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нието на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 

отговорност за съдържанието на материала си. 

Цитирането на BG VOICE е задължително.

Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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През уикенда COVID-19 ми отне бли-
зък приятел. Човек, с когото повече от 
15 години ни свърза мисията на българ-
ските медии в чужбина, общата ни зодия 
и страстта по пътуванията. Максим Мин-
чев беше бохем, един от най-позитивни-
те хора, които познавах, и на 67 години 
преливаше от енергия и идеи. Пропъту-
вал е над 155 държави. За повечето от вас 
той е шефът на Българската телеграфна 
агенция. Вероятно и знаете, че той е съз-
дателят и двигателят на Срещата на бъл-
гарските медии по света. Тази година про-
пуснахме заради пандемията. Последната 
ни среща беше лятото на годишните жур-
налистически награди на марината в Све-
ти Влас. Дори отидохме на пиано бар. Го-
ворихме си, че трябва да направим една 
виртуална медийна среща с колегите от 
цял, да обменим идеи кой как оцелява в 
този труден период. В събота си мислех, 
че трябва да му звънна да обсъдим тази 
среща, но така и не го направих. Няколко 
часа по-късно дойде и новината за него-
вата кончина.

Максим Минчев беше мой приятел. По-
следните си дни той е прекарал в болни-
ца като хиляди други в България. И за него 
са се грижили лекари, медицински сестри 
и санитари, които всекидневно рискуват 
живота си, за да може ние да живеем.

Сигурно най-потресаващата новина, 
която съм срещал от много отдавна, е тази 
за санитарката в COVID отделението на 
университетската болница в Бургас, която 
е била принудена да спи под моста. Зара-
ди обществено недоволство тя не може да 
се прибере у дома си в село Равнец, а вну-
ците й са отстранени от училище.

Йорданка Желязкова е командирована 
от хирургичното в COVID отделението на 
болницата за 45 дни. Покрай работата на 
първа линия се сблъсква със страха на хо-
рата в селото й.

Там са категорични – или санитарката 
да не се прибира, докато работи в COVID 
отделението, или внуците й да не ходят на 
училище.

„Майко, недей идва. Забранено ти е да 
се прибираш. Бях целодневна, 12 часа. 
Отидох на плажа, под моста да спя – пла-
че Йорданка пред bTV. – Защо ми забраня-
ват да се прибирам? Каква ми е вината? Че 
съм решила да помагам на хората?“

Едната вечер жената спи на плажа. Вто-
рата – в отделението.

Сигурен съм, че когато четете тези ре-
дове, всички изпитвате точно този гняв, 
който и аз. Кога станахме толкова лоши? 
И глупави. Нима не е ясно, че всеки може 
да попадне в COVID отделение? Аз съм от 
тези, които го изкараха бързо и леко пре-
ди около месец. Но мои приятели са в бол-
ница. Хора на моята възраст. А аз все още 
се имам за млад. Ясно е, че вече съм загу-
бил близък приятел, и за съжаление съм 
сигурен, че няма да е последният. Но за 
да имаме шанс да оживеем, са нужни хора 
като Йорданка Желязкова.

В България има недостиг на медици от 

всяко ниво. Системата се задъхва повече 
от болен с коронавирус и е на фаталния 
ръб. Легла в болниците няма, дори и да 
имаш „връзки“. Да, в края на 2020 г., над 30 
години от края на комунизма - режимът, 
при който от захар до телевизор - за всич-
ко трябваха „връзки“, това продължава да 
е действителност. Сега въпросът е на жи-
вот и смърт.

И докато драми като тази се разиграват 
в почти всеки град, броят на заразените и 
починалите от COVID-19 в България расте 
всеки ден, бившият пациент номер 1 от-
ново обикаля асфалтовите си гордости и 
говори повече глупости от всякога. Веро-
ятно и той, като Доналд Тръмп, е бил леку-
ван със стероиди, чийто страничен ефект 
е прекалената еуфория, чувство за сила и 
безсмъртие вероятно.

„Колеги в обедната почивка, вместо да 
обЕдвате днес, ще ви покажа какво пра-
виме, докато вие най-геройски излекува-
те и пратите отново тук хората да работят. 
Ето как изглежда пътят за Белград“, обяви 
премиерът Бойко Борисов пред здравния 
министър Константин Ангелов и шефа на 
„Пирогов“ проф. Асен Балтов.

Балтов прави опит да говори за лекари-
те и техните проблеми, усилия и здраве... 
Борисов не го интересува.

„Гледай, гледай, Балтов! Красота бе! 
Всичко това са нови мостове, Балтов! 
Всичко е построено в тия месеци, докато 
върви пандемията. Благодарение на лека-
рите!“

Проф. Балтов се опитва да сподели 
нещо за пандемията, но е прекъснат:

„Балтов, виж каква маркировка! Тука, 
като стъпиш, тя веднага бучи и ти показва, 
че не си на правилното място. Ей тука така 
ще спрем, да слезете и да си го представи-
те в двете посоки как е.“

Защо, по дяволите, нищо не бучи в гла-
вата на Борисов, когато каже поредната 
тъпотия?! Явно все още няма такъв асфалт.

Поне неговият заместник изглежда по-
адекватен. Кметът на Бургас (и зам.-пред-
седател на ГЕРБ) Димитър Николов обя-
ви, че ще настанят Йорданка незабавно 
в общинско жилище. Той написа това във 
Facebook:

„Всички имаме притеснения. Но на как-
во ще научим децата? На емпатия? На бла-
годарност и съпричастност? Или на ели-
миниране на достойнството на човек 
заради собствените ни страхове. Отказ-
вам да вярвам в това.

Както и на това, че само във Facebook и 
на собствените си тераси с фенера на те-
лефона можем да бъдем съпричастни към 
лекарите и медицинския персонал. Отказ-
вам да вярвам и в това.“

И аз не искам да го вярвам, но все по-
често се появяват доказателства за това. 
Дано лошото не се превърне в пандемия!

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Дано лошото не се 
превърне в пандемия

https://axz53.app.goo.gl/radio
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К
онституционният съд отмени 
възможността службите да 
проследяват телефоните на 
хора, поставени под каранти-
на. Решението на КС, който бе 

сезиран от депутати от БСП, е взето с 10 
на 2 гласа и бе обявено във вторник.

С него се обявяват за противоконсти-
туционни промени в Закона за електрон-
ните съобщения от август, направени 
чрез Закона за извънредното положе-
ние. Въпросните промени разпореди-
ха телефонните и интернет оператори 6 
месеца да пазят т.нар. трафични данни 
и във връзка с карантината, а не само за 
нуждите на националната сигурност и за 
предотвратяване, разкриване и разслед-
ване на тежки престъпления. Трафичните 
данни се пазят „и за нуждите на принуди-
телното изпълнение на задължителната 
изолация и болничното лечение на лица, 
които са отказали или не изпълняват за-
дължителна изолация и лечение“, гласи 
отмененият от съда текст.

Достъп до тази информация получиха 
няколко дирекции в МВР с право да имат 
достъп до нея незабавно, а едва след 

това да уведомят съда.
За двата месеца, в които бе обявено 

извънредно положение през пролетта, 
от МВР са изготвили общо 61 искания за 
достъп до трафични данни на абонати 
на мобилните оператори. Не е известно 
обаче дали става дума за заразени с ко-
ронавирус, които е трябвало да са в до-
мовете си под карантина и са нарушили 
мярката, дали са контактни лица на бо-
лни от коронавирус и са били издирва-
ни, или пациент е избягал от болница на-
пример.

Конституционният съд се зае с казуса, 
след като 63-ма депутати от БСП го сези-
раха с твърдението, че тези правомощия 
засягат правото на личен живот на граж-
даните и

тайната на 
кореспонденцията

тъй като позволяват изключително ши-
рок кръг лица да бъдат проследявани. 
Освен това липсват и ясни ограничения 
във времето, както и същински съдебен 
контрол.

Сега Конституционният съд приема, 

че тези аргументи са основателни и раз-
поредбата е противоконституционна.

„Правото на личен живот не се явява 
привилегия само за периоди, когато вре-
мената се характеризират с относително 
спокойствие и непротиворечивост, но и 
за такива - в условия на кризи, доколко-
то във всяка криза намесата трябва да 
бъде като конституционен императив, 
пропорционална и строго необходима. 

Затова достъпът до трафични данни за 
местоположение за целите на противо-
действие на пандемията в атакувания 
нормен комплекс е уредена в несъответ-
ствие с конституцията“, се казва в реше-
нието на съда

В мотивите си съдът посочва, че в гла-
сувания текст не е посочено, че мярката 
се отнася само за периода на извънред-
ното положение.

Съдът отмени следенето на 
телефоните заради карантината
Правото на личен живот не е привилегия само за спокойни времена, но и по време на кризи
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Б
ългария блокира започване-
то на преговори на Северна 
Македония за членство в Ев-
ропейския съюз (ЕС). Това ста-
на ясно от изказване на ми-

нистъра на външните работи Екатерина 
Захариева след видеоконферентно за-
седание на външните министри на дър-
жавите от ЕС във вторник.

На това заседание Захариева е по-
твърдила официалната позиция на Со-
фия, че не може да одобри рамката за 
преговорите на Северна Македония за 
членство с ЕС. За приемане на преговор-
ната рамка се изисква единодушие на 
държавите - членки на ЕС. Без нея прего-
вори за членство със страната кандидат 
не могат да започнат. Тя може да бъде 
одобрена и на по-късен етап.

„България на този етап не може да 
подкрепи проекта на преговорна рамка 
с Република Северна Македония и про-
веждането на първата междуправител-
ствена конференция“, каза Захариева на 
брифинг. „Предложеният проект не от-
разява българските искания и не може 
да бъде подкрепен в настоящия си вид.“

България настоява пред Северна Ма-
кедония в преговорната рамка да бъдат 
включени три условия. София иска ези-
кът, на който говорят македонците, да 
бъде наричан „официален език на Репу-
блика Северна Македония“. Освен това 
иска като

условие пред членството
на Северна Македония в ЕС да бъде по-
ставено приемането на пътна карта за 
изпълнение на договора за добросъсед-
ство с България от 2017 г. Третото усло-
вие на София е в преговорната рамка да 

се включи поемането на ангажимент от 
страна на Скопие да не подкрепя пре-
тенции за признаване на македонско 
малцинство в България.

Северна Македония отвърна с упре-

ци към София. Според правителството в 
Скопие решението на България да бло-
кира започването на преговорите е на-
рушение на договора за приятелство и 
добросъседство между двете държави.

Македонският премиер Зоран Заев 
определи това решение като „най-го-
лямото поражение за ЕС и огромна не-
справедливост“ в интервю за Телевизия 
21. Той обясни българското вето с на-
ближаващите редовни парламентарни 
избори в България, които трябва да се 
проведат през март.

Зоран Заев каза още, че разговорите 
между София и Скопие продължават, и 
допълни, че все още има възможност да 
се постигне съгласие до края на мандата 
на германското председателство на Съ-
вета на ЕС, който приключва в края на 
годината.

„Вярвам, че все още има шанс за ус-
пех, и вярвам, че ще постигнем съгла-
сие, защитаващо нашите национални 
интереси“, каза Заев и повтори позици-
ята на македонското правителство, че 
македонската идентичност и македон-
ският език не могат да са обект на пре-
говори.

България иска да се уреди въпросът с езика и договорът за добросъседство

София спря Скопие 
за ЕС. Македонците: 
Поражение за Брюксел



18 - 24 ноември 2020 г.6

BG ТЕЛЕГРАФ
Първи случаи на заразени  
с грип и COVID-19

В България вече има хора, заразени 
едновременно с грип и коронави-
рус (COVID-19). Това е установи-

ла лабораторията на една от най-голе-
мите университетски болници в София 
при изследвали се по желание с комби-
ниран тест, препоръчван от Световната 
здравна организация. Тестът разграни-
чава трите вируса като причинители на 
остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и 
различно лечение – грип А, грип В и SARS-CoV-2, който причинява коронавирус-
ната инфекция.

