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Какво пише
в спасителния
план на Байдън?

ОТ РЕДАКТОРА

В последния си ход - Тръмп
опитва да разруши всичко
В часовете след края на изборния ден
два кадъра на протести показаха шокиращата абсурдност на исканията и претенциите на Доналд Тръмп към броенето на
бюлетините (още в първото изречение не, няма никакви доказателства или данни
за широкомащабни изборни нарушения).
В Мичигън, където в първите часове след
изборите изглеждаше, че Тръмп е напред,
неговите поддръжници крещяха „Спрете преброяването“. В Аризона, където той
стопяваше преднината пред новоизбрания президент Джо Байдън, неговите лунатици крещяха „Пребройте вота“. Шизофренията на тези две послания показват
отчаяния опит на един барикадирал се в
Белия дом диктатор-wannabe да постави
под съмнение целия изборен процес, защото огромното му его не може да приеме загубата. Тук е мястото да припомним, че изборната му победа през 2016 г.
беше в рамките на статистическата грешка - Тръмп спечели изборите с по-малко
от общо 80 хиляди гласа в три щата - Мичигън, Пенсилвания и Уисконсин. Байдън
успя отново да вдигне т.нар. „синя стена“ и
върна тези щати в колоната на демократите и също да обърне бастионите на републиканците Аризона и Джорджия.
В последвалите дни отчаянието в щаба
на Тръмп даде път на тотална война на демократичните институции и процеси. Героят от „Борат 2“ Руди Джулиани оглави
атаката срещу изборите и разпръска безпочвени и нечленоразделни обвинения
за предполагаеми измами и нарушения из
цялата страна. Кампанията на Тръмп заведе един куп дела, повечето от които бяха
отхвърлени от съдилищата като неоснователни и не бяха дори разгледани по същество. Да обобщим накратко - не, мъртви
хора не са гласували в Мичигън; не - няма
незачетен вот за Тръмп с шарпита в Аризона; не - не е забранявано на наблюдатели на Тръмп да присъстват на броенето
в Пенсилвания, макар че възникна спор
за разстоянието, на което да стоят, и съдът поправи това още в изборния ден; не
- няма „хиляди свидетели“ на измами, и
да, един от служителите в пощата, подписал показания за уж нарушения под клетва, се отказа от тях, когато беше разпитан.
Тези дела нямат за цел да обърнат изборния резултат, защото не могат, единодушни са юридически експерти и дори тези,
които показват в консервативния канал
FOX News. Дори и там прекъсват пресконференциите от щаба на Тръмп, защото и
FOX News не могат да излъчват чак такива
лъжи. Единствената цел на тези процеси
и на целия този шум из социалните мрежи и конспиративните крайнодесни уебсайтове е да всее съмнение в честността
на изборите и да делегитимира изборната победа на Байдън (който събира над 5
милиона повече гласа от Тръмп). Президентът е просто „sore loser“, както казват
американците. Неговият екип, разбира
се, има трудната задача да укроти и смаже крехкото наранено его на непорасналото дете, все още обитаващо Белия дом.
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Но с такава загуба задачата им е обречена
на провал. Ето защо съдебните дела са важни за тях - единствените интереси, които
се обслужват, са личните на Доналд Тръмп,
но не и на страната, институциите и демократичния процес.
Всъщност, цялото управление на Доналд Тръмп е такова - подкопаващо устоите на демокрацията, която я прави наистина велика. 4 години на постоянна атака
срещу институциите и нормите. Това е последният му отчаян ход в опит да разруши
всичко демократично, с което американците се гордеят.
И за да покаже, че все още е в контрол,
Тръмп уволни министъра на отбраната
Марк Еспър. В Пентагона започнаха да валят ключови оставки, а лоялисти на Тръмп
бяха назначени на важни позиции. Президентът не е доволен от Еспър, защото
отказа да превърне САЩ в Беларус или
друга диктаторска държава и да изпрати
армията срещу протестиращите през пролетта.
Тръмп обмисля дали да уволни директора на ФБР Кристофър Рей, от когото е
недоволен заради това, че не е предприел
действия срещу Байдън или сина му Хънтър във връзка с подозрения за корупция
в Украйна. Президентът беше критично
настроен и към правосъдния министър и
главен прокурор Уилям Бар. Той обаче се
реваншира, като разпореди на прокурорите да разследват изборните нарушения,
въпреки че няма данни за такива. В резултат шефът на службата, която отговаря
точно за това, подаде оставка.
А Републиканската партия продължава
да бъде активен съучастник в опитите да
Тръмп да подкопае демократичните основи на страната и да я превърне в диктатура. Само четирима републикански сенатори официално поздравиха Джо Байдън за
изборната му победа.
Едно видно изключение - Джордж Бушмладши, единственият жив бивш президент републиканец, нарече Байдън „добър човек, спечелил си възможността да
поведе и обедини“ страната.
Но други републиканци, включително
сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина,
призоваха Тръмп да продължи да оспорва
по съдебен път резултатите от изборите.
Често чуван мотив - „медиите не определят изхода от изборите“. Прави са - правят
го избирателите, а медиите само отразяват волята им. Нищо не попречи на същите тези републиканци да поздравят Тръмп
през 2016 г. след като медиите обявиха неговата победа. Сега просто не им отърва.
Поведение, което вече наблюдаваме 4 години. На 20 януари идва неговият край. И
това е едно добро начало.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

11 - 17 ноември 2020 г.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

10 ноември, 31 г. по-късно: „Мутри,
вън“ и спомен за надежди
XПрезидентът Радев вещае край на узурпаторите на прехода, премиерът плаши с БСП

Б

ългария посрещна 31-ата годишнина от падането на комунизма с протести и обвинения
между политиците.
Пред Министерски съвет
искащите оставката на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев се събраха за 125-ти път. Те опънаха въже, на което закачиха снимката на
Бойко Борисов редом до тази на Тодор
Живков. Поставени бяха и снимки от
знакови събития от прехода.
Политиците отбелязаха годишнината
с критики и нападки един към друг. Президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов обвиниха политическите си
опоненти за провалите на прехода. Двамата коментираха годишнината от началото на демократичните промени в България в профилите си във фейсбук.
Румен Радев смята, че надеждите за
справедливо общество и свободна инициатива на гражданите в началото на
прехода не са материализирани днес.
Според него лозунгът „Мутри, вън“, с
който той поиска оставката на Борисов
в началото на протестите срещу прави-

4

телството и главния прокурор, вещае

края на узурпаторите
на прехода
Според Бойко Борисов 10 ноември е
дата, която трябва да помним, тъй като
е променила съдбата на България и на
всеки човек.
„Минахме през много труден преход,
но важното е, че съхранихме мира и
продължихме напред. Страната ни стана член на НАТО и Европейския съюз

благодарение на много работа“, написа
Борисов.
Според Борисов българите не трябва да забравят, че по време на прехода е
имало една партия, която през годините
е водила Родината към фалити на банки,
към хиперинфлация, режим на тока, европейска изолация, дори купонна система, визирайки БСП. По думите му „това
не трябва да се забравя, за да не се повтаря“.
„Време е трудолюбивите и даровити

българи да получат простор, за да сбъдват мечтите си. Да спрем да прокуждаме
докторите и медицинските сестри зад
граница, а болните да разчитат на подаяния. Да съберем отново семействата,
които днес търсят препитание в чужбина. България не е бащиния на шепа безсъвестни политици и олигарси, а общ
дом на всички българи“, написа още
държавният глава.
На 10 ноември се навършват 31 г., откогато Тодор Живков е освободен от
поста генерален секретар на партията, след като е управлявал еднолично в
продължение на 33 г. В България започва преход от тоталитаризъм към демокрация.
Датата 10 ноември 1989 г. е събитие,
което е част не само от нашата история,
но и от един процес, обхванал цяла Източна Европа. Част е от едно съдбоносно
време, когато комунистически режими
се пропукват и се разпадат, независимо
дали става дума за Тодор Живков и Николае Чаушеску, Нежната революция в
Чехословакия или падането на Берлинската стена.

11 - 17 ноември 2020 г.
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COVID-истерия остави България
без антибиотици и хапчета за грип
X„Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло“, обяви Бойко Борисов

А

птеките в България останаха без лекарства, които се използват за лечението на коронавирус. По щандовете на
фармацевтите липсват както
медикаменти за разреждане на кръвта
като фраксипарин, така и на кортикостероиди. Липсват и антибиотици, които се изписват за домашно лечение на
COVID-19. Основният антибиотик азакс е
почти невъзможно да бъде закупен дори
в София. Изкупени са и всички антибиотици с активното вещество азитромицин,
разказаха фармацевти. Няма ги и във Велико Търново, Смолян, Бургас, Благоевград, Кърджали, Разград.
„Една от причините за високото търсене, особено след сериозния ръст на
заразените в България, е, че при COVID
лечението е много продължително. Пациентите първо се лекуват у дома, след
това евентуално в болница и когато бъдат изписани, продължават да се лекуват“, обясни пред „24 часа“ председателят на Асоциацията на собствениците на
аптеки Николай Костов. Друга причина е,
че масово хората се презапасяват с ан-

11 - 17 ноември 2020 г.

тибиотика или го пият превантивно, разказват фармацевтите. „Ако здрави хора
ползват азитромицин, ще стане така, че
след година всички ще сме резистентни и
нито една бактерия няма да може да бъде
убита от него“, обясни шефът на фармацевтите в Благоевград Константин Качулев.
От най-търсените лекарства в

психозата с коронавируса
в Търново и Смолян все още се намира
антистенокардин, но в малки количества.
Препаратът за имунозащита авирон обаче липсва.
Заради кризата с лекарства здравният министър Костадин Ангелов проведе
среща с дистрибутори и фармацевти, а
след нея бе съобщено, че започва зареждане на аптеките.
Министърът и фармацевтите призоваха хората да се успокоят и да спрат да изкупуват непредписани специално за тях
лекарства, като разясниха и какви са рисковете от това поведение.
Междувременно премиерът Бойко Борисов призова институциите да успокоят
хората.

„Не искам да има недостиг на линейка, лекарство, легло! Успокойте хората, в
такива моменти има нужда“, каза той по
време на правителственото заседание в

сряда. Борисов поиска през това време
икономиката и финансите да действат, „за
да покриваме разходите и да се измъкнем от пандемията“.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Черен COVID-19 рекорд:
Над 100 починали само за денонощие

Б

ългария отбелязва черен рекорд
в статистиката на COVID-19 във
вторник. Жертвите на смъртоносната зараза само за последното денонощие са 106, скок със 73 души спрямо неделя. Така починалите пациенти вече са
общо 1771. Броят на позитивните тестове също бележи рекорд, ръст има и като
абсолютно число нови случаи. Отчетени
са 3816 нови случая, но са направени и много повече PCR тестове – 8826. Така
процентът на положителни проби се увеличава от 31,38 до рекордните 43,23%.

Спор прерасна в масов бой
в бежанския лагер в Харманли

С

пор между две сирийки е прераснал в масово сбиване в бежанския
лагер в Харманли. 44-ма от настанените там са участвали в него и се разследват за увреждане на имущество. Научавайки за спора между двете жени,
от помещенията наизлезли 150 мъже и
жени. Те започнали да хвърлят камъни
и пръчки в посока на помещението, където се намирали каращите се сирийки. Няма пострадали хора. Повикани били
полицейски екипи. По делото се извършват процесуално-следствени действия.

Следят под лупа ферми
за норки заради COVID-19

П

остоянен контрол за фермите за
норки разпореди Министерството на земеделието и храните заради новината, че в Дания унищожават
17 млн. от хищниците заради опасна мутация на коронавируса. „Нямаме болни
хора, нямаме болни животни, периодично се изследват животни и хора“, заявиха от ферма за норки в с. Маджерито.
„Все още не са напълно изяснени случаите, дали може да се предава от хора на
животно, но ние ще следим това“, категоричен е д-р Дамян Миков.

Удължен е срокът за смяна
на личните документи

С

рокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г.
до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните
карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност
в Република България, а в чужбина при
условията на реципрочност. Срокът на
валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата
на изтичане на срока, посочен в свидетелството.

Спецсъдът остави 4-ма в ареста за
търговия с оръжия в завод „Арсенал“

Ч

етирима казанлъчани,задържани
при спецполицейска акция за
пресичане на нелегално производство и търговия с огнестрелно оръжие, се сдобиха с постоянни мерки за
неотклонение „задържане под стража“.
Тепърва ще се установява как са изнасяли части, които в последствие са били
сглобявани в пушки и пистолети. Цената
на дългоцевно оръжие, оборудвано със
заглушител, варирала около 2500 лв. За 1700 лв. групата предлагала „Макаров“
със заглушител, два пълнителя и 30 патрона.
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Да живееш на несъществуващ
адрес. Една история от България
XКак МВР издава лична карта с адрес, какъвто всъщност няма
„Средец“ обаче това е невъзможно, защото... булевардът няма такъв номер. „В документите след лятото на 2018 г. №73А го
има. По-големият проблем обаче е друг
– номерът на личната карта на момичето,
а именно 75А, никога не е съществувал“,
обясниха от районното кметство.
И въпреки че в кадастъра наистина
няма бул „Евлоги и Христо Георгиеви“
75А, това е адресът, който Мартина Пенева и други нейни съседи имат вписан
в документите си.
„Сега какво излиза? За да не живея на
несъществуващ адрес, както ми казаха
преди, когато си вадих документите, съм
вписана на друг адрес, който пък никога
не го е имало, така ли?“, пита неразбиращо Пенева. И заключва: „Това е ново 20“.
Отговор на въпроса как в лични документи се появява

ПОЛИНА
ПАУНОВА

П

„Свободна Европа“

омните ли онзи мистичен
Перон 9 и 3/4, през който
учениците в Хогуортс преминаваха, за да започнат
учебната година? Ако първото издание на бестселъра „Хари Потър“ на Джоан Роулинг не беше отпечатано още през 1997 г., можехме да
предположим, че авторката се е вдъхновила от един също толкова мистичен адрес в центъра на София. Той е близо до
кръстовището на бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“, срещу
Националния стадион „Васил Левски“.
Входът на малка кооперация се намира точно зад спирката на градския
транспорт, в посока НДК. А над входа е
изписан номер - „73А“. И дотук всичко
звучи напълно нормално. Обитателите на кооперацията обаче не живеят на
този адрес. Поне по документи. Защото
когато преди години подават документи за лични карти, се оказва, че такъв адрес няма.

Един запор
заради грешен адрес
„В паспортна служба на 1-во Районно полицейско управление (РПУ) ми казаха, че адресът ми трябва да е 75А, защото 73А не съществува“, разказва пред
„Свободна Европа“ Мартина Пенева.
След проведен тогава кратък спор, че
живее именно на номер 73А, в крайна
сметка тя се отказва и новата й лична
карта е с адрес 75А. Така от 2019 г. досега тя забравя за случая.
Преди седмица обаче на Мартина й се
налага да си припомни тази случка. Банковата й сметка се оказва запорирана
от съдия-изпълнител заради неплатена
глоба от градския транспорт. „След запора, когато говорих със съдия-изпълнителя, стана ясно, че многократно е изпращана кореспонденция на адреса ми
по лична карта, а именно бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви“ 75А, аз обаче не съм
получавала нищо, защото живея на 73А“,
разказва Пенева.
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несъществувал
никога адрес

Снимки: „Свободна Европа“
Мартина Пеева

Така след като тя не отговаря на предупредителните писма и не предприема нищо, за да плати глобата си, в крайна сметка се стига до запор на сметката
през работодателя й.
„Сега за глоба от 20 лева се наложи
да платя 350 за запора. А всичко това се
случва, защото просто на личната ми карта пише друг адрес, не моят“, казва Мартина Пенева пред „Свободна Европа“. И
допълва: „Вината за това не е моя, пак
казвам – и тогава казах, че не живея на
никакъв номер 75А, а напротив – на 73А.
Обяснението беше, че няма такъв номер,
затова се записва друг“.

По следите
на мистичния адрес
И макар историята на Мартина да звучи невероятно, тя се оказва съвсем истинска. Поне това показва справка в документалния масив на Столична община
– район „Средец“.
Историята с този адрес започва в далечната 1992 година, когато кооперацията се води на адрес бул. „България“ 30.
Тогава комисия към Столичната община
решава да промени името на улицата и

номерацията. В Решение №13, описано
в Протокол №6 от 25.02.1992 г., пише, че
тогавашният бул. „България“ става бул.
„Евлоги Георгиев“. През 2007 г. улицата
отново е преименувана (Решение №59
от 25.01.2007 г) и от бул. „Евлоги Геогиев“
вече се казва бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.
Подобна смяна на наименованията на
улиците не е рядкост в София, обясниха от кадастралната служба към район
„Средец“. „Решенията се вземат от комисия в Столична община и се налагат заради движението на градския транспорт
и още редица фактори, които са различни за всеки район“, допълни Александра
Жекова от службата.

„Просто е изчезнал“
Да, но историята не приключва с това.
Въпреки че булевардът носи едно и също
име от 2007 г. досега, номерът на кооперацията, в която живее Мартина Пенева,
съществува от 2010 г. в кадастралната
карта. В масивите на общината обаче го
няма.
„Вероятно някъде е пропуснато да се
запише и просто е изчезнал този номер“,
обясниха от кадастралната служба.
В масивите се появява чак през лятото на 2018 г., когато живуща на адреса
пише жалба, че адресът й го няма. Тогава със заповед №СОА18 – РД07 – 241 от
02.07.2018 г. в списъците на общината с
административни адреси се допълва съществуващият вече в кадастъра адрес
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 73А.
„Това е, меко казано, странно, защото
аз смених личната си карта през 2019 г.
и тогава вписаният в новия документ адрес е бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
75А“, казва Мартина Пенева, докато показва документа си за самоличност.
Според администрацията в район

в столичния район „Средец“ не могат да
дадат. „В никакви документи на Столична
община няма номер 75А на бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви“. И никога не е имало
такъв. Съществува адрес с номер 75, но
без буквен индекс“, твърдят от администрацията. И препращат към МВР, които
като издаващи документите за самоличност, „сигурно имат някъде вписан адреса с номер 75А“.
За разплитане на ситуацията потърсихме МВР. Именно това е институцията,
която препоръчва, а впоследствие издава документи на Мартина и съкооператорите й с адрес бул. „Евлоги и Христо
Георгиеви“ 75А, защото номер 73А не съществува.
От пресцентъра на МВР обаче не успяха да обяснят за какво става дума.
„Вероятно има някакво объркване при
предаване на информацията между институциите. Ако гражданите искат да разберат къде се корени проблемът, трябва
да подадат жалба до МВР, до общината и
ще стане ясно“, казаха от пресцентъра на
ведомството.

Равносметката
Така в крайна сметка ситуацията със
софийския Перон 9 и 3/4 изглежда по
следния начин: с мотива, че адрес бул.
„Евлоги и Христо Георгиеви“ 73А не съществува, институциите издават документи за самоличност на граждани с друг
адрес - бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
75А. Да, но в крайна сметка съществуващият адрес е 73А, въпреки че години наред той не е бил видим в правния мир. За
сметка на това пък адресът от личните
карти на обитателите на мистичната кооперация никога не го е имало. Няма го
и сега.
„Свободна Европа“ потърси за коментар районния кмет Трайчо Трайков, който след проверка потвърди, че „проблем
с този адрес наистина има“. „Той се появява неотдавна документално. И сега
вече, като знаем за случая, живеещите на
73А ще могат да си сменят личните карти с реалния адрес. Това ще го свършим
ние по служебен път, стига да дойдат при
нас“, обясни той.
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След утрешния ден:
Из списъка на Байдън
за промени

С

лед победата на Джо Байдън на президентските избори светът погледна с облекчение към САЩ. Защото Джо
Байдън даде да се разбере,
че има дълъг списък с действия, които
би предприел, за да обърне политиката
на Доналд Тръмп. Дали ще успее, до голяма степен зависи от окончателния нов
състав на Сената във Вашингтон, но той
ще стане известен след балотажа за две
места в щата Джорджия към средата на
януари.
Байдън се насочи към Белия дом, след
като спечели изборите от миналия вторник. Ето списък на Ройтерс с някои от политиките, които избраният президент и
неговият екип искат да предприемат „в
първия ден“ - началото на четиригодишния му мандат на 20 януари 2021 г.

Пандемията
Байдън каза, че неговият фокус №1 е
да овладее заразата от коронавируса.
Той ще настоява за маски, които да се носят в цялата страна - промяна, която според здравните експерти може да спаси
хиляди човешки животи. Но законовата
власт на президента на САЩ да налага
това е неясна.
Той обещава ново публично-частно
партньорство, наречено „Борд за тестване на пандемията“, който ще отговаря за увеличаването на производството
на комплекти за тестване и лабораторни доставки, както и за координирането
на достъпа до тези услуги. Той също така
обеща да направи безплатни тестовете,
лечението и ваксините за COVID-19 за
всички американци.

Икономиката
Байдън обеща да отмени много от на-
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XТова са част от политиките, които новият президент

и екипът му искат да предприемат в „първия ден“

маленията на данъците, подписани от
Тръмп, за корпорации и богати лица, веднага след като встъпи в длъжност, въпреки че промените изискват одобрение от
Конгреса. Той обеща да увеличи прилагането на данъчни политики, които вече
съществуват като закони, както и бързо
да укрепи правата на профсъюзите.
Основна част от плана на Байдън за
възстановяване от рецесията, предизвикана от пандемията, е да принуди правителствените агенции да купуват произведени в САЩ стоки и услуги, за да
подпомогнат стимулирането на вътрешното производство. Той може да направи
това чрез разходи, които вече са разрешени от Конгреса, и заповеди до агенциите, които скоро ще бъдат под негов контрол.

Граждански права
В рамките на първите 100 дни на власт
Байдън обеща да работи за приемането
на Закон за равенството - законопроект,
добавящ нови големи антидискриминационни защити, основани на сексуална и
полова идентичност.
Очаква се той също така да издаде
т.нар. изпълнителна заповед (указ, който е за определен срок или докато него-

вата администрация е на власт без одобрение от парламента) за насърчаване
на многообразието и включването във
федералното правителство и да създаде нов съвет на Белия дом по въпросите на равенството между половете, който да координира политиките, свързани
с жените.
И докато той работи за прокарване на
свое законодателството за контрол над
оръжията, Байдън обеща да използва
правомощията си „да забрани вноса на
щурмови оръжия“ (автоматите „Калашников“ например са в тази категория бел. ред.).

Имиграцията
Байдън планира да изпрати имиграционен законопроект до Конгреса още
в първия му ден на управление, който
включва процедура за получаване на
гражданство от приблизително 11 милиона имигранти, живеещи в страната нелегално. Това е цел, която неуспешно се
опитват да постигнат много президентски администрации от двете партии.
Освен законодателството Байдън възнамерява да възстанови програмата
DACA, която предоставя облекчение за
депортиране и разрешителни за рабо-

та на около 644 000 души, живеещи незаконно в САЩ, след като са влезли като
деца и известни като „Мечтатели". Тръмп
намали защитата по програмата.
Байдън също обеща да спре депортациите през първите си 100 дни на поста.
Той обеща да подпише заповед за създаване на работна група за събиране с
родителите/близките на повече от 500
деца, които са били разделени от семействата си на границата между САЩ и
Мексико от администрацията на Тръмп и
чиито родители още не са открити.
Байдън планира да отмени забраните
за пътуване на Тръмп, които поставиха
ограничения за идващите от 13 държави, повечето от които или мюсюлмански,
или африкански държави.

Международни отношения
Байдън заяви, че още през първия
си ден ще отмени решението на Тръмп
страната да напусне Световната здравна организация - ход, масово критикуван в международен план на фона на
пандемията - и бързо да се присъедини
към Парижкото споразумение за климата, подписано именно от администрацията на Обама-Байдън. Съединените щати
също ще се присъединят отново към
иранската ядрена сделка, договорена в
рамките на тази администрация на демократите. Тръмп изтегли САЩ от нея.
Той заяви, че веднага ще разговаря
със съюзници, за да възстанови доверието в САЩ в чужбина след четири години
на подхода на Тръмп, поставящ „Америка на първо място“.
Байдън се ангажира да удължи живота
на последния останал да действа договор за контрол на стратегическите ядрени оръжия между САЩ и Русия. Уведомяването на Москва за намерението му да
направи това вероятно ще бъде едно от
първите му действия. Новият пакт СТАРТ
изтича 16 дни след неговото встъпване в длъжност, като прекратява всички ограничения върху разполагането
на стратегически ядрени бойни глави и
бомбардировачите и ракетите, които ги
пренасят. Ако действието му спре, може
да започне нова надпревара във въоръжаването.
Байдън „незабавно“ ще се консултира с основните съюзници на Америка,
преди да вземе решение за бъдещето на
американските мита за Китай, както и за
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други политики към Пекин, казаха съветници.
Той каза, че „веднага щом положа клетва“, ще предостави статут на бежанец
(известен като статут за временна защита) за десетки хиляди венецуелски граждани в САЩ, които избягаха от политически и икономически сътресения у дома.
Тръмп отдавна обмисля подобен ход, но
така и не го одобри.

Околна среда
В допълнение към напускането на Парижкото споразумение Тръмп отмени
редица други екологични политики на
Обама, които Байдън може да възстанови.
Байдън ще постави по-високи цели за
чиста енергия и ще забрани концесиите
за добив на въглища и природен газ във
федералните земи, като същевременно
ограничи емисиите на метан от добива
на петрол и газ.
Той също така ще създаде правен отдел в областта на околната среда и климата в рамките на Министерството на
правосъдието на САЩ, който ще засили
прилагането на санкциите срещу замърсителите.

Защита на потребителите
Администрацията на Тръмп отслаби
защитата на потребителите, намалявайки основните правила и налагането им
от Бюрото за финансова защита на потребителите. Това може да се промени
още в първия ден на Байдън.
През юни Върховният съд постанови
в дело, подкрепено от администрацията на Тръмп, че директорът на агенцията може да бъде уволнен по желание на

11 - 17 ноември 2020 г.

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
президента. Но това позволява и на Байдън незабавно да замени настоящия директор Кати Крейнинджър и да назначи
временен ръководител с разбирания за
по-силна роля на регулатора.

С новия директор агенцията може незабавно да предприеме мерки срещу
кредитори, събирачи на дългове, банките и ипотечните фирми чрез по-строг
надзор и по-строги санкции за непра-

вомерни действия. Много е вероятно
да бъдат спрели подготвяни регулаторни инициативи, които според критиците,
вместо да помогнат, могат да навредят
повече на потребителите.

