента,
в който започнах да навивам на топка чорапите
на татко
и да стрелям въображаеми победни точки
в Great Western Forum*,
знаех, че едно нещо е реално:
Влюбих се в теб.
Любов тъй дълбока, дарих ти всичко на света От моите мисли и тяло до моите дух и душа.
Като шестгодишно момче,
дълбоко влюбено в теб,
никога не видях края на тунела.
Видях единствено как тичам все напред.
И така побягнах.
По игрището надолу и нагоре тичах
след всяка загубена топка - но за теб.
Ти поиска моя устрем,
Сърцето си на тебе дадох.
Защото изпълни го с любов.
Играх през пот и болка,
но не защото предизвикан бях,
а защото ТИ ме призова.
Направих всичко заради ТЕБ,
защото това е нещото, което даваш,
когато някой те накара да се чувстваш
тъй жив, както ти накара мен да се усетя.
Ти дари шестгодишното момче с мечтата му за „Лейкърс”,
за което винаги ще те обичам.
Но моята любов към теб не може натрапчиво да продължава.
Този сезон е всичко, което ми остана да ти дам.
Сърцето ми ще може всички удари да понесе,
съзнанието ми с натиска ще се оправи,
но тялото ми знае, че е време за раздяла.
И ние с тебе знаем, че независимо какво ще правя след това,
Винаги ще бъда онова момче С чорапите на топка свити
и кошчето за смет във ъгъла.
Пет секунди има до сирената,
а топката е в моите ръце.
5... 4... 3... 2... 1
Винаги ще те обичам.

ЛеБрон Джеймс: Ще продължа всичко това, братко

Л

еБрон Джеймс обеща да продължи наследството на Коби Брайънт при първия си публичен
коментар след трагичната загуба на суперзвездата и дъщеря му.
Той потвърди, че двамата са говорили буквално минути преди инцидента и
все още не може да повярва, че това се
е случило.
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„Не съм готов, но все пак ще започна.
Всеки път, когато се опитвам да стартирам обаче, започвам да плача, защото
мисля за теб, прекрасната Джиджи и за
връзката и приятелството, която имаше между нас. Буквално чух гласа ти
преди да заминем от Филаделфия и тогава и през ум не ми мина, че това ще е
последният ни разговор“.

„Разтърсен и разбит съм братко!
Обещавам ти, че ще продължа твоето
наследство!, написа той.
Стотици известни хора по целия свят
се сбогуваха със звездния баскетболист с трогателни постове в социалните мрежи.
„Няма думи, които да опишат болката, през която преминавам“, напи-

са близкият му приятел и съотборник
в „Лейкърс“ Шакил О’Нийл. Подобно
беше и посланието на Майкъл Джордан. Той определи Брайънт като един
от най-великите баскетболисти.
Джей Ло, Никол Шерцингер, Джак
Никълсън, Тейлър Суифт и много, много други звезди публикуваха снимки с
Коби и се простиха с него.

29 януари - 4 февруари 2020 г.

BG VOICE

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

Урокът, който
той ни даде

Никой
не мрази
добрите. Всички
мразят великите“
„Най-важното нещо е да опитваш да вдъхновяваш хората, за
да могат да бъдат велики във
всяко нещо, което правят.“

ИВО ИВАНОВ

”БГ баскет“

...Сравняваха го с Джордан. Милиони фенове го боготворяха. Но в същото време... той играеше без удоволствие, с някакъв гняв, който може би бе
рожба на вродения му перфекционизъм
и желание да печели на всяка цена. Не
се доверяваше на никого. Бе станал отшелник в собствения си отбор… Играчите страняха от него. Треньорите му го
наричаха неуправляем. Бе себичен, труден, сприхав, егоистичен. Започнаха да
го наричат примадона...
И тогава... баскетболистът направи
най-красивото си и неочаквано изпълнение и със зъби и нокти си проправи
пътека в джунглата към... себе си.

Не е лесно да се
преоткриеш на 30 години.
Да признаеш грешките си...
Промяната му бе драстична и почти
светкавична. Първо бе забелязана между двата коша. Топката спря да потъва в
ръцете му като в Марианската падина
- Коби подаваше! При това органично
и с готовност. Предварително заучените отигравания на отбора вече не бяха
прекъсвани наполовина от внезапните
му изстрели. Лицето му все по-често се
озаряваше от голяма искряща усмивка.
Той се движеше по паркета с по-особена
лекота. Вече нямаше гняв. Имаше... удоволствие. Дори еуфория. Коби вече не
играеше в полза на себе си... той играеше в полза на самата игра…
Но това не беше всичко. Превъплъщението на Коби имаше повторение. И
то не само едно. Гледахме ги едно след
друго на забавен кадър и на игрището,
и извън него. Забелязах, че започна да
дава пресконференции след мач, държейки двегодишната си, сладка като
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„Най-важна е победата. Няма
средно положение. Няма почти.“
„Веднъж познаеш ли провала,
отдадеността ще ти донесе
успехи.“

бонбон дъщеричка Джиджи на коляно.