Марешки участвал  
в схеми за изнудване

Заместник-председателят на Народ-
ното събрание и лидер на ВОЛЯ Ве-
селин Марешки е осъден на 4 годи-

ни затвор за изнудване на бизнесмен, 
защото е имал водеща роля в престъп-
ната дейност. Това става ясно от пуб-
ликуваните мотиви на Апелативен съд 
– Варна към присъдата. Преди два месе-
ца Марешки беше осъден ефективно за-

едно с подсъдимата с него Красимира Колева С оглед обществената значимост 
на казуса и гарантирането на прозрачност, институцията резюмира част от аргу-
ментите си.

Почина шефът на БТА 
Максим Минчев
Почина генералният директор на 

БТА Максим Минчев. “Рядко до-
бър, работлив и обаятелен чо-

век“ написаха от Българската телеграф-
на агенция. Максим Минчев е починал 
след кратко боледуване, стана ясно от 
съобщението на близките му. Причина-
та за смъртта му е COVID-19, се разбра 
от пост на Гергана Паси във Facebook. 
Президентът и вицепрезидентът, кметът на София Йорданка Фандъкова и мно-
го журналисти почетоха паметта му на символично възпоминание в сградата на 
БТА.

Село прокуди санитарка 
в COVID отделение

Санитарка в COVID отделението на 
университетската болница в Бур-
гас бе принудена да спи навън, до-

като дава дежурства. Заради обществе-
но недоволство не може да се прибере 
у дома си в село Равнец, а внуците й са 
отстранени от училище. Йорданка Же-
лязкова е командирована от хирургич-

ното в COVID отделението на болницата за 45 дни. Още с първите дежурства се 
сблъсква със страха на хората в селото й. Заради отказа на съселяните й да я при-
емат, Йорданка спа в болницата, а след това получи общинско жилище.

335 жертви на пътя от 
началото на годината
Над 4300 са катастрофите в Бълга-

рия от началото на годината до 
септември. Загиналите са 335-ма. 

Това сочат данните на МВР, оповестени 
в деня за възпоменание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия. Въ-
преки месеците стоене у дома и изола-
цията, броят на жертвите на пътя про-
дължава да е висок.  През миналата година над 600 души са загубили живота си 
при катастрофа.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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П
ровали ли се България в 
борбата с коронавируса и 
прав ли ще се окаже ген. 
Венцислав Мутафчийски, 
който преди месеци каза 

„Ще се мре, ама яко ще се мре“?
Такива въпроси вече си задават пове-

чето българи, без значение дали вярват 
или не в коронавируса. Допълнителен 
смут създават и управляващите, които 
толкова бързо издават и отменят запо-
веди за мерки срещу COVID-19, че прос-
то не смогват с формулирането на опор-
ните точки, пише DW.

Заповеди се обезсмислят от послед-
ващо обяснение на премиера Борисов, 
както стана с тази за задължителното 
носене на маски. Или пък са в сила за 
по-малко от 48 часа, както се получи с 
коридорите за пазаруване за хора над 
65 години.

В продължение на два дни малко над 
1,5 милиона българи над 65 можеха да 
пазаруват в магазини и аптеки само от 8 
до 10 часа сутринта. Но

след порой 
от негативни реакции

здравният министър проф. Костадин 
Ангелов промени съответната заповед, 
като осигури на хората над 65 разре-
шение да пазаруват когато си поискат. 
Ограничения бяха въведени за всички 
останали - хората под 65 години нямат 
право да влизат в аптеките между 8 и10 
часа и от 13:30 до 16:30 часа, а в часове-
те от 13:30 до 16:30 им е забранено да 
пазаруват и в хранителни магазини. Не-
доумение буди най-вече мярката за ап-
теките, тъй като голяма част от тях запа-
зиха ограничението за броя клиенти в 
помещенията си. А в обобщение излиза, 
че голямата част от потребителите, кои-
то при това са икономически активното 
население, имат

много по-малко време 
за пазаруване

отколкото пенсионерите. Последствия-
та: наплив и за аптеките, и за хранител-
ните магазини в часовете извън коридо-
рите за хора над 65.

Ако някой иска да си вземе храна от 

топлата витрина на супермаркета или да 
напазарува в обедната почивка - няма 
да може. Ако някому се наложи да купу-
ва лекарство по спешност, ще трябва да 
изчака да светне зелено, за да започне 
обиколката си из аптеките - защото га-
рантирано няма да го намери в първата, 

а може би и във втората и третата. Сезо-
нът е такъв, че паралелно с коронавиру-
са върлуват и грипове и настинки, пора-
ди което на човек му се налага по-често 
да отскача до аптеката. При този време-
ви интервал обаче ще трябва да почака, 
особено в селища, където аптеките са 
една-две. Ако изобщо ги има.

Разбира се, че заповедта има за цел да 
не се смесват потоците и така да се пази 
уязвимата част от населението. Само че 
навсякъде другаде тези групи хора не са 
разделени - в обществения транспорт, 
кафенетата, моловете, нехранителните 
магазини. И още нещо: отново

мерките не са съобразени
с регионалните особености

профил на икономиката, брой безра-
ботни, работещи и пенсионери. Онова, 
което върши работа в София, със сигур-
ност не е ефективно в Трекляно. Но пък 
от друга страна: кой ли ще следи там за 
спазване на мерките.

Неспособността на една власт да ор-
ганизира стройна система от взаимос-
вързани правила и да осигури техния 

контрол може да бъде описана само 
с тази дума: провал. Към този провал 
трябва да се причислят и пропуснатите 
месеци, в които можеше да се подсили 
капацитетът на здравната система. Из-
вън София и още два-три големи града

положението в 
болниците е плачевно

а в ситуация на пандемия дори убий-
ствено, в буквалния смисъл. Примерите 
са пред очите ни - в болница в Свищов 
кинезитерапевт лекува болни от Ко-
вид-19, консултирайки се по телефона 
с инфекционист от Сливен. В Шумен пък 
предстои психиатри да лекуват пациен-
тите с коронавирус, след като болнични-
те легла в града се изчерпаха.

Напрежение създаде и решението в 
онкологичната болница в София да се 
отвори отделение за лечение на болни 
от COVID-19, заради което лекари гот-
вят протест. Паническото разкриване 
на легла навсякъде, без значение хора 
с каква квалификация ще обслужват па-
циентите, е поредно доказателство за 
недомислиците и организационните 
провали на управляващите.

Самият премиер още през март каза, 
че пикът на коронавируса ще е наесен.

Промяната на решения в рамките на 
броени дни е запазена марка на упра-
влението на Борисов. Маските са задъл-
жителни навън - не, не са задължителни. 
Нощните заведения са затворени до 30 
юни - няма такова нещо, отвориха преди 
това. Щом премиерът се намеси. Същото 
се случва и с бюджета. След като гръмко 
разтръбиха, че догодина детски добавки 
ще има за всички деца, сега дадоха на за-
ден ход - пак ще се получават според до-
ходите на родителите, иначе няма как да 
бъдат увеличени заплатите на полицаи-
те, нито пък ще има пари за добавките 
на медиците. И от БАН са недоволни от 
предвидения за 2021 г. бюджет - ще удо-
влетворят ли и техните искания, като от-
режат от парчето, предвидено за други?

Казарменият принцип, според който 
„всяка заповед е предпоследна“, е по-
стулат за властта.

Провали ли се България в 
борбата с коронавируса?

Всяка заповед и мярка на правителството е предпоследна

При струпване на много хора на едно място трябва да се носи маска. Това обаче рядко се прави. 

Премиерът почти винаги изменя последната 
заповед, издадена от здравния министър. 

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743


18 - 24 ноември 2020 г.8

https://connectmortgagecorp.com/


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

18 - 24 ноември 2020 г. 9

РОСЕН БОСЕВ
„Капитал“

Два месеца след несполучли-
вия опит на МВР, НАП, митни-
ци и Държавната агенция по 
метрология да респектират 
веригата за детски играчки 

„Хиполенд“ в случайно координирана 
акция, последвала публичната позиция 
на собственика на компанията Мариан 
Колев в подкрепа на антиправителстве-
ните протести, управляващите успяха да 
ударят по фирмата.

Миналия четвъртък Комисията за за-
щита на конкуренцията (КЗК) е наложи-
ла глоба 124.5 хил. лв. на веригата за 
детски играчки „Хиполенд“ за нелоял-
на конкуренция. Тезата на регулатора е, 
че интернет кампании за промоция на 
продукти на Lego от началото на годи-
ната са довели до нелоялна конкурен-
ция. Според КЗК от „Хиполенд“ създа-
ли заблуждение сред потребителите, че 
ако продуктите са изчерпани онлайн, то 
ще могат да ги намерят в магазина, и по 
този начин „веднъж останали с убежде-
нието, че при невъзможност да закупят 
желания от тях продукт в онлайн мага-
зина на ответното дружество, биха мог-
ли да закупят същия в някои от магази-
ните в цяла България, потребителите 
биха се насочили към някои от търгов-
ските обекти и при констатирана лип-
са на търсения от тях продукт, особено 
предвид факта, че не всеки промоцио-
нален такъв е наличен във всеки тър-
говски обект, да закупят друг“.

„Един „случаен“ човек
отишъл да си купи в магазина шест вида 
Lego в промоция, имало само пет. В дру-
ги магазини го имало и шестия, но той 
не бил длъжен да ги обикаля. Почувст-
вал се ощетен и сезирал не Комисията 
за защита на потребителите, а Комисия-
та за защита на конкуренцията. Тя се са-
мосезира и започва поредното произ-
водство.

„Така се действа в КЗК. На някого, кой-
то иска да купи ЧЕЗ или „Нова телеви-
зия“, му се отказва с безумни аргумен-
ти, но на друг не се отказва“, коментира 
през лятото собственикът на „Хиполенд“ 
Мариан Колев пред „Дойче веле". Тога-
ва той заяви: „Получих неприличното 
предложение от [една] дама, която ми 
каза „дай да си прехвърлим по 50 про-
цента и да направим един монопол". Аз 
й заявих, че нямам интерес, и й обясних, 
че дори това да се направи на теория, 
ще имаме сериозен конфликт с КЗК, за-
щото ще имаме огромен дял от пазара. 
Споделих с нея, че в момента тече про-
верка за биберони и отговорът беше: „Ей 
сега се обаждам и до пет минути ще по-
лучиш известие, че ти е спряна препи-
ската и че няма установени нарушения.“

Мариан Колев и служителите му бяха 

участници в антиправителствените про-
тести от самото им начало. В публич-
на позиция той разказа как служители-
те на МВР използват сълзотворен газ 
срещу сина му, без да има причина за 
това. Малко след тази позиция държава-
та вкара четири контролни институции 
във фирмата. След вълна от обществе-
но възмущение МВР реши да прекрати 
проверката, която според тях била об-
разувана на случаен принцип.

По-малко от два месеца след акцията 
управляващите успяха да ударят верига-
та през друга

тяхна вярна бухалка – КЗК
Въпреки че в състава, произнесъл 

решението за „Хиполенд“, не е участва-
ла председателката на КЗК Юлия Нен-
кова, която е от близкото обкръжение 

на Бойко Борисов, управляващите и 
ДПС имат пълно мнозинство в състава 
на КЗК, наложил глобата на „Хиполенд". 
Toй се председателства от зам.-предсе-
дателя на комисията Димитър Кюмюр-
джиев, който е представител на „Патри-
отичен фронт“ и бивш зам.-министър на 
отбраната. Ямболският адвокат Краси-
мир Зафиров беше номиниран от парти-
ята на близкия до ГЕРБ бизнесмен Хрис-
то Ковачки. Георгица Стоянова, която е 
докладчик по преписката, е номинация 
на ГЕРБ. Тя е съпруга на изпълнителния 
директор на държавната „Булгартран-
сгаз“ Владимир Малинов. В състава вли-
зат още бившият конституционен съ-
дия Пламен Киров, който е от квотата на 
ДПС, и Красимир Витанов, който офици-
ално беше номиниран от СДС, но също е 
считан за близък до ГЕРБ.

Бави, но не забравя:  
Държавата наказа „Хиполенд“
КЗК глоби веригата за детски играчки със 124.5 хил. лв. заради нелоялна конкуренция

Служители на „Хиполенд“ и шефът им Мариан Колев на протестите през лятото. 