Победната реч: За да възродя
душата на Америка
Хората в тази страна си казаха думата. Те ни доведоха до очевидна и убедителна победа. До победа за нас, за
всички нас. Ние победихме с толкова
гласове, колкото никога не са били подавани на президентски избори в американската история: 74 млн. гласа.
Трябва да призная, че днес бях изненадан от това, което виждаме в цялата
страна, във всички градове, а дори по
целия свят: как хората се радват, говорят с надежда и възродена вяра в утрешния ден.
Със смирена благодарност приемам
вярата в мен и доверието, което ми гласувахте. Обещавам да бъда президент,
който не разделя, а обединява. Който
вижда не „сини“ или „червени“ щати, а
Съединени щати.
От все сърце ще работя с вяра в хората и със стремежа да спечеля доверието на всички.
Вярвам, че Америка е изградена
именно върху това. Тя се осланя на хората. И нашата администрация ще се

осланя на тях.
Стремих се към този пост, за да възродя душата на Америка, да възстановя главната опора на нашата страна –
средната класа. И за да направя така,
че Америка отново да бъде уважавана
в целия свят, а тук, у нас, да сме единни.
За мен е чест, че толкова милиони
американци гласуваха за това виждане
за страната. Сега работата по практическото изпълнение на това виждане става реалност. Това е основната задача на
нашето време.
Обръщам се към тези, които са гласували за президента Тръмп. Разбирам, че сега изпитвате разочарование.
Аз самият съм губил няколко пъти. Но
нека си дадем шанс. Време е да изоставим острите думи, да охладим горещите страсти, да се вгледаме един в друг,
да се вслушаме един в друг и да се движим напред. Трябва да престанем да се
отнасяме към опонентите си като към
врагове. Те не са ни врагове, те са американци.
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Камала Харис –
вицепрезидентът на
периферията
XТя ще е първата жена на този

пост в историята на САЩ

К

амала Харис опита сама да стане президент, но преди година
собствените й президентски
амбиции бяха спрени. Въпреки това днес тя влиза в историята като първата жена, избрана за вицепрезидент на САЩ.
Тя е на 55 години и ще управлява страната заедно с Джо Байдън в критичен момент от националната история - опитвайки да я обедини след няколко горчиви
месеца и да овладее вълната от случаи на
коронавирус, обхванали части от САЩ.
Тя също ще бъде и първият чернокож
и първият азиатско-американски вицепрезидент.
BBC и Investor разказват за пътя на Камала Харис към работата в Белия дом.
Харис е родена в Оукланд, Калифорния, от двама родители имигранти майка, родена в Индия, и баща, роден в
Ямайка. След развода на родителите си
Харис е отгледана предимно от своята
индуска самотна майка, Шямала Гопалан Харис, изследовател на лечението
на рак и активист за граждански права.
Израства ангажирана с индийското си
наследство, посещавайки с майка си Индия, но разказва, че майка й е възприела
черната култура на Оукланд, потапяйки
в нея двете си дъщери - Камала и по-малката й сестра Мая.
„Майка ми много добре разбираше, че
отглежда две чернокожи дъщери“, пише
тя в автобиографията си „Истините, които държим“. „Знаеше, че новата й родина
ще ни възприема с Мая като черни момичета и беше решена да се погрижи да
растем

уверени, горди черни жени
Ранните години на Харис включват и
кратък период в Канада. Когато Гопалан
Харис започва работа като преподавател в университета Макгил, Харис и нейната по-малка сестра Мая отиват с нея,

10

посещавайки училище в Монреал в продължение на пет години.
Тя посещава колеж в САЩ, прекарвайки четири години в университета Хауърд, един от най-известните исторически „черни“ колежи и университети в
страната, които тя определя като един от
най-формиращите преживявания в живота си.
Харис казва, че винаги се е чувствала
добре със самоличността си и просто се
описва като „американка“.
През 2019 г. тя коментира пред
Washington Post, че политиците не трябва да се вписват в определени категории на базата на техния цвят или произход. „Моята идея беше: аз съм това, което
съм. Добре съм така. Може да се наложи
да помислите върху това, но аз съм добре така“, заяви тя.
През 2014 г. Харис се омъжва за адвоката Дъг Емхоф и става мащеха на двете
му деца.
След четири години в Хауърд тя продължава образованието си и получава
диплома по право от Калифорнийския
университет в Хейстингс, след което започва кариерата си в службата на окръжния прокурор на окръг Аламеда.
Тя става окръжен прокурор на Сан
Франциско през 2003 г., преди да бъде
избрана за първата жена и първия чернокож

главен прокурор
на Калифорния
В своите почти два мандата като главен прокурор Харис придоби репутация
на една от изгряващите звезди на Демократическата партия, използвайки този
импулс, за да ускори избора си за сенатор в Калифорния през 2017 г.
След влизането си в Сената бившият
прокурор спечели благосклонност сред
прогресивните редици за яростните си
разпити на номинирания за върховен

съдия Брет Кавано и генералния прокурор Уилям Бар в ключови изслушвания
в Сената.
Когато в началото на миналата година
стартира кандидатурата си за президент
пред тълпа от над 20 хил. поддръжници в Оукланд, Калифорния, Харис бе посрещната с първоначален ентусиазъм.
Тя не успя обаче да формулира ясна обосновка за своята кампания и даде объркани отговори на въпроси в ключови
области на политиката като здравеопазването. Не успя и да се възползва от предимствата на своята кандидатура: дебати, които показват нейните прокурорски
умения.
Калифорнийска демократка с автобиография в сектора на правоприлагането, Харис се опита да върви по тънката
линия между прогресивните и умерените крила на партията си, но в крайна
сметка не привлече нито едното. Приключи кандидатурата си през декември
преди първите вътрешнопартийни избори на демократите в Айова в началото на 2020 г.
През март Харис подкрепи бившия вицепрезидент Джо Байдън, заявявайки,
че ще направи „всичко, което е в моята
власт, за да му помогна да го изберат за
следващия президент на САЩ“.
Тя се представи силно срещу Майк
Пенс в октомврийския вицепрезидентски дебат, където кандидатите размениха яростни реплики по редица теми.
Нейните напомняния към Пенс

„Г-н вицепрезидент,
говоря“
след като той многократно я прекъсваше, бяха отбелязани като подчертано
усилие на първата черна жена във вицепрезидентски дебат, които бяха чути.
Участието й в изборната надпревара постави постиженията й като главен
прокурор на Калифорния под светлини-

те на прожекторите.
Тя е била обект на многократни атаки
от прогресивните редици, че не е достатъчно прогресивна. Обвинявана е, че до
голяма степен е избягвала прогресивни
битки, включващи въпроси като реформа на полицията, реформи в борбата с
разпространението на наркотици и неправомерни присъди.
„Камала е ченге“ стана често срещан
рефрен по време на предизборната кампания, пречейки на опитите й да спечели
по-либералната демократична база по
време на първичните избори. Но същите
тези фактори може би се оказват полезни в общите избори, когато демократите
трябва да спечелят по-умерени избиратели и независими.
А днес, когато САЩ са разтърсени от
расови проблеми и се увеличава

контролът върху
полицейския произвол
Харис сяда на първия ред и разполага с голямо влияние, за да усили прогресивните гласове.
В различни предавания тя е призовавала за промени в полицейските практики в САЩ. В Twitter призова за арести на
полицаите, които убиха Бреона Тейлър,
26-годишна афроамериканка от Кентъки, и често говори за необходимостта от
премахване на системния расизъм.
Що се отнася до оспорвания прогресивен натиск за намаляване на бюджетите на полицията и пренасочването на
част от средствата от тях към социални
програми - идея, която Байдън не одобрява, Харис търси равновесие, призовавайки вместо това за „преосмисляне“
на обществената безопасност.
Камала Харис често е казвала, че самоличността й я прави уникално подходяща да представя хората в периферията.
Сега има шанса да направи точно това от
Белия дом.
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Джо Байдън – победителят
от кариерата

В

събота в 11:24 ч. местно време Джо Байдън бе обявен за
следващия американски президент. Малко преди това от
щата Пенсилвания пристигнаха нови резултати, което беше достатъчно, за да може да има ясен резултат.
Най-накрая Байдън е там. По случайност той бе избран за първи път в Сената
точно на този ден преди 48 години. Така
бъдещият президент е най-опитният политик, който някога влиза в Белия дом.
Тази победа е кулминацията на третото му кандидатиране.
Но за разлика от предишни опити
през 1987 и 2008 г., той се включи в надпреварата за номинацията на Демократическата партия като фактически фаворит, най-известният в предварителната
надпревара.
77-годишният Байдън претърпя ранни неуспехи в Айова и в Ню Хемпшир,
но овладя контрола над надпреварата с
поредица от успехи в т.нар. Супер вторник, когато 14 щати гласуваха за номинацията.
Човекът, чиито

авиаторски
слънчеви очила
се превърнаха в негова запазена марка,
първоначално трябваше да се утвърди
срещу много критики. Байдън беше смятан за твърде стар, твърде умерен, твърде скучен, за да вдъхновява новопоявяващото се поколение в своята партия. И
твърде вкоренен в стария свят, за да се
противопостави на някой като Доналд
Тръмп. Байдън, който ще отпразнува 78ия си рожден ден в края на ноември, ще
влезе в Белия дом като най-стария президент. Но въпреки това той се пребори
с тези нагласи и се превърна във фаворита на изборите.
Стилът на предизборната кампания
на Байдън контрастира с по-големите
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демократът
стигна до
триумфа
на изборите

митинги на президента Доналд Тръмп,
тъй като демократът се представя за поотговорен при спазването на мерките
против разпространение на коронавируса, пише в свой очерк BBC.
Въпреки че бившият президент Барак Обама го нарече „най-добрият вицепрезидент, който Америка някога е
имала“, продължителният политически
живот на Байдън от четири десетилетия
на публична длъжност бе подложен на
атака.
И така, кой е Джо Байдън и как стигна до момента да стане избран за президент?

Политическа фигура
Байдън се кандидатира за номинацията за Демократическа партия през 2008
г., преди да отпадне и да се присъедини
към екипа на Обама.
Неговите осем години в Белия дом на
Обама - където той често се явяваше в
подкрепа на президента – му позволи да
претендира за голяма част от постигнатото от Обама, включително приемането
на Закона за достъпни грижи (Affordable
Care Act), както и пакета от стимули и реформи, приети в отговор на финансовата криза, пише Investor.
Асоциирането му с Обама - човек, когото той често нарича свой „брат“ - също
може да е допринесло за трайната му
подкрепа сред афроамериканските из-

биратели.
Като дългогодишен вътрешен човек,
във Вашингтон Байдън имаше солидни
пълномощия за външните работи и помогна да се балансира сравнителната
липса на опит на Обама.
Така нареченият „Джо от средната
класа“ също беше избран от тогавашния президент за кандидат за вицепрезидент, за да привлече „сините якички“
сред белите гласоподаватели, които се
оказаха трудна група за самия Обама.
През 2012 г. той влезе във вестникарските заглавия, като каза, че се чувства
абсолютно комфортно с еднополовите
бракове - коментари, за които се смяташе, че подбиват президента, който все
още не е дал пълна подкрепа за тази политика. Обама в крайна сметка го направи само дни след Байдън.
Двата мандата на Байдън в подкрепа
на чернокож президент бяха предшествани от дълга политическа кариера.
Шесткратният сенатор от Делауер
беше избран за първи път през 1972 г.
В продължение на 36 години е на този
пост. Той се

кандидатира за
президент през 1988 г.
но се оттегли от надпреварата, след като
призна, че е плагиатствал реч на тогавашния лидер на британската лейбъристка партия Нийл Кинок.
Продължителното му пребиваване в
столицата на страната даде на критиците достатъчно поводи за атаки.
В началото на кариерата си той застана на страната на южните сегрегационисти, като се противопостави на съдебно разпореждане за това училищните
автобуси да се погрижат за расовата интеграция в щатските училища.
А като председател на комисията по
правосъдие на Сената през 1991 г. той
ръководеше изслушванията на Върхов-

ния съд на Кларънс Томас и беше критикуван остро за това как се справи с
твърденията на Анита Хил, че е била сексуално тормозена от номинирания.
Байдън също така беше яростен защитник на законопроекта за борба с
престъпността от 1994 г., за който мнозина вляво сега казват, че насърчава
продължителни присъди и масови арести.
Тази политическа кариера направи
умерения вицепрезидент на Обама понякога неудобен за съвременната Демократическа партия.

Предизвикателствата
в личния живот
Като дете Байдън се бори със заекване.
Преодолява това чрез публично говорене.
Месец след като е избран за сенатор
през 1972 г., при автомобилна катастрофа загиват първата му съпруга Нийла и
едногодишната им дъщеричка Наоми, а
двамата му синове са ранени. Обмисля
да се откаже от сенаторското място, но е
убеден от колегите си и полага клетвата
за встъпване в длъжност до леглото на
един от синовете си.
През 2015 година губи най-големия
си син Бо, който умира на 46 години от
мозъчен тумор. На Байдън младши се е
гледало като на изгряваща политическа
звезда, той е обмислял да се кандидатира за губернатор през 2016 г.
През 1988 г. на Джо Байдън са направени две операции заради мозъчни аневризми.
В началото на тази година в Украйна започна разследване за натиск срещу бившия главен прокурор. Твърди се,
че докато е бил вицепрезидент, Байдън
е заплашил да спре помощи за Украйна заради разследване за корупционни
престъпления на сина му Хънтър, който
има бизнес в Украйна.

11

12

11 - 17 ноември 2020 г.

BG VOICE

В

еднага след новината, че Джо
Байдън е новият президент
на САЩ, светлината на прожекторите се насочи не само
към него, но и към неговите
близки. И докато за съпругата му Джил
и драмата на починалия Бо се разказа
почти всичко още по време на предизборната кампания, най-малкото от децата му, дъщеря му Ашли, сякаш остана
в сянка.
Но време е да излезе оттам. Ашли
Байдън прекарва години, призовавайки
за реформа на наказателното правосъдие. Докато служи като старши изпълнителен директор в организация, която
твърдо се противопоставя на смъртното наказание, тя основава и собствена
благотворителна марка дрехи за хората в нужда.
Ашли Байдън е родена на 8 юни 1981
г. По-големите й брат Бо и Хънтър Байдън са родени от първата съпруга на
Джо Байдън - Нейлия. Двойката има и
още една дъщеря на име Наоми.
Братята и сестрите на Байдън винаги
са били близки. „От момента, в който се
роди
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Момичето на татко:
Коя е Ашли Байдън
XТя е най-големият почитател на новия президент

братята й се грижеха за нея
споделя Джил Байдън пред Delaware
Today за Ашли през 2018 г.
За съжаление Бо Байдън издъхва от
рак на мозъка през 2015 г. Ашли почита паметта му, като пуска нейната марка
„Livelihood". Логото на марката включва
лък, който символизира как „понякога

Сн.: Instagram

трябва да бъдем издърпани докрай, за
да стреляме напред.“
Тя предпочита да стои далеч от общественото внимание. Instagram про-

филът й е личен. Тя обикновено свежда и социалните изяви до минимум, тъй
като се чувства неспокойна.
Съпругът й е хирург. Ашли се запозна-

ва с Хауърд Керин благодарение на покойния си брат Бо през лятото на 2010 г.,
твърдят от People. Джо Байдън подкрепя брака им напълно. „Това е правилният човек. А той ще вземе една прекрасна жена“, казва той.
Тя е най-големият почитател на Джо
Байдън.
Въпреки че се притеснява от общественото внимание, Ашли винаги е подкрепяла баща си. В стъпителна
реч преди появата на Джо Байдън във
виртуалния 2020 Democratic National
Convention тя похвали ценностите на
баща си: „Той ще бъде корав, грижовен
и принципен... Той ще бъде най-лошият
враг, който някой побойник е виждал.“
Ашли е придружавала баща си през
по-голямата част от политическата му
кариера, още когато е била малко момиче. Тъй като кампанията за президент на
САЩ се разгорещи, тя активизира усилията си, за да насърчи подкрепата на
избирателите за дуото Байдън-Харис.

Българско село покани US президента на гости
Жителите на новозагорското село
Каменово съвсем на сериозно поканиха новоизбрания американски президент Джо Байдън да ги посети догодина. Жителите на селото изпратили
мейл с поканата на официалната поща
на Байдън. В него те уточнили и че го
очакват да им гостува на 21 септември,
когато по традиция се провежда селският събор и се вари прословутият каменовски курбан.
Каменово празнуват на 21 септември
от 1948 година насам, защото на тази
дата било образувано местното ТКЗС,
за което и досега мнозина си спомняли
с носталгия, пише „24 часа“.
Ако дойде, президентът на САЩ ще
опита от традиционния селски курбан,
който в Каменово винаги приготвят на
събора си.
Поканата до Байдън е от името на
всичките 400 души, които днес живеят
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в селото. Сред тях е и бащата на сегашния здравен министър проф. Костадин
Ангелов, чието детство е преминало
тук.
Каменовчани все пак правят уговорката, че ако догодина на 21 септември
президентът Джо Байдън се окажа прекалено зает, те с радост биха посрещнали и вицепрезидента му Камала Харис.
Хората в Камено вече са изпратили
и поздравителна телеграма на новия
американски президент, а идеята да
го поканят дошла минути след победата му в Ганкиното кафене (по името на
собственичката) в селото. Преди изборите в кафенето вървели и залагания
кой ще спечели изборите в Америка.
„Няма нужда от подаръци, няма нужда да си носите мезета и напитки, просто идвате и сядате на първото свободно място на мегдана, за всеки случай
можете да си донесете лъжица, но да

Сн.: mirela.bg

е с по-едри дупки, за да хапвате от овнешкото, без да пълните стомаха си с
чорба!“, написали каменовци на 46-ия
американски държавен глава.
Данни за село Камено има от 147 година, когато в тогавашните аканджийски списъци е споменато като Неапли.
До 1906 година то съществува като Ени

Пазлии, а през 1906-1951 година е било
с името Попово.
Освен на проф. Костадин Ангелов
Каменово е родно място и на дългогодишния шеф на столичната противопожарна служба - близо 3 десетилетия
- генерал-майор Димо Димов (19222002).
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Protect your world

Ваксината на Pfizer –
над 90% ефикасна

Auto Home Life Retirement
•

•

•

Е

дна от ваксините в най-напреднал
етап на изпитвания може да попречи
на повече от 90% от хората да се заразят с COVID-19. Разработчиците – Pfizer
и BioNTech – определиха събитието като
„велик ден за науката и човечеството“. Тяхната ваксина е тествана на 43 500 души в
шест държави и не са повдигнати опасения за безопасността. Компаниите планират да кандидатстват за спешно одобрение за използване на ваксината до края на месеца. Pfizer вярва, че ще може да
достави 50 милиона дози до края на тази година и около 1,3 милиарда до края
на 2021 година.

Call me today to discuss your options.

Ета може да удари Флорида
като ураган

Some people think Allstate only protects your car. Truth
is, Allstate can also protect your home or apartment, your
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And
the more of your world you put in Good Hands®, the more
you can save.

Т

ропическата буря Ета удари Куба в
неделя и се насочи към бреговете
на Флорида. Там вече тече подготовка за посрещане на стихията, която може
да удари с ураганна сила, след като десетки загинаха и над 100 изчезнаха в Мексико и Централна Америка. Американският
национален център за урагани в Маями
обяви предупреждения за ураган и бури от Ocean Reef до Dry Tortugas, включително залива на Флорида. Бурята се очаква да достигне там рано в понеделник.
Властите във Флорида затвориха плажовете, пристанищата и пунктовете за тестване за Covid, спрян е общественият транспорт.

Meglena Barashka
630-468-2990
18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Insurance subject to terms, qualifications and availability. Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company.
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company,
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL. In New York, Allstate Life Insurance
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

50245

Call or stop by for a free quote.

В САЩ вече има над 10 млн.
души с COVID-19

С

АЩ прехвърлиха прага на 10 милиона установени случая на зараза с
новия коронавирус от началото на
пандемията според данни на референтния Университет „Джонс Хопкинс“. Само
за 10 дни страната премина от 9 на над
10 милиона потвърдени случая на зараза. Според данните на университета само
през последните четири денонощия новите случаи са били над 100 000, като пикът е бил 127 000 новозаразени в периода четвъртък-петък. Губернаторът на Ню
Йорк Андрю Куомо заяви, че нивата на заразяване с коронавирус се очаква да
се повишат.

„Мелания мисли
за развод с Тръмп“

С

ъпругата на президента Доналд
Тръмп – Мелания, мисли за развод
след оповестяването на резултатите от изборите, съобщи „Дейли мейл“. Бившата помощничка в семейството Омароса Маниголт-Нюман разкри преди
изданието, че първата дама обмисляла
развод отдавна, но чакала съпругът й да напусне президентския пост. „Мелания
брои всяка минута до излизането му от президентския кабинет, за да може да се
разведе. Ако бе решила да го подложи на крайно унижение и бе напуснала, докато Тръмп е на власт, той би намерил начин да я накаже“, увери тя.

Тръмп уволни министъра
на отбраната

П

резидентът Тръмп обяви в Twitter
в понеделник, че е уволнил министъра на отбраната Марк Еспер. Мотивите за решението на отиващия си президент все още не са ясни.
Знае се само, че на мястото на Еспър ще застане Кристофър Милър, който е директор на Центъра за борба с тероризма. Той ще е временно на този пост. Еспър
и Тръмп имаха разногласия за преименуването на военните бази, които носят
имената на генерали от Конфедерацията. Докато бившият военен министър бе
открит за подобна промяна, Тръмп многократно призовава да не се прави.
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Идват ли още по-трудни времена
за хората и фирмите в САЩ
XНай-потърпевши от коронакризата се оказаха жените и имигрантите

Б

ъдещето на световния растеж
е оптимистично, но в настоящето нещата ще се влошат,
преди да започнат да се оправят. Това смята известният
професор от Харвард и главен икономист за Международния валутен фонд
Кенет Рогоф.
„Оптимист съм за технологиите. Но
ние сме в разгара на пандемия и не съм
оптимист в това отношение. Чувам всякакви мнения, че втората вълна ще е
смекчена, че ще е ужасяваща, а аз съм
склонен да мисля, че все още ни предстоят много трудни времена за хората
и за икономиката. Но са нужни само няколко години и аз съм оптимист за посоката на технологиите и икономическия
ръст“, каза той пред Bloomberg.
Проф. Рогоф призна, че не е оптимист
за случващото се в момента. Той дори
смята, че то е катастрофално за малките и средни предприятия, за конкуренцията.

мическата болка е засегнала особено
силно жените и имигрантите, както и
икономиките с големи сиви сектори или
тези, които разчитат в голяма степен на
туризма, развлеченията и пътуванията,
пише изданието.

Работата на жените

Катастрофално е за всички
които са изгубили работата си и изпитват затруднения.
„В настоящия момент, мисля, че нещата ще се влошат, преди да се подобрят.
В много сфери може да има двойна ре-
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цесия. Не знаем как ще се развият нещата с вируса, но аз анализирам всякакви
гледни точки и съм силно притеснен. Не,
не се опитвам да кажа, че скоро ще има
страхотен растеж. Правилният въпрос е

кога ще се върнем там, откъдето започнахме? Според мен това ще е в края на
2021 г., а може би и след това“, сподели
професорът.
Междувременно в свой анализ The
Wall Street Journal предупреди, че големите жертви на коронакризата ще бъдат
жените и имигрантите.
Месеци след кризата се очертава ясно
разделение между жертвите и оцелелите. Страните, работниците и индустриите, които разчитат на производството –
от компютри до мебели и играчки - се
справят и дори преуспяват насред икономическия водовъртеж.
Междувременно онези, които предоставят услуги, които всъщност хората
избягват от страх от заразяване, се борят за оцеляване. Услугите, които не изискват физическа близост - като много
финансови услуги, софтуер и телекомуникации - са по-малко засегнати, както и
строителството и земеделието.
Това разделение между производството и услугите означава, че иконо-

Жените търпят по-големи загуби на
работни места, отчасти защото те са силно представени в сектора на услугите.
За икономистите това е една от големите промени в настоящата рецесия, тъй
като досега мъжете са губили повече работните си места по време от всяко от
шестте свивания на икономиката в САЩ
от 1970 г. насам.
Спадът в заетостта през трите месеца до юни спрямо същия период година по-рано е по-голям за жените в почти
всички страни, изследвани от Международната организация на труда.
В САЩ заетостта в сектора, свързан
със свободното време, и хотелиерството отбеляза най-големия си спад през
септември от началото на тази година
- сигнал, че новият ръст на заразените
все още вреди на заетостта на жените.

Обратна миграция
Имигрантите са особено силно засегнати от затварянето на ресторанти, барове и други бизнеси, които включват
личен контакт. Мигрантите представляват по-голям дял от заетостта в секторите на хотелиерството и хранително-вкусовата промишленост. Без тези работни
места мнозина бяха принудени да се
върнат в родните си страни.

Сив сектор
В много части на света, но особено
в най-бедните страни, големи дялове
от работната сила се прехранва извън
официалната заетост. Над два милиарда
души работят в неформалната икономика в световен мащаб, показват данни на
Международната организация на труда,
включително над 80% от работниците в
многолюдни страни като Индия, Индонезия и Нигерия.
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з никога не одобрявам безразсъдството, особено когато става въпрос за лични
финанси. Но е важно да се
помни, че прекалената предпазливост може да бъде лоша новина за
банковата ви сметка – сега и през следващите години. Ето защо реших да опиша няколко случая, когато рисковете не
са просто приемливи – те са от съществено значение.

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Финансови рискове, които
водят до големи печалби
XЕто няколко прости действия, които могат да ви направят по-богати
$105,000 към пенсионната си сметка,
растежът на вашите вноски ще предостави останалите $250,000. Изчакайте,
докато навършите 45 години, за да започнете да инвестирате, и ще видите, че
за да натрупате $355,000 до 65-годишна
възраст, ще е нужно да инвестирате около $770 на месец. Това означава, че ще
трябва да вкарате $80,000 повече от вашите собствени средства.