Усмивката не слизаше
от лицето му…
Разтвори широко вратите към себе
си и даде възможност на целия свят да
открие интелекта, речника и ерудицията му. Оказа се, че характерът на Коби е
далеч от клиширания образ на ограничения спортист. Тъй като бе израснал в
Италия, Брайънт имаше особен афинитет към европейската култура и манталитет. Обичаше изкуството, литературата, модата, футбола. Беше полиглот и
даваше интервюта на перфектен италиански и испански. Изостави клубовете
и съмнителните обожателки и се отдаде изцяло и безпрекословно на семейството си.
Междувременно печелеше всичко - шампионски титли, световни първенства, олимпийски златни медали,
трофеи за най-полезен играч на лигата и т.н., и т.н. Сега вече след всеки негов успех съотборниците му го носеха
на ръце… Коби вече не трупаше просто точки и рекорди. Той трупаше митология...
Когато скъса ахилесовото си сухожилие, не се отчая. Той знаеше, че просто е
дошло време отново да преоткрие себе
си. Направи го с неистово усилие, постоянство и интелект. И когато се завърна
в игра, отново бе неотразим... В резюмето му има много постижения, но той отказа да гони рекорда на Карийм Абдул-

Джабар за най-много точки в историята
на лигата. Новият Коби нямаше нужда от
това. Той вече бе открил мястото си сред
стенописите на баскетболната базилика. Искаше да се откаже от играта, преди
тя да се е отказала от него. Коби изигра
последния си мач на 13 април 2016 г. В
сблъсък с „Юта джаз“ 37-годишният Брайънт вкара зашеметяващите 60 точки и
донесе победа на своите „Лейкърс”...
Такъв бе човекът Коби Брайънт... този
зад завесата... Неговата постановка продължава. В нея има геройства, приключения, разочарования, слава и рекорди,
но това, което я прави достойна за бис, е
големият урок, който винаги ще носи в
себе си. Урокът, че никога не е късно да
преоткриеш себе си. Никога!

„Красотата на това да си благословен с талант е, че можеш
да се извисиш над критиците и
да създаваш красиви моменти.“
„Много лидери се провалят, защото нямат смелостта да вземат правилното решение.“
„Не разбирам мързеливците. С
тях говорим на различни езици.
Не ви разбирам. Не искам да ви
разбера.“
„Болката не ти казва кога да
спреш. Болката е просто глас
в главата ти, който се опитва
да те дърпа назад, защото знае,
че ако я преодолееш, ще се промениш.“
„Добре е да имаме хейтъри. Защото никой не мрази добрите.
Всички мразят великите.“
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Работа
Предлагам

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

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся CDL
шофьор за pick up - delivery може и бед
опит. Тел 847 224 5462 №17307
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Pабота за собственици на камиони!*Midwest Accounts!
*24/7 Dispatch от Dispatcher с 15 год. опит
*Предимно леки товари! Чек всеки Петък
*Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847483-8787 №17310
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking
Company is Hiring Owner Operators /
Contractors more than 20 years of Experience
in Trucking for more info call 773-580-4032
№17313
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$15.00, Зипкод 60025, Жена с кола
за чистене на къщи. 2247666445 №17314
ОЦЕНИТЕЛ,
Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се
специалист по оценка и закупуване на автомобили. Заплащане - заплата + комисион! 7076061068 №17315
HIRING A DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60126, We are
currently looking for OTR Owner Operator.
We offer brand new 7 car auto trailer for
RENT, excellent salary with potential to earn
over 100K a year, great working atmosphere.
You must possess: your own truck and CDL
Class A. Send email to: ruseautotransport@
gmail.com 2242657471 №17320

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
STAFF ACCOUNTANT,
Цена US$0.00, Зипкод 60030, Great
Lakes Gelatin Co is looking to hire a Staff
Accountant. The position requires a Bachelors
Degree in Accounting, Finance or Economics
and 3-5 years of diverse experience with
strong cost and inventory accounting. Please
forward your resume to Lynn Harshbarger at
lynnh@greatlakesgelatin.com 8472317465
№17327
CDL A DRIVER,

MATERIAL DRIVER ,
Цена US$0.00, Зипкод 60527, Tърсим material purchasing assistant and
material driver .Full Time to help with
obtaining permits and materials. Не
се изисква опит.Необходимо е да
имате добър английски. .Офиса е
в Burr Ridge.Обадете се на 630-2271111 №17256
ШОФЬОР CDL-А,
Цена US$ 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
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 $2.50-dry van.Тел
312-231-4472 7734338323 №17304
OWNER/DRIVERS,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD
Freight набира owners, сериозни хора за
сериозна работа, букинг на ry vans-5000 до
6500 на седмица. .reefer booking-5500-7000
на седмица. за шофьори: volvo2019 i-shift,
добро заплащане . не се чудете, а звънете.
Благодаря ви. Тел.: 7738274439 №17244
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60525, company is
doing midwest to west coast loads and backpay is based on experience.For more details
call 708-668-5736 №17245

CDL DRIVER,
Цена US$ , 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
НАЕМАМ CDL A,
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита
локъл, всеки ден в къщи, без логбук ограничения, паркинг до 72&59 3127312599
№17324
СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна
Фирма наема работници за снабдяване
на строителни материали Изисква се шофьорск 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 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

Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без
нарушения и с опит. Над 80К год. Каране
по договаряне. Само за професионалисти!
7734128280 №17329
ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL
шофьор с опит за pickup- delivery. $300 на
ден. Тел 847 224 5462 №17288

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

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
pre-booked previous day / 24/7 Dispatch
support; 8477910050 №17289

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
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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
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
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Търсят се
жени,
caregiver,
part-time,следобени
часове Chicago, Arlington Heights,
Hoffman Estates. $15 на час. 847-813-5108
8478135108 №17261
DISPATCHER ASAP ,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking
company is Hiring Dispatcher for its location
in Lake Zurich ,IL We require fluent English
and computer skills for more info call 773580-4032 7735804032 №17277
MAINTENANCE MANAGER,
Цена US$ 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
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Без нарушения и с опит. До 80К/год. Каране и почивкапо договаряне. Старт- 15 Март. 7734128280
№17184
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 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)479-2318 №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

29 януари - 4 февруари 2020 г.