Сн.: „Капитал“

http://www.bulstate.com/
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Б
ратът на изчезналата 
криптокралица Ружа Игнатова 
ще продължи да прави разкри-
тия за дейността на пирамида 
OneCoin и на сестра си поне 

още шест месеца. Това стана ясно от ново 
решение на съда в Ню Йорк по случая.

Константин Игнатов се съгласи да съ-
трудничи с информация на разследване-
то и бе включен в програмата за защита 
на свидетелите през миналото лято. От-
тогава той е скрит на тайно място в САЩ 
заедно с жена си и малкото им дете.

Изтеклото досега време не е стигна-
ло на разследването да получи от Игна-
тов всички необходими сведения за раз-
криване не световната финансова афера, 
чрез която в създадената от Ружа пира-
мида OneCoin потънаха над 4,5 млрд. до-
лара

По тази причина ангажираните със 
случая агенти са поискали от съда в Ню 
Йорк продължаване на защитата спрямо 
Константин Игнатов.Той самият е подсъ-
дим за измама и пране на пари, за кое-
то го грози присъда до 90 години затвор, 
припомня „България днес“. Магистрати-
те трябваше се се произнесат с решение 

преди няколко дни. Това не се случи, за-
щото междувременно в съда пристиг-
нало искане този акт да бъде отложен с 
шест месеца - до средата на май 2021 г..

„Тъй като сътрудничеството на обви-
няемия все още не е завършено, прави-
телството с уважение изисква датата за 
контрол на присъдата да се отложи при-
близително за шест месеца“, пише в иска-
нето до съдия Едуардо Рамос, който води 
делото срещу Игнатов и останалите под-
съдими по аферата. Съдия Рамос уважа-
ва искането за отсрочка по присъдата на 
Игнатов. Магистратът определя

дата за произнасяне 
на наказанието - 14 май

в 15,30 ч. Така до средата на май братът 
на Ружа ще продължи да прави разкри-
тия за измамната схема, в която са потъ-
нали спестяванията на стотици хиляди 
хора по целия свят.

Според наблюдатели на процеса мно-
го е възможно след изтичането на този 
срок да бъде искано ново продължава-
не с мотива, че разследването още има 
нужда от сътрудничеството на Констан-
тин. Той самият се признава за виновен, 

но това не означава, че ще се спаси от за-
твора. Дали изобщо ще бъде тикнат зад 
решетките, зависи от стойността на не-
говите показания и доколко те ще бъ-
дат полезни за уличаване и осъждане на 
другите босове от пирамидата и най-ве-
че на самата Ружа. До този момент даде-
ните от Константин сведения за место-
нахождението на изчезналата му преди 
три години сестра не са дали резултат 

за нейното издирване и задържане. За 
сметка на това показанията на Игнатов 
са разкрили изключително много под-
робности около дейността на финан-
совата пирамида, както и за замесени-
те в нея лица. Очаква се Константин да 
хвърли светлина и за участие в нея на 
български подземни босове, които по-
настоящем се изживяват като мастити 
бизнесмени.

Съд в Ню Йорк даде отсрочка 
за присъдата на брата на Ружа
Константин Игнатов ще продължи да сътрудничи на разследването още 6 месеца

https://elgintruckrepair.net/
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П
едофил от България бе пре-
бит в Гърция от ядосани ро-
дители на момиче, след като 
го свариха как опитва да за-
доволи страстите си с него.

Сладострастникът бил смазан от бой и 
пратен в болница, където лекарите вло-
жили много усилия, за да зашият раните 
му. Така 57-годишният мъж разбрал, че 
освен незаконно, извършеното от него 
може да бъде и много болезнено.

Историята се разиграва в градчето 
Гаргалиано в Гърция, разположено на 
полуостров Пелопонес, на няколко ки-
лометра от Йонийско море. Там 57-го-
дишният мъж пристигнал, за да бере 
маслини. В къщата си го приютява се-
мейство български гурбетчии, устано-
вили се там по-рано. Те имат и 13-го-
дишна дъщеря. В събота вечерта гостът 
се почерпва сериозно. Когато всички 
се прибират по стаите и лягат, у него се 
пробужда сексуално желание, насочено 
към малолетното момиче. Съблича се 
чисто гол и се вмъква в стаята на дете-
то. Напъхва се в леглото му, но момичето 
започва да пищи. 

Минута по-късно през вратата на-

хлуват уплашените родители на тий-
нейджърката. Светват лампата и когато 
виждат голия гост, не чакат обяснения. 
Отнякъде намират тояги и започват да 
налагат кой където свари по 57-годиш-
ния мъж, разказва „България днес“. Спи-
рат, когато в един момент виковете му 
преминават в стенания и се уплашват да 

не го убият. След това подават сигнал на 
спешния телефон. Полиция и линейка 
пристигат, а медиците от Бърза помощ 
преценяват, че веднага пребитият тряб-
ва да бъде приет в болница, където хи-
рурзите да закърпят отворените рани. 
Откаран е в близкия град Кипарисия.

Медиите в Гърция обръщат голямо 

внимание на случилото се, но без да 
уточняват имената на замесените, тъй 
като става дума за сексуално престъпле-
ние, а при опита за посегателство жерт-
вата е малолетна. Родителите подават 
жалба срещу госта си. След като в бол-
ницата той е стабилизиран, полицията 
му слага белезници и го откарва в арес-
та. Очаква се прокурор да му повдигне 
обвинения и той да бъде изправен пред 
първоинстанционния съд в Кипарисия, 
където да отговаря за непристойно по-
ведение спрямо малолетно лице. Не е 
изключено обаче и неуспелият педофил 
да подаде

контражалба 
срещу домакините си

заради побоя и получените телесни по-
вреди.

Случаят идва само дни след като бъл-
гарски съд разрешава друг наш пе-
дофил да бъде екстрадиран в Гърция, 
където има сериозна присъда. Става въ-
прос за 59-годишен габровец, който ще 
лежи 19 години в пандиз в южната ни съ-
седка. Те са наказанието му за изнасил-
ване на дете, ненавършило 14 години.

Български педофил бе пребит  
в Гърция от ядосани родители
Друг наш сънародник ще лежи 19 г. в гръцки затвор заради изнасилване
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П
оследните седмици от исто-
рическия сезон на урагани-
те тази година донесе нови 
бури. Счупилият всички ре-
корди брой на стихиите про-

дължи с бурята Тета в източната част на 
Атлантическия океан, следвана от Йота 
– бурята, формирала се над Карибите и 
прераснала в ураган в неделя с прибли-
жаването си към Централна Америка. И 
това не е всичко, а само допълнение към 
бурята Ета, която в четвъртък се стовари 
над Флорида.

Тропическата буря Тета 
е 29-ата поред 

за рекордно активния сезон на урагани-
те в Атлантика. Така тя счупи предишния 
рекорд от 28 бури, отбелязан през 2005 
година. Още предшественичката й Ета 
написа рекорд, като стана първата сти-
хия, получила име с тази поредна буква 
от гръцката азбука.

Заради рекордния брой бури тази го-
дина Американският национален цен-
тър за ураганите прибегна до буквите от 
гръцката азбука поради изчерпване на 
имената за стихиите.

Недостигнаният досега брой от 12 на-
именовани бури, включително и шест 
урагана, удариха Съединените щати тази 
година. Пет от тези бури удариха брего-
вете на Луизиана за първи път в истори-
ята на щата.

Очакванията сега са Ета да се разсее 
над Атлантическия океан. Що се отнася 
до Тета, прогнозите са тя да продължи 

на изток и североизток, над по-хладни 
води, което ще я отслаби до субтропи-
ческа буря. След това, според метеоро-
лозите, тя 

вероятно ще се насочи 
към бреговете на Европа 

около Британските острови, като се из-
дигне и придобие статуса на ураган. По-
следния път, когато е имало две бури с 
имена, активни по едно и също време в 
края на годината, е било през декември 
1887 година.

В допълнение на Ета и Тета, над Ка-
рибите се формира и Йота, която в не-
деля прерасна в ураган. И това също е 
рекорд, защото никога досега три наи-
меновани бури 

не са бушували по едно 
и също време 

в Атлантическия океан през ноември.
Очаква се сега Йота да продължава да 

се доближава до границата между Хон-
дурас и Никарагуа. Никарагуа вече из-
даде предупреждение за ураган от Сан-
ди Бей Сирпи до границата с Хондурас, 
а Хондурас - предупреждение за ураган 
от границата на Никарагуа до Пунта Па-
тука. Части от тези две страни могат да 
бъдат залети от проливни дъждове от 60 
до 90 см, заедно с животозастрашаващи-
те бури.

Метеоролозите предупреждават, че 
стихиите, причинени от Йота, могат да 
доведат до бързи наводнения, които да 
отнемат човешки животи.

Ета, Тета, Йота... Сезонът на 
ураганите счупи всички рекорди
30-ата поред буря вече е с ураганна сила и се готви да удари сушата

29
12
5

Бури с имена

Бури, ударили САЩ

Бури, ударили Луизиана

Стар рекордНов рекорд2020 Бури с имена

28 (2005 г.)
9 (1916 г.)
4 (2002 г.)

достигнала силата на ураган
тропическа/субтропическа буря

Прекъснатите 
линии показват 
действащи бури

Данни от 12 ноември

Мексиканския 
залив

Кабирско море

АТЛАНТИЧЕСКИ 
ОКЕАН

САЩ

Артур  16-21 май

Берта  27-28 май

Кристобал  1-12 юни

Доли  22-24 юни

Едуард  4-7 юли

Фей  9-11 юли

Гонсало  21-25 юли

Хана  23-27 юли

Исая  30 юли – 5 авг

Жозефин  11-16 авг

Кайли  14-16 авг

Лаура 20-28 авг

Марко 20-25 Авг

Омар 31 авг-5 сеп

Нана 1-4 сеп

Полет 7-22 сеп

Рене 7-14 сеп

Сали  11-17 сеп

Теди  12-24 сеп

Вики  14-17 сеп

Бета  17-22 сеп

Уилфред  18-21 сеп

Алфа 14-18 сеп

Гама 2-6 окт

Делта 5-10 окт

Епсилон 19-26 окт

Зета  25-29 окт

Ета  31 окт - 

Тета  8 ноем -

Йота 

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24
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Call me today to discuss your options.
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.

Починалите от COVID-19  
в САЩ почти 245 000

Броят на починалите от новия ко-
ронавирус в Съединените щати 
доближава 245 хиляди, съобщиха 

Центровете за контрол и превенция на 
заболяванията. Федералната здравна 
агенция съобщи в неделя за над 155 хи-
ляди нови заразени и 1252 смъртни слу-
чая през последното денонощие. С това 
общият брой на заразените в САЩ над-
хвърли 10 милиона и 846 хиляди. Съединените щати са най-тежко засегнатата от 
пандемията държава с най-много заразени и починали.

Тръмп искал война срещу 
Иран след изборите

Президентът Доналд Тръмп об-
мислял да започне катастрофал-
на въздушна атака върху разраст-

ващ се ирански ядрен обект миналата 
седмица, но бил предупреден от висши 
съветници, че това може да предизвика 
война. Сред съветниците са вицепрези-
дентът Майк Пенс, държавният секретар 

Майк Помпео, изпълняващият длъжността министър на отбраната Кристофър 
Милър и председателят на Joint Chiefs of Sta� генерал Марк А. Мили, съобщава 
„Таймс“.

Ваксината на „Модерна“  
с 94,5% ефективност
Първоначални резултати от кли-

ничните изпитвания на американ-
ската биотехнологична компания 

„Модерна“ показват, че разработваната 
от тях ваксина срещу COVID-19 е с 94,5% 
ефективност. Резултатите са от третата 
фаза на клиничните изпитвания. Пър-
вият междинен анализ включва 95 учас-
тници с потвърдени случаи на COVID-19, 
съобщават от компанията. В следващите 
седмици „Модерна“ възнамерява да подаде молба до Агенцията по храните и ле-
карствата в САЩ за разрешително за спешна употреба.

Байдън готви жена за 
министър на отбраната

Очаква се избраният за президент 
на САЩ Джо Байдън да направи 
историческа крачка и за пръв 

път да избере жена за министър на от-
браната. Така ще падне една от малкото 
останали бариери пред жените в прави-
телството и президентския кабинет. По-
литически умерената Мишел Флорной, 
ветеран от Пентагона, е разглеждана от 

длъжностни и добре осведомени лица като първи избор за поста. Тя ще наследи 
бурен период в Пентагона, през който по времето Тръмп начело на ведомството 
се изредиха петима мъже.