Поискайте по-висока
заплата
Изследване, проведено от д-р Мишел Гелфанд, професор по психология
в Университета на Мериленд, установи,
че мъжете са склонни да гледат на преговорите за заплата като на игра, докато
жените са по-склонни да се страхуват от
преживяването, като че плануват да отидат на зъболекар. Но ако си помислите
внимателно, договарянето на заплащането ви не е най-лошото преживяване,
което можете да имате – най-лошият изход от ситуацията би бил, ако работодателят ви каже „Не“. От друга страна,
ако не поискате по-голяма заплата, това
може да ви преследва до края на вашата кариера. Последиците могат да бъдат значителни – не само за настоящите
ви финанси, но и за бъдещите ви пенсионни фондове. Да речем, че сте на 35 г.
и даден работодател иска да ви плати
$60,000 годишно. Ако водите преговори
за по-високо заплащане и се споразумеете за $65,000 годишно, ще спечелите
почти $240,000 в продължение на цялата си кариера. В изчислението се предполага, че ще получите годишни повишения на заплатата в размер на 3% и
ще се пенсионирате на 65 години. Друг
плюс на по-голямата ви договорена заплата е, че ще бъдете в по-добра позиция, за да лобирате за по-голяма заплата
на следващото си работно място. И при
това дивидентите не свършват дотук:
ако работите за компания, която ви по-
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Не бъдете
твърде предпазливи

дарява вноски към вашия 401(к) пенсионен план като определен процент от заплатата, ще получите още повече пари
– колкото по-голяма ви е заплатата, толкова повече пари за пенсиониране ще
ви подари работодателят.

Инвестирайте
И то инвестирайте без значение от
това какво прави пазарът. Спрете да чакате идеалната възможност. Всеки финансов специалист ще ви каже – никой
не може да предрече какво ще се случи на фондовата борса – кога ще има
възход и кога падение. Дори и постоянно да вкарвате пари в пазара, когато
всички казват, че не трябва да го правите – историята показва, че ще излезете с
едни гърди напред в дългосрочен план.
Центърът за финансови изследвания
на Schwab направи статистическо изследване, като проследи как $2,000, инвестирани годишно между 1993 и 2012
г. (период, който включва dotcom ката-

строфата и световната финансова криза), биха нараснали въз основа на дългосрочната стратегия на инвеститора. Ако
бяхте оставили тези пари в брой (например в банкови сметки или съкровищници/облигации), щяхте да имате около $51,300 в края на този 20-годишен
период. Но ако бяхте закупували акции
за $2,000 през всяка година от 1993-а до
2012-а, дори и при най-високите цени,
дори и при най-ниските цени, в края
на 20-годишния период щяхте да имате $72,500 – с $21,200 повече! И имайте
предвид, че колкото сте по-млади, когато започнете да инвестирате, толкова
повече ще спечелите. Отделяйте $250 на
месец, започвайки на 30-годишна възраст, и ще имате повече от $355,000 до
65-годишна възраст, ако приемем, че
средната годишна възвръщаемост е 6%
(това е консервативна оценка и се основава на историческата възвръщаемост
за диверсифициран портфейл). През
тези 35 години вие бихте допринесли

след като се пенсионирате. Краят на кариерата ви най-вероятно е само началото на един много дълъг етап от живота ви. Един 65-годишен мъж в днешни
дни може да очаква да доживее средно
до 85 години. Тъй като спестените пари
трябва да ви стигнат потенциално за десетилетия, не е разумно да влагате 100%
от пенсионните си фондове в пари в
брой или в краткосрочни облигации, въпреки че може да сте изкушени да защитите спестяванията си. Дори и „безопасни“ инвестиции носят вид риск: пари в
спестовна сметка и облигации с продължителност от пет години или по-малко
в момента плащат не повече от 2% лихва, но вашите пенсионни сметки трябва
да растат с темпове, които надхвърлят
инфлацията – средно около 3% в дългосрочен план. При това съотношение
нещо, което струва $100 днес, ще струва повече от $240 след 30 години. Инвестирането в акции обикновено доставя
най-високи печалби с течение на времето, така че поддържането на дори малка част от вашето портфолио в акции
може да бъде умен ход за предпазване от покачващите се цени. Ако вашето
пенсиониране продължи повече от две
десетилетия, твърде голямата предпазливост при инвестирането на пенсионния ви фонд може да се окаже сериозна грешка.
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огато повечето от нас започнат да търсят дом, естествено, започваме като гледаме
и се ръководим първо и найвече от цената. Важно е обаче
внимателно да обмислите какво друго
влияе върху покупката. Колкото е важна цената на къщата, толкова са важни
и общите разходи в дългосрочен план. В
месечната ипотека може да влизат разходи като главница, лихва, годишен данък имот, застраховка (включително
такава за наводнения, ако сте в застрашена от това зона), месечна поддръжка
(за общите части, ако не живеете в самостоятелен имот), както и застраховка на заема (ако сте в състояние да заплатите по-малко от 20% първоначална
вноска) и др.
Днес обаче това е до голяма степен
повлияно от ниските ипотечни ставки.
Точно ниските лихви всъщност
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Когато купувате имот,
цената не е всичко
XВижте за какво още трябва да помислите, преди да се сдобиете с жилище
Индекс на достъпността на
жилищата от 1990 г. до днес

Период от време,
когато домовете са били
най-достъпни

правят домовете
по-достъпни
сега, отколкото по всяко време от 2016 г.
насам, и ето защо:
От графиката по-долу ще видите данни, получени от Националната асоциация на брокерите (NAR), които показват,
че колкото по-високо се издигат параметрите, толкова по-достъпни са домовете. Оранжевите ленти представляват
периода от време, когато домовете са
били най-достъпни, но това също отразява времето, когато, както казваме
на жаргон, имаше „балон на жилищата“.
Тогава собствениците на такива имоти имаха затруднения да ги изплащат
и се принуждаваха да ги продават на
„foreclosures and short sales“, което определено намали цените им, и точно такива жилища доминираха на пазара по
това време. Това е драстично различна
среда от тази, която имаме на пазара на
жилища в момента.
На графиката, зелените ленти представляват днешния пазар. Това показва,
че домовете наистина са по-достъпни,
отколкото са били от години. Дори много повече, отколкото е бил тогавашният
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„нормален пазар“, довел до жилищната
катастрофа. Ниските лихвени проценти
днес са голям диференциращ фактор за
тази достъпност.
Какво казват експертите за достъпността?
Експертите са съгласни, че този уникален момент във времето прави домовете невероятно достъпни за купувачите.
Лорънс Юн, главен икономист от NAR,
споделя, че „въпреки че цените на жилищата непрекъснато се повишават, когато се вземат предвид благоприятните
ипотечни ставки, цялостната покупка на
жилище беше по-достъпна през второто
тримесечие на 2020 г. в сравнение с преди една година.“
Бил Банфийлд, зам.-президент на
Capital Markets, Quicken Loans, също е
на мнение, че „без значение какво търсите, сега е чудесно време за покупка,
тъй като сегашните ниски лихвени проценти могат да разтегнат вашата разходна мощ.“
Mortgage News Daily пише, че „тези,
които купуват дом, могат да си позво-

лят 10 процента повече дом, отколкото
биха могли да имат преди една година,
като същевременно запазват месечното
си плащане непроменено. Това води до
близо 32 000 долара повече покупателна способност“.
Forbes също пише, „Собствениците на
жилища

са явните
победители днес
Ниските лихвени проценти означават, че цената на притежаването е на исторически ниски нива и кой получава
всички предимства от силното поскъпване на цената на жилищата? Собствениците, разбира се. “
В заключение:
Когато купувате дом, е важно да помислите за общите разходи, а не само за
цената на къщата като основен компонент. Домовете от вашия списък с желания може да са по-достъпни днес, отколкото си мислите. Нека се свържем, за да
обсъдим как достъпността играе роля
на нашия местен пазар и вашите дъл-

госрочни цели за това да притежавате
свой собствен имот.
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.
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Българи опитват да възродят
канал за дрога към Испания
XЕдин наш сънародник е заловен край Валенсия при полицейска засада

Б

ългарски
наркотрафиканти
опитват да възродят канал за
дрога, разбит наскоро от испанската полиция.
Това стана ясно, след като
преди дни испанските полицаи заловиха чисто нова супер бърза яхта, а подозренията им са, че тя е предназначена
за трафик на дрога от Мароко към Испания. Един от задържаните е българин, а
операцията идва малко повече от месец
след като бе обявено, че е разбит канал
за пренос на хашиш по същото трасе,
контролиран от български престъпници.
Общо петима са сега арестуваните, докато се опитват да пуснат лъскавата „наркояхта“ на вода. Така се наричат малките

изключително
бързи яхти
предназначени да превозват дрога през
Средиземно море от Африка към Европа, пише „България днес“.
Акцията е проведена в пристанището
на Олива, градче, разположено южно от
Валенсия, точно срещу Балеарските острови, през които минава наскоро уда-
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Наказаха канадци
с недекларирана
валута в България

К

Сн.: архив

реният канал за хашиш. Освен българинът са задържани мароканец и трима
испанци. „Нарколанчата“ е докарана до
кея в закрит с платнища камион, за да остане незабелязана. Агенти обаче влизат
в следите на групата по-рано, подлагат я
на денонощно наблюдение и на пристана правят засада.
Лодката се оказва натъпкана с туби с

гориво, нужно за предстоящите пътувания. Българинът и колегите му са с постановена в петък мярка задържане под
стража. Предстои обжалване и има вероятност през тази седмица да излязат
на свобода срещу 10 000 евро гаранция
на човек. Обвиненията са за предполагаем трафик на наркотици от Мароко към
Европа.

анадци опитаха да минат българската граница при Лесово и
да влязат в Турция, без да декларират валута за хиляди левове. Тя
била скрита в дрехите и багажа им.
Инцидентът е станал на 3 ноември
при митническа проверка на багажа
в автобус с пътници.
Митническите служители открили 22 000 евро и 5000 канадски долара, пренасяни от канадска гражданка. Други недекларирани 25 000 евро
е пренасял в джобове на дрехите си
нейният спътник в автобуса – мъж,
също канадски гражданин.
Срещу двамата канадски граждани
са съставени актове за нарушение на
Валутния закон, който предвижда отнемане на 20 процента от сумата.
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Пиян британец обиди българка,
отива на съд за расизъм
XМъжът направил и груб сексуален коментар по адрес на сънародничката ни

П

иян британец нападна българка с расистки забележки
и ще бъде съден за обида.
Инцидентът се случил в
разгара на ограничителните
мерки заради пандемията от коронавирус по време на първата вълна.
Алън Маккилоп от Галашийлс отишъл
в магазин за домашни любимци, но не
бил допуснат в него от служителката от
български произход. Заради това той я
нападнал с расова обида, стана ясно от
обвиненията към него в съда.
48-годишният мъж се опитал да влезе
в магазина в следобедните часове на 25
март, пише „Border Telegtdf“. Магазинът
обаче имал право да отвори за малко, за
да се снабди с храна и други стоки, необходими на животните.
На въпрос защо искал да влезе в магазина, Маккилоп отговори, че смятал

да си купи златна рибка
По време на делото срещу него в съда
в Селкирк стана ясно, че той е проявил
насилие спрямо продавачката, защото
тя е говорила с български акцент, като
й казал, че трябва да се върне в собст-
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Връщат в България
тялото на убита в
Испания красавица

Т

вената си страна. Алън Маккилоп направил и груб сексуален коментар за служителката.
Пред съда британецът се призна за
виновен по обвиненията, че се е държал
заплашително и оскърбително, както и
за упражнен расов тормоз.
Адвокатът му Мат Патрик също при-

зна, че неговият клиент се е държал неприемливо и обясни поведението му с
консумацията на алкохол.
„Това са глупави и обидни забележки“,
коментира и съдията Питър Патерсън.
Маккилоп беше глобен с общо £200
по двете обвинения и осъден да плати
£75 на българката.

ялото на красивата българка
Хабибе, която бе убита от приятеля си в Испания, ще бъде
върнато в родния й Кърджали тази
седмица. Това съобщи 24rodopi.com.
36-годишната красавица бе убита
от 37-годишния испанец на бензиностанция в град Пегера на остров
Майорка на 15 октомври. След убийството мъжът обърнал оръжието към
себе си и се прострелял в главата.
Хабибе е била известна в Кърджали с галеното „Хабчето“.
„Беше едно красиво, много усмихнато, слънчево момиче от Кърджали“,
каза неин бивш колега от кърджалийско заведение. Марио е застрелял
българката, защото тя го зарязала това става ясно от разкази на близки
на бившия военен пред испански репортери.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Джъстин Трюдо говори
с Байдън след победата

К

анадският премиер Джъстин Трюдо
разговаря с избрания за президент
на САЩ Джо Байдън и вече обсъди с
него въпроси като коронавируса, климатичните промени и случая с двама задържани от Китай канадци. „Работили сме заедно по-рано и сме готови да се захванем
с работата и да се заемем с предизвикателствата и възможностите пред нашите две страни“, заяви Трюдо в Туитър. Канадският премиер беше един от първите лидери, поздравили Байдън в събота, след
като демократът беше обявен за победител на президентските избори в САЩ.

Сателитният интернет
Stаrlink влезе в Канада

B

кpaя нa oктoмвpи кocмичecкaтa кoмпaния нa Илън Mъcк пoлyчи лицeнз зa
пpeдлaгaнeтo нa бaзoви мeждyнapoдни тeлeкoмyникaциoнни ycлyги (ВІТЅ) oт
кaнaдcкaтa кoмиcия пo paдиo тeлeвизия
и тeлeкoмyникaции (СRТС). Ceгa c тoзи лицeнз и c paзpeшeниeтo нa ІЅЕD caтeлитнaтa
мpeжa Ѕtаrlіnk oфициaлнo мoжe дa зaпoчнe
дa пpeдлaгa нa кaнaдcкитe пoтpeбитeли ycлyги зa пpeдocтaвянeтo нa caтeлитнa
шиpoкoлeнтoвa интepнeт вpъзкa в южнaтa чacт нa cтpaнaтa, кoятo ce нaмиpa
нeпocpeдcтвeнo ceвepнo oт CAЩ. Дocтъпът нa кaнaдцитe дo Ѕtаrlіnk e възмoжeн
caмo тaм, къдeтo дocтигa cигнaлът oт нaзeмнитe cтaнции, paзпoлoжeни в CAЩ.

Издирват двама тийнейджъри
от Нов Брунсуик

Д

вама тийнейджъри на по 13 години
изчезнаха в Нов Брунсуик и се издирват от полицията. Те може да се
движат с кабриолет, обяви Кралската канадска конна полиция. Якоб Бърнс и Димитри Райт са били видени за последен
път в домовете си на 5 ноември към 15
часа в Чамкук, малка общност близо до
Сейнт Андрюс. Полицията официално обяви, че ги издирва, и съобщи, че те може
да шофират черен кабриолет SAAB 900 от 1990 година. Не се уточнява чия собственост е автомобилът и защо се прави връзка между изчезването на момчетата и колата.

Отава и Вашингтон
пред оръжейна сделка

С

ъединените щати планират да
доставят на Канада ракети прехващачи Standard II Missile 2 (SM2) Block IIIC за общо около 500 милиона
долара. Това съобщиха Държавният департамент на САЩ и съответната правителствена агенция в Пентагона. Според
информацията, предоставена от американските власти, става дума преди всичко за 100 антиракети SM-2 и за същия брой ракети носители MK 13. Предполага
се, че тези оръжия ще бъдат разположени на „15 наземни кораба“ от канадския
флот, чието изграждане се планира от Отава, уточни правителството.

Air Canada започна да
отказва поръчани самолети

A

ir Canada продължава да се бори със
сериозни финансови затруднения,
породени от пандемията от коронавирус и ограниченията за пътуване, които
предизвика. Заради това компанията взе
решение да анулира направени поръчки
на самолети, което ще засегне машините
Airbus A220, построени в Мирабел. В понеделник фирмата обяви нетна загуба от 685 милиона долара или 2,31 долара на
акция за третото тримесечие. Air Canada вече съкрати 20 000 работни места. Сега
компанията обяви, че ще възобнови вътрешните си полети.
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Българин от Бостън успя да
забогатее от COVID кризата
XБизнесът на българина дотолкова се разраснал, че наел български студенти на летни бригади в САЩ

К

ризата, породена от пандемията от коронавирус, доведе до разклащането на икономиките на почти всички
държави по света и до трудни
времена за малкия и големия бизнес.
Милиони хора загубиха работата си и
се наредиха сред трайно безработните,
без надежда скоро да възстановят предишния си живот.
В много голяма степен това се случва в САЩ, където са едни от най-многото случаи на заразени и починали и
където подадените заявления за безработица само през последната седмица
надвишиха всички очаквания на икономистите.
Сред потърпевшите от кризата има и
много българи в Америка, което се доказа и от последните данни на Българската народна банка, според които сънародниците ни в Щатите са изпратили
8 пъти по-малко средства в Родината си.
Но сред тези мрачни новини има и
изключения. Едно от тях е българинът
Иван Иванов, който живее в Бостън. За
него COVID кризата не само че не е била
страшна и не е отнела препитанието му,
а напротив – помогнала му е

да увеличи приходите си
и да развие бизнеса си.
Иван от Бостън е родом от село Гроздьово, община Долни чифлик. В България е известен с уникалната Ботаническа градина „Маргарита“, която направи
в двора на родната си къща.
Но бизнесът му в Америка няма нищо
общо с това. Той е свързан с професионално почистване на хотели и домове.
Оказа се, че заради пандемията от коронавирус работата му многократно се е
увеличила, а от това съответно и печалбата му. И във време, в което много хора
останаха без работа, той е работил извънредно, за да успее да изпълни възложените му поръчки. Причина за това
е фактът, че американците са подкрепили местния си бизнес, подкрепили са
местните туристически обекти, като са
предпочели да посещават тях, вместо
да пътуват по време на почивките си в
чужбина, разказва БНР - Варна.

Иван остава учуден, че в България
много хора не вярват, че има коронавирус. При пътуването си до Родината вижда по летищата случаи, в които
се установява зараза с коронавирус на
човек току-що слязъл от самолета в София. Според него

трябва всеки
да се проверява

Сн.: Личен архив/БНР
Иван Иванов

дали е носител на зараза, преди да се
качи на самолет, а не след като слезе от
него.
Преди да пристигне в България, той
си прави PCR тест. В САЩ той струва 160
долара.
„Чувам, в България много хора казват,
че са останали без работа заради коронавируса. Но ако ние сами не спазваме
мерките, още дълго ще бъдем без работа“, смята той. Иван намира и друга
разлика между САЩ и България по отношение на пандемията от коронавирус – докато в Родината броят на починалите и заразените е водеща новина
за всички медии, в Щатите той минава
само като лента на екрана.

Така на практика работата на Иван
Иванов в сферата на почистването се
увеличава и той

отчита рекорден сезон
в сравнение с минали години. Среща
трудности с намирането на допълнителни работници за бизнеса си, защото при много работа трябва да разчита
на местната работна ръка. Такава обаче
трудно намира, защото градът е изцяло
свързан с туризма и всички местни са
ангажирани. Намира решение на проблема, като помага на български студенти, отишли на летни бригади в САЩ,
да започнат работа.
В САЩ мерките за безопасност срещу коронавирус се спазват много
по-стриктно, отколкото в България,
споделя Иван Иванов. Там маската и ръкавиците са задължителни дори и навън, а ако американец види друг човек
със свалена маска под носа, му прави
забележка, че така не е правилно да се
носи.

Сн.: Pixabay
Бостън
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Калоян Георгиев – авантюристът,
развил бизнес в десетки страни
XПредприемачът строи училище за бедни африкански момичета в джунглата в Конго
фия до мултинационалния бизнес той
тръгва от волейбола - нещото, в което
открива, че е най-силен. Расте в семейството на баща електротехник и майка
чертожник, трайно безработна, защото
след появата на компютрите тази професия изчезва. Майката обаче е тази, която го надъхва и инспирира в него онази
толкова важна вяра в себе си. Нейният
Калоян е силен, той скача много високо,
той е умен и отличник в училище. Той е
звездата на клуб „Левски“ във волейболните детски, младежки и мъжки отбори.
„Сякаш бях „прекодиран“ от майка ми. Тя
ми „продаваше“ идеята, че съм мегамашина, че мога да правя всичко“, разказва
Кало пред „Труд“.
Най-първата му работа е заедно със
сестра му в селското стопанство, иска
да си събере парички за колело. Накрая
обаче получава... едно прасе. В някакъв
момент казва на баща си: „Вече съм на
15 години, а още не съм милионер“. „Забавлява“ се с всякакви експерименти
- кафенета, сладоледаджийници, плодзеленчуци, компютърни клубове...
Завършва икономика в УНСС, но признава, че дори не знае къде му е дипломата, защото в нито един момент от
развитието му тя не му е била нужна. Поважни са му неговите житейски университети. Докато върти волана на такси например, завързва много ценни контакти
и събира около

БОРЯНА АНТИМОВА

П

иташ ме кое предпочитам
- да съм богат и успял или
щастлив? А защо трябва да избирам?“, смее се
Кало. За серийния предприемач Калоян Георгиев, създал десетки компании по света, парите не са найважното нещо. Те просто му осигуряват
свободата да обиколи 2/3 от земното
кълбо, да посети над 140 държави и в
половината от тях да създаде успешен
бизнес. И винаги със семейството си Янина и 6-годишната му дъщеря Анабел.
Защото семейството му е по-висок приоритет от бизнеса.
„Така нареченият успех при мен е поскоро state of mind, по-скоро в главата,
отколкото в някаква фактология“, казва
предприемачът. Кало, както го наричат
всички последователи, които е вдъхновил като визионер и ментор, има своя
формула за постигане на щастието.
Легендарни сред почитателите му са
„Седемте компонента на щастието на
Кало“: семейство и приятели, социална
среда, здраве, бизнес (заради стандарта
на живот), професионализъм, авантюри
и приключенски дух... Един от важните
компоненти е legacy, или това, което оставяш след себе си. Това са неща, в които инвестира времето си, без да очаква
възвръщаемост, и на първо място сред
тях е помощ за образованието. Седмият компонент е хармонията, вътрешните принципи.
В последните години Кало се шегува,
че си

„
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„пенсионерства
по разни острови“
„Изчезвам за няколко месеца, но затова
пък давам възможност на колегите ми
да успяват, като трупат опит, минавайки
през провали - смее се Кало. - И това - в
40-те години от живота ми.“
С уникалния си стил на хармония между бизнес и личен живот и авантюризъм
Калоян Георгиев става един от вдъхновяващите лектори на различни форуми
и на инициативата на Иван и Андрей Bulgaria Wants You. „Ключовият момент
за успех в развитието ти е да си самоуве-

рен - казва Кало. - А това се постига, като
откриеш нещото, в което си най-силен. А
също да събереш екип от хора, които да
ти повярват и да искат да са с теб. И да
имаш топ идея, разбира се.“
Калоян Георгиев е уникален и в разбирането си за баланс и хармония между личен живот и бизнес, които при него
хармонично се преливат. Как балансира? Като набляга много на ефективността - работи при пълна концентрация и
вместо за 8 и повече часа, свършва работата за 4 часа. Останалото време е за
семейството, спорта и приключенията.
По пътя си от квартал „Надежда“ в Со-

1000 визитки
на успели хора
При една такава среща бизнесмен го
насочва да се пробва в един телеком
пред фалит. Там за пръв път попада в
корпоративния свят, след като преди
това е „продавал чушки и домати“. Днес
е натрупал 20-годишен опит като предприемач с проекти, свързани със здравеопазването, фармацията, здравното
застраховане, недвижими имоти, туризъм...
Проектът, който най-силно го „пали“
днес, отново е уникален - за организация
на полетите. Обратно на стряскащите
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Семейство Георгиеви - щастливи на плажа.

бизнес прогнози и кризата, Калоян инвестира в бизнес, който е на stand by - туризъм. В една от компаниите, занимаващи се с организация на полети - Colibra,
пускат продукт, който е ковид ориентиран - Pay If Okay. Избираш си дестинация
и дата, не плащаш, получаваш билет, летиш, кацаш. Плащаш, след като полетът
ти е окей, тоест без проблеми, типични
за корона кризата - канселации, закъснения. При проблеми гарантирано получаваш ваучер за друг полет.
За уникалната идея българската
fintech компания Colibra става регионален шампион за „Най-добър иновативен проект“ на световното първенство
за стартъпи World Startup Cup, като част
от програмата на Innowave Summit 2019.
Ковид епидемията закотвя Кало и семейството му на остров Занзибар. Отиват за седмица, а остават... 8 месеца. Още
първия месец решават, вместо да се тюхкат, да направят нещо на локално ниво.
Какво да бъде? Оглеждат се - плажът е
супер як. Купуват много изгодно място,
топ локация на плажа. В друг момент не
биха успели да го вземат, но когато туризмът е „умрял“ на острова заради пандемията - може.

Сега купуват още земя
Решават да направят коуъркинг център, или място за споделена работа, за
дигитални номади - хора, работещи дистанционно навсякъде по света, трябват
им само лаптоп и уай-фай. Иновативното и уникалното в проекта на Кало е, че
предвижда и силен спортен център. Работа в офис среда, плюс спорт в късче от
рая с плаж, море и вятър - кайт, крос фит,
джънгъл джим, бокс, тенис... В Занзибар
корона няма. Там няма и грипни сезони.
30 градуса нонстоп и цени, сходни с българските.
Как минава един негов ден на Занзибар? Щастливо. Става в 6, играе си с
Анабел, която вече е най-малкото дете в

Анабел вече е най-малкото дете в света, подкарало кайт.

света, подкарало кайт. Оставят я на училище, което е по кеймбридж системата,
но е джънгъл - там децата ходят боси и
около тях подскачат маймунки. После
двамата с Янина тренират в джима. Следобяд работят 3-4 часа. После се качват
на кайта.
Тропическите острови разсейват красота и безгрижие навсякъде, затова
много важно е да има офис среда, в която да се концентрираш максимално. За
да си перфектно фокусиран, да си свършиш работата за 4 вместо за 8 или повече часа и да постигнеш висока производителност, ти е нужна енергия. А спортът
най-добре те зарежда. Затова коуъркинг
центърът е съчетан с як спорт. Кало е амбициран този концепт със спорт и работа да го развие на много места по света.
Сега го тества на Занзибар.
Преди това е обикалял в триъгълника
Израел - Йордания - Египет. Там щурият
авантюрист пробва да кара кайт в Мъртво море, но се натъква на „секюрити“.
Докато едва обикаля с кайта из Мъртво
море, с очи, зачервени от солта, над него
започват да кръжат няколко хеликоптера. Това било милитъри зона, директно
се стреляло.
И до днес се чуди как е успял 20 пъти
да пресече границата Йордания - Израел, без да стрелят по него. После разбира, че идеята е да се топнеш, но на не
повече от 5 м от брега. Нататък е забранено. Така Кало става единствен в света

си на училище, записват момчетата.
„Навлизаме навътре в джунглата и
Алекс вика: „Тука“ - смее се Кало. - Мислех, че няма пукнат човек, обаче изведнъж хора взеха да излизат от храстите
и да се редят на опашка - да помагат, да
носят тухли, да бъркат цимент. Уникално беше, дойдоха много малки дечица.
Едно детенце на 5 годинки идва със сестричката си на една годинка. Вързало я
с шал на гърба си и вика: „Искам да помагам, няма проблем, мога да работя и с
нея, ще нося тухли“... Те къщи нямат, но
ще строят училище... Идва един мъж на
около 30-40 години, здрав и як, реди се
на опашката, после изчезва. След 15 минути пак се появява, но вече в костюм и
лачени чепици. Защото строежът на учи-

лището бил най-важният момент в живота му...“
Тия дни Калоян и семейството му летят обратно за танзанийския остров. В
момента той строи на мястото си в Занзибар 15 къщички в местен стил за хората, които ще работят и спортуват там по
неговия проект. Планира до края на другата година къщичките да са 150. Дори си
е наумил да пусне чартър от България до
Занзибар. Къде ще бъде, след когато се
завърти бизнес машината - още не знае.
„Не съм от хората, които ще дават съвети
на другите какво да правят в ковид епидемията. Но е готино, че им разказваш за
позитивни примери как може да се успее в такъв момент, и то в България“, казва визионерът.