CDL DRIVER NEEDED!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Small
family owned company looking
for cdl a, hazmat endorsed driver!
Otr, all 48 states (we take your
needs in consideration) Will work
with you on areas you do not want
to go to. Requirements: 2 years
experience Hazmat preferred Good
communication Good driving record
Job offer: $.60/mile + pay increases
available + monthly bonuses/
insurance coverage/ good driving
bonuses Otr 48 states Dry van/ hazmat
loads Call now! Daniel (847) 532-8824
6825976108 №17151
CDL CLASS A,
Цена US$ 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
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, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение.
7737421234 №17090
ШОФЬОР,
Цена US$, 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.:
+359-876-511-784 Viber №16634
LOCAL DRIVER CLASS B,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position
available for local driver class B HAZ MAT
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 pm
8475329087 №16501
COAST TO COAST
CDL -TEAM DRIVERS,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, I need team
drivers 50% hook and drop work need more
info tel 847 254 2504 Emil №17305
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ,
Цена US$ 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

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
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
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
КАМИОНИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Добре
платени товари за притежатели на
камиони с рейт конфирмейшън от
шипър или брокер, ние изискваме
детеншън от ваше име, предлагаме
репорт на печалба/разходи, подаваме IFTA и weight distance tax, UCR и
MCS-150. Асистираме при започване на транспортен бизнес. Комуникация на български. Tel.: 407772534
№17326

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
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся работа
като помощник-учител в детска градина.
Имам дългогодишен опит с отглеждане
на деца и работа с тях. Тел: (773)704-3463.
№17317

РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60656, Търся да гледам деца. Имам дългогодишен опит с отглеждането им и заниманията с тях. N East
River Rd, Chicago, IL 60656 Тел: (773)7043463 №17318
BABYSITTER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Предлагам услуги като домашна помощница/
детегледачка.Lake Zurich- Palatine area.
2247301187 №17297
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60070, Caregiver с
опит и кола търси да замести кергивъри в
почивните дни. Намирам се в Prospect Hts.
Ph:872-400-1904 №17276
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с
опит от България търси работа. За контакт
Viber +359876511784 №17226
DISPETCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с
опит от България търси работа. За контакт
Viber +359876511784 №17234
DIPATCHER,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, 3% dry van
reefer haz mat flat step deck car hauler ifta
all permits book keeping. Тел.: 7278355206
7278355206 №17162
ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60106, Търся работа
от дома. предложения на e-mail:VsslPvlv@
comcast.net или текст на тел.: 773-7123757. 7737123757 №17165
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген
37 год търси бедна, сериозна и отговорна
жена с американски паспорт. Подробности по телефона. 7738959620 7738959620
№17183
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za
gledane na momichence na 18 meseca v Mt
Prospect.Za poveche informacia obadete se
na 248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит
търси работа. Намирам се в България.:
+359-876-511-784 Viber 359876511784
№16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или
офиси за почистване. Тел.: 7088900577
7088900577 №16519
SOMEWHERE ELSE
TRUCKING DISPATCH,
Цена US$0.00, Зипкод , Диспечер с 3-годишен опит търси работа. За контакти 708800-7449 №17316
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
CONDO FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60004, 2 bedroom, 1.5
bath condo for rent in the Arlington Heights
neighborhood (Lake Cook Rd & 53Hwy.
Newly remodeled, 2nd floor. 7732267940
№17319
ROOM FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60005, Обзаведена
стая под наем в Arlington heights Тел.773865-9469 №17322
2BED ARL HTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60005, Обзаведен
2 спални апартамент Arlington Heghts
7738659469 №17323
СТАИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под
наем стаи в Des Plaines, 7739344547
7739344547 №17330
ONE BEDROOM HOFFMAN ESTATES,
Цена US$1000.00, Зипкод 60169, Дава се
едностаен апартамент под наем в Hoffman
Estates на 5 мин от woodfield mall На 1 мин
от Higgins и Golf rd. В цената са вкючени
вода и отопление За контакт : 2244156618
№17333
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2 BED/2 BATH,
Цена US$ 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
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
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
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
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
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
COAST TO COAST
FOR RENT 53 REEFER ,
Цена US$0.00, Зипкод 60103, Давам под
наем рефер трайлър месец за месец може
2007 всичко е включено в цената тел847
254 2504 №17306
ЧИКАГО
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год.
ерген си търси сериозна и отговорна булка с американски паспорт. Детайли-по телефона! 7738959620 №17328
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ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ИМОТИ,
Цена US$ 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
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
SAFETY SERVICES,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Safety
services for trucking companies. We offer:
e-log monitoring, file maintenance, DataQ
monitoring, drug test monitoring, driver
orientations,
background
screening,
accident register, insurance claims. For more
info call or text: 312.612.0134 №17311
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 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
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$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на
всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ
И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен
847-962-0242. №17251
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 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

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. 224-563-6611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания апартаменти, къщи, офиси, антики, пиана,
хоистинг. Отстъпки за българи. (312)9198618. 15 години опит, достъпни цени.
3129198618 №16827
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
Е-майл: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
TRUCK FOR SALE,
Цена US$30,000.00, Зипкод 60016, Truck for
Sale. Volvo 2015 Automatic 709000 miles.
New tires, good condition,ready to go!!!Price
$30000 2247158253 №17308

TRAILER FOR SALE.,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, 53\”Dry
Van,2015,Great Dane in excellent condition.
2247158253 №17309
STOUGHTON 2013,
Цена US$ 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$1,990.00, Зипкод 60093, Prodavam
Audi 6 v dobro sastoanie 2003 g.164000
mili vsi4ko raboti,novi gumi,akumulator,n
akladki,podgravashti sedalki,verigi,mnogo
ks4estvena
muzika,luk
i
dr.1990
dolara,zaslujava si. 7736663565 №17240
ВЕЗБА,
Цена US$ 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
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
2009 VOLVO VNL670,
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194,
AUTOMATIC exceptionally well maintained:
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time
oil changes, and regular preventative
maintenance performed. Ready for the road!
DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes inside:
Microwave and fridge!. Become the lucky
owner today! CALL NOW! Contact Jimmy @
872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, много
добро състояние. Чисто нови, съединител, спирачки, водна помпа. Камиона е в
движение, 1 250 000мл. Цена 12500$, цената може да се коментира. 7737338399
№17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630
880 4147 или 630 624 2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY,
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично състояние,
готов за работа, нови батерии, гуми – 70%,
имам документи от подръжката DYNO
TEST може да се направи, мили – 1,320,000
Цена - по договаряне Светлин (708)2619099 №16629
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
MC NUMBER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Looking to
buy active MC number with good record. For
more info call 312-612-0134 №17312

29 януари - 4 февруари 2020 г.