Хилари Клинтън - новият 
посланик на САЩ в ООН
Бившият държавен секретар на 

САЩ и кандидат на демократите за 
президентските избори през 2016 

г. Хилари Клинтън може да заеме по-
зицията на постоянен представител на 
страната в ООН в новата администра-
ция на Джоузеф Байдън, съобщава The 
Washington Post. Идеята е по този начин Байдън да подчертае значението на тази 
позиция в администрацията. Назначаването на Клинтън ще повиши престижа на 
самата ООН, когато глобалното сътрудничество и ролята на САЩ в световната 
арена се свиват, отбелязва медията.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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В 
петък влизат в сила нови 
ограничения в целия щат 
Илинойс заради пандемия-
та с новия коронавирус. Щат-
ът, в който живеят най-много 

българи в САЩ, влиза в Ниво 3 на огра-
ничения, което е най-близкото до пълен 
локдаун.

"Ниво 3 се свежда до това - ако не ви 
е нужно да го правите, не го правете", 
каза губернаторът Джей Би Притцкър.

В понеделник щатът отбеляза нови 
12,601 души, заразени с коронавирус и 
97 смъртни случая. Общо досега в щата 
са заразени 597,849 души, починали са 
10,875 души.

Ограниченията 
в Ниво 3 

включват затваряне на казана, театри, 
кина, бавкетни зали, култури институ-
ции като музеи, груповите класове във 
фитнес залите и други групови спорто-
ве и призовава всички бизнеси, които 
могат да работят дистанционно да го 
направят.

"Това не е заповед за оставане по до-
мовете, но е най-добрия начин да избег-
нем такава заповед", каза губернатора 
Притцкър.

Баровете и ресторантите остават от-

ворени, но само с настаняване навън, 
храна за дома и доставка. Супермарке-
тите могат да работят на 50% от капаци-
тета си, фитнесите - на 25% с допълни-

телни ограничения, фризьорски салони 
- 25%, аптеки - 50% и некритични тър-
говски обекти - на 25%. Лимитът за 
спортни събирания навън е до 10 души.

От петък в Илинойс – затварят 
почти всичко заради пандемията

През последните седем дни САЩ съоб-
щават за средно над 144 000 нови зара-
зени и 1120 смъртни случая, свързани с 
COVID-19, на денонощие – най-високите 
показатели в света.

Четиридесет щата са съобщили за ре-
кордно увеличение на заразените с коро-
навируса, в 20 има рекордно нарастване 
на броя на починалите от заразата, а в 26 
има рекорден увеличение на хоспитали-
зираните.

Ню Джърси
Губернаторът на Ню Джърси обяви днес 

по-строги ограничения за събирането на 
хора на едно място, а много други щати 
предприемат също мерки за ограничава-
не на новата вълна от разпространение 
на коронавируса.

„Стана лошо и ще става още по-лошо“, 
каза губернаторът Фил Мърфи.

По думите му в щата вече ще е позво-
лено на едно място да се събират до 10 

човека на закрито и до 150 на открито, 
при 25 на закрито и 500 на открито до-
сега.

Вашингтон
Губернаторът на щата Вашингтон 

Джей Инсли наложи едномесечна забра-
на за обслужване вътре в ресторанти, 
затвори фитнес зали и разпореди да се 
намали до една четвърт броят на посети-
телите в магазините.

В северозападния щат събиранията на 
закрито са разрешени само за членове 
на едно домакинство, а на открито – за 
не повече от пет души.

Здравните власти в Мисури съобщиха, 

че до две седмици капацитетът на бол-
ниците в щата ще се изчерпи, ако темпо-
то на увеличаване на новите случаи на 
коронавирус се запази.

Ню Йорк
В петък губернаторът на Ню Йорк Ан-

дрю Куомо нареди всички барове и рес-
торанти в щата да работят до 22:00 часа.

Частните събирания вече са ограниче-
ни до 10 души. Възможно е обаче да бъде 
ограничен капацитетът на ресторантите 
и баровете на закрито.

Ситуацията в щата засега е стабилна, 
макар че през последните дни процен-
тът на заразените с коронавирус се уве-
личи до 2,9. Стабилен е броят на хоспи-
тализираните пациенти и на починалите.

Но в сряда Куомо издаде заповед за 
целия щат и заяви, че ще има послед-
ствия за всеки, който не се съобрази.

Храненето на открито в ресторантите 
може да продължи и през зимните месе-
ци, ако заведенията могат да си го поз-
волят.

Мичиган
Губернаторът на Мичиган Гретчен Уит-

мър забрани от сряда за срок от три сед-
мици присъственото обучение в учили-
щата и колежите.

Затварят се ресторантите, концертни-
те зали, кинотеатрите и пързалките, а до-
машните събирания са ограничени до 10 
души от две домакинства.

Броят на заразените с коронавирус в 
САЩ надхвърли 11 милиона, като само 
преди седмица той премина прага от 10 
милиона.

Още щати затягат мерките заради бум на COVID-19

Пълен списък с ограничения за 
бизнесите в Илинойс НИВО 3  
може да намерите тук >>

Снимкa: АП/БТА

Снимки: АП/БТА

https://coronavirus.illinois.gov/s/restore-illinois-mitigation-plan
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„Никой не знае къде са“, 
казва Ерика Пинейро, ди-
ректорка на неправител-
ствената организация „Al 
Otro Lado“ в Лос Андже-

лис, която дава безплатна правна по-
мощ на мигранти, които се опитват да 
преминат границата на САЩ. Родители-
те на 545 деца бежанци са неоткрива-
еми.

„Много от тях навярно са някъде из 
Мексико и отчаяно се опитват да видят 
отново децата си в САЩ, макар това да е 
невъзможно. Други навярно са се скри-
ли в Хондурас, Гватемала или Ел Салва-
дор, а сигурно има и такива, които са 
били убити“, казва Пинейро.

Политика на „нулева 
толерантност“

Президентът Тръмп обичаше да се 
хвали, че ще намали до минимум ими-
грацията от Мексико. Пинейро е на про-
тивоположна позиция - тя защитава хо-
рата, които искат да преминат през тази 
граница. По време на управлението на 
Тръмп това беше една битка между Да-
вид и Голиат, която с всяка изминала го-
дина изглеждаше все по-неравна.

При администрацията на Обама гор-
ната граница за прием на бежанци от 
Мексико беше фиксирана на 110 000 
души годишно. Тръмп я понижи до ре-
кордно ниското ниво от 18 000. Той се 

погрижи и за това от юли 2018-а насам 
никой повече да не може да подава мол-
ба за убежище, освен ако не пристига 
направо от родната си страна в САЩ.

С други думи, процедурата беше отво-
рена само за мексиканци, а Тръмп обяви 
политика на „нулева толерантност към 
нелегалните мигранти“, която не се спи-
раше дори пред това да отделя деца от 
родителите им. Майките и бащите чака-
ха решението на имиграционните служ-
би в специални затвори, а някои от де-
цата дори бяха държани в клетки.

Събирането на семействата понякога

се оказва непосилна задача
След остри протести в страната и чуж-

бина Тръмп прекрати тази недостойна 
практика, продължила 6 месеца. Но не 
всички семейства след това можаха да 
бъдат издирени и събрани. Това никак 
не е чудно, като се знае, че близо 5500 
деца са били отделени от родителите им 
- факт, изнесен от „Ню Йорк таймс“.

Да се издирят сега тези майки и бащи 
е като да се открие игла в купа сено. 
Включително и поради това, че амери-
канските имиграционни власти много 
често изобщо не документират кои са 
били родителите на децата бежанци.

Правозащитни организации като „Al 
Otro Lado“ ("Другата страна") подават 
жалби срещу подобно разделяне на се-
мейства. Те си сътрудничат и с амери-
кански организации като „American Civil 
Liberties Union“ в Ню Йорк. „Станалото 
преди две години е срамно петно в ис-
торията на САЩ и едно от най-позорни-
те действия на това правителство“, казва 
техният адвокат Ли Гелернт.

Той апелира отговорните за това 
престъпно разделяне на семейства да 
бъдат подведени под съдебна отговор-
ност. 60 от децата са били на по-малко от 
шестгодишна възраст, когато са отделе-
ни от родителите им. „Няма да спрем да 

издирваме техните семейства, докато не 
ги намерим, без значение колко дълго 
ще продължи това“, уверен е той.

Ще реформира ли 
Байдън системата?

Дали Джо Байдън ще промени имиг-
рационната политика? Той беше обявил, 
че ако бъде избран за президент, ще по-
ложи усилия за събирането на семей-
ствата, разделени по границата между 
Мексико и САЩ, като създаде за целта 
специална експертна група.

„Байдън със сигурност ще проме-
ни имиграционната политика, но ще са 
нужни концентрираните усилия на мно-
го експерти, за да се поправят щетите, 
нанесени от правителството на Тръмп“, 
казва Ерика Пинейро. „Не съм сигурна 
дали Байдън има политическа воля за 
подобно нещо“, съмнява се тя.

„Най-голямото щастие за мен е, кога-
то успея да събера някое разделено се-
мейство“, казва Ерика и кани Джо Бай-
дън да се обади лично в организацията, 
която тя ръководи, за да му даде съвет 
как да се справи с проблема.

„Бих събрала всички неправомерно 
разделени семейства и бих им дала по-
литическо убежище в САЩ. А всички, 
които носят отговорност за това брутал-
но нарушаване на човешките права, бих 
изправила на съд“.

„Никой не знае
къде са“: 
За родителите 
на 545 деца, 
разделени от Тръмп
Някои вероятно са се скрили, а други може и да са убити
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Р
азличието между избирате-
лите на Доналд Тръмп и Джо 
Байдън влезе във фокуса на 
следизборните новини и бе 
разгледано в подробни про-

учвания.
Но анализаторите в САЩ не спират 

да търсят измерението на разделение-
то в страната на фона на липсата на го-
товност в сегашния президент да рабо-
ти активно за преодоляването му след 
очевидното си поражение. Дори на-
против, преназначава министри, които 
отговарят за военните.

Какво показват новите проучвания?
Обикновено по-заможните хора, ко-

гато гласуват, са склонни да гласуват 
за консерваторите. Тоест в случая със 
САЩ - за републиканците. Това е така, 
тъй като те обикновено имат съответ-
ните идеи - например, че данъците за 
богатите също трябва да бъдат намале-
ни. Нещо, за което бедните хора не мо-
гат да бъдат толкова ентусиазирани. А 
онези, които не смятат, че е идеята е до-
бра, защото на тях самите няма да им се 
отрази добре, са склонни да гласуват за 
демократите. Грубо казано.

Подробните оценки на неотдавнаш-
ните избори в САЩ обаче показват, че 
основният модел се е обърнал по мно-
го любопитен начин. Изследователи от 
Brookings Institution изчисляват, че Джо 
Байдън е бил по-напред в онези реги-
они (окръзи), които са икономически 
по-мощни - със спиращ дъха резултат: 
в окръзите, в които демократът Байдън 
е победил, се генерират около 70 про-
цента от брутния вътрешен продукт на 
САЩ, включително

в топ финансови градове
като Лос Анджелис и Ню Йорк. Между-
временно регионите, в които Доналд 
Тръмп изпреварва, генерират слабите 
30 процента - въпреки че самият дял на 
гласовете се доближава до 50 процен-
та, пише Invesor.

Изчисленията на Джед Колко в New 
York Times показват до каква степен 
електоратът изглежда се разделя по из-
ненадващ начин. Както установи глав-
ният икономист на Indeed.com, във все 
по-малко окръзи е налице тенденцията 
към висок дял висококвалифицирани 
хора, които все още гласуват за Тръмп. 
Поразителен брой от тези, които са се 
отвърнали от Тръмп, са имали обра-
зование от колеж. Което, тъй като ста-
ва въпрос за грубия донякъде Тръмп, 
може да не изглежда толкова изненад-
ващо, но според партийната логика е.