карал кайт из Мъртво море
Един от най-силно зареждащите го
емоционално проекти е в Конго. По това
време той има много проекти в Африка и
знае каква борба за живот е да се родиш
на този континент. Заедно с американски
предприемач - Алекс, решава да построи
училище за бедните африкански деца. И
то насред джунглата. Решават да е за момичета, защото африканците, ако изобщо могат да си позволят да пратят децата

В Конго, по време на построяването на училището.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Над 50 млн. заразени
с коронавирус по света

Н

ад 50 милиона са вече потвърдените случаи на коронавирус в
света, показват данни на американския университет „Джонс Хопкинс“.
От началото на пандемията са починали
1,25 милиона болни от COVID-19. Здравните власти в редица страни отбелязаха, че е започнало бързо нарастване на
броя на инфекциите с понижаването на
температурите в Северното полукълбо. Заради тревожното развитие на пандемията все повече стават страните по света, които отново налагат пълна карантина.

Армения и Азербайджан
прекратяват боевете

А

рмения и Азербайджан подписаха споразумение за прекратяване на военните действия в Нагорни Карабах. Въоръжените сили на двете
страни ще спрат на заетите от тях позиции. Прекратяването на огъня е постигнато след шест седмици на сражения
между Азербайджан и етническите арменци. Няколко подобни инициативи
обаче вече се провалиха. Споразумението е подписано от арменския премиер и
президента на Азербайджан. Посредник в разговорите е Владимир Путин.

Глобиха англичанин,
отбил се на чай у приятел

М

ъж, който посетил приятел, за
да пият по чаша чай в дома му,
е глобен от полицията за нарушаване на правилата за изолацията, наложени заради коронавируса. Мъжът
посетил дома на приятел в Лоутън близо до Уигън, за да се наслади на чаша от
горещата ароматна напитка в петък вечерта. Служителите потвърждават, че му
е била наложена глоба от 200 паунда за
първо нарушение. След като бил спрян от полицаите, нарушителят се опитал да
ги излъже за причината да наруши строгата карантина.

Метеорит падна в Ливан
и предизвика пожар

Г

орящ метеорит е паднал в Северен
Ливан в провинция Акар и е причинил пожар, съобщиха местни медии. Те разказват, че жителите на селището Ал-Талил са били изненадани да
наблюдават в небето горящо огнено
кълбо за няколко минути. Метеоритът е
паднал на равен терен, след което е предизвикал пожар в местните плантации,
съобщават многото свидетели на рядкото природно явление.

Руски военни застреляха
мечка и мечето й

В

село Рибачи в град Вилючинск,
Камчатка, където се намира базата на руския Тихоокеански флот,
застреляха мечка и мече, покачили се
на ядрена подводница. Видеото за случилото се с животните предизвика възмущение в социалните мрежи. В понеделник инцидентът беше коментиран
от пресслужбата на Тихоокеанския флот.
От изявлението става ясно, че животните са преплували залива Крашенинников
и са се качили на подводницата. От поделението обясниха, че са извикали инструктор по лов за „неутрализиране“ на животните.
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10 начина, по които COVID-19
ще промени света завинаги
XНе е ясно кога и дали ще преборим вируса, но вече е ясно, че той ни промени трайно

C

OVID-19 имаше незабавно и
огромно отражение по света.
Как обаче пандемията ще се
отрази на човечеството в дългосрочен план, все още е рано
да се каже, пише Financial Times.
10 месеца след началото на пандемията знаем, че светът не беше достатъчно
добре подготвен, за да се справи с нея.
Коронавирусът отне около 1,1 милиона живота в световен мащаб, предимно
сред по-възрастната част от населението. Нещо повече - някои страни се справят много по-успешно с пандемията, отколкото други.
Светът вече знае, че COVID-19 доведе
до тежка глобална рецесия, но ударът й
не е еднакъв в различните страни. Икономическите щети са значително потежки за по-младите, хората с по-ниска
квалификация, работещите майки и уязвимите малцинства.
Вече е ясно, че социалното дистанциране навреди на бизнес активността, зависима от човешката дейност, като облагодетелства някои хора, които имат
възможността да останат по домовете си.
Мярката обаче доведе до колапс при пътуванията. Ясно е и че много бизнеси ще
излязат от кризата под тежкото бреме на
дълга, а някои от тях няма да се спасят изобщо, пише Bloombergtv.
Не на последно място - ясно е, че играта на обвинения за пандемията дестабилизира отношенията между САЩ и Китай.
Освен това коронакризата засегна и глобализацията, поставяйки я под въпрос,
особено по отношение на веригите на
доставка.
Какви са очакваните дългосрочни
ефекти на пандемията? Ето 10 възможности:

1

Бъдещето
на пандемията

Възможно е ваксина да бъде налична
скоро и тя да се разпространи по света не много по-късно. Този вариант обаче изглежда малко вероятен. Ако това е
така, пандемията ще остане заплаха за
дълго.
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дефицити обаче ще трябва да бъдат намалени. Имайки предвид натиска за харчене, това вероятно ще значи по-високи
данъци, особено за по-богатите.

7

Ефектите върху
местните продукти

8

Международните
отношения

9

Бъдещето на
глобализацията

Някои страни отговориха ефективно
на кризата, докато други не успяха. Дали
страната е демократична, или не обаче
не беше основната причина за различията. Популистките правителства на лидери като Жаир Болсонаро, Борис Джонсън
и Доналд Тръмп се представиха по-слабо.
Това може да доведе промяна на следваните от тях политики.

2

Сн.: БТА

Икономическите
загуби

Икономическите загуби до голяма степен зависят от това колко бързо пандемията може да бъде овладяна, но и от мащаба на безработицата, лошите дългове,
увеличената бедност, от проблемите в
образованието и пр.
Световната икономика и повечето от
икономиките на отделните държави вероятно ще са трайно по-слаби, а хората в
тях ще са по-бедни, отколкото иначе биха
били.

3

Структурата
на икономиките

Дали икономиките ще се върнат към
начина, по който функционираха преди
COVID-19, или хората ще спрат да пътуват
и ще напуснат офисите завинаги? Вероятно и двете. Пътуванията ще се възстановят. Работата от офиса също. Но те може
да не се върнат изцяло към статуквото
отпреди пандемията. Светът се насочи
към нова виртуална среда, която няма
да напусне. Тези промени при работата и

живота може да останат и те са за добро.

4

Засилената роля
на технологиите

Увеличената роля на технологиите
няма да се промени след края на пандемията. В същото време централната роля
на технологичните гиганти привлече фокуса на регулаторите върху огромното
им влияние. Натискът за регулиране на
монополите и увеличаване на конкуренцията, особено в технологичния сектор,
вероятно ще се увеличи.

5

Увеличената роля
на правителствата

6

Множеството
интервенции

Големите кризи обикновено водят до
промяна в ролята на правителството. Вероятно е правителствата да останат посклонни към намеса дори след отшумяването на пандемията.

Централните банки са решени да поддържат за дълго ниски лихвени проценти. В някакъв момент фискалните

Това е наистина глобална криза, която може да бъде ефективно управлявана само с глобално сътрудничество. И
все пак тенденциите в посока на едностранчивост и международни конфликти са подсилени от пандемията, имайки
се предвид и примерите от САЩ и Китай.

Вероятно е глобализацията да се забави след COVID-19. Многостранната система вероятно ще бъде допълнително ерозирана, особено на фона на проблемите
на Световната търговска организация и
търговските спорове между Запада и Китай. В същото време виртуалната глобализация вероятно ще се ускори.

10

Управление
на глобализацията

В това отношение COVID-19 е нож с
две остриета. От една страна, има засилено желание за подобрения не само на
местно, но и на глобално ниво, особено
по отношение на климата. От друга страна, намалена е легитимността на международните споразумения, особено след
като САЩ се оттеглиха от Парижкото
споразумение за климата и преустановиха финансирането си към Световната
здравна организация.
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БОРИС МИТОВ

М

„Свободна Европа“

лад баща погрешно е
арестуван и обвинен, че
е извършил грабеж. Няколко съдебни състава
погрешно приемат, че
има достатъчно данни за вината и обществената му опасност, оставяйки го
в продължение на месеци зад решетките. Съдия погрешно решава на първа
инстанция, че мъжът е извършил престъплението и го осъжда на 3 години условно.
10 години по-късно потърпевшият
вече е осъдил прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, а и самата държава
– пред Европейския съд по правата на
човека в Страсбург (ЕСПЧ).
Това е случаят на компютърния специалист Максим Савов, който известният правозащитен адвокат Михаил
Екимджиев описва като „емблема за
фрапираща умишлена грешка – и съдебна, и прокурорска“.
Юристът е категоричен, че развоят на
този казус не е случаен, тъй като в продължение на две години прокуратурата
отказва да събира оневиняващи Савов
доказателства, а съдът ги неглижира.
За капак – някои от отговорните за това
магистрати се радват на забележителни кариери впоследствие. Включително бившият главен прокурор и настоящ
председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ) Сотир Цацаров.
„Свободна Европа“ изпрати във вторник запитване за коментар по темата до
Цацаров чрез пресцентъра на антикорупционната комисия, но оттам така и
не отговориха.

Случаят „Максим Савов“: Емблема
за умишлена съдебна грешка
XЕдин грешен арест става причина за 10-годишно търсене на справедливост

Сн.: „Свободна Европа“
Максим Савов

определена парична гаранция.

Появата на Цацаров
Прокуратурата обаче протестира
това определение и на втора инстанция искането за постоянния арест на
обвиняемия е разгледано от състав,
председателстван от тогавашния ръко-

водител на Пловдивския окръжен съд
– Сотир Цацаров.
„Тогава той много държеше да се покаже пред управляващите като административен ръководител на втория
по големина съд в страната със своя
„наказателна политика“ – това са негови думи. Това означаваше, че нака-

зателните съдебни състави в Пловдив
правеха каквото си искат, демонстрирайки завидна независимост, но не от
останалите власти и страните по делото, а от закона“, коментира адвокат
Екимджиев, припомняйки, че именно
този съд към онзи момент беше причината за най-много осъждания на България в Страсбург..
Цацаров и колегите му отменят гаранцията на Савов и му определят постоянна мярка „задържане под стража“, подчертавайки в мотивите си, че
„няма съмнения в авторството на деянието“. Тоест, още преди делото за грабежа да е внесено в съда за разглеждане по същество, обвиняемият е обявен
от състава на Цацаров за несъмнено
виновен, въпреки че по случая все още
не са събрани никакви доказателства
по искане на защитата.
Следващите няколко съдебни състава, разгледали искането на Савов за
смекчаване на мярката му, неизменно
потвърждават мотивите на тогавашния
председател на Пловдивския окръжен
съд. „След определението на Цацаров
останалите съдии виждаха, че нещата
отиват към оправдаване, но въпреки
това продължаваха да задържат Максим“, спомня си Екимджиев.

Пренебрегнати
доказателства

Повишения за замесените

Сред доказателствата, които разследващите първоначално отказват да
събират, са показанията на колегите
на Савов, които по-късно ще потвърдят, че по време на грабежа той е бил

Как започва всичко
На 13 януари 2010 г. Максим Савов
посещава зъболекар в Пловдив. След
това се отбива до близък магазин, в
който често пазарува, за да си купи
вода и цигари. Тогава го наобикалят петима цивилни полицаи и го заключват
с белезници. Следващите 5 месеца той
прекарва в следствения арест.
Единствената причина за това е, че
продавачката Магдалена Димитрова
твърди, че го е разпознала като човека,
който предишния ден е влязъл в магазина, заплашил я е с нож и е задигнал
оборота от 484 лв. Друго доказателство
срещу него е нож, намерен при претърсване в дома му, който обаче по-късно
ще се окаже различен от оръжието на
престъплението.
Въпреки липсата на категорични доказателства срещу Савов, Пловдивската
районна прокуратура веднага му повдига обвинение и внася в съда искане
за постоянното му задържане. На първа инстанция искането е отхвърлено заради чистото съдебно минало, добрите
характеристични данни и постоянните
адрес и работа на младия мъж. Затова
Районният съд приема, че той не е опасен и няма риск да се укрие, ако му бъде
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на работа в офиса им. Твърдение, което се потвърждава и от трафични данни за местоположението на мобилния
му телефон. С основно значение обаче е експертизата на видеозаписа от
ограбения магазин, която е назначена
близо 2 години след ареста на Савов.
Това става чак по време на разглеждането на делото по същество на втора
инстанция.
„Тя трябваше да съпостави ръста
и телосложението на действителния
извършител с тези на Максим Савов.
Едва когато второинстанционният
съд кандиса да допусне тази експертиза, тя установи, че действителният
извършител е с 12 см по-висок от Максим, че нямат нищо общо телосложението и движенията му, че ножът, който извършителят държи в ръцете си,
е много по-различен от ножа, който е
иззет от дома на Максим Савов“, разказва Екимджиев.
В крайна сметка през октомври 2011
г. младият мъж окончателно е оправдан от Върховния касационен съд. Година по-късно той осъди прокуратурата за обезщетение от 50 000 лв. плюс
лихви, а още осем години по-късно, на
13 октомври тази година, осъди България в Страсбург, получавайки още
7800 евро.

Сн.: БТА
Сотир Цацаров
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Докато обаче Максим Савов все още
е по 10-годишния си път към възмездието, някои от магистратите, оказали
решаващо влияние върху развитието
на случая му, се радват на повишения.
В края на 2012 г. Сотир Цацаров е избран за главен прокурор, а през 2019-а
оглави КПКОНПИ.
Той привлече за свой заместник в
прокуратурата Мария Шишкова – един
от пловдивските съдии, потвърдили
постоянния арест на Савов след самия
Цацаров. По ирония на съдбата в деня,
в който ЕСПЧ произнесе осъдителното решение срещу България по делото, заведено от младия мъж, Висшият
съдебен съвет (ВСС) назначи именно
Шишкова за зам.-председател на Пловдивския окръжен съд.
Единственият съдия, който осъжда
Савов по обвинението му за грабеж –
Стоян Тонев, в началото на 2012 г. пък
стана зам.-председател на Специализирания наказателен съд, където остана в следващите 6 години.
„Призма, през която се виждат пороците на наказателната политика на г-н
Сотир Цацаров.“
„Това е един прекрасен калейдоскоп, който доказва тезата ми, че в пловдивския съдебен район точно тези
съдии и прокурори, които брутално
газеха правата на Савов и нарушаваха Конвенцията за правата на човека,
правят най-шеметна кариера. Просто
това дело е една призма, през която се
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виждат пороците на наказателната политика на г-н Сотир Цацаров, макар и
10 години по-късно“, коментира Екимджиев.
По думите му в случая става въпрос
за „брутална несправедливост – когато един деформиран във вътрешното
си убеждение, в отношението си към
правото съд за 10 минути постанови грешно определение за задържане под стража, а после са необходими
10 години човек да бъде оправдан и да
получи някакво частично възмездие“.

Сн.: БНР
Михаил Екимджиев

Друго знаково решение на ЕСПЧ
Успоредно с решението по случая
„Максим Савов“, европейските магистрати осъдиха в средата на октомври
България и по още едно знаково дело.
Става въпрос за бившия кмет на Садово Марин Йосифов, който също през
2010 г. е арестуван по обвинение в
подкуп. Първоначално той е задържан
за 24 часа по Закона за МВР, а след тяхното изтичане с прокурорско постановление му е определен и 72-часов
арест.
Впоследствие Йосифов е направил
опит да обжалва този арест, но българският съд е отхвърлил жалбата
му, тъй като Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) не предвижда съдебен контрол на тези прокурорски
актове. Съдът в Страсбург обаче приема по делото, заведено от Йосифов,
че липсата на възможност за обжалване на 72-часовото задържане противоречи на Европейската конвенция за правата на човека.
„72-часовият арест има за цел заподозряното лице да бъде представено по инициатива на прокуратурата пред съда, който да се произнесе
дали да бъде задържано за постоянно или не. Оправдание предварител-

ният арест да продължи 72 часа има,
когато заподозряното лице е задържано в някакъв трудно достъпен район, има климатични или други катаклизми, които препятстват той да
бъде закаран в съда за няколко часа.
ЕСПЧ многократно е изтъквал, че
само форсмажорни обстоятелства
могат да оправдаят толкова продължително забавяне на изправянето на
заподозрения пред съда“, обяснява
Екимджиев пред „Свободна Европа“.

Традиционна
злоупотреба с ареста
По думите му в България е обичайна практика хора да се задържат първо за 24 часа с полицейска заповед, а
след това за още 72 часа, въпреки че
според НПК предварителният арест
може да продължи най-много 3 денонощия. Правозащитникът посочва
и друг проблем – липсата на реална
възможност арестуваните по Закона
за МВР да обжалват ареста си веднага.
„Това означава незабавна адвокатска помощ, незабавна възможност за
подаване на жалба.“

„Няма организация в българските
съдилища, ако човек е задържан за
24 часа, той да има възможност веднага да обжалва този арест. Това означава незабавна адвокатска помощ,
незабавна възможност за подаване
на жалба и изпращане на жалбата до
съответния районен съд, така че този
съд да се произнесе по законността
на задържането в рамките на тези 24
часа, а не седмици и месеци по-късно.
По отношение на 72-часовото задържане, Екимджиев посочва, че в
София вече има няколко изолирани
случая, при които съдии отменят такива прокурорски постановления,
позовавайки се на Конвенцията, която е пряко приложима, ако българското законодателство й противоречи.
Затова според него решението по
делото на Марин Йосифов срещу
България е с историческо значение:
„Оттук нататък всеки нормален български съдия, който има респект към
закона и към приоритета на Конвенцията спрямо НПК, трябва да се съобразява с това решение и да разглежда такива жалби.“
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Чуваме ли
коронавируса?

ВЕСЕЛИНА
СЕДЛАРСКА
Думата болест винаги издърпва у мен
един спомен от детството. Имаше на нашата улица една възрастна жена, за която се
говореше, че никога не се е разболявала.
Новината обиколи улицата, когато на почти осемдесетгодишната болна лекарят съобщил, че сърцето й е вдясно, но тя и без
това би трябвало да си го знае, казал. Откъде да знам – учудила се пациентката –
аз досега не съм ходила на лекар! Тогава
всички разбраха, че баба Стоянка никога
не е боледувала, а сега е болна от пневмония. Видях я няколко дни по-късно, седнала на пейката с гръб към слънцето, да я
топлят лъчите му. С цялата тактичност на
първокласничка, я попитах: Ти нали никога не боледуваш, сега защо се разболя? Тя
каза: Защото на всеки му се налага понякога да послугува на Господа.
Не помня какво съм разбрала тогава, но
по-късно този спомен свързвам със знанието, че боледуването е период, в който
слугуваме на Господа. Не на белобрадия
дядо на небето, а на онова нещо, което живее навсякъде и така държи всичко в една
цялост, и което не знаем по име, затова за
най-лесно го наричаме Бог. Затова когато
беше обявена пандемията, си помислих,
че сигурно много сме ядосали Бога на баба
Стоянка, щом ни се налага изведнъж всички да Му послугуваме.
С какво Го бяхме ядосали?
Дали не се много разбързахме във всичко, което правим? – това беше първото,
което ми дойде наум. Бързо говорим – без
да мислим. Бързо намираме отговори на
въпросите – без да сме сигурни дали отговорите не са фалшиви. Бързо общуваме
– дали всъщност общуваме, или само комуникираме? Бързо се заобичваме – дори
без да сме се виждали, освен в някоя социална мрежа. Бързо се разделяме – без да
сме успели да разберем другия... Бързо се
присмиваме – преди да сме погледнали в
огледалото себе си. Бързо мразим, бързо
убиваме, бързо прежалваме, бързо забравяме…
Дяволът не е в бързането, той е самото бързане. Ако това е вярно, сигурно оня
невидим Бог, който преминава през всичко видимо, ни е много сърдит. Или пък го
разсърдихме с това, че се помислихме за
по-силни, отколкото той ни е предназначил. Когато решихме да покоряваме природата, мина ли ни през ума, че тя не може
да бъде покорена?... Или вместо това си
въобразихме, че можем да пресушаваме
реки, да ползваме морето като бунище, да
барикадираме маршрутите на прелетните
птици, да топим леда под краката на белите мечки, да тровим въздуха. И ако се помислихме за всесилни, не е ли логично да
дойде болест, която ще ни покаже, че нямаме силата да дишаме. Една тогава можем да разберем, че нищо не е по-важно
от това да можеш и да имаш какво да дишаш.
Или пък не е в състояние да проумее
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този така наречен Бог многотията, за която тичаме, спъваме се един друг, надпреварваме се по пистите на корпоративната
конкуренция и след това по лифтовете на
шопинг моловете. Да купим 112-ата електронна играчка на детето, за да се заиграва и да не ни се пречка да стоим в будна
кома във фейсбук, където едни мизерно
живеещи хора искат да шашнат с разтегнати усмивки над чаши с бира други мизерно
живеещи хора, които са се снимали пред
поредния паметник на културата, за който не знаят нищо, защото не им е останало
време да прочетат от бачкане да спечелят
пари за екскурзията. По-голям хладилник,
по-мощна кола, по-винтидж обзавеждане,
по-модерен телефон…
Сещате ли се, че няма най-модерен телефон?
Защото докато си купувате най-модерния, някъде в Китай вече засилват към световните пазари още по-модерен. Купуваме, като че ли сме безсмъртни. Или като че
ли колкото повече имаме, толкова по-безсмъртни ще бъдем. В такъв случай оня тъй
мъдър Бог не е ли време да ни каже, че не
сме безсмъртни. И че пред смъртта всички
сме равни. Ще отидем на едно и също място, където няма нищо, без значение кой
колко е имал само миг преди това.
Мисля за мама с ужас, тя е диабетичка и
много се страхувам да не се зарази – пише
една жена във фейсбук. Няколко минути
по-късно хока друга жена с такава омраза, за която българската дума не ни се видя
достатъчно и затова я нарекохме хейт. А
нахоканата си има съвсем други страхове – тя пък трепери за съпруга си, който е
със сърдечна операция. Но за да си изкара
яда, ще напише нещо гадно на някой друг,
който и т.н. Как ли би изглеждал денят, ако
всеки зачита дяволите, страховете и бесовете на другите и не притуря към тях и
своите бесове?
Дали пък коронавирусът не иска да ни
накара да прогледнем за това?
Или Бог не се занимава с такива дребни
неща. Може би се интересува само от поедрото – като например това как опазваме
джунглата в Бразилия, която е белият дроб
на планетата? Опожаряваме я, така я опазваме. Или никак не му харесва, че поне два
милиарда от населението на земята нямат
достъп до чиста питейна вода? Забелязва
ли, когато едно дете умира от глад, или го
стряскат само мащабните статистики?
Всичко това звучи много отвлечено,
знам. И още знам, че от мен се очаква да
пиша за това, което коронавирусът ни разказва за държавата ни. Как ни показа, че
дори когато става дума за нещо, което застрашава живота на всеки, ние пак се разделихме на две – има вирус, няма вирус – и
воюваме като за последно. Как се проваляме в изпитанието да пазим отсрещния
и той нас. Как цяло лято човекът, начело
на тази държава, се возеше в един джип и
каканижеше психотерапевтичните си монолози, за да ни завари втората вълна абсолютно неподготвени. Как всички болници искат да източват здравната каса, но не
всички искат да лекуват. Как линейките се
превърнаха в катафалки. И най-страшното:
как лекарите си отидоха от нас.
Може би си мислите, че тези съвсем
конкретни неща нямат нищо общо с предишната отвлечена тема. Поемам риска да
кажа, че не е така. Няма как второто да е
наред, ако не сме осъзнали първото. Животът е по-сложен за осъзнаване, когато
не си достатъчно мъдър като баба Стоянка, за да знаеш, че болестта е слугуване на
Господа.
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„Ако Тръмп спечели, Америка може доста да
заприлича на България.“

Заглавие във „Foreign Policy“ на анализ, посветен
на изборите в САЩ

„Северномакедонците
могат да нарекат езика си и
балканско есперанто.“

Вицепремиерът и лидер на
ВМРО Красимир Каракачанов
по повод спора за това
дали България да признае
съществуването на
„македонски език“
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„Че не подадохме оставка, е било за
доброто на хората.“

Премиерът Бойко Борисов по време на
работно онлайн съвещание с членовете на
правителството

„Вашето тяло беше тук. Мислено може и
да сте били другаде, но вашето тяло беше
тук и аз го видях лично.“

Зам.-шефът на парламента Валери
Симеонов по време на спор за кворума в
пленарната зала

„Пу, д'*ба тъпата маска,
б*хти тъпата маска, пу, мама
ти д'*ба.“

Репортерът на БНТ в САЩ
Александър Марков в ефир,
докато съобщава последните
новини от изборите там
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е номерът, който завинаги
остана запазен за Джеймс
Бонд. Така Шотландската национална партия реши да увековечи паметта на актьора Шон
Конъри, който стана известен с
ролята на агента на британското
разузнаване. „Най-добрият Бонд или
агент 007 трябва да има само един номер на членска карта“, заяви представител, цитиран от в. „Таймс“.

млрд. ще загуби Националната футболна лига от липсата на фенове по стадионите през настоящия сезон,
показва проучване на Team
Marketing Report (TMR). Наймного ще загуби футболният
отбор на Вашингтон - $124.1
млн. На второ място е „Сан
Франциско 49ърс“ със $112.4
млн., следван от „Грийн бей пакърс“ със $112 млн.