29 януари - 4 февруари 2020 г.
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Снимки Архив
Църквата

Манастирът

Земенският манастир –
олтар от камък твори чудеса

Тук богомилите пазили звездата със седем лъча, която можела да обедини религиите
АНИТА ХРИСТОВА

Ч

anita@bg-voice.com

овекът е човек, когато е на
път“ е казал някога поетът
Пеньо Пенев. Непознати
места, изненадващи красоти, разкази за отминали
времена и спиращи дъха легенди... Наистина и в това да си на път, може да се намери не малко поезия.
Древни символи, загадъчни стенописи,
магически олтар – това са само част от
тайните, преданията и легендите, разказвани за земенския манастир „Свети Йоан
Богослов“, които могат да ви накарат да
потеглите в посока град Земен. За да се
потопите в едно уникално място, заредено с много енергия.
Река Струма е сътворила невероятно красивия Земенски пролом, като се е
врязала дълбоко между планините Конявска и Земенска. Дължината му е 22 км.
Той започва от град Земен с висок скалист отвор и завършва при село Ръждавица. На много места там се извисяват
непристъпни варовикови скали. Където
река Шегава се влива в Струма, скалистите откоси от двете страни на пролома
достигат 300-400 м. Тези каменни „стени“
с нюанси на охра изглеждат величествени на фона на околния пейзаж.
В Земенския пролом попадаме и на
карстови извори. Най-големият е Хайдушкият. Легендата разказва, че в местността се укривали ранени четници. Една
нощ жаждата им станала по-непоносима
от болката и тогава от скалите внезапно

„

бликнала свежа
и целебна вода
която напоила пресъхналите им устни и
излекувала лютите рани. Така те събрали
сили, за да продължат пътя си. От извора
водата блика и до ден днешен.
Според друга легенда пък, турски ага
тръгнал да дири ранените хайдути из
местността. Още щом стигнал при първия извор, водата внезапно пресъхнала,
а когато отминал, тя пак бликнала сякаш
в очакване на четниците. Агата се завърнал в селото безславен и трябвало да понесе присмеха на друговерците. От тогава местните жители наричат карстовия
извор Агапие.
Земенският пролом е миниатюрно ко-
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чудото на
изцелението
Стенописите на манастирската
църква, посветена на ученика на
Иисус Йоан Богослов, са изографисани през 11-ти и 14-ти век.
Те са в архаичен стил и изобразяват библейски сюжети, както
и портрет на местно феодално
семейство - на деспот Деян и съпругата му Доя. Те са тогавашните местни владетели, дарили
средства за второто изографисване през 14-ти век.
пие на Искърския, но за разлика от него,
тук атмосферата е много по-подходяща
за уединение. Мястото е чуждо на потоците туристи, гъбари, билкари и ловци.
Безлюдните пътечки, китните полянки,
малките борови горички са само част от
очарованието на района. А ако случайно
не ви допаднат, за кратко време може да
се озовете на прага на уникалния за това
много зелено място от Родината Земенски манастир.
Фактът, че в последните години много
хора посещават храма в китния планински градец Земен, говори, че вярата в доброто живее дълбоко в нас, че надеждата за щастие и избавление от болките и
болестите ни води към такива места, за
да се помолим и докоснем до необяснимото и

Земенският манастир е едно от найприятните места за еднодневна разходка около София, което може да посетите
– само на 70 км от столицата. Затова пък
манастирът преплита в себе си прекрасна природа и многовековна история, в
която лично ще се убедите.
Смята се, че българите не са знаели
какво нещо е Земенският манастир и поточно запазената манастирска църква.
Тя няма нищо общо с останалите православни храмове в България и е уникална за нашите земи. Това е единственият
кръстно-куполен храм у нас с кубична
форма – 9 на 9 на 9 метра. При преминаване от вратата към олтара, се образува
вписан кръст в квадрат. Голям интерес
предизвиква куполът на църквата, който
също е вписан в квадрат.
Според някои историци, кубичната
форма на църквата е дело на богомилите, които

тук са пазили
знака на българина
звездата със седем лъча, единственият
символ, който е в състояние да обедини
всички религии по света. Според друга
легенда през Земенския манастир са минали кръстоносците, които са търсели
храма на Соломон.
През 2004-та Земенският манастир е

обявен за национален музей и днес е отворен за посетители. Ако имате късмет
обаче и отворят вратите на тази уникална за българските земи църква, за да я
разгледате, ще забележите, че очите на
иконите сякаш са избодени. Тук легендите са две: едната е, че за да избегнат проклятие, хората, извършващи набези в манастира, издраскват очите на светците, за
да не ги виждат. Втората гласи, че малко
прашец от окото на изображение на светец ще оздрави болните...
Стенописите на манастирската църква, посветена на ученика на Иисус Йоан
Богослов, са изографисани през 11-ти и
14-ти век. Те са в архаичен стил и изобразяват библейски сюжети, както и портрет на местно феодално семейство - на
деспот Деян и съпругата му Доя. Те са
тогавашните местни владетели, дарили
средства за второто изографисване през
14-ти век.
Емблематична за земенската света
обител е сцената с изковаване на гвоздеите, с които Христос е прикован към кръста. Тя е предмет на специално внимание
и от страна на масоните и не е описвана в
Библията. Изобразява