И обратно, забележим брой от тези, 
които са се отвърнали от демократи-
те, са обърнали гръб на Байдън в оне-
зи региони, където делът на хората, 
които вършат рутинна работа, е голям. 
Подобно регионално привличане към 
Тръмп има и там, където безработица-
та е била или над средното ниво преди 
пандемията, или се е увеличила от фев-
руари. Което от своя страна изглежда 
странно, тъй като по това време Тръмп 
си беше в Белия дом, но губещите оче-
видно не обвиняват пандемичната му 
суматоха за последиците за тях самите.

„Хората преминаха към Байдън не 

само в региони, които днес имат по-до-
бри икономически перспективи спря-
мо съответното си обучение, но и в ре-
гиони, където икономиката е по-силна 
през последните четири години“, казва 
Колко.

Икономическата пропаст
Изборите очевидно засилиха тенден-
ция, която изглежда вече е допринес-
ла за избирането на Тръмп през 2016 г. 
Тогава изследователите установиха, че 
републиканецът печели в старите ин-
дустриални региони, които някога са 

били бастиони на демократите (и някои 
от които сега отново загуби). В по-ско-
рошно проучване икономическият ис-
торик Гавин Райт от Станфордския уни-
верситет установи, че хората в южните 
щати, които са били особено силно за-
сегнати от конкуренцията от Мексико, 
която е засилила търговското споразу-
мение за Nafta, са станали очевидно по-
радикални.

Последните тенденции са още по-
предизвикателни - също и за новоиз-
брания президент и неговата партия.

Първият извод: It's the economy, 

stupid - както веднъж обяви президен-
тът Бил Клинтън. Ако Америка е тол-
кова разделена, то очевидно много 
по-малко заради различни културни 
различия. Основната причина, изглеж-
да по-ясно от преди, е разделението 
между победителите и губещите от гло-
бализацията и технологичните тенден-
ции.

Втори извод: От него по впечатляващ 
начин се възползват тези, които спо-
ред собственото си разбиране всъщ-
ност трябва да носят политическа отго-
ворност за нещо подобно - онези доста 
леви демократи, които някога твърдя-
ха, че представляват работниците и хо-
рата в неравностойно положение. И об-
ратното: губещите

се обръщат 
към десен популист

още повече от преди. Дори това да не 
беше достатъчно за Тръмп, защото ос-
таналите се мобилизираха още повече.

И вече не става въпрос за ляво или 
дясно. Става въпрос за това, което ще 
сработи най-добре, за да се обхванат 
губещите - и да им даде нова икономи-
ческа перспектива. Няма да е достатъч-
но да имаме някаква хлабава полити-
ка в режим на консенсус. За целта има 
нужда от много инвестиции в инфра-
структура и нови регионални структу-
ри извън регионите на бреговете. И по-
добра минимална заплата. Или много 
повече разходи, свързани с новите тех-
нологии и опазването на климата.

Голяма част от нещата, които Байдън 
всъщност има в програмата си. Един-
ствената разлика е, че все още никой 
не вярва в това.

Левите гласуваха за Тръмп, 
десните – за Байдън

Обратният ефект на политическата логика показа ново 
разделение – между печелившите и губещите в САЩ
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Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Дори и цял живот да сте спестя-
вали сериозно, пак може да се 
окаже, че доходите в пенсион-
ните ви години едва покриват 
основните разходи за живот. 

Не забравяйте, че (отгоре на всекиднев-
ните ви разходи) ще трябва да плащате 
данъци; трябва да имате предвид цената 
на Medicare и допълнителните Medicare 
премии; а и лекарствата, които вземате, 
само ще се увеличават с възрастта. И като 
че ли това не е достатъчно, някои пенси-
онери изплащат студентските заеми на 
децата си. Неизбежно е да има неочаква-
ни разходи, които идват от здравословни 
проблеми или финансова криза. Да, со-
циалноосигурителната администрация 
помага, но все пак трябва да знаете как 
да инвестирате вашите спестявания, така 
че не само да ги защитите от загуба, но и 
да получавате достатъчен годишен доход 
от тях. Първият съвет, който финансовите 
специалисти винаги дават на пенсионе-
рите, е да държите

парите си в облигации
За съжаление цените на облигациите 

падат, когато лихвените проценти се по-
качват. Къде да държите спестяванията си 
тогава?

Стълбовидно подреждане на депозит-
ни сертификати. Малко инвестиции бяха 
ударени така сериозно през изминалите 
години от ултраниските лихвени процен-
ти, наложени изкуствено от Федералния 
резерв, както депозитните сертификати 
(certi�cate of deposit – CD). Така че не оч-
аквайте от тях значителни приходи. Но 
без съмнение депозитните сертификати 
ще бъдат съществено облагодетелствани, 
ако се стигне до повишаване на лихвени-
те проценти. Плюс това те ви дават 100% 
гаранция, че няма да загубите главницата. 

Всяко CD, продадено ви от банка, покрита 
от Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), е 
застраховано за сериозна сума. Ако отво-
рите съвместна сметка с брачния си парт-
ньор, ще бъдете застраховани за двойно. 
Ако сложите и името на едно от децата си 
– още повече, и т.н. Това поставя голяма 
горна граница на риска ви, но

едногодишен депозитен 
сертификат

ще ви предложи максимален годишен 
процент на доходност (annual percentage 
yield – APY) от едва 1.3%. Най-високата до-
ходност дават петгодишни джъмбо CD-та.

Един от начините да се възползватe, ко-
гато има покачващи се лихвени процен-
ти, е да „построите“ стълбовиден порт-
фейл от депозитни сертификати. Слагате 
равно количество пари в CD-та с различ-
ни дати на падеж, да речем – една годи-
на, две години, три години и пет години. 
Когато депозитите станат изискуеми, взе-
мате главницата и купувате CD-та с по-дъ-
лъг срок. Така че когато едногодишният 
депозитен сертификат навърши една го-

дина, т.е. имате право да го изтеглите, взе-
мете постъпленията и купете петгодишно 
CD. Една година по-късно, когато двего-
дишният депозитен сертификат „узрее“, 
изтеглете главницата и сложете парите в 
петгодишно CD. Ако разположите серти-
фикатите си по този стълбовиден начин, 
няма да се налага да връзвате всичките си 
спестявания в относително нискодоход-
ни CD-та и ще бъдете съществено облаго-
детелствани, когато лихвените проценти 
започнат да се покачват. Така винаги ще 
имате свободен капитал да инвестирате 
в депозитни сертификати с по-голяма до-
ходност.

Акции, които плащат 
дивиденти

Подобно на облигациите, цените на ак-
циите, плащащи дивиденти, са склонни да 
падат, когато лихвените проценти се по-
качват. Но това няма да има значение за 
вас, ако нямате намерение да продавате 
вашите дивидентни акции. Добрата нови-
на за вас е, че доходността на дивиденти-
те се повишава, когато цената на акциите 
пада. Дори е логично за всеки, който иска 
да си купи акции, плащащи дивиденти, 
или вече притежава такива с цел здраво-
словен поток от приходи, да приветства 
спада в цените на акциите.

Друга полза от акциите с дивиденти е, 
че ударите, които те поемат от покачва-
щите се лихвени проценти, обикновено 
са краткотрайни. Историята показва, че 
те обикновено поддържат потенциала си 
за покачване на цената много по-добре от 
които и да е други инвестиционни инстру-
менти. С добра цена и сериозна доход-
ност акциите, плащащи дивиденти, имат 
отлична дългосрочна история. От 1928 г. 

насам те са генерирали средна годишна 
възвръщаемост от 8.32%. Благоприятно-
то данъчно третиране (по-ниски данъци 
върху дивидентите ви, отколкото върху 
заплатата ви) и дългата положителна ис-
тория на дивидентите да нарастват по-
бързо от инфлацията са други атрактивни 
атрибути.

В кои точно акции 
да инвестирате?

Всяка компания, която не само е про-
съществувала, но и е правила нараства-
щи плащания на дивиденти върху акци-
ите си през двете световни войни, през 
Голямата депресия и Голямата рецесия, 
най-вероятно ще ви носи добри печалби 
до края на вашия живот. Според мен оба-
че не е особено разумно да инвестирате 
в няколко акции. Най-добре е да вложите 
парите си в борсово търгувани фондове 
(exchange traded funds – ETFs), за да раз-
нообразите фирмите, от които получава-
те дивиденти.

Всеки един от гореописаните вариан-
ти предлагат стабилен доход при срав-
нително малък риск. Ако например една 
брачна двойка е спестила $500 000 през 
живота си и сега ги вложи в депозитни 
сертификати и акции, плащащи дивиден-
ти, и приемем консервативно 3% възвръ-
щаемост, това ще генерира допълнителен 
годишен приход от $15 000 (без да теглим 
от главницата, така че тази петстотин хи-
ляди продължават да генерират доход 
всяка година). Заедно с приходите от Со-
циалноосигурителната администрация, 
това би било достатъчно за покриване-
то на всекидневните ви разходи и даже 
може да ви остане малко да ходите на по-
чивка всяка година.

Къде да си държите парите, 
ако сте пенсионер в Америка
Няколко варианта как можем да си осигурим безгрижие на стари години

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com
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Р
екордно ниските лихви по ипо-
течните кредити в САЩ не са 
били достатъчни да компенси-
рат недостига на наличности, 
а продължаващият ръст на це-

ните на жилищата намалява достъпност-
та им и през третото тримесечие на 2020 
г., сочи индексът на Националната асо-
циация на жилищните строители и Wells 
Fargo, цитирани от онлайн изданието 
World Property Journal и Investor. Средна-
та цена на жилищата отвъд океана остава 
твърдо над прага от 300 хил. долара, пре-
минат през второто тримесечие.

58,3% от новите и съществуващите 
жилища, продадени между началото на 
юли и края на септември, са били дос-
тъпни за семейства, получаващи кориги-
ран среден годишен доход в САЩ от 72 
900 долара. Това е спад спрямо 59,6% от 
продадените жилища през второто три-
месечие на тази година, които са били 
достъпни за хора със средни доходи, и 
най-ниското ниво от четвъртото триме-
сечие на 2018 г.

„Въпреки че ниските лихви по ипотеч-
ните кредити и благоприятните демо-
графски развития помагат за стимулира-
нето на търсенето

липсата на наличности
задълбочена от проблеми със снабди-
телната верига заради пандемията от 
COVID-19, допринася за растящите цени 
на жилищата“, коментира председателят 
на Националната асоциация на жилищ-
ните строители (NAHB) Чък Фоук.

„Растящите цени на дървесината също 
достигнаха над 170% над нивата от сре-
дата на април през септември, увелича-
вайки строителните разходи. Но цените 
на дървесината сега се понижават, което 
е добра новина за перспективите пред 
купувачите на жилища“, допълва той.

„Наличности, достатъчни за шест ме-
сеца напред, са смятани за нормален ба-
ланс между търсенето и предлагането, а 
те са под прага от четири месеца от юли 
насам, което подлага пазара на натиск 
към повишение цените на жилищата“, 
казва главният икономист на NAHB Ро-

бърт Диец. „В момент, когато строител-
ните компании се стремят към засилва-
не на производството, тенденцията за 
работа от вкъщи допринася за местене-
то в покрайнините, което означава, че 
купувачите имат допълнителна пазарна 
сила да се сдобиват с имоти на достъпни 
пазари“, допълва той.

Средната цена на жилищата в САЩ е 
скочила

до исторически връх
от 313 хил. долара през третото тримесе-
чие, превишавайки предишния рекорд 
от 300 хил. долара, поставен през второ-

то тримесечие. В същото време средни-
те лихви по ипотечните кредити са на-
малели с 29 базисни пункта през третото 
тримесечие до рекордно дъно от 3,05% 
спрямо 3,34% през второто тримесечие.

Лансинг-Ийст Лансинг в щата Мичи-
ган и Скрантън-Уилкис Бар-Хейзълтън 
в Пенсилвания са най-достъпните голе-
ми жилищни пазари в САЩ, определя-
ни като градове с население от поне 500 
хил. души. В първия град 89,4% от всич-
ки нови и съществуващи жилища, прода-
дени през третото тримесечие, са били 
достъпни за семейства със средните до-
ходи за региона от 75 хил. долара. В съ-

щото време 89,4% от всички продадени 
нови жилища във втория град са били 
достъпни за семейства със средните до-
ходи за града от 66 хил. долара.