автомобила изтегля
шведският автомобилопроизводител „Волво“
(Volvo Cars) от американския пазар. Причината е дефектна въздушна
възглавница, след като е
било докладвано за смъртен случай при катастрофа. „Волво“ изтегля моделите „Ес 80“ (S80) и „Ес 60“
(S60) от 2001 до 2003 година, продадени или регистрирани в щати с висока
влажност.
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-сантиметров червей
бе забелязан в предградията на американския град Ричмънд,
щата Вирджиния. Местен жител, който се натъкнал на създанието,
го помислил за змия и е
съобщил за него на щатската Служба за контрол
на дивата природа. Оказало се, че става въпрос
за хищен ресничест червей, принадлежащ към
рода Bipalium.
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Зъбите: Няколко трика
как да станат по-бели
Да ги пазим е по-лесно, отколкото да ги лекуваме
тествено по-бял, когато имаме здрави
зъби. Дентинът става по-видим при износване на емайла, което прави зъбите
да изглеждат по-жълти. Така че здравите
зъби пожълтяват като част от

естествения процес
на стареене

Е

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

дно от първите неща, които
всеки запомня у даден човек,
е усмивката. Всички искаме
онази ярка холивудска усмивка. Но какво, ако имаме жълти
зъби? И какво причинява пожълтяването им?
Луси Шукла, съосновател на „Instant
Dentist & Straight Teeth Direct“, посочва,
че зъбите могат да пожълтеят по ред
причини.
Повърхността на зъбите се състои от
два слоя: емайлът, който е по-бял, и дентинът отдолу, който е по-жълт или кремав на цвят. Зъбният емайл изглежда ес-

Емайлът на зъбите ерозира всеки ден
главно от кисели храни и напитки. Друга често срещана причина, поради която зъбите пожълтяват или потъмняват,
са повърхностните петна, причинени от
тютюнопушене и консумация на кафе,
чай и червено вино.
Превенцията на зъбите е по-лесна от
лечението. Поради това експертите препоръчват да се избягва пушенето и напитките, които потъмняват зъбите, да се
пият със сламка.
Има три основни стъпки, които трябва да предприемете, за да избелите
жълтите си зъби. Инвестирайте в електрическа четка и конци за зъби. Електрическата четка за зъби ефективно
премахва всички повърхностни петна.
Конецът за зъби, както и т.нар. зъбен

душ, ефективно премахват всички остатъци от междузъбните пространства.

Кой не си мечтае
за идеално бели зъби
Това е един от най-често срещаните
проблеми, с които се сблъскват зъболекарите. За съжаление обаче процедурите често са доста скъпи и не всеки може
да си ги позволи. За щастие има някои
домашни средства, които не само са лесно приложими, но и няма да натежат на
джоба ви.
Най-често срещаните домашни методи за избелване на зъбите включват активен въглен, сода за хляб и кокосово
масло.
Всъщност содата за хляб се използва в много от пастите за зъби, тъй като
може да помогне при обезцветяване на
повърхността, но това не би променило
цвета на емайла.
Кокосовото масло все още се използва широко като алтернатива. Няма обаче емпирични доказателства, че това избелва зъбите.
Въгленът е абразив. Върху зъбите той
действа малко

по-ефикасно от избелваща
паста за зъби
Банановите кори са чудесно средство
за избелване на зъбите. Когато хапвате
банан, запазете кората му. Достатъчно е
да разтърквате с нея зъбите си за около
минута-две два пъти дневно. Плодът съдържа калий, манган и магнезий, които
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се абсорбират в зъбния емайл и могат
да ви помогнат за това да имате красива усмивка.
Ягодите също са чудесен източник за
избелване на зъбите. Вземете една или
две ягоди, намачкайте и да ги нанесете
върху зъбите си за 2 до 3 мин. Изплакнете добре след тази процедура или измийте зъбите си. Ягодите съдържат естествен ензим, известен като ябълчена
киселина, която помага за избелване на
зъбите, а фибрите в тях действат като естествен почистващ препарат, спомагащ

за отстраняването
на бактериите
особено от устата и зъбите.
Следващия път, когато ви попадне
морков под ръка, просто го измийте добре и го изяжте суров. Те са много полезни при образуването на плака по зъбите и са известни още като естествен
почистващ препарат. Убиват бактериите, като допринасят и за заздравяване
на венците.
Освен морковите, ябълките и целината също са чудесно средство за избелване на зъбите. Те предотвратяват заболявания на венците и гингивит, както
и убиват бактериите, причиняващи неприятен дъх в устата.
Със сигурност е по-лесно да се каже,
отколкото в действителност да се справим с този вреден навик и веднъж завинаги да спрем цигарите. Така че ако искате да имате бели зъби, то ще трябва да
се откажете от този вреден навик.
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Есенните
обувки:
Модните
тенденции
2020
Оксфордките напълно заслужено са
станали безценен приятел в големия град

Н

ръчително е в есенния ви гардероб да
присъстват поне едни обувки на висок
ток. Колко точно висок, зависи до голяма степен от ежедневието и личните ви
предпочитания, препоръчително е обаче токът да не е твърде тънък. Нашият
съвет е да излезете извън зоната си на
комфорт и вместо на стандартен модел
в черно, да изберете нещо по-цветно и
смело.

АНИТА ХРИСТОВА

ейно величество есента
вече е в разгара си и това
съвсем не е повод да се натъжаваме. Нали все пак тя
донесе със себе си топлите напитки, плетените пуловери, меките шалове, ароматът на печена тиква…
Да, и фактът, че всеки нов сезон ни носи
и тръпката от промяната на гардероба и
допълването му с нови неща.
С дрехите е лесно – тренчкот или палто за по-хладното, клонящо направо
към студено време, и кожено яке или
сако за по-слънчевите дни.
Ами обувките? Те са предизвикателство, защото есента е най-изискваща от
страна на обувки, което на свой ред съвсем не е лошо.
Да отправим поглед към най-характерните модели обувки, които си заслужава да бъдат заведени на есенна разходка.

Маратонките
Те съвсем заслужено оглавяват не
само нашите класации по удобство и
комфорт. Спортните обувки са си абсолютно задължителни, при това не само
през есента, ами винаги, навсякъде и по
всяко време.
Как и с какво да ги съчетавате, сме
убедени, че знаете. Може да заложите
както на класическите модели в бяло,
така и на пастелни тонове, а защо не и
на нещо ярко. Есента позволява, трябва
да се възползваме.

Ботуши
над коляното
Те са стилни, секси и супер красиви –
ботушите с дължина около или над коляното са абсолютен хит тази есен. Ниски или на висок ток, ботушите над
коляното са класика в есенните колекции. Черни, сиви, бели, кафяви, тъмночервени, масленозелени или цвят каки
– ботушите изглеждат елегантно и могат
да допълнят успешно всяка една визия.

Боти
Щом някой около нас спомене „есенни обувки“, веднага си представяме боти
до глезена в земен цвят. Моделът с характерните си подметка и ток и височина до глезена е един от най-разпространените и често предлагани типове боти,
но далеч не е нужно да се ограничавате само с него. Боти може да откриете в
какви ли не варианти – с тънки или дебе-
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ли токове, спортни, елегантни, ежедневни, семпли, екстравагантни, с ресни, от
велур, кожа, лак... Може и да ги носите с
всичко, те са просто най-универсалните
обувки за есента.

„Оксфордки“
Както може да предположите от името, за първи път този модел обувки с
връзки са носели студентите в Оксфордския университет, а днес вече са
абсолютна класика, носена по цял свят.
Оксфордките напълно заслужено са станали безценен приятел в големия град,
както на мъжете, така и на жените. А колкото до цветовете, най-класическите варианти са в черно, кафяво, тъмносиньо
и керемидено червено.

Обувките на висок ток
Подобно на всяка класика, те устояват на всичко и умело се съчетават с всевъзможни вариации. Повече от препо-
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Тест за COVID ли? Първо
покашляй на телефона
XАудиозапис от кашлица ще се изпраща на изкуствен интелект, който ще казва дали сте заразени
ронавирус все пак кашлят по различен
начин от тези, които са здрави - разлика,
недоловима за човешкото ухо, но напълно отличима за компютърното.
Ето защо изкуственият интелект отгатва със стопроцентова точност и асимптоматични случаи на хора, дали положителен тест за вируса без видими
оплаквания.
„Ефективното прилагане на подобен

инструмент за групова
диагностика

П

реди да се притесните дали
имате коронавирус и да
тръгнете да се тествате, скоро ще може да опитате да
разберете това благодарение на телефона си. Достатъчно ще е да
се изкашляте и той ще ви насочи има ли
нужда от тестване или се притеснявате
излишно.
Това е резултатът от научно изследване, публикувано в Журнала за медицинско и биологично инженерство, и
описва потенциален модел на изкуствения интелект, който ще има доста важна
функция: да отсява асимптоматичните
индивиди, заразени с вируса, от напълно здравите.
Как ще се случва? Чрез аудиозапис на
кашлица, който всеки човек ще прави на
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телефона си и след това ще изпраща. Той
съответно

ще бъде „изслушван“
от програма
която ще може да определи дали става въпрос за болен от COVID или пък за
здрав човек, пише webcafe.
За да постигнат подобен резултат, изследователите „обучават“ модела чрез
десетки хиляди записи на кашлица, както и на изговорени думи. Те залагат в
програмата кои от тях са на здрави и кои
- на болни хора, а след това изкуственият интелект започва да разпознава с точност от 98.5% дали новополучените записи са от заразени или не.
Това е възможно, тъй като дори без
никакви видими симптоми, болните с ко-

може да намали разпространението на
пандемията, ако всички го използват,
преди да влязат в класната стая, в офиса или ресторанта“, казва съавторът на
изследването Брайън Субирана, който е
учен в лабораторията на Auto-ID към Масачузетския технологичен институт.
По думите му екипът в момента работи
по следващата стъпка на това изследване - да вкара този модел в удобно за потребителите приложение, което да мине
през одобрението на Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ, а
след това да бъде приложен масово.
Ако това се случи, на практика ще доведе до революция в диагностиката, защото ще създаде безплатен, удобен,
неинвазивен инструмент за предварителен скрининг на хора, които нямат видими симптоми.
По този начин всеки може да се проверява ежедневно и да получава информация незабавно, а ако получи потвърждение от приложението, че има COVID-19,
да си направи и официален тест.
„Звуците при говор и кашлица се влияят както от гласовите струни, така и от
околните органи.
Това означава, че когато говорите,
част от речта е като кашлица, както и обратното. Тоест, нещата, които ние разбираме от говора, изкуственият интелект
може да разпознае дори само от нечие
кашляне, включително пол, майчин език
и дори емоционално състояние“, разказва ученият.
През април екипът успява да събере
възможно

най-много записи
на кашлица
включително от пациенти с COVID-19.
Те създават и уебсайт, където хората могат да записват и да качват своята кашлица чрез мобилен телефон или
друго устройство. Участниците попълват и анкета за симптомите, които изпитват, независимо дали имат коронавирус или не. Те също така могат да
отбележат своя пол, географско местоположение и роден език.
Към днешна дата изследователите
са събрали над 70 000 записа, всеки от
които съдържа по няколко кашлици,
възлизащи на около 200 000 аудиопроби, за които Субирана казва, че е „найголемият набор от подобни данни, който познаваме“.
Около 2500 записа са представени
от хора, за които е потвърдено, че имат
COVID-19, включително и без симптоми.
С две думи: приложението

разпознава с
изключителна точност
биомаркерите, характерни за вируса.
И все пак Субирана подчертава нещо
важно: моделът не е предназначен да
диагностицира на какво точно се дължи
кашлицата при симптоматичните хора дали на коронавирус, астма или настинка.
По-скоро той има за цел да разграничи кашлицата на хората без симптоми
от тази на здравите хора.
За момента екипът работи с компания, която има за цел да разработи безплатно приложение, базирано на този
модел. Както те пишат в доклада си,
„пандемиите могат да останат в миналото, ако инструментите за предварителна проверка непрекъснато се подобряват“.
Що се отнася до по-далечното бъдеще, те вярват, че един ден навсякъде ще
има интелигентни високоговорители,
които ще „слушат“ хората и ще ги предупреждават навременно за риска от заболяване.
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Тайният бутон на новия iPhone
XОт Apple са приготвили приятна изненада на потребителите си

В

секи, който е имал щастието
да се обзаведе с новия iPhone
12, със сигурност ще остане
приятно учуден. И не само заради новата лъскава придобивка, която със сигурност е последен
писък на модата в мобилните телефони.
Но и заради друго.
Последната серия флагмани изглежда имат само два странични бутона един за контрол силата на звука и един,
чрез който устройството се спира или
рестартира, нали така?
Всъщност iPhone 12 има и трети,
„таен“ бутон.
Както посочват от The Verge, напълно възможно е голям брой от купувачите на новия смартфон на Apple въобще
да не са забелязали за наличието на подобна

допълнителна екстра
Защото на пръв поглед iPhone 12 си е
типичен представител на флагманите на
бранда - красив, изчистен дизайн, класически линии, нищо излишно, нито пък
някакви допълнителни копчета.
Потребителите обаче няма нужда да
се взират твърде много в скъпото си устройство в търсене на някое миниатюрно копче, което не са видели при закупуването, пише webcafe.
Тайната се крие в новата версия на
операционната система iOS. 14-тият вариант на софтуера предлага някои приятни подобрения като подредба на
приложенията в тематични папки, минимизиране на лентата, която показва входящо обаждане, и така нататък.
Освен това с леко почукване по гърба

Паролата на Тръмп
в Twitter: „maga2020!“

Х

на iPhone 12 можете да правите редица
други неща.
Именно тази функция технологичните издания определят като „скрит“ или
„таен“ бутон, който се активира от менюто с настройките. Целта е потребителите да чувстват

още повече контрол
върху устройството си и да могат да го
контролират по още един допълнителен
начин.
Повечето неща, които има възможността да се управляват с „тайния“ бутон, са съвсем банални - да се покажат
настройките, да се активира Siri, да се
направи скрийншот. С малко повече изобретателност могат да бъдат добавени
и други функции.
Това важи и за по-старите модели те-

лефони на Apple, за които е валиден ъпдейтът към iOS 14.
Ключово е само какво ще избере самият потребител, стига да знае къде
да открие опцията. В противен случай
„скритият“ бутон остава невидим за окото и просто фигурира някъде там из менютата с настройки.
Ясно е, че е въпрос на време конкуренцията да последва примера на Apple.
The Verge имат информация, че от
Google експериментират с подобна
възможност при последния ъпдейт на
Android OS.
Проблемът е, че операционната система на Google се предлага на широка
гама от смартфони, всеки от които има
различни параметри, които биха могли
да улеснят или усложнят въвеждането
на „таен“ бутон.

оландски хакер се похвали,
че е разбил паролата на Доналд Тръмп в twitter. Тя е била
„maga2020!“
Виктор Гевърс, експерт по сигурността, е влязъл в профила от името
на Тръмп и е можел да пише директни съобщения от името на президента. Гевърс успял да проникне в профила на Тръмп и през 2016 г., като за
това му трябвали 5 опита. Тогава паролата била „yourefired“, пише „Сега“.
„Сега очаквах да бъда блокиран
след четири неуспешни опита. Или
поне ще бъда помолен за повече информация“, цитира Guardian думите
на Гевърс.
След като влиза в профила на
Тръмп, холандецът решава да предупреди американските власти. Той
изпраща съобщения чрез Twitter,
предупреждавайки, че акаунтът на
Тръмп не е защитен. Съобщенията са
адресирани до ЦРУ, Белия дом, ФБР и
самия Twitter. „Той не получава никакъв отговор“, съобщава холандският
вестник De Volkskrant.
Ден по-късно обаче Гевърс забеляза, че в акаунта на Тръмп в Twitter
е активирано удостоверяване от втора степен. Два дни по-късно с него
се свързват тайните служби на САЩ,
които му благодарят за посочването
на проблема.

Хлебарки станаха киборги –
местят предмети

Я

понски учени са трансформирали мадагаскарски хлебарки в киборги, които могат да изпълняват задачи, да местят предмети и дори
да рисуват.
Разработката е дело на екип от университета в град Цукуба. На насекомите били направени кибернетични импланти, които ги карат да изпълняват
заповеди и да пълзят по тавани и стени.
Тези задачи са трудно изпълними от
други роботи. В телата на насекомите
са вкарани електроди, снабдени са с
чип, антена и батерия. На гърба им е
монтиран миниатюрен дисплей.
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Роботизираните хлебарки при
дружни усилия могат да преместват
предмети в дома, или да рисуват върху хартия.
Мадагаскарските хлебарки са били
специално избрани заради големите
им размери и способността им добре
да се укриват. В бъдеще те ще бъдат
програмирани да изпълняват задачите в домовете ни, след което да изчезват извън погледа ни. При първите
експерименти пълзящите киборги успели да преместят малка кутия.
Те били оборудвани и с маркер, като
инженерите ги накарали да нарисуват
проста фигура върху хартия.

Откриха огромно
количество вода на Луната

Д

ва екипа американски учени са
открили доказателства за съществуване на огромни количества вода на Луната под формата на
молекули и лед в полярните райони и
близо до тях. Вода на спътника на Земята беше открита още преди 11 години, но в малки количества.
Сега данните сочат, че водата на Луната е в огромни количества. Оказва
се, че макар там да няма водни басейни, водните молекули са в зрънца минерали на повърхността, дори на осветената от Слънцето страна, както и в
ледени участъци, които са на тъмната
страна на спътника.
Молекулярната вода е открита от
екипа на д-р Кейси Хонибол от центъра „Годард“ на НАСА. Счита се, че един-

ственият начин водните молекули да
оцелеят на огряната от Слънцето страна, където са наблюдавани, е те да са
в минерални зърна, които ги предпазват от околната среда. При това молекулите са на разстояние една от друга
и не взаимодействат, така че да образуват лед или течна вода.
Второто изследване, на екипа на
Пол Хейн от университета на Колорадо, се фокусира върху т.нар. студени трапове - райони, които са тъмната страна на Луната, при температура
под 163 градуса по Целзий. При толкова ниски температури замръзналата
вода може да остане стабилна милиони години. Екипът е използвал данни
от американския апарат „Лунар рикънисънс орбитър“.
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„Току-що ограбих банка“.
И други крими абсурди

И

сторията познава много
престъпници с бръснещ ум,
които планират и реализират измамите си с гениалност, трудна за разгадаване
от разследващи и полицаи.
Но за щастие не всички, минали в редиците на подземния свят, могат да се
похвалят с интелект и затова често, освен че биват залавяни бързо и лесно,
стават повод за много смях.
Ето няколко такива истории.
През 2015 година заподозрян в Охайо
бе арестуван, след като остави коментар под собствената си снимка, качена
във Facebook страницата на местния
шериф.
21-годишният Ендрю Дейл Маркъм
беше обявен за издирване по многобройни заповеди за арест, включително
за грабеж, побой и отвличане.
Шерифът на Бътлър Каунти, Охайо,
решава да качи снимка на Маркъм с
текст „най-важна заповед за арест на
седмицата“ на Facebook страницата си в
понеделник вечерта. Само четири часа
по-късно самият Маркъм отговаря на
публикацията, пишейки: „Направо треперя - половината от тях дори не ме познават“.

XНяколко истории на престъпниците в САЩ,

заловени заради собствената им глупост

присъдата й обаче, тя заяви: „Не биваше да ограбвам банка. Все пак не беше
най-чудесният ден в живота ми. Просто
не бях на себе си“.

Маскировка с... маркер
Двама мъже бяха арестувани от въоръжени полицаи в Каръл, Айова, през
2009 година, след като свидетели съобщиха как те се опитали да нахлуят в
апартамент с изкуствени бради и „маски“, надраскани с маркер върху лицата.
Тогава полицията спира кола, която
съответства на описанието на заподозрените, и смаяна вижда 23-годишния
Матю Макнийли и 20-годишния Джоуи
Милър, които надраскали „маскировка“
върху лицата си с маркер.
„Изглежда и двамата са пили доста
и вероятно не са разсъждавали особено рационално“, заяви тогава местният
шеф на полицията Джеф Кейлър.

Примамени от бирата

Сн.: Flickr

От страна на шерифа следва любезен
отговор:
„Ендрю Маркъм, ако благоволите да
се отбиете в полицията, би било чудесно“.
Публикацията във Facebook е споделена над 2000 пъти, а Маркъм веднага е арестуван и се оказва в затвора на
Бътлър Каунти още същия ден вечерта.

Признание в YouTube

Полицаи под прикритие в Дърбишир
възприемат новаторски подход за залавяне на заподозрените. През 2011
година те изпращат писма до десетки избегнали ареста заподозрени и ги
приканват да се обадят на маркетингова компания, за да получат безплатна
каса бира.
Общо 19 заподозрени се хващат на
тази въдица и се обаждат на указания в
писмото телефон, чрез който се свързват с полицаи от участъка в Честърфийлд. Тогава им е обяснено, че трябва да
посочат дата и час, в които безплатният алкохол да бъде оставен на посочения адрес.
Вместо обаче да получат безплатна
бира, издирваните мъже съответно се
оказват с белезници на ръцете и под
арест.

Банан вместо пистолет
През 2009-та злополучен неуспял
престъпник допуска грешка, като се опитва да ограби интернет клуб с банан
вместо пистолет - и после изяжда „оръжието“.
Американският тийнейджър държал
банана скрит под тениската си и поискал пари, заявявайки, че държи пистолет.

Случка с арест покрай Facebook публикация не се случва за първи път. През
2012 година 19-годишна студентка се
похвали с престъпните си постижения във
видео в YouTube.
Хана Сабата от
Тексас
качила
в
YouTube видео, наречено „Chick Bank
Robber“, в което признава, че е откраднала кола в Йорк и е
ограбила банка, разказва webcafe. СаСн.: Facebook
бата твърдяла във
Ендрю Маркъм, който коментира снимката, с която го издирват.
видеоклипа, че е прекарала „най-чудесния ден в живота си“.
Когато собственикът на клуба и клиВ момента, когато съдът произнесъл ентите хващат крадеца и викат помощ,
тийнейджърът изяжда „оръжието“, преди
полицията да дойде
на местопрестъплението.
Полицаите снимат
кората от банана като
част от разследването и след това на майтап решават, че не е
лоша идея да предявят обвинение на
17-годишния бандит
Сн.: The Telegraf и за унищожаване на
улики.
„Маскировката“ на Матю Макнийли и Джоуи Милър.
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Откриха го мъртъв и 2 г.
никой не може да каже кой е
XДНК проби, Facebook и полицията не могат да установят кой е мистериозният мъж

Т

ази история е на път да се превърне в една от най-големите мистерии на времето. Един
мъж, тръгнал на поход от Ню
Йорк и срещнал по пътя си десетки хора, е открит след година в Националния резерват Big Cypress мъртъв без видима причина за смъртта му.
А две години оттогава никой не може
да установи самоличността му. Въпреки
ДНК експертизите, десетките групи във
Facebook, разпространяващи снимката
му, и полицейските разследвания.
Ето цялата история.
Тя започва през април 2017 г., когато
мъжът тръгва на поход от парка, който
се намира близо до Ню Йорк. Не взима
със себе си телефон или кредитна карта.
Дори не носи лични документи, на които
да има името му.
Не казва на никого, с когото се е видял, как се казва и кой е.
Това, което мъжът взима, е огромна
раница, която според опитните туристи
е била твърде тежка за подобен род излет. Взима и бележник, в който е писал
бележки за онлайн игра на тема програмиране. И започва бавно да се придвижва на юг, като постепенно преминава
през Пенсилвания и Мериленд.
На хората, които среща, казва, че работи в технологичната индустрия и
иска малко „дигитален детокс“, разказва
webcafe. Туристите в САЩ често възприемат прозвища, които използват по време на пътешествията си дълбоко из горите и планините.
Първоначално мъжът е бил „Деним“,
защото започва пътуването си по дънки.
По-късно

става „Почти безобиден“
така той описва себе си една вечер покрай лагерен огън. Това най-вероятно е
препратка към „Пътеводител на галактическия стопаджия“ на Дъглас Адамс.
До лятото на 2017 г. пътешественикът
вече е във Вирджиния, където се запознава с 66-годишна жена с прозвището
Обсидиан.
Тя го учи как да запали лагерен огън,

той й споделя, че много иска да види
мечка. На 1 декември „Почти безобиден“
стига до Северна Джорджия, където
спира в магазин за планинарски стоки.
Ветеран планинар на име Мат Мейсън
разговаря с мъжа, който обяснява, че
иска да стигне до Флорида.
Мейсън му обяснява, че може да му
изпрати карта, която „Почти безобиден“
да свали на телефона си. Последният
обаче уточнява, че не носи със себе си
телефон… Мат принтира 60 страници
карта за Почти безобиден, които туристът заплаща с 5 долара, извадени от доста дебела пачка.
Две седмици по-късно Почти безобиден е забелязан от приятел на Мат да се
движи през снежна буря в Алабама.
Бил с усмивка на лицето си и уверено крачел на юг. До края на януари Почти безобиден вече е в северната част
на Флорида, където се заговаря с жена
на име Кели. Тя държи подслон, който
предлага на туристите храна и баня, ако
имат нужда. На нея мъжът обяснява, че
е тръгнал от Ню Йорк и иска да стигне

до Кий Уест.
На жената й прави впечатление екипировката на пътешественика, която е
странен микс от скъпи и съвсем примитивни предмети. Кели обаче е поразена
от тъжния и отчаян вид на „Почти безобиден". Мъжът има огромна брада, която го състарява, но очите и тялото издават, че той

всъщност е много по-млад
Шест месеца по-късно и 600 километра
по на юг, на 23 юли 2018 г. двама туристи се насочват към Национален резерват Big Cypress. След около 10 км ходене
мъжете спират, за да си починат, когато
забелязват жълта палатка с ботуши, които стърчат от нея. Миризмата, идваща от
палатката, била нетърпима.
Следва обаждане до спешен телефон
911, при което туристите съобщават, че
са намерили труп.
Обикновено е лесно да идентифицираш мъртво тяло - има лична или кредитна карта. Има съобщение за изчезнал човек в региона. Има ДНК проби.
Разследващите обаче не откриват нищо.
Пръстовите отпечатъци на Почти безобиден не могат да бъдат открити във федералните бази данни. ДНК-то му също е
неоткриваемо.
Не е ясно и защо е умрял младият
мъж. По тялото му няма следи от насилие, в палатката му е имало достатъчно
храна, в джоба си е носил 3500 долара в
брой. В тялото му са открити следи само
от ибупрофен.