жена, ковяща гвоздеите
Легендата гласи, че ковачът, на комуто
е било поверено изковаването, е отказал,
защото ръката му е била наранена, и неговата съпруга поема задачата.
Цветните стенописи са изключително добре съхранени до днес, въпреки че
най-старият датира от 11 век, когато била
построена обителта. Той изобразява св.
Ана и е единствената фреска, запазена от
първото изографисване на храма. Автентичен е и подът, изграден от разноцветни
каменни плочи.
Всичко в храма „Свети Йоан Богослов“
е автентично – камъните по пода и стените, стенописите и най-вече камъкът по
средата на църквата, който според мнозина сбъдва желания. Според преданията, ако човек постави лявата си ръка върху него и си пожелае от все сърце нещо,
то непременно ще се сбъдне.
Навремето неназован кардинал от Ватикана предрекъл, че храмът край Земен
ще спаси света. Може би заради това някаква „сила свише“ го пази вече 10 века от
разрушаване, оцелял е дори през смутните времена византийско и турско иго.
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Откриха 28 древни
непознати вируса в Тибет

Били Айлиш – големият
победител на „Грами“

Б

П

рез 2015 г. екип от учени от САЩ и Китай
пътуват до Тибет, за да съберат проби от
лед, запазен от времето на последния ледников период. Екипът е пробил леда на дълбочина 50 м. В пробите са открили 28 вирусни групи на
15 000 години, каквито учените не са виждали досега. За да избегнат всякаква опасност, изследователите са третирали ледените проби със специални процедури на място и в лабораторията, така
че да са сигурни, че всички вируси в леда са дезактивирани.
При най-добрия сценарий, разтапянето на леда
ще унищожи древните микроорганизми, които
могат да носят информация за предишните епохи на Земята. А при най-лошия, то ще освободи
смъртоносни нови патогени в околната среда.

Боен петел уби
собственика си и избяга

или Айлиш стана големият
победител на церемонията
„Грами“ тази година. Американската тийн поп сензация
спечели наградата в категориите
най-добър поп албум за „When We
All Fall Sleep, Where Do We Go“, „Песен на годината“ за „Bad Guy“ и „Найдобър изпълнител”. Тя сподели наградата с големия си брат Финиъс
О’Конел, който е автор на песента.
„Никога не съм си представяла, че
това ще ми случи, никога през живота ми“, възкликна калифорнийската
певица, която бе с шест номинации
на тазгодишното издание на наградите „Грами“.
За наградата „Най-добър изпълнител“ претендираха също американските певици Меги Роджърс и
Лизо, испанската изпълнителка Росалия и британката Йола, американският рапър Лил Нас Екс, американ-

ските групи „Блек пюмас“ и „Танк енд
дъ Бангас“.
Бившата първа дама на САЩ Ми-

шел Обама получи „Грами“ за звукозапис за аудиокнигата си, наречена
„Моята история“.

Джесика Симпсън прeживяла
сексуално насилие

П

евицата Джесика Симпсън
разкри за сексуално насилие в детската си възраст,
което я тласнало към наркотици и алкохол. В откъс от новата си автобиография, публикуван
в „Пипъл“, тя признава, че се самолекува от години, за да се справи с
„травмата“. „Убивах се с всякакви питиета и хапчета“, казва тя.
Симпсън се отказва от алкохола
през ноември 2017 г., когато разбира, че „нещата се влошават“.
Сексуалната злоупотреба, която
претърпяла, се случила, когато била
на 6 години и споделяла легло с дъщерята на семеен приятел. Шест години по-късно тя събира смелост да
каже на родителите си по време на

пътуване с кола. „Не останахме повече в къщата на приятелите на ро-

дителите ми, но също така никога не
говорихме за това, което споделих“.

Мадона отмени осми
концерт от турнето си
М

ъж почина, след като беше пронизан от
острие, завързано за петел, преди бой с
птици в Индия. Жертвата е 53-годишният
Сарипали Венкатесвара Рао. Той е държал петела
преди мача в село Прагадаварам миналата седмица, но птицата се опитала да се освободи и го
нападнала.
„Рао се опитваше да го задържи, но малкият остър нож, завързан за крака на петела, го прониза
няколко пъти, като преряза и основната вена на
бедрото му и той започна обилно да кърви“, разказа свидетел на сцената.
Индиецът е починал на път за болницата, но
не от раните, а защото шокът е предизвикал инфаркт.
„Инцидентът е трагичен,. Петелът избяга, не успяхме да го намерим“, каза пристигнал на мястото полицай.
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А

мериканската поп дива Мадона отмени поредния си концерт, който трябваше да се
проведе миналата неделя в
Лисабон като част от турнето „Madame
X”. Отмяната на концерта стана известна само 45 мин. преди началото му заради проблеми в здравословното състояние на певицата.
„Жалко е, че тази вечер съм принудена да отменя концерта. Но трябва
да се вслушвам в тялото си и да се отпусна“, написа 61-годишната певица в
Instagram.
Това е осмият концерт от турнето,
който се отменя поради лошото здравословно състояние на певицата. Порано по време на концерт в Сан Франциско Мадона разказа на феновете
за нараняване на коляното и скъсана
връзка. До момента лекари все още не
са поставили точна диагноза.
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Шварценегер продава
на търг картина на Сталоун

А

рнолд Шварценегер се
включи търг с реквизити
от стари филми. Появата му
имаше за цел да привлече
вниманието към климатичните промени и опазването на околната среда. „Тези промени представляват сериозна заплаха за живота на хората,
за икономическото развитие и за
природния свят, от който зависи до
голяма степен нашето благосъстояние“, обясни актьорът.
Сред вещите, предложени за продаване, бяха коженото яке, което
Шварценегер използва по време
на снимките за филма „Терминатор“,
мечът на Конан варваринът и картина, рисувана от Силвестър Сталоун.
Звездата на ските алпийски дисциплини Линдзи Вон, която също
присъства на аукциона, заяви, че би
наддавала, за да участва във филм с
Арнолд Шварценегер или в тренировка с него.