Сан Франциско остава най-недостъп-
ният жилищен пазар в САЩ. Само 9% от 
продадените жилища там през третото 
тримесечие са били достъпни за семей-
ствата със средните за града доходи от 
130 900 долара.

Останалите големи градове в дъното 
на класацията за достъпност на жилища-
та също се намират в Калифорния. Това 
са Лос Анджелис, Анахайм, Сан Диего и 
Сан Хосе.

Над $300 000 - средната 
цена на жилищата в САЩ
Цените им продължават да рaстат, а достъпността до тях да намалява

https://cabinetleader.com/


18 - 24 ноември 2020 г.20

http://lawjtchicago.com/


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

18 - 24 ноември 2020 г. 21

П
реди удара от коронави-
русната пандемия Ню Йорк 
беше дом на много от най-
богатите хора в света - елит-
на група от 30 хиляди семей-

ства, печелещи по поне един милион 
долара на година, пише Bloomberg.

Бъдещето на града ще бъде решено 
от това каква част от тези супербогата-
ши ще останат в него, след като панде-
мията приключи.

Топ 1% на най-богатите жители на Ню 
Йорк са отчели общо приходи от 133,3 
милиарда долара през 2018 г., сочат 
данни, публикувани миналия месец от 
Независимия бюджетен офис на гра-
да. Те са платили 4,9 милиарда долара 
местни данъци върху дохода, генери-
райки 42,5% от общите данъци върху 
дохода, събрани от града.

Тези числа показват как решенията на 
малък брой милионери и милиардери 
могат да окажат огромни фискални по-
следствия за града с над осем милиона 
души население.

Най-заможните жители на Ню Йорк 
побързаха да напуснат града през март, 
когато той се превърна в епицентър на 

разпространението на коронавируса.
Оттогава насам някои нюйоркчани 

се завърнаха. Мнозина обаче продъл-
жават да не го правят, което понижава 
цените на градските апартаменти и по-
вишава тези на къщите в крайградски-
те зони. Богатите в района на Ню Йорк 
обмислят

преместване за постоянно
най-вече във Флорида, където няма да-
нък върху дохода.

Ню Йорк изисква собствен данък вър-
ху дохода в размер на 3,876% в допъл-
нение към държавния данък от 8,82%.

Доходите на най-богатия един про-
цент от населението се покачват след 
последната рецесия. За да се присъе-
дини човек към групата на най-богатия 
процент от нюйоркчаните, са необходи-
ми доходи от над 811 663 долара. Това е 
значително увеличение спрямо необхо-
димите 493 400 долара през 2009 г., ко-
гато приключи рецесията.

През последното десетилетие броят 
на ултрабогатите деца в града нараства 
рязко, сочат данните на Независимия 
бюджетен офис. През 2009 г. данъко-

платците, изкарващи по над един ми-
лион, са имали 15 926 деца. До 2018 г. 
броят на децата се увеличава до 31 137 
- 95,5-процентен ръст.

Междувременно при домакинства-

та с доходи до 100 хиляди долара има 
14,9-процентен спад в броя на децата. 
При домакинствата с доходи до 50 хи-
ляди долара понижението е в размер 
на 19,8%.

Какво ще стане, когато 
милиардерите напуснат Ню Йорк
Най-богатите жители на града са платили $5 млрд. данъци, но сега се изнасят

https://www.mbglogistics.com/
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Случаите на COVID-19  
в Канада над 300 000
Броят на случаите на COVID-19 в Кана-

да се е увеличил до 301 332 в поне-
делник, a 11 007 са починалите. Да-

нните на национално ниво от Агенцията 
за обществено здраве сочат средноднев-
но над 4000 нови случая от 6 ноември. По-
ради намалената бройка тестове през уи-
кенда данните не са актуализирани, тъй 
като все още се събират и анализират. Главният здравен експерт Тереза Там каза, 
че е важно да се помни, че по-голямата част от канадците остават податливи на 
COVID-19.

Депутатите в Канада 
поканиха Байдън на визита

Депутатите в Канада изпратиха покана 
до Джо Байдън да посети официал-
но страната. Така на път е да се въз-

станови традицията, прекъсната от Доналд 
Тръмп, който не направи визита в канад-
ската столица. Депутатите се надяват, че 
сега Байдън ще поправи това. Федералните 
политици приеха в понеделник единодуш-

но решение да поканят Джо Байдън и вицепрезидента Камала Харис да ги посе-
тят. Спечелилият изборите за президент получи покана и да говори пред депута-
тите в канадския парламент.

Квебек иска $19,3 млрд.  
от „Пардю Фарма“
Квебек поиска $19,3 млрд. от фарма-

цевтичната компания „Пардю Фар-
ма“ заради разходите, свързани с 

опиоидната криза в провинцията пре-
ди 20-ина години. Провинцията смята, че 
американската фирма е карала медици-
те в района да предписват „Оксиконтин“, 
болкоуспокояващото лекарство от се-
мейството на опиодите. Квебек обяви, че 
медикаментът прави пациентите зависими от опиодите, и поиска да си възвър-
не разходите, дадени за борба с пристрастяването към наркотици и проблеми, 
свързани със свръхдози, приписвани на този клас лекарства.

Задържаха мъж заради 
смъртни заплахи към Трюдо

41-годишен мъж бе арестуван 
и обвинен в отправяне на 
смъртни заплахи към премие-

ра Джъстин Трюдо, а също и към минис-
тър-председателя на Квебек Франсоа 
Лего и към главния здравен инспектор 
Хорацио Аруда. Патрик Дюсо е обвинен 
в смъртни заплахи, отправени на 3 но-
ември. Пред съда той обясни, че не си 

спомня да е заплашвал когото и да е. Дюсо бе пуснат на свобода, но ще трябва да 
спазва определени изисквания, за да остане свободен - да не притежава оръжие 
и да не използва социални медии.

Монреал счупи температурен 
рекорд за ноември
Преди дни Монреал счупи свой аб-

солютен температурен рекорд за 
ноември. Миналата сряда в града 

бяха измерени 22,4 градуса като част от 
безпрецедентна топла вълна в Канада, 
съобщиха местните власти от околната 
среда. „Никога не сме имали стойност 
от 22,4 градуса през ноември, това е аб-
солютен рекорд“, обясни метеорологът 
Мариан Пелтие. Най-топлият ноември досега е бил този през 1948 година, когато 
са били измерени 21,7 градуса по Целзий. 

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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М
лад, талантлив и упорит 
българин за пореден път 
показа, че постоянство-
то в преследването на 
мечтите винаги се отбла-

годарява. 29-годишният Антонио Три-
фонов за няколко години успява да из-
върви трудния път от пицар в София и 
неуспял собственик на заведение до ус-
пешен майстор-готвач в Лас Вегас, ува-
жаван от професионалистите и ценен 
от клиентите. И всичко това без никак-
ва финансова подкрепа, а благодарение 
единствено на собствените му качества.

Младият българин стъпва в САЩ за 
първи път на студентска бригада в Аляс-
ка. Той вече има зад гърба си натрупан 
сериозен стаж по ресторантите в София 
– от пицарии до едни от най-луксозните 
заведения в българската столица. Има 
и горчивия вкус на проваления опит да 
отвори собствен ресторант, но мечтата 
му да успее и надеждата да го направи 
го карат да не спира да търси изява.

В Аляска Антонио е изпратен да ра-
боти като готвач в един от най-големите 
ресторанти в града. Четири години бъл-
гаринът

живее между САЩ 
и Родината

Когато е в Щатите, работи като по-
мощник-готвач в Аляска, когато е в Бъл-
гария, трупа опит в кухните на едни от 
най-луксозните заведения. В крайна 
сметка младият българин решава да 
остане в Америка. Той иска да научи от 
собствен опит какъв е животът в чужби-
на. Слушал е много и различни версии и 
вярва, че историята на всеки е различна.

И тъй като животът в Аляска започва 
да го отегчава с монотонността си, мла-
дият българин се заема да търси работа 
другаде. Така попада на менюто на един 
френски ресторант в Лас Вегас. Впечат-
ляват го с интересните си ястия и с на-
чина, по-който са представени. Личи си 
от пръв поглед, че авторът му не е слу-
чаен човек.

И Антонио решава да отиде на място 
да се запознае с него и да потърси мяс-
то за себе си там. А максимата, че кой-
то търси, намира, и в този случай про-
работва за късмет на българина. Той 
получава шанса да се яви на интервю за 
работа в гурме ресторанта, а французи-
нът шеф, впечатлен истински от умения-
та му, го наема. Антонио

още помни думите му
„Ако ти кажа да дойдеш утре в 8 часа, 

ще дойдеш ли?“.
Талантливият българин започва рабо-

та и си дава сметка, че трудното тепър-
ва предстои. Той застава рамо до рамо 
с френски готвачи, трупали опит само 

в звездни ресторанти на „Мишлен“. Тях-
ното пренебрежение обаче не му пречи 
за дълго. Антонио решава, че ще покаже 
самочувствие, и така преминава успеш-
но през серията тестове на колегите си.

От гледна точка на сегашния си опит, 
той споделя, че кухнята е място на мно-
го напрежение и състезания, често пъти 
и на мръсни номера. Самият той обаче 
следва максимата, че ще успява без тях 
и засега няма причина да се отказва от 
нея.

Антонио бързо успява да надгради 
професионалното си портфолио. Във 
времето, в което не работи във френ-
ския ресторант, той готви като личен 
готвач. В Лас Вегас, а и в цяла Америка, 
има практика да се организират много 
партита. Когато ги няма пък, много хора 

си поръчват първокласна храна за вкъ-
щи. Има и много богаташи, които си на-
емат личен готвач за постоянно или по 
конкретен повод.

Антонио е признателен за успеха си 
на много хора, но първите, запленили го 
по готвенето, са двете му баби. Те били 
абсолютни противоположности в кули-
нарните си изпълнения и всяка от тях е 
формирала многообразието на таланта 
му. Едната е следвала консервативната 
линия и е правела рецептите точно спо-
ред изискванията. Другата пък обичала 
да експериментира непрекъснато, про-
карвайки своите вкусове и виждания в 
изпитаните вече ястия. И двете са рабо-
тили за кратко като готвачки, но Анто-
нио е първият професионален готвач в 
семейството. Младият мъж признава, че 

бабите му са неговият първи източник 
на кулинарното му вдъхновение.

„Обичам

всеки път да готвя 
нови неща

Обичам да чистя риба и да приготвям 
нестандартни ястия с риба. Едно от тях е 
изчистена риба, овкусена с билки и под-
правки, която се завива и изпича в мно-
голистно тесто. Върху тестото се рисува 
рибата и когато се изпече, изглежда като 
истинска златна риба“, разказва ентуси-
азирано талантливият готвач, цитиран 
от Lifebites.bg.

Антонио е едва 17-годишен, когато 
тайно от семейството си прави първи 
опит да отвори собствена пицария. На-
чинанието му се оказва неуспешно. Въ-
преки несполуката, той продължава да 
прави пици в различни ресторанти в Со-
фия и да се усъвършенства като готвач.

Работи в няколко италиански ресто-
ранта и от всеки главен готвач науча-
ва по нещо ново. Първият и много ва-
жен период в кариерата му е работата 
в един от най-реномираните ресторан-
ти в София – „Марсилия“. Там бъдещият 
майстор-готвач усвоява тънкостите на 
фюжън кухнята и се научава да приготвя 
ястия, добавяйки нетрадиционни аро-
мати и смесвайки различни храни. Това 
е мястото, където младият Антонио за 
първи път попада в екип от професио-
нални готвачи, които работят съвместно 
за усъвършенстване на тази сравнител-
но нова за това време в България кон-
цепция за приготвяне на ястия.

За него кулинарията е голям занаят. 
Антонио споделя, че навсякъде, където 
е работил

главните готвачи 
са пазили рецептите

и идеите си в тайна.
„Работил съм с главен готвач, който 

готви и след това изхвърля рецептата 
си в кошчето, за да не може никой да я 
види. Но от опит зная, че най-лесно се 
краде техниката на приготвяне, ако ус-
пееш да я видиш и да осъзнаеш кое е съ-
щественото“, допълва българинът и се 
връща назад в спомените си, когато са-
мият той тайничко си водел записки. И 
досега пази цялата торба с рецепти, кои-
то е събирал през годините.