Разследващите
са шокирани
от случая и предприемат всичко необходимо, за да идентифицират мъжа. Снимки с хората, които туристът е срещал, и
скици на „Почти безобиден“ започват да
циркулират онлайн.
Една от първите, които с ужас го разпознават, е Кели - съдържателката на
подслона. Скоро след това се отзовават
още десетки, които са срещали Почти
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безобиден по пътя му. Хора са говорили
с него, седели са край лагерни огньове
с него, ходили са заедно из планините.
Никой обаче не е научил истинското
име на „Почти безобиден“.
Годината е 2020 г. и Facebook знае, че
си бременна, малко след като ти научиш. Цели групи в социалните мрежи и
форумите са посветени на установяването самоличността на „Почти безобиден". Никоя коментирана версия до момента обаче не се оказва вярна.
Историята започва да привлича все
повече хора, които се чудят кой е този
мъж. Той е знаел как да пише код. Бил е в
перфектно здраве, с добър външен вид,
със средства, чаровен, възпитан... и въпреки това умира мистериозно, сам, в
жълта палатка...
Мъжът явно се е опитвал

да не оставя никакви следи
Следва нов опит за идентифициране
чрез ДНК на базата на парче кост. Само
че идентифицирането с ДНК проба далеч не е толкова елементарно, колкото
си мислим.
Първоначално няма никаква информация за съвпадения в ДНК-то на Почти
безобиден и базите данни с ДНК. През
лятото на 2020 г. идва неочакван обрат,
когато Facebook група, посветена на
търсенето на мъжа, изпраща събраната
от потребители информация на компания, наречена Othram, която с помощта
на епруветки и машина за милиони долари получават най-пълният възможен
отчет за ДНК-то на мъжа и започват да
търсят съвпадения с чужд генетичен материал.
Нито властите, нито фирмата издават
дали имат резултат от изследванията.
Близък до „Wired“ споделя, че никой все
още не знае кой е Почти безобиден, но
към момента са идентифицирали от кой
регион на Америка са неговите предшественици. Предстои дълъг път, освен ако
някой все пак не се обади и не каже, че
знае кой е „Почти безобиден“.
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Има три типа хора. Тези, които:
1. купуват тоалетна хартия, когато останат 5 ролки;
2. когато е останала 1 ролка;
3. обикалят със смъкнати гащи и търсят
салфетки.

  

- Ало-о-о, жена! Ела да донесеш акордеона в кръчмата, че ако се прибера да го
взема, ще се скараме...

  

Две момчета играят футбол в парка. Изведнъж някакво отвързало се куче налита
на едното от тях. Другото вдига една намираща се наблизо греда, удря с нея кучето и го убива. Минаващ наблизо спортен
репортер става неволен свидетел на случката, отива до момчетата, вади бележник
и започва да записва:
- Невръстен фен на ЦСКА спасява приятел от отвързал се звяр...
Момчето спасител го прекъсва:
- Аз не съм от ЦСКА.
Репортерът започва отначало:
- Малък славист спасява приятел...
- Но аз не съм и от „Славия“ - заявява
момчето.
- А от кои си тогава?
- От „Левски“, кои други? - заявява гордо фенът.
Журналистът пише:
- Малолетен престъпник убива домашен любимец...

  

Шерифът тропа по вратата на Джо. Съненият мъж отваря и чака да чуе какво
има да му каже пазителят на закона.
- Джо, преди малко зад кръчмата намерих убит мъж!
- Колко висок?
- Приблизително колкото тебе.
- С кожена шапка?
- Да.
- И синя риза?
- Не.
- Е, тогава не съм бил аз.

  

В банката:
- Бих искал да отворя обща сметка!
- С кого?
- Ами вижте там някой, който има повечко пари...

  

Пиян мъж се качил в автобуса и седнал
до един свещеник. Ризата на мъжа била
мръсна, а лицето му омацано с червило. В
ръцете си държал наполовина празна бутилка вино. Мъжът отворил вестник и започнал да чете. След няколко минути попитал свещеника:
- Отче, какво причинява артрита?
- Господине, причинява го лошият начин на живот, евтините жени, многото алкохол и презрението към ближния.
- Ами значи аз съм обречен! - промърморил пияницата и продължил четенето.
Свещеникът, мислейки за това, което
казал, се обърнал към мъжа и се извинил:
- Съжалявам, не исках да прозвучи така!
От колко време имате артрит?
- Не, отче, прочетох във вестника, че папата има.

  

Млад поп щял да за първи път да чете
литургия пред енорията под надзора на
владиката. Притеснил се доста как ще
се представи и преди това посръбнал от
църковното винце за кураж. Когато литургията свършила, той отишъл при надзорника си да обсъдят представянето му, а
владиката му казал:
- Като цяло мина много добре, моето
момче, но допусна четири практически
грешки, три теоретически и две от общ характер. Започвам с практическите:
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1 - на амвона не се излиза на четири
крака, а на два;
2 - литургията не се гъгне и подсвирква,
а се пее;
3 - купелът пред теб не е за драйфане, а
за кръщаване на деца.
4 - расото не се запасва в дънките, а
виси свободно.
Колкото до теоретическите:
1 - Юда е предал Христос;
2 - Адам не е изял сливата на Ева, а
ябълката;
3 - и една от божиите заповеди не гласи
ближи, а обичай ближния си.
- Ами тези от общ характер? - плахо попитал попът.
- Нищо важно не е, но занапред да знаеш, че литургията завършва с амин. И за
кръстенето се използват три пръста: палец, показалец и среден, а не само среден.

- По-рано не ме уцелваше.

  

Обичам да чета хороскопи.
Това е единственото място,
където имам пари, пътувам в
чужбина и имам идеални отношения с всички.

  

Блондинка в рейса се опитва да завърже разговор с някакъв симпатяга.
- Интересно ми стана, къде
работите?
- Инженер съм. Правя жироскопи.
- О... Аз пък въобще не вярвам в зодии и
тям подобни измислици!

  

  

- Муцка, реших да се образовам! Уча английски, немски, алгебра...
- Ай, като си толкова умна, кажи „добро
утро“ на алгебра!

  

- Тате, може ли да отида на дискотека?
- Отивай! Ако видиш там майка ти, кажи
й да се прибира!

След секс той пита:
- Знаеш ли кой е написал „Кама сутра“?
Тя, отегчено:
- Не, но знам кой не я е чел.
Борец минава покрай един строеж.
Изведнъж отгоре пада една тухла и туп удря го по главата. Той си отупва косата,
обръща се нагоре и вика:
- Ей, по-внимателно бе! Ами ако беше
минал някой човек...

  

- Келнер, що за безобразие? В супата си
намерих парче гума, част от найлонова
торбичка, използван презерватив, а това
тук май е изпражнение. Човешко!
- Господине, поръчахте си супа „Морски
дарове“! Ами ето, това е...

  

Старшина разяснява свойствата на автомат на новобранците:
- Куршумът излита със скорост 800 метра в секунда...
- Това не е ли малко? - пита един от тях.
- Може и да е малко, редник, но досега
не е известен случай някой враг да може
да бяга по-бързо от това.

  

- Защо искате да се развеждате с жена
си?
- Като се скараме, почва да ме замерва с
тенджери и тигани.
- И откога така?
- Откакто сме женени - вече петнайсет
години.
- А защо чак сега искате развод?

  
  

- Кире, как е новата мацка?
- Първоначално я погледнах с недоверие. Но после, като видях как метна бидона с джибрите и потегли към казана, си
рекох - това е моят човек.

  

Учителката:
- Пешко, бързо ми кажи пет неща, в състава на които има мляко!
Пешко:
- Ммм, масло, сирене, сладолед и две
крави.

  

Не би било зле да загубя няколко кила,
но просто съм човек, който не обича да
губи...

  

Махмурлук - моментът, в който оцелелите мозъчни клетки вече са погребали
геройски падналите си братя и камбаните бият...

  

При жените е просто - помрънкаш, помрънкаш и вече имаш това, което искаш.
При мъжете е различно - започнеш ли да
се сърдиш, вече няма и какво да ядеш.

Виц в снимка

му
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По времето на социализма млад писател отишъл в издателство „Народна младеж“ при главния редактор и му предложил първото си произведение, наречено
„Любов“. Текстът бил следният: „Те се запознаха в бистрото. Пиха кафе, след това
отидоха в квартирата му и правиха любов.“
Редакторът казал:
- Много добре, млади момко, но трябва да включиш и трудов ентусиазъм. Айде
ела утре пак.
На следващия ден писателят отишъл
при редактора и му предложил новия
текст: „Те се запознаха в бистрото. Пиха
кафе, след това отидоха в квартирата му
и правиха любов. Отвън работници копаеха канал.“
- Мдааа - казал редакторът - по-добре е
сега, но пак нещо не достига. Няма я партийната линия. Айде, до утре.
На третия ден текстът бил: „Те се запознаха в бистрото. Пиха кафе, след това отидоха в квартирата му и правиха любов.
Отвън работници с червени потници копаеха канал.“
- Да, днес е значително по-добре. Но
къде е вярата в утрешния ден? Чакам те
утре пак.
И на четвъртия ден произведението
вече придобило окончателния си вид: „Те
се запознаха в бистрото. Пиха кафе, след
това отидоха в квартирата му и правиха
любов. Отвън работници с червени потници копаеха канал. Изведнъж бай Пешо
Бригадира захвърли кирката и извика:
„Майната й на работата! И утре е ден!“

  

Забелязвам, че ако сутрин стана с левия крак, цял ден се чудя кого да шутирам
с десния...

  

- Тате, какви хора са пияниците?
- Те са лоши хора.
- А как да ги разпознавам?
- Виж, сине, там има четири дървета, пияниците ги виждат като осем!
- Тате, ама там има две дървета!

  

Срещат се двама приятели
- Какво ще правиш в събота?
- Ще ходим със сина в парка да пускаме
хвърчило-дракон да лети! А ти?
- И аз нещо подобно - ще изпращам тъщата на аерогарата!

  

В съда:
- Обвиняемата, можете ли да обясните
на съдебните заседатели защо сте ударили потърпевшия с ютията?
- Съжалявам, ваша чест - понеделник
сутрин, нямах под ръка ветрило...

  

Лекар пита пациента:
- От какво се оплаквате?
- Жените не ми дават - казва пациентът
и започва да плаче.
Лекарят, притеснен, поръчва на медицинската сестра:
- Дай му чаша вода!
- Няма да му дам!

11 - 17 ноември 2020 г.
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ОВЕН

Не е изключено да има хора
от близкото ви обкръжение,
които да ви провокират или
да ви изправят пред необходимостта да направите важен
избор. От вас се изискват повече решителност,
вземане на радикални мерки, независимо от
приоритетите. В повечето случаи вие ще определяте правилата на играта или ще сте непреодолим фактор за околните. Това е сила, но и
отговорност. В оптимален вариант ще изберете направление, което не ви конфронтира или
е съпътствано от по-широка, важна подкрепа.

ТЕЛЕЦ

Ако е възможно, може да решите да прелистите нова страница, а това ще промени „декорите“ около вас. Могат да
се актуализират неразрешени
казуси с дом, семейство, недвижимо имущество.
Тези теми са ви вече известни, но сега можете да
изберете различен подход, за да получите по-добър резултат. Своеобразната борба за власт или
пък да защитите нещо ценно за вас продължава.
Вие сте в чудесен период да демонстрирате потенциала си, мнозина ще използват доста креативен подход, за да извоюват победа.

БЛИЗНАЦИ

Всеки един от вас ще има достатъчно подсказки и гъвкав
подход, които ще са ви найполезни, защото ежедневието ви ще е изпълнено с изненади и едва ли ще протича по график. Така
ще имате възможност да реагирате оптимално адекватно и да не пропускате шансове да се
предпазвате от изненадващи събития. Малките
ви победи ще ви гарантират да успеете да отстраните от пътя си неблагоприятни въздействия. Мнозина ще имат нужда да намалят темпото или ще откриват спокойствието у дома.
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РАК

Това е отличен период да хармонизирате средата си на съществуване, в дома, семейството. В душата ви ескалират
силни чувства и желания, но
само една малка част от тях е видна. Вие се стремите да ги контролирате, филтрирате през разума, да подхождате по един доста практичен начин и всъщност този подход ще се окаже за вас
доста полезен, така че вие ще имате шанс да постигнете ваше съкровено желание. В друг случай ще спечелите нещо чисто материално или
под формата на морално удовлетворение.

ЛЪВ

Водеща тема за повечето от
вас остава домът, семейството, приоритети, отнасящи се
до недвижимо имущество.
Към настоящия момент вие в
значима степен можете да влияете на тези приоритети, въпреки че част от тенденциите са
вече зададени, извън контрола ви, и се определят също така от подхода на важни за вас хора,
партньори и т.н. Около тях могат да текат развръзки, промени, които да се отразяват и на вас.
Това ще бъде следствие на вид опека, понякога
и тайна или пък неочаквана.

ДЕВА

Ще разберете доколко някои процеси ви подкрепят
или по-скоро дестабилизират и ще изберете своя найточен, подходящ бъдещ път
на развитие. Той ще се определя предимно от
това доколко сте обединени, дори и чрез общи
интереси, с близки или личности, които влияят
на стабилността ви, или пък се налага да се разграничите от тях, за да не ви повлекат надолу. В
други случаи - намиране на паралелни източници за печалба, оформяне на варианти за развитие, особено ако ги търсите.

ВЕЗНИ

През този период мнозина могат да извършат положителни промени на различни нива от живота си и
следствие на финансова или
морална подкрепа от страна на важни за вас
хора. Това е подходящо време да освежите и
подобрите атмосферата у дома, в дома и семейството си, като инвестирате повече време или
дори пари в този сектор от живота си. Сътрудничество с близките ви, очертаване и плануване на общи и обогатяващи цели също ще има
своето доста позитивно отражение.

СКОРПИОН

Каквито и планове да си правите, вие ще ги обсъждате,
ще търсите подкрепа от страна на семейството си или пък
теми, отнасящи се до кариерното ви развитие се отразяват и на дома ви, а
може би и местоживеенето ви. Тези две теми са
свързани, носят известни изненади и си взаимодействат като скачени съдове. Каква посока
ще изберете, зависи много от съвсем практични
оценки, те ще ви покажат посоката, дори когато
имате усещането, че сте на прага на своеобразен житейски кръстопът.

СТРЕЛЕЦ

Мнозина са вперили поглед в
по-далечното бъдеще, защото събития, които ескалират
сега, ще имат точно такова
отражение. Можете да водите напрегнати разговори, да преговаряте за интересите си. В този случай е добре да залагате
на диалогичността и сътрудничеството, отново
чрез общи цели. Ако това е невъзможно, тогава
в края на периода ще скъсате връзки или договори, които явно са изчерпани. Не е изключено
да узнаете тайна или да чуете думи, заради които ще си направите равносметки.

КОЗИРОГ

Ще ви връхлетят неочаквани
проблеми, които ще преобразят средата ви на съществуване и ще ви разграничат от неблагоприятни влияния. Ще се
радвате на повече доброжелателност и подкрепа от страна на околните, можете да получите
приятни, полезни предложения и известия. Вашата собствена социална активност, преговори
с определени личности, разяснителни разговори също ще се превръщат в повод за внезапни
нови възможности или разтоварване на евентуално напрежение.

ВОДОЛЕЙ

В последно време непредвиденото поведение на другите
ви изправя пред своеобразна
дилема. Сега това може да се
канализира в оптимално позитивна посока, особено през втората част на периода. На този фон, вие продължавате да зависите
от действията на важни за вас хора, които влияят
на социалния ви статус и бъдещо развитие - това
могат да бъдат лични или делови партньори. Ще
отстраните минали грешки и ще направите връзките си още по-здрави, вероятно и на някакъв
компромис и в името на едно по-светло бъдеще.

РИБИ

Подходящо време за вид реформи в дома ви, семейството ви, насочвайте внимателно
нещата и в по-далечна перспектива.
Инициативността ви в тази посока ще определи
много начина ви на съществуване. Ще се радвате на по-широка подкрепа и одобрение от страна на околните или пък в обкръжението ви ще
се появи личност, която ще ви подкрепя, ще е
повод да се разтоварвате в приятна компания
или пък по-лесно да постигате вашите собствени желания.
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Магиите, в които не
спираме да вярваме
X„Ако трябва да избирате между якето на най-добрия си приятел и на сериен убиец, кое ще облечете?“

В

ярата в магиите е онази ирационална част от хората, която винаги намира начин да
си проправи път сред разумните доводи за света. Според
изследователите на човешката психика
убедеността в мистериите е движила напред човека през хилядолетията.
Една книга, „Седем закона на магическото мислене“ на психолога Матю
Хътсън, е направила опит да обобщи
десетилетия изследвания, за да идентифицира свръхествените вярвания, които всички „по природа“ споделяме, и да
открие защо са се развили те.
Ако трябва да избирате между якето
на най-добрия си приятел и това на сериен убиец, кое ще облечете? Дори да
изглеждат напълно еднакво и да се изпрани хиляди пъти, малцина биха носили дреха, обличана от безмилостен
психопат. Да не говорим за милионите,
които някои хора дават, за да се сдобият
с използваните вещи на знаменитости,
разказва сп. „Обекти“.
Смятаме, че предметът носи същността на човека. Според някои учени това
странно усещане се е развило като начин да се предпазваме от микроби. Не
сме имали представа какво са, но винаги е било важно да знаем

кой се е докосвал
до храната ни
и е обличал дрехите ни.
„Ако си помислите нещо и след това
то се случи, се чувствате донякъде отговорни за него“, казва Хътсън. Това ирационално чувство е резултат от начина,
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по който схващаме причинно-следствената връзка. Ако А се случи преди В и
няма друга очевидна причина за В, смятаме, че А е причинило В.
Прилагаме същото правило дори тогава, когато А е просто мисъл. Тази привидна логика се заздравява всеки път,
когато „мислим позитивно". Представяме си успешен резултат, например как
вкарваме кош, това повишава самоувереността ни и - топката се плъзва в мрежата.
Усещането, че всичко има причина,
лежи в основата на много от човешките вярвания. И то е защитен механизъм.

Склонни сме да мислим, че всичко е
създадено преднамерено. Отчасти това
е защото човек винаги е търсил следи
от други действащи същества, хора или
животни. Свикнал е да приема, че ако
нещо се е случило, то е било причинено.
Причинителят може да е невидим

Бог или Вселената
която има съзнание. Да си измислим несъществуващ деятел, винаги е било побезопасно за оцеляването ни, отколкото
да пропуснем нечие присъствие. По думите на антрополога Стюарт Гътри: „Подобре да объркате камък с мечка, откол-

кото мечка с камък.“
Малко от съвременните западни хора
практикуват вуду магия. Но редица експерименти показват колко е трудно да
разрежеш снимка на любим човек или
дори играчка от детството.
Вуду куклата или изображението на
даден обект се сблъсква с представа ни
за самия обект. Мисълта, че нараняваме
образа, ни кара да чувстваме, че това се
случва и с оригинала.
Повечето от нас правят всичко възможно да бъдат рационални. Но магическото мислене, с което сме се развили,
вероятно винаги ще остане част от нас.
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Работа
Предлагам

DRIVERS & O/O NEEDED,
Цена US$ , Зипкод 60441, CDL Class A
Driver and Owner-Operators wanted.
Truck Lease Purchase Available. We
DO NOT go to NY and North East. Наемаме Шофьори и собственици на камиони. Имаме опция за камиони на
лизинг. НЕ ходим до Ню Йорк И Северо-изток. За повече инфо: work@
jrvlogistics.com и тел.: 630-869-0877
ext 201 №18093

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
CDL DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, Looking
for Cdl Driver for LOCAL Hook and Drop
Trips. Every Day Home ! 450 miles a Day!
1700$ a Week . Monday - Saturday-6am3 pm. 2 Positions Available! 7739837254
№18227
DIBOR TRNAPORTATION,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ ЗА РАБОТА OTR на DRY
VAN.$0.60 SOLO, $0,75 TEAM(empty
and loaded paid)detention,layover,Extra
stop,Safety bonuses.Direct deposit. 1099
позиция.От 3000 до 4000 мили на седмица.Изисквания:Чист рекърд и 2 години
опит.Звъннете ни сега 7737414545 Боби
№18228
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60517, Малка
транспортна компания търси шофьор с
опит и чист рекорд. CDL, OTR. $0.60 per
mile or $350 per day. Safety bonus weekly.
Weekends home - 630-857-8397 №18231
TEAM DRIVER 0.75CPM,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, Team
drivers lines go to CO,NC,NV,NJ,PA.,MA
more info tel 224 595 9798 /847 254 2504
№18244
PAYS 0.74 SOLO 0.60,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, WE
need drivers for TEAM loads to IL-CO ILNJ,PA,NC,TX also we have steady load for
solo for EAST ,SOUTH call Emil 847 254 2504
or NASS 224 595 9798 №18208

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

CDL A-LOCAL/REGIONAL,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, В къщи
всяка вечер (локална) - 1100/1200$
за 5 работни дена до 1300/1400$ за
6. 2ве вечери в камиона, 5 в къщи
(Регионална) - 1400/1500$ за 5 работни дена, 1700/1800$ за 6. Една
година опит (12 месеца). Добър
рекорд. За повече информация 8023738099, Мартин. 8023738099
№18184
CDL DRIVER 0.60-0.75,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We
need or steady runs from IL EAST and South
and WEST coast TEAM AND SOLO more
info EMIL and NASS 224 595 9798 end 847
2542504 №18209
SHOFIOR NA KAMION,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Volvo 670
(2015)-automatic Dry vans only $0.540.60 na milq 2500-3000 mili na sedmica za
poveche info:6306707385 №18210
OWNERS / DRIVERS $$$,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага работа за CDL
шофьори и собственици на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7
Dispatch!*Dispatchers with Over 15 years
Experience *Предимно леки товари!*Direct
Deposit every Friday* Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 №18213
CDL CLASS A DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Class A CDL
drivers wanted for over the road , 0.60 - 0.65
cpm , dry van , 2019-2020 Volvo trucks ,
weekly average $1500 - $2500 . 6095763401
№18212
НАБИРА CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI Trucking
INC набира шофьори със CDL за long
distance, regional, local и drop and hook товари , заплащане на пълни празни мили
0.60$ . Предлагаме камиони Volvo 2021
I-Shift , за повече информация офис в
Schaumburg : Иван Стоянов 727-488-7987
№18211
DISPAT AND SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking
company in Bensenville looking for
dispatchers and safety. Please call
7738376144. №18215
OTR DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60102, Набираме CDL
Hazmat шофьори, 0,70 cent per mile , камион I-Shift Volvo, APU ,2016 и Owner
operators и опция lease to own 7738182886
№18220

AСИСТИРАМЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Ако ви
трябва човек за сетъп, за подпис на
рейт, или инвойсиране на брокера
ви, ние от флийтсис ще ви асистираме. Ако диспечера ви напусне
внезапно, ние имаме диспечери на
линия да ви покрием. Правим заплати на шофьори и оунер-оператори, IFTA, IRP, пермити, манифести
и вс. каквото е нужно. 8883301139
№18074
ХОТШОТ ШОФЬОР 50Ц/М,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Изпратете резюме и чист MVR не по-стар
от 1 месец на venytrans@gmail.com
Subject: driver. НЕ ПРИЕМАМ CDL!
7738992728 №18179
SHOFIOR ZA STEDI,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам
шофьори за стеди Riffer курсове от: IL-ID
,/ WA-IL , 3 на седмица-4000 мили гарантирани, 2020 Freightliner full loaded, New
2020 Trailer. Reffers, заплащане 0.60.-0.65
cents , Hazmat и tanker endorsement е препоръчително. 7738274439 №18221
CDL A CLASS DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, New
automatic trucks 2020 OTR Great miles Great
pay-direct deposit weekly 7738990137
№18197

CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL
Class A- Транспортна компания
търси да назначи шофьори с минимум 2 години опит. Автоматик
камиони с АPU. Заплащане според
опита- $0.55-$0.65 cpm! 7736036413
№18115
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка
компания предлага работа за Owner
Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки
товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 4838787 №18192
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small
trucking company is hiring a dispatcher
with experience for its Lake Zurich office.
Need fluent English and computer and
sales skills. For more info call 773-580-4032
№18190
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small
trucking company is hiring a dispatcher
with experience for its Lake Zurich office.
Need fluent English and computer and
sales skills. For more info call 773-580-4032
№18191
МЕХАНИК НА КАМИОНИ,
Цена US$ 25.00, Зипкод 60439, Сервиз
за камиони наема механици. Опита е
предимство. Предлагаме атрактивно заплащане и възможност за развитие, допълнително квалифициране както и извънреден труд. 7737579056 №18198
CDLDRIVER$0.65,$0.72,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. $0.72 cpm za
HazMat driver, $0.65 cpm za driver bez
HazMat. Garantiram $1,800 per week! Shte
bydite dovolni ot rabotata s nas! Cell: 224659-1690 Evgeni №18205

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
КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................
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Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис,
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com
САЩ

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

11 - 17 ноември 2020 г.
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CLASS A CDL DRIVER,
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We are
looking for an experienced and responsible
OTR truck driver for reefer and Dry Van
*Contact Mira at 773-997-3998* №18166
CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small
Family Owned Company is looking to fill a
driving position ASAP! $275 Day pay rate!
or 30% of load rate Midwest loads, Home
on weekends! Volvo Automatic. Must have:
CLASS A CDL, 2 Year Minimum experience.
Clean Driving Record.Call Geri at 708-8318432 between the hours of 8 am- 7 pm CST
№18206
ОО И ШОФЬОРИ, ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
транспортна компания предлага работа
за CDL class A шофьор и собственици на
камиони! Midwest loads. Всеки уикенд в
къщи. За повече информация се обадете
на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим
шофьори за pick up и delivery от понеделник до петък регионално midwest (no east
coast). Заплащане $1500/седмица -$300/
ден ( до 2000 мили ). Tel 847 640 8171
№18174
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL
driver class A, с double-triple, с минимум
6 месеца опит, за local job, steady run, от
вторник до събота, всеки ден прибиране
в къщи, нов камион I-shift, добро заплащане. 8478774745 №18160
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL
driver class A, с double-triple, с минимум
6 месеца опит, за local job, steady run, от
вторник до събота, всеки ден прибиране
в къщи, нов камион I-shift, добро заплащане. Call: 847-877-4745 №18161
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni №18125
БОЯДЖИЙ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №18155
CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор със CDL за dry van ,IL-TX-IL тръгване
в сряда връщане събота за повече информация позвънете на тел 224-659-2356,
Зори. №18129
CDL DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся шофьор със CDL за dry van за over the road
или всеки уикенд в къщи . Ако се интересувате търсете Антон на тел 224-595-9093.
№18130
OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка
транспортно компания набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече
информация търсете Зори 224-659-2356.
№18131
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656, Looking
for CDL-A Driver for Hook And Drop Chicago- Minnesota, Minnesota- Chicago
3 Times a Week- 1500$ ! Volvo 2015 Ishift!
7739837254 №18143
TRUCK MECHANIC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL tursi
da naeme mechanik. Dobro zaplashtane
i priqten kolektiv. Za poveche informaciq,
pozvunete na 773-936-3891 №18146
LOCAL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam
local rabota za CDL class A shofior. Elk Grove
Village - Rockford. Vsqka vecher v kashti.
3122102049 №18149
CDL DRIVERS,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60156, Търся шофьори за камиони 2020 год автоматик Добро заплащане Старт 55 цента на миля +
бонуси 7738990137 №18145
DRIVER CDL ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик
на камион търси шофьор. Възможност за
дълги мили и заплащане на миля, или товари само Мidwest И процент от букинга.
Отворени сме да договорим справедливо
заплащане за всички сериозни момчета в
зависимост от категориите и как сте готови да карате.ТЕЛ-847-749-9161 №18109

11 - 17 ноември
ноември2020
2020г.г.