Анджелина Джоли ще
продуцира детско шоу

А

нджелина Джоли ще си партнира
с Би Би Си и ще продуцира телевизионно шоу, за да научи децата как да забелязват фалшивите
новини. „BBC My World“ ще „обяснява историите зад новините и ще предлага факти и информация, за да помогне на децата над 13-годишна възраст да се замислят
върху належащи международни проблеми.
Анджелина има шест свои деца и заяви,
че иска да създаде програма, която би помогнала на младите хора „да намерят истинската информация и инструментите, от
които се нуждаят, за да променят света“.
„Като родител съм щастлива, че мога
да дам подкрепата си на програма, която
има за цел да помогне на децата да научат повече за живота на други млади хора
по света и да се свържат с тях“, обяснява
Джоли.

Намериха стъклен
мозък под Везувий

Н

а уникална находка – стъклен човешки мозък, се натъкнаха археолози. Откритието е
направено при изследване на останките на
една от жертвите в древния град Херкулан, който
през 79 г. сл. Хр. е разрушен от избухване на вулкана Везувий.
Според учените за появата на стъкления мозък е виновен процес, наречен витрификация.
Лавата, изгорила човека преди близо две хилядолетия, изстинала толкова бързо, че запазила
формата на тъканите на жертвата. Така се появил
въпросният мозък от вулканично стъкло.

Жертвата, за която се смята, че бил мъж на възраст между 20 и 30 г., е намерена да лежи на дървено легло, погребано под вулканична пепел в
Херкулан. Той вероятно е бил убит моментално от
изригването.

Светът е на „100 секунди“
от ядрена война

Никълъс Кейдж: Бях скитник

56

-годишният
актьор
Никълъс Кейдж заяви, че „в живота на
всеки има спадове и
върхове. Бях скитник. Исках да отида навсякъде, да видя всичко и да
преживея всичко. Ако имах малко
по-малко от това нетърпение, бих
могъл да се съсредоточа повече
върху работата си’’.
Миналата година Никълъс се ожени за четвърти път за Ерике Койке,
но бракът им продължи само четири
дни, преди звездата да подаде искане за анулирането му, като твърдеше, че съюзът им се основава на измама, тъй като партньорката му не е
споменала престъпното си минало.
След отмяната на 4-дневния брак
Никълъс, който е бил женен за
Патриша Аркет, Лиза Мари Пресли и
Алис Ким - призна, че е сърцето му е
било разбито.

29 януари - 4 февруари 2020 г.

П

о-близо отвсякога: само на 100 секунди от
ядрена война. Това става ясно от позицията на символичния „Часовник на Страшния
съд“ през 2020 г.
Тази година часовникът беше преместен с 20
секунди по-близо до Апокалипсиса, защото според учените светът е в продължаващо състояние на „анормалност“. Сред причините са ядрената програма на Иран, забавянето в подготовката
на нов договор СТАРТ между Съединените щати
и Русия, липсата на политическа воля за справяне
с климатичната криза и навлизането на изкуствения интелект в оръжейната промишленост.
Сега часовникът е с 20 секунди напред. За първи път от създаването на часовника през 1947 г.
човечеството е толкова близо до Страшния съд.
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Гол до кръста, Вин Дизел
разтопява женски сърца

Ози Озбърн призна,
че страда от паркинсон

71
Х

оливудската звезда не само изглежда в отлична форма, както е видно от последната
му снимка в Инстаграм, но и работи по много нови филмови проекти.
2020 г. определено ще бъде доста заета година
за 52-годишния актьор. През май предстои премиерата на „Бързи и яростни 9“, междувременно
Вин Дизел работи по няколко други проекта, които също се очертават като хитове. Актьорът ще се
появи в нов фентъзи трилър, носещ заглавието
Bloodshot. Лентата ще разказва историята на войник, който се сдобива със суперсили, след като
е бил върнат обратно към живота. Освен този
филм, звездата ще участва и в още няколко големи продукции, някои от които са процес на снимки, пишат от Menshealth.

Мумия на 3000 г.
„проговори“

-годишният рок музикантът Ози Озбърн
призна в телевизионно интервю, че страда от болестта на Паркинсон. Легендарният фронтмен на Black Sabbath
сподели, че изпитва вина, задето е
държал в тайна болестта си. „Много е трудно да криеш, никога не се
чувстваш добре. Чувстваш се виновен. Аз съм зле с пазенето на тайни.
Вече не мога да нося това вътре в
себе си, свършиха ми оправданията“, каза музикантът.
Той добави, че преди година бил
в ужасно състояние след падане в
дома си в Лос Анджелис. Претърпял
е операция и приема много медикаменти.
Съпругата му Шарън отбеляза, че
заболяването „съвсем не е смъртна

присъда”. Но нервите в тялото му
все пак са засегнати. Може да има

спокойни дни и след това става много лошо“, каза тя.

Моника Белучи взриви Париж
със секси визия

55

-годишната неостаряваща секси икона Моника Белучи през последните месеци е заложила
на нова провокативна визия. Тя бе специален гост на Седмицата на модата в
Париж. Освен че впечатли с перфектна
фигура и стилни тоалети, Белучи показа и още по-скъсената си коса, оформена в небрежна, но много ефектна прическа.
Моника е родена в обикновено семейство с майка художник и баща
- собственик на фирма за камиони.
Може би сега щеше да е успешен адвокат или съдия, ако през 1988 г. не се
беше отказала от правото и не беше
подписала договор с модна агенция в
Милано. Тя е майка на две дъщери от
актьора Венсан Касел, с когото се разделят през 2013 г., но запазват приятелски отношения.