Съвсем скоро Антонио възнамерява 
да направи готварски сайт с измисле-
ни от него рецепти, където ще показва 
различни техники на готвене. Но мечти-
те му са големи, а част от тях са свърза-
ни с Родината. Въпреки че има успешна 
кариера в страната на неограничените 
възможности, българинът мечтае един 
ден да се върне в страната ни и да на-
прави курортно екоселце с бар-ресто-
рант и малък хотел.

От софийски 
пицар до майстор-
готвач в Лас Вегас
Антонио Трифонов успява да впечатли френски 

шеф и да сбъдне американската си мечта
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А
лександър Димитров учи 
чужди езици от дете, а днес е 
полиглот, който не спира да 
се развива. Въпреки допира 
до много и различни тради-

ции и култури обаче, студентът не прес-
тава да търси вдъхновение и в българ-
ските. Любовта му към българския език 
го води до един интересен експеримент, 
който се превръща в успешен проект и 
негово трайно занимание. Днес млади-
ят мъж води безплатни курсове по бъл-
гарски език на младежи от 20 различни 
държави, в които споделя страстта си 
към изучаването на чужди езици и ува-
жението към България, нейната култура 
и традиции.

Ентусиастите в неговите курсове са 
любопитни млади хора от различни 
краища на света. Има такива от Мекси-
ко, Южна Корея, Перу и даже 
от Филипините. На тях 
Александър обяснява 
как се прави бани-
ца и

как се пише 
буквата Ж

разкрива им 
различни аспе-
кти от традиции-
те и културата на 
България.

„Изненадах се от 
огромния интерес“, 
споделя Александър Ди-
митров пред „Свободна Ев-
ропа“. Той е впечатлен как всеки от 
курсистите полага усилия, за да научи 
основни фрази от българския език и да 
опознае българските обичаи и история-
та на страната. Една от основните цели 
на младия мъж е да превърне България 
в разпознаваема страна и всеки от тези 
младежи да я запомни с нещо.

Самият Александър винаги е бил лю-
бопитен да научава нови неща и затова 
успява да намери подход към курсисти-
те.

Днес той работи като екскурзовод за 

Free So�a Tour, къде-
то разпространява 
културата на Бъл-
гария сред малки 
и големи посети-
тели. Този декем-

ври Александър е 
поканен като лектор 

в TEDxLozenets, къде-
то ще сподели „тайната“ 

за бързо и

лесно научаване 
на чужди езици

Освен родния български, Александър 
говори свободно пет езика - английски, 
френски, испански, португалски и ру-
мънски.

Езиците го мотивират да опознае как-
то историята, така и географията и кул-
турата на дадена страна, споделя той. 
„Като знаеш език, можеш да се докос-
неш до много повече хора и да научиш 
нещо от тях“. Пет езика и стотици турове 
по-късно, Алекс решава да се впусне в 

преподаване и на майчиния си език.
Уроците му обаче не свършват с нау-

чаването на български фрази и думи. По 
време на всеки час той запознава учас-
тниците с различна културна тема: от ту-
ризъм до българска литература и музи-
ка.

„Идеята е да си изградят колкото се 
може по-богата представа за България“, 
разказва за намеренията си Димитров. 
За „културната програма“ график няма 
- самите участници избират какво биха 
искали на научат. „Кога ще говорим за 
българска кухня? Искам да се науча да 
правя баница“ е само един от любопит-
ните въпроси, които Алекс получава 
всяка седмица.

Интересът на участниците към Бълга-
рия е толкова разнообразен, колкото и 
самите те, казва Алекс. „Когато бях на об-
мен в България, ми се струваше, че ки-
рилицата е като от друг свят.

Исках свободно да си говоря с мест-
ните, а сега най-накрая ще мога“, споде-
ля Ками от Франция - един от курсисти-

те на Алекс.
Само две седмици след началото на 

курса Алекс 

се радва на бързия 
напредък на всички 
участници

„Едно момиче от Китай още от първия 
път се справи отлично с произношение-
то на български“, твърди той. Най-голя-
мо удоволствие обаче Александър из-
питва от искрената любознателност на 
курсистите към особеностите на езика. 
„Пращат ми написана азбуката в тетрад-
ките си, питат ме кое е вярно и кое не. 
Най-хубаво е като видя, че сами се зани-
мават извън учебно време.“

За Александър Димитров магиче-
ска „формула“ за научаването на езици 
няма. За бъдещи курсове по български 
език и култура си той разчита на посто-
янството на участниците и техния инте-
рес. „Аз имам вдъхновение и участни-
ците също: има всички предпоставки 
проектът да продължи!“.

Да „посееш“ българския дори в 
Перу: Проектът на един студент
Александър Димитров е полиглот, но сега преподава своя език на чужденци

Сн.: Свободна Европа

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Б
ългарин, учил и работил в 
САЩ, спечели крупна сума от 
победата на Джо Байдън на 
президентските избори в Аме-
рика.

Успехът на демократа донесе на Пла-
мен Станоев печалба от 75 хил. лева. Су-
мата е спечелена от букмейкърска фир-
ма, като печалбата е взета на два етапа. 
Първите 21 хиляди Пламен спечелил 
след номинирането на Байдън за канди-
дат на Демократическата партия и още 
54 хил. лв. след победата на демократа 
на същинските избори тези дни.

Пламен е лидер на БСП в Доспат и е ис-
тински

запален по 
американската политика

Искрата пламнала, след като участ-
вал като доброволец в кампания на Де-
мократическата партия в Америка през 
2008 г. Тогава той бил студент по право 
в Благоевградския университет и е бил 
на бригада в САЩ. След трите месеца в 
Аляска той останал 3 години в Чикаго. 
Там започнал работа при един от спон-
сорите и поддръжниците на кмета Ри-
чърд Дейли. Българинът бил впечатлен 
от фамилията Дейли - баща и син, които 
управляват третия по големина град в 
САЩ близо половин век. Включил се и в 
кампанията на бившия президент Барак 
Обама.

Пламен присъствал на победната реч 
на Обама в Гранд Парк Чикаго и успял да 
чуе на живо станалото известно после 
обръщение: „Има ли още някой, който се 
съмнява, че Америка е страната, в която 
всичко е възможно? Тази вечер отгово-
рът е ваш.“. Изпитаната еуфория там и усе-
щането за съпричастност към победата 
са сред поводите той да започне да сле-
ди американската политика и президент-
ските кампании в САЩ. Пламен казва и че 
това е причината да започне да се зани-
мава с политически анализи и прогнози.

Дипломираният юрист се върнал в 
България, но продължил да следи

политическите процеси 
зад Океана

В началото на 2020 г. залага немал-
ка сума за номинация и победа на Джо 
Байдън, което му 
носи солидната пе-
чалба от общо 75 
хил. лева. Още през 
юни, когато партия-
та го издигна офи-
циално, букмей-
кърската компания 
му изплаща първия 
транш от 21 хил. лв. 
Станоев решил да 
заложи и за победа 
на демократа сре-
щу Доналд Тръмп.

Пламен стигнал 
до печалбата след 
изработването на 
специален алгори-
тъм за победата. 
Той бил с 10 инди-
катора, три от тях 
били социални, а 
други три - полити-
чески.

„Разработеният алгоритъм сочеше по-
беда за Джо Байдън. А това, че е по-бли-
зък до възгледите ми, ме накара да иг-
рая с по-голяма сума“, обясни Станоев, 
цитиран от „24 часа“. Идеята да напра-
ви алгоритъм и начинът му на действие 
той заимствал от едно интервю на бив-
шия държавен секретар на САЩ Хенри 
Кисинджър от 1973-а. Тогава по сходен 
начин Кисинджър прогнозирал възкач-

ването на Дън Сяопин, дългогодишният 
лидер на Китайската народна република.

„Имам печалби и от

залагания в други държави
които са по-ниски - заложих за лейбъ-
ристката Джасинда Ардърн в Нова Зе-
ландия, в Нидерландия за Марк Рюте от 
Народната партия за свобода и демокра-
ция. В Англия познах, че Борис Джонсън 
ще е изборът на консерваторите след ос-
тавката на Тереза Мей“, обяснява млади-
ят политик, цитиран от „24 часа“. Той е ра-

ботил 4 г. в община 
Доспат, но преди 2 г. 
напуснал заради ни-
ско заплащане.

„За печалбата от 
победата на Байдън 
като служител в об-
щината трябваше да 
работя над 10 годи-
ни“, изчислява Ста-
ноев. Родителите му 
са едни от първите 
в родопския град, 
които преустройват 
къщата си в семеен 
хотел.

Станоев обаче не 
участва в семейния 
бизнес. Коронави-
русът и наближа-
ващите парламен-
тарни избори в 
България, на кои-

то го чака работа като партиен лидер, го 
спират да отиде в чужбина в държава, къ-
дето му предстоят залагания.

За себе си Пламен казва, че е избрал да 
живее сред красотата на природата в ро-
допския град Доспат, откъдето може спо-
койно да работи, като следи и анализи-
ра различни чуждестранни предизборни 
кампании. Вече е отправил поглед и към 
президентските избори през април 2022 
г. във Франция.

Българин спечели хиляди 
от победата на Байдън
Пламен Станоев, който работил като студент 

за демократите, заложил на тях през юни

ботил 4 г. в община 

Сн.: „24 часа“

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Полша и Унгария блокираха 
бюджета на ЕС

Полша и Унгария блокираха бю-
джета на Европейския съюз зара-
ди клауза, която обвързва отпус-

кането на средства с върховенството на 
закона. Пакетът включва и 750 милиарда 
евро спешни възстановителни фондове 
за коронавирус. Двете държави са под-
ложени на остри критики за нарушаване 
на демократичните ценности в догово-
ра за създаване на Съюза. Брюксел ги разследва за подкопаване на независи-
мостта на съда, медиите и неправителствените организации.

Париж премахна лагер 
с над 2000 мигранти

Френските сили на реда еваку-
ираха голям мигрантски лагер 
край националния стадион „Стад 

дьо Франс“ близо до Париж. Там от ав-
густ досега постепенно се бяха настани-
ли около 2400 души, които многочисле-
ните полицейски сили преместват в 26 
приемни центрове и спортни зали. По-
лицията заяви, че целта на операцията 

е законно пребиваващите да бъдат настанени в подходящи места, а незаконно 
пребиваващите нямат място в страната. Преди разпределянето им мигрантите 
ще бъдат тествани за COVID-19.

10 жертви при пожар в COVID 
отделение в Румъния
Десет души загинаха при пожар в 

интензивно отделение за COVID-19 
в източния румънски град Пятра 

Нямц. Други седем души са пострадали, 
сред които дежурният лекар, който се 
опитал да се притече на помощ на жерт-
вите. Той е с изгаряния от втора и трета 
степен по 80 процента от тялото. Гово-
рителката на спешна помощ в северния 
окръг Нямц Ирина Попа заяви, че пожа-
рът е обхванал две стаи с 16 болни от коронавирус пациенти от интензивното от-
деление, преди да бъде потушен.

Арести за зрелищен обир  
в Дрезден преди година

Трима души са арестувани във връз-
ка с проникването в трезора на 
световноизвестния музей „Грюнес 

Гевьолбе“ в Дрезден. При зрелищния 
обир през 2019 г. бяха откраднати на-
кити и произведения на изкуството на 
стойност 1 милиард евро. По информа-
ция на полицията в Саксония до арести-
те се е стигнало след след мащабна по-

лицейска акция в берлинския квартал „Нойкьолн“, при която са претърсени 18 
обекта. Задържаните са добре известни в подземния свят, но следи от плячката 
все още не са открити.

Борис Джонсън отново е  
под карантина
Британският премиер Борис Джон-

сън се е самоизолирал след кон-
такт с човек, заразен с новия коро-

навирус. През април Джонсън прекара 
няколко дни в интензивно отделение, 
след като се разболя тежко от COVID-19. 
В понеделник сътрудници на британ-
ския премиер съобщиха, че той се чувства добре и няма никакви симптоми на 
причиняваното от коронавируса заболяване след контакт със заразен по-рано 
тази седмица.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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П
родължителният развод 
между Великобритания и 
Европейския съюз е към 
края си. От 1 януари дого-
дина Брекзит ще е факт и 

много европейци и британци ще се из-
правят пред новата реалност. Туристи-
те, студентите, пътуващите по работа и 
много други, които бяха свикнали да пъ-
туват безпрепятствено от над 45 години 
между Великобритания и ЕС, ще трябва 
да се съобразяват с много нови изисква-
ния.