ТЪРСИ DRIVER CDL-A,,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания предлага работа за CDL
class A шофьор ! За повече информация се
обадете на 708-831-8432 №18121
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram $1,800
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s
nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 2246591690
№18125
CDL DRIVER $1500,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим
CDL Driver за регионална работа ( не е локална) pick Up и delivery от понеделник до
петък. Заплащане $300 на ден, $1500 на
седмица. тел.: 708 953 9035 Вера №18075
CDL DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Owner
operator is looking for a driver. Tanker
hazmat is a plus, but if don’t have one it’s
still OK.OTR and long miles available,as
well as Midwest loads only. We are open
to negotiate a fair pay for any serious
guys depending what endorsements you
have and what are you willing to drive.
3127308025 №18111
DRIVERS WANTED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, We are hiring
CDL drivers - Dedicated drop and hook light
freight. Paid weekly! •Clean MVR, PSP, &
DAC reports •No DUI’s or Felonies •Honest,
Motivated What we offer: •Pay is per mile (
depends on experience) •Well maintained
equipment •Dedicated lanes Come and
work for the best! If interested, call us at
(779)717-2647! №18082
ОО И ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
транспортна компания предлага работа
за CDL class A шофьор и собственици на
камиони! За повече информация се обадете на 708-831-8432 №18122
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 53940, Trucking
company from WI, now haring owner
operators. Please call us today and learn
more about our service. Ph.: 608-254-9977
№18076
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Българска
транспортна компания наема шофьори
с чист CDL. Перфектно заплащане и условия! Плащаме всяка седмица! Търсим
хора, които искат да работят, да се развиват и да работят добре в екип! Ако ти си
този човек, моля обади ни се или остави
съобщение на (779)717-2647! №18084
CDL CLASS A ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка транспортна компания търси да назначи шофъор за камион 2021 Volvo 760 стандартно
оборудван ( хладилник, печка, микровълнова и т.н ) DRY VAN товари. Заплащане на
миля $0.60 всички мили платени или на
ден. За повече информация 630-363-7787
№18057
CDL A OTR DRYVAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за найдобрите с опит и чисто досие.Специално
отношение. Най-добро заплащане. За
Контрактор-диспечер с голям опит в индустрията. 7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион
I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №18098
CDL DRIVER WANTED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver s opit i chist record. Plashtam
$0.62 na milya, kato za 7 dena garantiram
$1,800 salary. Korektno i profesionalano
otnoshenie. 2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион IShift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко
отношение. 7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ,
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company
наема помощници носачи на вещи и мебели. Предишен опит не се изисква. Full
time and part time. Атрактивно заплащане
в брой.Пишете на имейл slavtchokerelski@
gmail.com или звънете на тел.2243108907Слави. 2243108907 №17943

ОО И ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка
транспортна компания предлага работа
за CDL class A шофьори и собственици на
камиони! *Midwest Accounts! *Strong 24/7
Dispatch! *Предимно леки товари! *Direct
Deposit всеки петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /галон. Обадете се днес!
***847-665-9273 или 847-483-8787***
8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компанията предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч.
Заплащане всяка седмица. Моля обадете
се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка
компания специализирана в преместване на вещи и мебели наема на пълно
и непълно раб.време.Автомобил е предимство и носи доп.бонус.Атрактивно
заплащане в брой. Пишете на имейл
slavtchokerelski@gmail.com или звъннете на тел.2243108907-Слави 2243108907
№17926
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся шофьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик с dry van. Хубави мили, лично отношение. 8476680373 №17752
SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking
company looking for Safety person with
experience. Part-time with possibility for
full time. Serious inquiries only. 8476680373
№17751
SHOFIOR SOLO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia Shofior
(solo) c \”double/triple\” endorsement.
Rabota okolo Chicago.Moje da e vsiaka
vecher v kashti.Tax 1099 forma 6304409199
№17755
COMPANY DRIVER,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от товарите.Ново волво автоматик.Перфектни условия 2243882400
№17625
НЮ ЙОРК
HOUSEKEEPERS,
Цена US$ 18.00, Зипкод 11201, Нужни
са housekeepers за NY City. $18 per hour.
www.tocconsult.com; tel 3039748716
№18142
АТЛАНТА
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион
I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение. Говоря руски, български и английски. 7737421234 №18096
SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT ,
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Office
assistant needed . Harrisburg, PA. Must have
valid DL and good criminal background
3039748716 №18219
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 94041, Търсим жена
за гледане на деца и помагане с домашна
работа. Дългосрочно, 1-3 години. Жената
ще живее с нас в Северна Калифорния.
Ако се интересувате или познавате някой който се интерсува (дори да живее
в момента в БГ) пишете на ivtch2011-bg@
yahoo.com №18110
ФЛОРИДА
CDL A CLASS ,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 33601, New
automatic trucks OTR Bonuses Weekly pay
Direct deposit 7738990137 №18196
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион
I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля.
Отлична работна среда с човешко отношение. Говоря руски, български и английски. 7737421234 №18097

ARROW EXPRESS ,
Цена US$ 57.00, Зипкод 34240, Arrow
Express Trucking Co. looking for owner
operators and drivers to join our team. CDL
class A OTR driver with minimum 2 years of
experience,60 cents per mile, clean driving
record. Pay is every Friday Call 941-586-9366
for more information. 9415869366 №18105
COAST TO COAST
IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A trucking
company is seeking to contract with
experienced independent owner operators
in the Chicagoland.Sing up bonus.We offer
expedited,dry and refrigerated freight.Great
pay,good inspection bonuses.24/7/365
dispatch support.Please call Simona at
Tel:847-261-4912,ext107 №18238
IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR
department has several full time CDL
A positions open for Owner Operators.
Steady shipments. Hazmat and non hazmat
accounts. Better pay, time and miles. For
more information please call Simona at 847261-4912, ext.107 and ext.113. You can also
contact us at 247dispatchservice@gmail.
com №18239
OWNER OPERATOR,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Owner
operators wanted. Are you ready for more
freight, more miles and more top-earning
opportunities. Please call us at 847-2614912, ext.107 and ext.113. You can also
contact us at 247dispatchservice@gmail.
com Simona №18240
COAST TO COAST,
Цена US$ 0.00, Зипкод 600070, Транспортна компания набира Owner Operators.
Леки товари, отстъпки на горивото, хладилни и сухи ремаркета, ифта, пермити.
Коректно отношение и бързо плащане.
Sing up бонус. Моля, обадете се на 847261-4912, ext.107 and ext.113. или ни пишете на 247dispatchservice@gmail.com
Симона №18241
COAST TO COAST,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна
компания набира Owner Operators.Леки
товари, отстъпки на горивото, хладилни
и сухи ремаркета, ифта, пермити. Коректно отношение и бързо плащане. Sing up
бонус. Моля, обадете се на 847-261-4912,
ext.107 and ext.113. или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com
Симона
№18242
IOO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна
компания набира Owner operators. Предлагаме hazmat, expedited, сухи и reefer товари. Добро и коректно заплащане. Моля,
обадете на за повече информация на телефон 847-261-4912, ext.107 and ext.113.
или ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18243
DISPATCHER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60177, Looking
for dispatcher with Reefer and hazmat
experience 2247241694 №18186
CDL- A DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Опит и чисто
досие.За контрактор с 20 год опит в бизнеса.Статр- веднага. Каране и почивка по
договаряне. 7734128280 №18094
DRIVERS/ OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семеина фирма с дълъг опит,търси OTR
Drivers,седмично от $1800-$2500.Искате
да сте собственик на камион,0%down
payment,0% лихва.Честност и коректност.
7738187459 №18062
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер с
опит търси работа Dry van , reefer , flat bed
Haz 5+ years experienced Viber:7736560232
+359889901909 №18224
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер с опит търси работа България Вибер:7736560232 +359889901909 №18225
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер
с опит търси работа. За контакт 708 998
3851 Ext.101 №18162
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СВАЛЕТЕBG
СИ МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED
И ПУБЛИКУВАЙТЕ
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
BG
VOICE
СВАЛЕТЕ
СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ
OFFER,
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Търся trucking company за изготвяне на
sponsorship от чужбина като шофьор
готов съм да подпиша дългосрочен договор за работа на преференциални
цени имам 10 годишна туристическа
виза с която мога да чакам процедурата
и в Чикаго viber 2242093339 WhatsApp
+447375018459 Phone 00359876655659
Email
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk
№18101
OFFER,
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Търся trucking company за изготвяне на
sponsorship от чужбина като шофьор
готов съм да подпиша дългосрочен
договор за работа на преференциални цени viber 2242093339 WhatsApp
+447375018459 Phone 00359876655659
Email
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk
№18102
BABYSITTER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60, Грижа се за деца
в моя дом в Hoffman Est (Golf/Salem)почасово и целодневно.Мога да откарвам или
вземам детето ви от училиуще-тел:847
987 9524 №18126
TARSQ RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq
rabota ot doma online.Predlojeniq na
e-mail:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na
telefon:773-712-3757. №18063
CAREGIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви
замествам в почивните дни.Имам опит и
препоръки.Намирам се в Mount Prospect.
Тел.за връзка 224-425-6746 №17703
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ПРОДАВА СЕ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Елате да разгледате и да се влюбите! Отворена за посещение на 15-ти ноември(неделя)от 12 ам до
2 рм. Eднофамилна къща в Lake in the Hills.
Основно ремонтирана. 3 спални, 2 бани,
гараж за 2 коли. Много добри училища.
Ниски данъци. Цена $222,900. Тел 847 854
8094 №18237
COAST TO COAST
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Luxury
Property предоставя персонализирано
обслужване и възможност за виртуални
огледи на имоти. Предлагаме следните
услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване
под наем, Продажба на имоти и Property
Management. Свържете се с с нас bistra@
luxuryproperty.bg, да обсъдим вашите
изисквания и да помогнем. 7738886865
№18153
ИМОТИ В СОФИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Luxury
Property предоставя персонализирано
обслужване и възможност за виртуални
огледи на имоти в София. Предлагаме
следните услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване под наем, Продажба на
имоти и Property Management. bistra@
luxuryproperty.bg, Нека да обсъдим вашите изисквания и да помогнем 7738886865
№18154
ПРОДАВАМ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали на
Чикаго, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директно от собственика.
Тел: (847) 854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com 8478548094 №17940
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
CТAЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам
под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и кухня с останалите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електричество,
internet, gas, пералня и cyшилня) Близo
дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa
$460. За OTR шофьори цeнa $390. Депозит
за един месец. 8472223412 №18226
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НОВ ДВУСТАЕН АПТ,
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Двустаен Апартамент под наем Дава
се под наем 2-стаен апартамент
в чисто нова сграда в Проспект
Хайтс. Всичко в жилището е абсолютно ново и модерно. Има басейн и фитнес. Голям балкон, 3ти
етаж. В наема влизат отоплението и газта за готвене. Само ток се
плаща допълнително. Близо до
плаза с магазини и ресторант/бар.
Жилището е готово за нанасяне
веднага. За информация обадете се на 2248291787 2248291787
№17912

STUDIO FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, Studio in
basement in Skokie. Great location. Suitable
for a single person. Please call at (773)3441468. №18229
СТАИ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 350.00, Зипкод 60176, даbам
2 стаи под наем по 350$ 8479626293
№18233
RENOVATED 1 BEDROOM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Renovated 1
bedroom apt for rent in Rolling Meadows.
Underground garage, AC, heat and gas
included. For more information please call
773/814-3175 №18245
1 BEDROOM FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Rolling
Meadows 1 bedroom renovated apt
available for rent. With balcony and
underground garage spot. AC, heat and
gas included. Call 773/814-3175 for more
information. №18246
ДАВА ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим
съквартирантки добър трахспорт 773
7463728 №18218
1 BD. APT. FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, Дава се едностаен апартамент в Des Plaines за $900
на месец. Газта и парното са включени.
Има външен басейн и собствено патио.
Също пътека за разходка, тичане и колоездене. За информация тел. 847-293-8580
№18223
1 BDR DES PLAINES,
Цена US$ 900.00, Зипкод 60016, 1 BDR
za pod naem blizo do Elmhurst and I-90,
Malincho i Mehanata. Slanchev i topal
s parkomqsto. Voda , gas i otoplenie
vklocheno . 8479622520 №18151
DAVAM POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena
staya(polzvane
na
kuhnya),Palatine
7088376432 №18150
MASTER BEDROOM,
Цена US$ 799.00, Зипкод 60193, Самостоятелна стая с нова баня + гараж в напълно обзаведен 2bed/2bath townhouse
в Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа, паркет, централен климатик и парно.
Нови уреди Samsung. Патио към парк, 2
басейна и тенис кортове. Близо до Super
Target и други магазини. 8478776191
№18112
STAIA- VSICHKO VKL.,
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Staia s
vkliucheni vsichki konsumativi. Belmont /
Narragansett 7734252700 №18118
ДАВА ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим
жена самостоятелна стая ЧИКАГО 3 рейса
7737463728 №18073

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув.
Включено отопление. Балкон/паркинг.
Ламинатен под. Огледални гардеробни
врати. Басейн/фитнес в комплекса. Асансьор в сградата. Пералното е на същия
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация,
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се
самостоятелен бейсмънт от къща във
Franklin Park. Включва спалня, кухня с трапезария и баня с тоалетна. За контакти:
773-322-3640 7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквартирант за споделяне на двустаен
апартамент в шилер парк. Собствено парко място. Наем 500. Шофьор на камион
съм и отсъствам в повечето време. За повече информация позвънете на 630 301
9985 6303019985 №17918
СТАЯ ПОД НААМ,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена стая под наем от приземен
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с останалите квартиранти..В апартамента има
пералня и сушилня.В наема е включено
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500
7733879465 №17838
CONDO POD NAEM ,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed
2 bath apartament pod naem v arlington
heights. Zvunnete na 847-84-4435.
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine,
собствени парко места, камина и тераса,
близо до магазини и магистрали, изгодна
цена! 8472192272 №17826
ИМОТИ
Купувам
SOMEWHERE ELSE
ИМОТ В СОФИЯ,
Цена US$ 180,000.00, Зипкод 1000, Фирма за недвижими имоти търси да закупи
,2стаен,3стаен в центъра на София,до
200000е. 897463810 №18202
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
ЗАПОЗНАНСТВО,
Цена US$ , Зипкод 60025, Българин на 51
годишна възраст желае запознанство с
жена до 42 год., за съвместно съжителство с цел брак! За предпочитане бих
желал Дамата да притежава Више образование може и да не разполага с легален
статут за постоянно пребиваване! За контакти: (732)672-4407 №18172
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs

КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ,
Цена US$ , Зипкод 0, Инсталация на
камери за наблюдение и поддръжка на компютърни системи за дома
и малкия бизнес. Сертифициран
техник. Достъпни цени. За повече
информация моля потърсете Тодор
на посочения телефонен номер.
2245729577 №18164
24/7 ДИСПЕЧ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на
камиони и CDL шофьори! *Тел. 847-6659273 ; или тел. (847) 483-8787 *24/7 Диспеч
* Регионална работа * Предимно леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts –
до 70 цента на галон!!! №18232
PAINTING,
Цена US$ , Зипкод 60016, PAINTING
+13127227479 №18222
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на
техниката във вашия дом.Компютри ,бяла
техника,фърнес, телевизори.Готови сме
да ви помогнем. Николай 6302200138
№18216

УКРАСА ЗА ПАРТИ,
Цена US$ 0, Зипкод 60007, 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 маси,мн.
др. Услугите ни са съобразени с вашите идеи и бюджет, за да направят празника ви още по-незабравим.facebook@orpheuseventsdecor
2244339749 №18217

GLEDAM DECA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца
в дома си в Hoffman Estate Предлагам
домашно приготвена храна, игри и забавления. Намирам се в близост до кръстовището на улиците Golf i Higgins Тел:
2246591156 №18169
МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предлагам
ремонт на камиони през уикенда на посочен от вас адрес в радиус 100 мили от
Чикаго. Извършвам: смяна на масла, въздушна система (кранове), спирачна система, смяна на съединител, водна система,
електрическа система и всякакъв вид
ремонт по двигател и шаси. 224-250-8892
- Анатоли №18136
СЪПРУГА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат бизнесмен-трокаджия търси жена за съпруга
която да не работи и да стои в къщи за
да му харчи парите в моловете,екскурзии
и за каквото се сети. Пишете на aleko_
todorov@abv.bg 0 №18134
TRUCK TRAILER SHOP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL predlaga
vsichki vidove remonti na otlichni ceni. Za
poveche Informaciq, molq pozvunete na
773-936-3891 №18147
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете
вашите домашни филми като ги презапишете на DVD преди касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети на DVD. 630-456-1366 №18116
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs

VOLVO 2014 FOR SALE,
Цена US$ 22.00, Зипкод 60067,
Volvos 2014 from fleet for sale. All
are I-shift and with APU Carrier units.
Trucks are vey well maintained with
all preventative maintenance done
on time - only fully synthetic oil used.
Some units with brand new major
parts (ask for details). Milage varies
between 700 and 800K. Asking price
is $22,500. Call us for more details we can provide maintenance records
and details on each truck. Only 4
left. 1.800.719.4921 ext 102 or email
m a i n t e n a n c e @ d o l c h e c o r p. c o m
8007194921 №18207
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 45.00, Зипкод 60176, Prodavam
Velosiped v mnogo dobro systoqnie. Tel:630
386 5280 №18055
PRODAVAM PALATKA,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, PRODAVAM
PALATKA \”COLUMBIA\” 4 MESTNA.
IZPOLZVANA E SAMO VEDNAJ I E KATO
NOVA. TEL: 630 386 5280 №18060
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel:
630 3865280 №17641
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Руло от кайма с маслини
Продукти
и царевица

Н

арязваме лука и чесъна, добавяме сухите подправки и омесваме каймата.
На дъното на намаслена тавичка оформяме блат с дебелина около 1.5 см.
Намазваме блата от кайма с горчица и
соев сос.
Нарязваме маслините на тънки филийки и подреждаме в права линия по
средата на блата. Върху маслините разпределяме и царевицата.
Сваряваме яйцата и режем на половинки. Подреждаме половинките сварени яйца върху маслините и царевицата и поръсваме със самардала.
Внимателно с ръце завиваме рулото и дооформяме с ръце.Наливаме 100
мл вода и печем соленото руло на 180

» кайма - 500 г овкусена
» лук шалот - 2 глави
» чесън - 3 скилидки
» чубрица - 1 с.л.
» черен пипер - 1/4 ч.л.
» къри - 1/4 ч.л.
» олио - за намазване на тавата
За пълнежа
» горчица - 2 с.л.
» соев сос - 2 с.л.
» царевица - 3 с.л.
» маслини - 20 бр. без костилки
» яйца - 2 бр.
» самардала - 1 щипка

градуса във фурна на вентилатор до готовност.

Продукти

Лесни меденки
с вкусен пълнеж

Л

есни меденки, с които всеки ден
е празник у дома. Разбиваме яйцата, като добавяме захарта,
меда и киселото мляко. След това добавяме олиото, канелата и бакпулвера и
бавно сипваме пресятото вече брашно.
В зависимост от големината на яйцата,
може да поеме повече от 700 г брашно
или по-малко.
Месим, докато стане мека топка тесто, и оставяме да почине. След това
правим топчета от тестото, които печем на 200 г в загрята фурна, докато порозовеят.
След като изстинат медените топчета, издълбаваме сърцевината, като я
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» мед - 3 с.л.
» захар - 3 с.л.
» кисело мляко - 2 с.л.
» яйца - 2 бр.
» бакпулвер - 1 пакетче
» канела - 1 щипка
» олио - 1 ч.ч.
» брашно - 700 г
» конфитюр - 1 бурканче за слепване
смесваме с конфитюр по избор - шипки, сини сливи или такъв, какъвто обичаме, като следва да стане гъста каша.
Тук по желание можем да добавим и
смлени орехи. Така издълбаните меденки стават много вкусни.
След това запълваме кухините и слепяме меденките.

Да ви е сладко!

47

BG VOICE

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

Пеещата бамбукова гора Сагано –
царството на магия и романтика
XСимфония в зелено - тя безспорно се нарежда сред най-приказните места за разходка

К

АНИТА ХРИСТОВА

огато си поръчваме в китайски ресторант ориз с бамбук и
гъби, едва ли се замисляме, че
същият този бамбук е едно от
най-причудливите растения
на планетата. Бамбукът е най-бързорастящото растение на Земята. За денонощие височината му може да нарасне с до
75 см. Може да расте при всякакви условия, което го прави евтин за отглеждане.
Бамбукът играе много важна роля в
азиатските култури. В Индия е символ на
приятелството, в Китай – на дълголетието, а във Филипините жените носят

кръстове от бамбук
за късмет.
От векове бамбукът намира приложение в медицината, а през 1870 г. американският изследовател Томас Ериксон
ползва нажежена жичка за експериментите си с първата електрическа крушка,
която още свети в музея „Смитсън“ във
Вашингтон.
Освен за декорация и храна, японците
използват бамбука и за много други
цели. Векове наред той намира приложение в медицината.
Соковете на дървото се използват за
лечение на астма, кашлица и редица
други заболявания. В Япония за първи
път са въведени и т.нар. бамбукови матраци - притежават естествени антибактериални, абсорбиращи и терморегулиращи свойства.
Япония отдавна е известна със своите забележителности. Тя е пристрастена към бамбука, който е неизменна част
от историята и културата на страната,
от нейните обичаи, митове и легенди.
Има обаче едно място, което непременно трябва да се види. Това е приказната бамбукова гора Сагано в Арашияма
- квартал в западните покрайнини на

раздвижват и имате усещането, че се намирате в истински театър на сенките.
Всичко ви се струва като дошло от друг
свят, че гората е магическа с нейните музикални прошепвания.
Над главите на посетителите бамбукът
образува плътен покрив, а многочислените пътеки са обкръжени от своеобразна бамбукова стена. Разходките по тях
буквално омагьосват с играта на звуци и
танцуващи светлосенки.
Уникалният неподражаем звук на шумолене на листа в бамбуковата гора Сагано е включен в списък на японското
Министерство на околната среда, наречен „100 звукови пейзажа". Това е класация, която съдържа звуци от ежедневието, имащи за цел да накарат японците да
обръщат повече внимание на природата около себе си.

Зеленото злато на природата

японския град Киото.
Една от най-красивите гори в света
обхваща площ от 16 кв. км. Бамбуковата гора се смята за символ на Страната
на изгряващото слънце. Истинска рядкост е да се види бамбукова гора в естественото й състояние – зелена, усойна, с листа, които сякаш оформят зелен
покрив над пътеките, които ги прорязват надлъж и нашир.
Гората Сагано е именно такова рядко
явление –

истинно, магично,
музикално
произведение на природата. Когато задуха вятър, стеблата на бамбука започват да скърцат мистериозно, листата се
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Бамбукът е заобиколен с митове и
легенди. Използван е в религиозни
церемонии от векове и му се приписват множество медицински
свойства. Познат е като
растение, което подпомага духовното
развитие. Има силна тотемна магия
за онези, които
търсят да увеличат умствените
си способности,
артистичните си
таланти, здравето
си и духовно да израснат.
Тази гигантска „трева“ е едно от многото растителни чудеса на природата. В
бамбуковия сок се съдържат минерали с благотворно действие върху костите и ставите, помага за превенция на
остеопорозата.
Консумиран редовно, бамбукът намалява холестерола и кръвното на-

лягане, подпомага храносмилането,
засища глада, подобрява опорно-двигателния апарат, здравето на зъбите,
венците, костите и ноктите. При
това е нискокалоричен - една
купичка съдържа само 13
ккал и половин грам мазнини,
изключително
богат на фибри, калий
и фитохимикали, което подпомага борбата
на имунната система с
бактерии, вируси, гъбички и сериозни заболявания като рак и
алцхаймер.
Голямата доза силиций в състава на бамбука
пък е полезна не само за доброто състояние на кожата и косата, но и
за усвояването на калция и магнезия
от организма, за сърдечното здраве и
функционирането на мозъка. Намалява нивото на кръвната захар - 3 часа
след консумация на бамбук спадът на
глюкозата в кръвта е най-голям.
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Затворническият боабаб в Австралия

Дървения тунел в Калифорния

Причудливи и загадъчни: Кои са
най-странните дървета в света
XМистериозното българско „разумно“ дърво живее в Стара планина

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

В

luba@bg-voice.com

ъв всеки климатичен пояс
природата изглежда по различен начин. Днес ще ви покажем най-странните дървета,
които виреят в близки и далечни краища на света. Някои са интересни
заради цвета, други - заради размера си,
но всички са наистина уникални.
Тези причудливи дървета наистина съществуват! Съществуването им е обладано от мистерии и загадки. Много от тези
дървета днес се посещават от хиляди туристи и предизвикват всеобщо възхищение. Ето къде се намират:

„Затворническият
боабаб“
Обиколката на ствола му е около 15 метра, като той е кух. В него има изрязана
врата, която дава достъп до вътрешността.
Легендата разказва, че полицейски патрул през деветдесетте години на 19-и
век води група затворници към съда, когато спират за пренощуване край Уиндем, Западна Австралия. Полицаите
забелязват, че дървото е кухо, така че изрязват малък отвор, през който вкарват
затворниците в него.
Тази практика се превръща в традиция. Килията в дървото е около 9 кв. м,
а понякога в нея са затваряни и по 30
души едновременно.
Дървото е на 1500 години, а посетителите могат да го наблюдават зад ограждения, за да не го повредят.
Има и друг баобаб, южно от Дерби, за
който също се говори, че е служил като
затвор на полицията. Неговата килия е
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Едно от разумните дървета в Стара планина

висока 6 метра и разполага с два естествени отвора за вентилация.
Много историци обаче посочват, че
тези истории са просто градски легенди,
в които няма и капка истина. Няма доказателства, че баобабите наистина някога
са използвани като затвори.
Мит или истина, боабабите са много
популярни сред туристите. Днес обаче е
забранено в тях да влизат хора.