Многодетна рускиня стана
„Мисис Вселена 2020“
„Г

ласът“ на древен египетски жрец прозвуча
за пръв път след смъртта и мумифицирането му преди 3000 г., съобщи Асошиейтед
прес. Жрецът Несямун живял при фараон Рамзес
XI, който управлявал в началото на 11 век пр.н.е.
Превръзките на мумията са развити през 1824 г.
и последвалите изследвания установяват, че мъжът е починал на около 50-годишна възраст. Като
вероятна причина за смъртта му учените допускат алергична реакция, предизвикана от ухапване на езика му от насекомо.
Екип от специалисти възстанови с 3D-принтер
говорния апарат на жреца, за да се разбере как е
звучал гласът му.
„Пресъздаваме звука от гласа на Несямун в
саркофага. Това не е звукът от неговия говор, той
всъщност не говори“, обясни съавторът на проучването проф. Дейвид Хауърд.
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К

онкурсът за красота „Мисис Вселена“ (Mrs Universal
Classic) тази година се проведе в София и завърши с
триумф за 43-годишната Ксения
Вербицкая от Санкт Петербург. Притежателката на титлата, която живее
в Санкт Петербург, е на 43 години и
има 4 деца - три момичета и едно
момче, на възраст между три и 16
години. Тя практикува аржентинско
танго и е любител на литературата.
„Имаше голям брой участнички
- красиви жени от цял свят. Семейството и приятелите ми ме вдъхновиха и ме подкрепиха. Радвам се, че
успях да покажа на света колко са
красиви руските жени, самостоятелни, способни да съчетават външна
красота, вътрешна хармония, професия и майчинство“, каза Вербицкая.
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Джулиана Гани даде 10 000 лв.
за стволови клетки

Д

жулиана Гани призна, че е
дала 10 000 лeвa за процедура по съхраняване на стволови клетки от пъпната връв на
детето, което роди преди дни. Плеймейтката и съпругът й Илиян Найденов обясниха, че много са държали

да направят това, за да се застраховат при евентуални здравни проблеми на малкия мъж.
Младите родители са направили
сериозно проучване и са се доверили на една от най-реномираните
бaнки зa cтвoлoви клeтки. Тя е бази-

Л

идерът в световната ранглиста Рафаел Надал се класира за третия кръг на Откритото
първенство на Австралия, след като победи аржентинеца Федерико Делбонис с 6:3, 7:6 (4),
6:1. Двубоят обаче се запомни с куриозна случка
и проява на джентълменско поведе от страна на
Матадора.
Във финалния сет Надал изстреля мощен форхенд, но уцели едно от момиченцата, които гонят
топките на корта.

рана в Лoндoн и рaбoти пo инoвaтивни мeтoди. Клeткитe и тъкaнитe щe
бъдат cъхрaнявaни 30 гoдини cлeд
рaждaнeтo нa бeбeтo. Гани и Илиян
все още пазят името на детето в тайна, но според близки до двойката то
се казва Димитър.

Памела Андерсън се омъжи
за продуцент на 74 г.

П

амела Андерсън съвсем
наскоро се раздели с далеч по-младия си годеник, а
преди дни встъпи отново в
брак и то със 74-годишен господин.
Новият избраник на сексбомбата е
продуцентът на култовия филм „Роди
се звезда“ - Джон Питърс. Двамата се
познават от около 3 десетилетия насам, но искрата на любовта им се разпалила едва сега. Памела и Джон си
казали „Да“ на тайна церемония, на
която присъствали синовете на Андерсън и бившата съпруга на Питърс
с двете им дъщери.
Самият продуцент изтъква, че мечтае актрисата да стане негова съпруга още от първия миг, в който я е

Надал завладя и
социалните мрежи

Испанецът веднага отиде при младата дама,
извини й се и я целуна. След края на двубоя той
отново отиде при момичето, за да види как е, а
също така й подари лентата си за коса. Видео от
случката се споделя навсякъде в социалните мрежи, а Надал събира положителни коментари за
действията си.

Хали Бери пие специален
костен бульон

срещнал. Тя го вдъхновявала през
последните три десетилетия и той

нямал очи за друга жена, освен за
нея.

Бебето на Наум Шопов и Теа
с първи празник

Е

дно от звездните бебета на
2019 г. - дъщеричката на звездата от хитовия сериал „Откраднат живот“ Наум Шопов
и половинката му Теа Минкова, имаше своя първи празник.
Амая навърши 40 дни и по стар
български обичай майка й събра
приятелки и роднини да орисат
бебчето. По традиция погачата се
прави за здраве и благополучие.
Денят на Теа и Амая започнал рано.
Двете отишли в църква, за да бъде
прочетена молитва. След това мама
Теа посрещнала гости в дома на
майка си, бабата на Амая. На погачата според обичаите присъстват
само жени. Всяка една от тях, като
истинска орисница, носи подаръче за бебето и го нарича за щастие,
здраве, късмет, богатство и благополучие.
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Т

айната на Хали Бери да изглежда като 25-годишна се крие в консумацията на костен бульон. Той е много полезен за здравето. Желатинът в костния бульон създава фина мембрана
върху лигавицата на стомашно-чревния тракт.
Помага при гастрит, колит, язва и рефлукс. Напитката е много добър приятел на ставите и на костите ни, задължителна е за страдащите от остеопороза. Освен това заздравява кожата и придава
блясък на косата ни.
Актрисата спортува редовно и не пропуска
кардио упражненията. „Кожата на лицето и тялото ми изглежда свежа и здрава благодарение на
кардио упражненията. Когато тренирам, се чувствам жива и енергична. Никога не съм пушила.
Както и не посягам към алкохола и наркотиците“,
откровена е актрисата.
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Страната с най-щастливите
хора в света