Дървеният тунел
в САЩ
Това дърво е най-известното в Националния парк в Калифорния. Високо е 70
метра и през ствола му може да премине
кола. Дупката е била издълбана точно с
тази цел. Идеята за създаването му обаче
е просто великолепна. Когато през 1969
г. огромната секвоя пада, блокирайки
тесния път, минаващ през парка, дървото не е нарязано за огрев, а превърнато
в една от атракциите за туристите.

„Разумното“ дърво
в България
Странното българско дърво живее в
Стара планина. То стана известно и изключително популярно сред феновете
на „Властелинът на пръстените“ заради

Живи дървета

приликата си с разумните дървета Енти
от едноименната трилогия.

Цветовете на дъгата
върху евкалипт

този момент се наблюдава редуване на
млада и стара кора, което от своя страна
образува цветната палитра.

Живите дървета
на Ерландсън

Кората на тези евкалипти е толкова ярко оцветена в цветовете на дъгата,
Алекс Ерландсън е създавал необикче ако сте до тях, може да си помислите, новени, странни, а понякога и фантасче сте в страната на чудесата. Растат във тични конструкции от дърветата, при
Филипините, Нова Гвинея и Индонезия, това живи, като ги е карал да растат и да
а невероятните цветове по кората им се се преплитат и променят по начин, по
получават, когато отделят външния си който той искал. Той е живял в годините
слой.
1884-1964 и е бил обикновен фермер, но
Заради невероятните цветове на стъб- с уникално хоби.
лото му, наподобяващи
същинско художествено платно, мнозина ги
смятат за най-красивото дърво на планетата.
Многоцветието
се
получава при непрекъснатия процес на
обновяване на горния
слой на кората му, който е и неравномерен.
Докато е млада, характерен за нея е зеленият
цвят. След като започне
да остарява, се получават и други оттенъци. В Евкалиптовите дървета
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Д

обавете Barbie към списъка с големите победители от
пандемията, пише Wall Street
Journal.
Прочутата кукла на Mattel
записа 29% растеж на продажбите за
третото тримесечие, което доведе до
10% ръст на приходите на компанията
за играчки за периода. Това е най-голямото тримесечно увеличение за Barbie
от поне две десетилетия, обяви фирмата.
„На 62 години марката е по-актуална
отвсякога“, обяви главният изпълнителен директор на Matterl Инон Крейс, цитиран от Investor.
След години на проблеми и нарастваща конкуренция от други кукли, Mattel
се постара да съживи бранда Barbie,
като представи нови размери на тялото,
нови тонове на кожата, цветове на косата и даде на куклата различни кариерни
пътища.
Пандемията също помогна. Родителите търсеха как да забавляват децата си,
и то по начини, които не включваха екрани или ползването на вече познати
играчки.
„Родителите поставиха
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На 62 г.: Barbie мачка
всички, даже COVID
XКуклите се превърнаха в едни от големите победители от пандемията
горията, която включва екшън фигурки
и други игри, са се увеличили с 14 на сто
благодарение на плюшеното Бебе Йода
и на играта „Uno“.
Подразделението за продукти за малки деца до предучилищна възраст преживя 6% спад на приходите от продажби
заради по-слабия интерес към продуктите Fisher-Price и Thomas & Friends.
За периода, завършил на 30 септември, Mattel отчете 316 млн. долара печалба, или 91 цента на акция, при 1,6
млрд. долара приходи.
Анализаторите, анкетирани от FactSet,
очакваха печалба от 39 цента на акция
при 1,5 млрд. долара приходи от продажби.

за приоритет разходите
за децата
и избраха качествени, доверени продукти“, допълва изпълнителният директор.
Алисън Джонсън твърди, че пандемията е била труден момент за нейната 8-годишна дъщеря, която не е можела да се среща с приятелите си, както
е била свикнала преди. Но детето е използвало много повече въображението си в игрите през последните шест месеца, след като Джонсън се опитала да
я насърчи с покупката на четири кукли
Barbie, посветени на темата за изборите.
В пакета е имало освен кандидатите за
президент, така и мениджъри на кампа-

ниите.
„Това е наистина стресиращо време, особено за дъщеря ми“, коментира
Джонсън, която управлява компания за
спортен маркетинг и комуникации и живее в Калифорния. „Опитвам се да намеря повече неща, които тя да прави и които да й позволяват да си играе, вместо
да прекарва време пред екрана“.
Пандемията не започна добре за
Mattel. Блокадите принудиха десетки
хиляди магазини, които продават играчките на компанията, да затворят врати,
което потопи продажбите й. А родителите заложиха на това, което директори-

те в индустрията наричат „разбивачи
на скуката“, като бордови игри и пъзели, за да запълнят часовете вкъщи, вместо да харчат пари за кукли
Barbie и колички Hot Wheels.
Потребителите започнаха да купуват повече Barbie, когато първата вълна започна да отшумява, но търговците на дребно не
бързаха да се разделят с целия
си инвентар, ето защо не показваха бързо цялата си стока.
Сега Mattel е в момент, в който
търговците на дребно

пълнят рафтовете си
с играчки
преди празничния сезон, докато се опитват да отговорят
на търсенето от потребителите. По
думите на главния изпълнителен директор, продажбите на Barbie на ниво
магазини на дребно са скочили с 50%
през последното тримесечие, докато
общите приходи от продажби на Mattel
са се увеличили със „силен двуцифрен“
темп.
Другите марки на Mattel също са се
представили добре. Нейният бизнес с
превозни средства отчете 6% ръст на
приходите от продажби, воден от количките Hot Wheels. Продажбите в кате-
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Фотограф засне черен
тигър

Изгониха Джони Деп от
„Фантастичните животни“
Д

Ф

отограф засне черен тигър в индийския
щат Одиша. На снимките, направени от
Соумен Байпай, уникалният тигър ходи по
брега на водоем.
Обикновено тигрите са оранжеви с черни ивици. Този е черен с оранжеви ивици. Окраската
се дължи на генетичен дефект, вероятно заради
кръвосмешение. Подобни животни обикновено
са по-дребни.
Видът е известен като меланистичен тигър. Забелязани са в Индия през 1990 г.
Според специалист по дивата природа в света
има само седем или осем подобни тигъра. Те живеят основно в джунглата на Одиша и са на изчезване.
Черните тигри изключително рядко се появяват пред хора. За първи път такова животно е видяно през 1990 г. Броят им намалява, защото са
много търсени от бракониери.

жони Деп вече няма да играе ролята на тъмния магьосник Гелерт
Гринделвалд във филмовия франчайз „Фантастични животни“ от света на
Хари Потър. Това съобщи самият той и
обясни, че от Warner Bros са поискали оттеглянето му.
Причината е публичният скандал около развода му с Амбър Хърд и делата,
които тя води за побой над нея по време
на брака им.
Според съдебните документи актрисата твърди, че звездата я е бил 12 пъти
и един от съдиите вече го заклейми като
„чудовище“ и „бияч на съпруги“.
Джони Деп никога повече няма да
работи в Холивуд, обяви топадвокатът
Марк Стивънс. Той е убеден, че след този
развой на нещата с кариерата на актьора е свършено.
„Това, което се случва с Деп е съкрушително. Той вече ще бъде заклеймен
като бияч на съпруги, алкохолик и наркоман“, коментира адвокатът.

Бритни Спиърс: Никога не съм
била толкова щастлива
П

рез последните няколко месеца
Бритни Спиърс често се появява в
социалните мрежи. 38-годишната
изпълнителка активно управлява страницата си в Instagram, така че двуседмичното й отсъствие от социалната мрежа
породи поредни страхове за здравословното й състояние.
Привържениците
на
движението
#FreeBritney се страхуваха, че Бритни
може отново да попадне в рехабилитационен център или напълно да загуби
войната за свободата си.
„Здравейте! Искам да кажа, че съм добре. Никога не съм била толкова щастлива“, казва обаче Бритни във видео.
Феновете й бяха щастливи да я видят в
страхотна форма и с любими дрехи. Някои от тях обаче предположиха, че видеото е записано предварително.

Оптична илюзия превърна
улица в пясъчна дюна

О

птична илюзия превърна улица в Монреал в пясъчна дюна. „Движещи се дюни“ е
произведение на канадската архитектурна компания NÓS. Тя „лъже“ зрението на наблюдателя, карайки го да смята, че е в пустинята.
Огромните хромирани сфери подсилват илюзорния ефект и резултатът е абсолютно умопомрачителен.
Създаден е като част от изложба в Монреалския музей на изящните изкуства.
Един от методите, използвани за създаване на
произведението, е анаморфоза. Терминът се отнася до „изкривяване на субекта, който се преконфигурира според положението на тялото в
пространството“.
Оптичната част е проектирана от екип от четирима художници от NÓS.
Общият бюджет за създаване на произведението е $50 000.
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Джокович обсипал Йелена
с 1001 рози
Н
овак Джокович е голям романтик.
Както в началото на връзката си със
своята съпруга, той не спира да й
подарява цветя. Това доказва снимка на
неговата половинка Йелена, качена във
Facebook.
„Вярвате или не, на тази снимка тези две
бебета празнуват две години откакто излизат, с 1001 рози, точно след победата на
Davis Cup“, написа съпругата на тенисиста.
На кадъра Йелена и младият Ноле се
прегръщат на фона на букетите с червени
рози, които ги заобикалят.
Ретро споменът на жената, която през
годините стои плътно до сръбския тенисист, умили нейните последователи.
„Любовта е онази вълшебна съставка,
която ни държи в равновесие, докато се
изкачваме нагоре“, коментира г-жа Джокович за връзката си с Новак.
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изчезнал преди
Марая Кери: Време е за Коледа Хамелеон,
100 г., се появи отново
И
У

зпълнителката, която официално е провъзгласена за Кралица
на Коледа, обяви, че е време да
се приготвим за последния празник от
тази година. Тя публикува видео в социалните мрежи, с което напомни на
феновете си да започнат избирането
на подаръци и да влязат в коледно настроение.
В краткия клип се вижда как грозно
създание, подходящо за Хелоуин, влиза в къщата на Кери и започва да я търси. При отварянето на една от вратите
обаче страшният герой не успява да
изплаши изпълнителката, а я намира
в чудесно настроение, облечена в коледна пижама и застанала пред украсена елха.
За фон звучи незабравимата коледна песничка „All I Want For Christmas Is
You“, която сякаш се е превърнала в
химн на празника.

чените твърдят, че са открили хамелеон на
Воелцков - рядък вид, който не е забелязван
от 100 години.
Това странно и неуловимо животно живее на
африканския остров Мадагаскар.
Учени от Мадагаскар и Германия съобщават, че
са набюдавали Furcifer voeltzkowi, каквото е научното име на хемелеона, в естественото му местообитание.
Хамелеонът на Воелцков е особено уникален и
красив. Мъжките са предимно зелени, но женските са „изключително цветни“, особено по време на
бременност, когато мъжкарят е наоколо.
Отсъствието му в природата в продължение на
почти век най-вероятно се дължи на умения му да
се слива със средата. Живее само няколко месеца
по време на дъждовния сезон на острова.

Принц Чарлз е най-модерният
мъж на Острова

Младите американци не
са виждали на живо крава

М

акар и снахите му Кейт и
Меган редовно да печелят похвали за усета си към
модата, 71-годишният принц Чарлз,
известен с това, че кърпи любими дрехи, досега не се нареждаше
сред британските образци на стила, докато сп. „Вог“ не го избра за

най-модерния мъж в страната.
„Винаги съм се възхищавал на
начина, по който се обличате“, казва главният редактор Едуард Енинфул на Чарлз.
Хвалбите за класическия му вкус
изглежда изненадаха престолонаследника.

„Аз съм от тези хора, които мразят да изхвърлят каквото и да било.
Затова предпочитам дрехите да
се поддържат, дори да се кърпят,
вместо да се откажа от тях“, каза
той и призова производителите и
потребителите да не разхищават
толкова.

Пи Диди си спретна
епично парти
П
и Диди винаги е знаел как
да вдига шумни партита. Макар че обстановката по целия
свят става все по-сериозна покрай
разпространението на коронавируса и цели държави вече са в локдаун, той все пак реши да вдигне епичен купон за 51-ия си рожден ден в
Търкс и Кайкос.
Партито бе уважено от куп звезди,
сред които Мери Джей Блайдж, Нас,
Френч Монтана, Драя Мишел и Лил
Ким. От различните видеа и селфита на знаменитостите става ясно, че
танците и алкохолът са били до зори
и всички безгрижно са се забавлявали с пълна сила.
Диди качи видео в Instagram, където се поклаща пред запален огън
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нили свои песни в чест на именития
си татко.

% от младите американци никога през
живота си не са виждали крава.
Това сочат резултатите от проучване, проведено сред повече от 3500 американци
на възраст между 11 и 24 години относно техните
„задължителни“ преживявания.
Само 9% от участниците са отговорили, че са
напълно доволни от сегашното си „ниво“ на житейски опит.
Четири на всеки десет американци (42%) казват, че никога не са посещавали друга държава.
15% от младите американци посочват, че никога
не са напускали щата, в който са родени.
Над половината от младите американци (54%)
казват, че никога не са виждали крава в реалния
живот.
43% никога не са къмпингували, а 58% никога
не са създавали произведение от типа „направи
си сам“.
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Мъж плати $150, за да
бъде разкъсан от леопард

М

ъж от Флорида е бил откаран спешно в
болница, след като е бил разкъсан от черен леопард. Смята се, че мъжът си е платил, за да получи „пълен контакт“ с голямата котка
в частния дом на нейния собственик.
След нападението 50-годишнят Дуайт Търнър
е бил подложен на няколко операции, след като
платил $150, „за да си поиграе“ с черен леопард в
дома на Майкъл Поги. Веднага след като Търнър
влязъл в клетката, леопардът го нападнал, като
извадил едно от очите му и разкъсал скалпа му.
Пораженията били толкова сериозни, че „кожата
висяла от главата му, а едното му ухо било разкъсано наполовина.“
Лицето му било омотано с бинт, за да бъде спасено това, което е останало от него.

Чарли Хънам: Лаская се, но няма
да съм следващият Бонд
С

лед излизането на „No Time to
Die“ продуцентите на MGM са на
лов за новия Джеймс Бонд. Даниел Крейг официално се пенсионира
от ролята, след като се включи в 5 поредни ленти за шпионина и негов заместник може да е не друг, а колегата
му Чарли Хънам от „Синовете на анархията“.
40-годишният британец призна, че
макар да е поласкан от слуховете и би
изиграл Бонд с най-голямо удоволствие, това няма да се случи.
„Поласкан съм, че хората спрягат
името ми, но досега никой от гилдията
не се е свързал с някакво предложение
за ролята с мен. Но ако хората ги радва
да ме смятат за следващия Бонд, нека
продължават да говорят“, обясни той.
Чарли си има фаворит за ролята и
това е Том Харди.

Никол Потуралски копира стила
на Брад Пит
К

азват, че когато една жена боядиса косата си в нов цвят, е готова
да смени и мъжа. Никол показа в
Instagram как би изглеждала с различни цветове на косата. Сред тях бе и розовият – най-предпочитаният по време на пандемията.
Освен с по-различната си коса, Потуралски привлече вниманието и с начина си на обличане, който прилича доста на този на Брад Пит, с когото вече не
се вижда.
56-годишният актьор не се е виждал с младата красавица от август. Според запознати, той никога не е искал да
има сериозна връзка с нея.
В момента Потуралски е с бизнесмена Роланд Мери, от който има син. Двамата така и не са се развели още, което
означава, че може да се опитат да запазят брака си.

Софи Търнър ще озвучава
принцеса Шарлот

А

ктрисата Софи Търнър, прочула се с ролята на Санса Старк в хитовия фентъзи сериал „Игра на тронове“, се впуска в ново начинание - да озвучава член на британското кралско
семейство.
Търнър се присъединява към озвучаващия актьорски състав на предстоящата сатиричната
анимационна поредица „Принцът“, създател и изпълнителен продуцент на която е актьорът Гари
Джанети.
Сатирата е фокусирана върху 7-годишния
принц Джордж, който говори с гласа на Джанети, и лудориите му като първороден син на принц
Уилям и съпругата му, херцогинята на Кембридж
Катрин.
Гари Джанети е оповестил в Инстаграм, че Софи
Търнър ще озвучава принцеса Шарлот, по-малката сестра на принц Джордж.
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София Вергара: „Грижете се
за здравето си“
З

вездата от „Модерно семейство“
сподели снимка в Instagram, на която се вижда, че е на посещение при
лекар, носейки предпазната си маска.
„За да добавя още стрес към този ден,
отидох да си направя мамография“, написа актрисата.
Успокоявайки феновете си, тя добави, че всичко е наред, а прегледът е бил
профилактичен. С публикацията си Вергара иска да напомни на всички дами да
не забравят за този вид медицинска консултация и да не я пренебрегват.
Мамографията е препоръчителна за
жени над 40 г., за да може да се засекат
евентуални наченки на определен вид
ракови заболявания.
Актрисата продължава да е най-скъпоплатената жена в телевизията. Звездата е спечелила $43 млн. за миналата година.
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Джош Хартнет: Не съжалявам,
че не изиграх Супермен
„Н

а тази възраст е много лесно да се
превърнеш в нечия кукла. Бях съвсем наясно с избора, който трябва да направя, и исках това да е мой избор“,
разкри звездата от „Пърл Харбър“.
Хартнет обясни, че е получил предложение да бъде и Батман, а в последствие и Супермен, преди повече от 15 г., когато в образа на суперчовека прилеп се превъплъти
Крисчън Бейл.
Хартнет обясни, че не съжалява, че е отказал иконичните роли и че в момента снима филми, в които играе с желание. Съвсем
скоро той ще излезе на големия екран в образа на канадския журналист Виктор Маларик в лентата „Target Number One“. Героят
му се опитва да освободи натопен наркодилър, осъден на 100 г. затвор в Тайланд.

Иги Азалия рапира,
докато си почива

а 30 декември 2019 г. Камерън Диас стана майка за
пръв път на 47 г.. Актрисата
реши, че ще си даде пауза от киното, за да се отдаде изцяло на семейството и дъщеря си Радикс, като не
изключи възможността един ден
да се върне на големия екран.
Но със сигурност сега приоритетите на Диас са по-различни. Тя
сподели, че животът й просто се
развива по различен начин от този
на повечето хора, които сключват
брак и стават родители на младини.
Тъй като стана майка на 47, се
шегува, че може би трябва да живее до 107, за да има достатъчно
време с дъщеря си.
Диас е категорична, че изборът
й да стане съпруга и майка точно
сега е напълно осъзнат и наистина е най-добрият, който е правила
през живота си.
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Д

яволският брониран бръмбар може да издържи на удар с клюн от птица, стъпкване
от животни и дори прегазване от автомо-

бил.
Това може да се окаже ключ за създаването на
по-устойчиви материали в архитектурата, самолетостроенето и др.
Този вид бръмбар дължи своята здравина на
външна обвивка, съставена от няколко слоя.

М

ного известни изпълнители
държат на тежкия грим за сценичната си визия, като дори и в
социалните мрежи рядко показват как
изглеждат без него. Това не важи за Иги
Азалия, която в последно време разчита
на естествената си красота.
Наскоро рапърката доказа, че изглежда страхотно без никакъв макиаж по лицето си, снимайки се непосредствено
след баня. Младата майка демонстрира
колко е свежа кожата й, отделила малко
време за почивка у дома.
За разлика от колежката си Карди Би,
Иги направо сияе, като по думите на феновете, тя въобще не се нуждае от грим,
за да излезе на сцената.
Рапърката трогна много майки, споделяйки първи снимки на своя син Оникс, и разкривайки, че смята да го отглежда сама.

Камерън Диас иска
да живее до 107 г.
Н

Бръмбарът, който не може
да бъде унищожен

Насекомото с големина около 2-3 см и се среща
най-често в горите на Южна Калифорния.
При оказване на натиск върху хитиновата му
обвивка над крилата парченцата започват да се
чупят едно по едно, което не позволява обвивката да бъде счупена от еднократен удар или притискане. Бронята на бръмбара просто се деформира леко, но без да се стига до фатални за него
последствия.

Риба се депресира заради
COVID-19 и изяде приятелите си

Р

иба от финландски аквариум изпадна в депресия по време на пандемията от коронавируса и изяде приятелите си. Аквариумът
бил затворен и Мико изпаднал в депресия. Той
станал трудноподвижен и изял всички обитатели
на аквариума, включително най-добрия си приятел, с когото обичал да играе - отровната червена
лъвска риба.

През 2007 г. служители от зоомагазин за домашни любимци в Хелзинки подаряват Мико на
местния аквариум, тъй като той бил твърде голям
и не се побирал в обикновен аквариум.
През 2019 г. той претърпял инфаркт, след като
изял 35 см четка за чистене на аквариум. Огромни
парчета пластмаса били залепнали по тялото на
групера и трябвало да бъдат отстранени хирургически.
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Снимки: Pixabay, Flickr, Instagram

Д

а намериш уединение, и то на
достъпна цена в един от найнаселените градове на света,
е истинско чудо. Но Хонконг
го предлага от десетилетия в
над 300 хотела на територията си. Някои
са определяни за леко съмнителни, други за дискретни и непретенциозни.
Недалеч от пристанище Виктория в
града, двама студенти са въодушевени
и малко притеснени, докато стоят пред
стара търговска сграда с неонов надпис
малко след зазоряване.
Две седмици след като започват да излизат, 20-годишният Уади и 23-годишната Муму не искат да се разделят, докато
си говорят до ранните часове на деня.
Подобно на повечето млади хора в
Хонконг, те и двамата живеят с родителите си, така че прибирането у дома не
е опция, ако искат да прекарат известно
време сами.
Решението било да посетят някои от
почасовите любовни хотели в Хонконг,
разказва BBC. Популяризираните в Япония хотели за кратък престой започват
да се появяват в Хонконг през 60-те години на миналия век.
60-годишната Ченг ръководи своя любовен хотел от повече от 20 години. Нейната къща за гости с 18 стаи се намира
в Монкок - най-оживения търговски район за местните хора.
Тя казва, че липсата на място у дома
отдавна е проблем за мнозина. Някои от
гостите й дори са женени двойки, които искат малко уединение през уикенда,
когато в дома им е пренаселено, казва
тя, цитирана от Profit.bg.
Въпреки че традиционните любовни
хотели не са нов феномен в Хонконг, те
стават все по-популярни сред по-младите жители не само заради страстните
срещи. Наскоро в града започнаха да се
появяват нов вид почасови хотели със
самонастаняване.
С дистанционното си настаняване,
усъвършенстваните резервации и удобства в стаите, като стрийминг услуги и
видеоигри, те привличат младите двойки, които искат просто да прекарат известно време сами.

Следващото поколение
След като посещават любовен хотел за първи път, Уади и Муму започват
да ходят по 1-2 до 3 пъти в седмицата,
вследствие на което започват да дават
отзиви за тях, както и за традиционните
хотели, в социалните медии.
Досега са направили ревюта на над 90
хотела в града, а профилът им има над
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Един град – стотици
любовни хотели
XТе предлагат уединение на достъпна

цена сред тълпи и в оживени райони

ка с часове. Положението става още
по-неудобно, ако се засечете с ваш познат“, казва Це, който създава своя хотел
Mansion G в оживен търговски район в
Хонконг с няколко колеги от университета през 2018 г.
Много от клиентите на хотелите със
самонастаняване си правят резервация
онлайн на фиксирана цена. Клиентите
на Mansion G, 90% от които са на възраст
под 30 г., обикновено го намират в социалните медии и пращат директни съобщения. Те плащат дигитално, след което
получават парола за вратата на хотела.
Едно от основните предимства на хотелите със самонастаняване е, че гостите не се засичат с други гости по време
на престоя си. От Fortress Hill No. 7 - друг
любовен хотел в Хонконг, изпращат паролата за всяка стая по телефона.

Хотелите и COVID-19

25 000 последователи.
Популярността на техните ревюта
може би не е изненадваща. Девет на всеки десет жители на Хонконг на възраст
между 15 и 24 г., както и шест на всеки
десет на възраст между 25 и 34, живеят с родителите си според официалните
данни от 2019 г.
Младите хора се оплакват от липсата
на пространство в града, който има найнедостъпния имотен пазар сред 309 метрополисни района в осем държави.
„Искаме да си купим жилище, но не
мислим, че това е възможно,“ казва
Муму. „Цените на имотите са прекалено
високи. Ние ще продължим да живеем с
родителите си. След като спестиш достатъчно за първоначална вноска, трябва да изплащаш заем с години.“
Интимните отношения с партньора у
дома, където само една тънка стена раз-

деля младите двойки и техните родители, са притеснение за повечето от тях.
Проучване на местната организация
Sticky-Rice от 2018 г. разкрива, че над
70% от жителите на Хонконг трудно намират място, за да правят секс, като повечето посещава любовни хотели до пет
пъти месечно.

Дигиталната ера
В град с над 7.5 милиона души население, любовните хотели от стар тип невинаги имат свободни стаи. Младите двойки, които ги посещават импулсивно,
често разбират, че е трудно да се пази
дискретност, казва Дженсен Це, собственик на любовен хотел, предлагащ самонастаняване.
„Някои традиционни любовни хотели таксуват гостите произволно, а в някои случаи трябва да се редите на опаш-

Според Асоциацията на собствениците на места за настаняване COVID-19 отнема около 70% от традиционния бизнес в почасовите хотели.
По време на третата вълна, която удари града особено сериозно, някои хотели губят и над 80% от клиентите си. Тя
предизвика налагането на най-строгите
мерки за социално дистанциране, които
са въвеждани досега в града.
Въпреки това резервациите на почасовите хотели за самонастаняване, като
Mansion G и Fortress Hill No. 7, се увеличават по време на отделните вълни на
коронавируса.
Основателят на Hill No. 7 казва, че след
като почти нямал клиенти през януари,
активността се засилва през февруари
и март и той започва да приема по 10
клиенти на ден, или два пъти повече от
обикновеното.
Третата вълна не засяга продажбите.
След като на ресторантите са наложени
ограничения, Це казва, че резервациите му се увеличават, като половината от
клиентите резервирали стаи, само за да
има къде да се нахранят на спокойствие.
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