Там интернетът е човешко право,

водата и образованието - безплатни
АЧО ВЛАДИМИРОВ

Т

acho@bg-voice.com

я е най-северната страна в Европа и понякога градусите там
падат до минус 42 градуса. Понякога вали много сняг, но понякога е сухо и студено. Там 99% от
населението ходи на сауна поне веднъж
седмично, а елените се скитат свободно
по улиците на малките градове. За някои
от посетителите на страната там е скучно.
И въпреки всичко там живеят най-щастливите хора в света.
За поредна година Финландия оглави
класацията на най-щастливите държави
на Земята. Класация, в която САЩ са на 18
място, а България - на далечното 100.
Каква е тайната на Финландия – ето няколко факта, подбрани от Bright Side, които може би дават отговорите.

Безплатна питейна вода
Финландия често се нарича „земята на
хилядата езера”. Тези езера се появяват в
резултат на последната ледникова епоха,
завършила преди около 10 000 години.
Водата в тях е толкова чиста, че можете да
се пие директно, без да се нуждае от допълнителна обработка. Почти всеки ресторант предлага бутилка вода безплатно,
дори и клиентите да забравят да попитат
сервитьора за това.
Друг възможен отговор за щастието
на финландците се крие във факта, че те
прекарват много време на открито. Око-
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ло 70% от територията на Финландия е
покрита с гори. Ето защо финландците
се чувстват комфортно в гората, защитени, когато са заобиколени от природата, и
това ги успокоява. Прекарват много време на открито, а също така редовно правят туристически преходи и карат колела.
Важен факт е и че във Финландия помощи се изплащат до навършване на 17-годишна възраст на детето. Родителите получават обезщетение в размер на около
100 евро на месец. Помощта се увеличава
леко за всяко следващо дете, родено в семейството, и се изплаща, докато то стане
на 17 години.
По-голямата част от родителите предпочитат да не използват парите и да ги
спестят, за да оставят прилична сума на
своя син или дъщеря. След раждането родителите получават от държавата всички
необходими неща за бебето. В специалните картонени кутии, които им се дават,
се съдържат 64 различни предмета, включително дрехи, памперси, играчки, както
и цялата необходима информация за грижата за новороденото.

Най-добрата пица в света
Всичко започва със Силвио Берлускони - италианският премиер, който заявява, че не обича финландската храна. Три
години по-късно Финландия печели международния конкурс за пица, като изпреварва Италия и представя известната си
„Пица Берлускони“ с еленско месо.
Но има и други факти, които натежават
в полза на щастието. Финландия е един от световните лидери в рециклирането на боклук Страната се
придържа към кръговата
икономика, която дава възможност да се използват
всички налични на обществото ресурси с минимално количество отпадъци.
99% от битовите отпадъци се рециклират или изгарят, което впоследствие
генерира енергия. 9 от 10

Снимки: Pixabay

пластмасови бутилки се рециклират, същото важи и за стъклените изделия, където процентът на рециклирания продукт е
още по-висок.
Във Финландия полицията се радва на
високо обществено доверие. Особеността на финландската полиция е, че организационно тя представлява едно цяло, а не
няколко отделни структури, както в повечето страни по света. Това се прави, за да
се противодейства на възможните опити
на всяка група управляващи кръгове да я
монополизират и да й повлияят.
Както показва практиката, това е едно
от най-добрите решения на финландското правителство, защото почти 90% от
финландците вярват на полицията.
Във Финландия съществуват много видове странни спортни състезания.
Спортът е неразделна част от живота на
финландците. Освен добре познатите
спортове, тази страна е измислила състезания като носене на съпруги, хвърляне на мобилни телефони, лов на комари
и други.

Всеки има достъп
до интернет
През 2010 г. Финландия се превърна в
първата държава в света, в която списъкът с граждански права включва правото
на достъп до интернет. Правителството
официално задължава доставчиците на
интернет да предоставят на населението
високоскоростен (широколентов) интернет и да се уверят, че жителите, които не
са имали интернет връзка към момента
на приемането на закона, ще получат такава.
Във Финландия бащите прекарват повече време с децата си, отколкото майките. Това е факт, след като в страната бяха
приети редица закони, възлагащи по-ак-

тивно участие на бащите в живота на децата. Например отпускът по бащинство
може да продължи 9 седмици, като 70%
от средната заплата на бащата му се изплаща през това време.
Така Финландия се превърна в първата държава в света, в която бащите играят
най-голяма роля в грижата за децата.
Финландците са и хората, които пият
почти най-много кафе в света. Според
Международната кафе асоциация всеки финландец консумира 26.5 килограма
кафе годишно. Така наречената пауза за
кафе (kahvitauko) по време на работа или
в училище е свято нещо за финландците
и винаги трябва да има достатъчно време за нея. Според последните данни Финландия е на второ място по консумация
на кафе в света.

Безплатно образование
Финландското образование изисква
добро владеене на английски и финландски езици, което след това се доказва
чрез полагане на международни изпити.
Образованието в държавните институции - както в училищата, така и в университетите, е безплатно за гражданите на
ЕС, а образованието в тази страна се счита за едно от най-добрите в света.
Във Финландия философията на щастието е Sisu. Думата Sisu няма буквален еквивалент на останалите езици, но често
се превежда като стоическа решителност,
храброст и упоритост. Sisu е пълно спокойствие, жизнена енергия, сила и емоционален самоконтрол.
Тази концепция прераства в цяла философия и се превръща в особен начин на
живот на жителите на страната през 20
век. Sisu във възпитанието на децата реализира идеята, че хлапето може да направи всичко.
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