От тази дата британците в ЕС ще бъдат 
приемани като граждани на трета стра-
на и повече няма да ползват свободата 
на движение, за да работят, да учат или 
да се пенсионират на територията на ЕС 
и на съдружните му държави (Норвегия, 
Исландия, Швейцария).

Великобритания от своя страна ще 
третира гражданите на ЕС като повече-
то „небританци". С тази разлика, че ли-
цата с доказано постоянно пребивава-
не в страната преди края на 2020 г. ще 
запазят правата си съгласно сключено-
то в края на 2019 г. споразумение за из-
лизане на Великобритания от ЕС, пише 
„Дневник“. Обратното също е вярно за 
пребиваващите в ЕС британци.

Туристи
Британските туристи вероятно ще 

трябва да се въоръжат с търпение за 
процедурите за влизане в ЕС, макар и 
двете страни принципно да се разбраха 
за взаимно освобождаване от визи.

Може да им се наложи да доказват, 
че имат застраховка и разполагат с дос-
татъчно финансови средства или с об-
ратен билет. Престоят им в ЕС ще бъде 
ограничен до максимум от 90 дни в 
180-дневен период.

Европейците пък ще могат да влизат 
на британска земя с обикновена лична 
карта до октомври 2021 г., след което 
ще трябва да представят паспорт. Разре-
шеният им престой ще е максимум шест 
месеца.

Ще има обаче и изключения. Някои 
неевропейски придружители на граж-

данин на ЕС ще имат нужда от виза.
Гражданите на Ирландия и Велико-

британия ще продължат да имат пълна 
свобода на движение съгласно старо 
двустранно споразумение.

Служебни пътувания
Въпросът за граничния контрол при 

служебни пътувания е сред все още не-
решените въпроси между европейци и 
британци.

При командировка или заплатена ус-
луга може да се поиска виза и/или раз-
решение за работа съгласно действа-
щото законодателство в съответната 
страна от ЕС.

От британска страна европейците 
може да бъдат третирани като гражда-
ни на т.нар. облагодетелствани страни, 
тоест да им трябва разрешително, за да 
работят, но не и за да присъстват на слу-
жебна среща или да участват в профе-
сионално обучение.

В същия ред на мисли, гражданите на 
ЕС, които имат предложение за работа 
във Великобритания, ще трябва да дока-
жат известно ниво на владеене на езика 
на Шекспир, като равнището на заплата-
та им ще се определя със закон.

Студенти
От януари европейските студенти ще 

трябва да представят виза за универси-
тетски престой над шест месеца във Ве-
ликобритания. Те ще трябва и да плащат 
по-високи студентски такси - до чети-
ри пъти повече за медицина или някои 
престижни дипломи за докторска сте-
пен.

Според изследване на британския 
парламент в британските университе-
ти е имало 143 000 студенти от ЕС през 
учебната 2018-2019 г.

Това увлечение на младите европей-
ци може да затихне в бъдеще, което ще 
е и за сметка на британските финанси. 
През 2015 г. чуждестранните студенти са 
внесли 25,8 милиарда лири (29 милиар-
да евро) в икономиката на Великобрита-
ния. Страната е смятана за втората най-
предпочитана в света за получаване на 
висше образование след САЩ.

Заради Брекзит британските студенти 
вече няма да могат да ползват програ-
мата „Еразъм“, която е позволила на ми-
лиони млади хора да прекосят граници, 
за да следват в друга европейска страна.

Имиграция
Понастоящем около 1,3 милиона бри-

танци пребивават в ЕС, а 3,6 милиона ев-
ропейски граждани живеят във Велико-
британия. Правата им са защитени, ако 
са се установили преди 31 декември 
2020 г.

Въпросът обаче ще стои съвсем дру-
гояче за желаещите да емигрират след 
1 януари.

Един пример - британците, които ис-
кат да се установят във Франция, Испа-
ния или Германия (любимите им страни 
за работа или пенсиониране), ще се из-
правят пред същите препятствия като 
останалите граждани на трети страни за 
неща като здравна застраховка, доказ-
ване на равнище на доходи или езикови 
изисквания.

Великобритания пък от 2021 г. ще въ-
веде точкова система, която силно ще 
затрудни европейците да се установят в 
страната. Ще се вземат предвид възрас-
тта, познанието на английски и финан-
совите ресурси.

Брекзит: Какво се променя 
от 1 януари 2021 г.?
Туристи, студенти, пътуващи по работа и др. ще трябва да се приспособят към новата реалност

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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„Щастлив съм! Не мога да 
повярвам, че това ми 
се случва!“, казва раз-
вълнуван Сунай, като 
разлиства новата си 

книга. Тя е седмата подред, която изда-
ва зад решетките, и третата програма за 
самокоригиране на лишените от свобо-
да. А той още не може да повярва, че из-
дателство „Кибеа“ по своя инициатива я 
е издало безплатно, с респект към него-
вата мисия зад решетките.

Трети ден е в отпуск и се опитва да 
оползотвори всяка минутка на свобо-
да с 13-годишната си дъщеря Елиф и с 
родителите си Виждан и Ремзи. Щаст-
лив е, че може да поговори свобод-
но и с 20-годишния си син Доан, който 
е в Лондон. Благодарен е, че всички те 
са продължили да му вярват през бли-
зо 14-те години зад решетките от общо 
20-годишната му присъда за убийство.

Забравете всички истории за без-
скрупулни убийци, които всяват ужас 
зад решетките; които малтретират, уни-
жават, изнудват и тъпчат лишените от 
свобода. Кметът на затвора идва. Той 
ще ви разкаже приказка, каквато нико-
га не сте чували. За възхода и падени-
ето, за престъплението, възмездието, 
катарзиса и покаянието; за силата да 
останеш човек и за мисията

да спасяваш душитe 
на другите

когато не си успял да спасиш своята.
Откъде да започна?... Може би от дет-

ството, когато е бил едно добро и по-
слушно дете. Помагал е на родителите 
си, а те са го учили да бъде честен, ис-
крен, точен. До 2007-ма Сунай Ремзи 
Мехмед е младият, красив, умен и успе-
шен любимец на една от най-влиятел-
ните български партии. Лидер на мла-
дежката организация, печелещ всички 
избори на всякакво ниво.

Анализатори предричат бляскава ка-
риера на харизматичния оратор, водач 
и голямата надежда на партията. А той 
е влюбен в политиката от тийнейджър, 
гледа в захлас първите оратори на три-
буната на Народното събрание след 
промените и мечтае един ден да стане 
като тях. Затова завършва политология 
в Нов български университет и по-къс-
но семестриално – право в Русенския 
университет.

„Знаеш ли какво е едно обикновено 
момче от турската махала да стигне до 
нивото заместник областен на партия-
та?... Къде щях да бъда сега? В Народно-
то събрание“, казва Сунай.

Когато е само на 25 години, разработ-
ва проекти, които променят мисленето, 
живота и реализацията на хората в тур-
ската махала в Силистра. Лидерът Сунай 
Ремзи прокарва политика за стимули-
ране на образованието сред неграмот-
ните жени от етническите малцинства. 
Не иска те да стават перфектните дома-
кини, жени на честта и секс робини на 
мъжа мюсюлманин. Работи на терен в 
махалата в Силистра и ги стимулира да 

учат. През тази година Сунай Ремзи е из-
бран за

най-перспективен 
млад политик

на България.
Създава политическа академия, ака-

демична и младежка организация, ста-
ва и тайният архитект на женска орга-
низация. А от трите силни структури 
създава банка кадри, които обучава. Су-
най Ремзи преобръща и манталитета на 
хората от турския етнос, като се бори с 
негласната забрана мюсюлманин да се 

жени за християнка и обратното.
Той преобръща и представите на 

етноса си за религия и образование, 
като твърди, че „образован не значи по-
малко да почиташ и спазваш религията 
си“. Води борба срещу ранните бракове 
на момичетата от малцинствата, срещу 
порочната практика „дете на 15 години 
да ражда дете“... „Независимо от всичко 
това, аз съм българин и където и да съм 
работил, над бюрото ми е имало порт-
рет на моя идол Васил Левски“, казва 
Сунай.

Никой никога няма да разбере защо 

блестящият млад лидер стига до пре-
стъпление. Сунай не помни какво точно 
се е случило във фаталната нощ на 26 
март 2007 г. Заради проблеми в бизне-
са поглъща 400 г уиски, плюс неизвест-
но колко таблетки талвон - за подсилва-
не на мозъчните функции. Убийствена 
комбинация.

Тялото на застреляния млад циганин 
Марин Маринов повече от 2 дни лежи 
в офиса на заведението „БГ клуб“, соб-
ственост на Сунай. Защо се е стигнало 
до големия конфликт между тях, той не 
желае да коментира: „Щом Марин е по-

чинал, а аз съм жив, значи аз съм винов-
ният, а той - невинният“.

Признава за своя голяма грешка, че

панически 
бяга в Турция

В затвора „Картал“ в Истанбул се 
сблъсква с всички ужасии на живота 
зад решетките. Когато го преместват в 
затвора „Малтепе“, отново е лидер - от-
говорник за всички лишени от свобода 
чужденци.

От 2009 г. е в затвора „Белене“ и там 
естественият, издигнал се от махалата 
си лидер, много бързо се издига отно-
во. Споделя, че той си знае как е оцелял 
физически и психически зад решетките. 
От 2010 г. е неизменен кмет на затвора 
в Белене, а от 2016 г. - и председател на 
„Затворническа лига - България“, защи-
таваща правата на всички лишени от 
свобода у нас.

Кметът е душата и сърцето на заклю-
чените хора, техен защитник, изповед-
ник и мотиватор. Визионерът посреща 
всеки нов събрат, като го мотивира да 
не проспива престоя си в затвора, а да 
учи и да се развива. Бори се за спася-
ването на всяка душа - да мине през се-
беопознаване, покаяние, катарзис и ре-
шение да промени съдбата си.

С богатата си институционална кул-
тура Сунай полага много усилия за за-
пазването на затвора, който два пъти 
е пред закриване. Бори се и да запази 
училището до IV клас, с възможност да 
стане до VII клас. Визионерът мотивира 
неграмотните си събратя с думите: „Ис-
каш ли да станеш като мен, „марката Су-
най Ремзи“?... Тогава учи!“.

Той осигурява средства за ремонт на 
килиите и реставрира и прави дейст-
ващ

християнския параклис 
в затвора

Бившето ръководство два пъти се 

опитва да го превърне в класна стая и 
столова, а той, мюсюлманинът, го бра-
ни, сякаш е джамията, в която се моли 
баща му.

Зад решетките Сунай организира из-
даването на вестник „Делник“ (сега - в. 
„Персин“), литературен кръг „Голямо-
то четене“, разширява и обогатява биб-
лиотеката, пише и поставя пиеси, ор-
ганизира футболни турнири, различни 
курсове - „Правен“, по чужди езици, шо-
фьорски, готварски... Успехите го моти-
вират да разработи и специални про-

грами за коригиране.
През 2015 г. той създава „Програма за 

самопомощ на българските затворни-
ци“, за да може лишените от свобода да 
си помагат сами при позитивната про-
мяна в поведението и адаптирането в 
затвора. Иноваторското при нея е обу-
чението по модела „Равен обучава ра-
вен“ (лишен от свобода обучава лишен 
от свобода) - нещо, което

за пръв път 
се прави в България

През юни 2015 - юни 2016 г. в нея се 
включват 82-ма лишени от свобода за 
първи път.

През 2016 г. Сунай Ремзи разработва 
„Програма от А до Я“ (за самокоригира-
не на българските затворници - работа 
с рецидивисти), реализирана успешно 
през 2017-2018 г. В нея участват 93-ма 
лишени от свобода, предимно много-
кратно осъждани и с присъди за теж-
ки деяния. Създадена е с цел самоко-
рекция, като успешен старт при бъдеща 
ресоциализация. И двете програми Су-
най Ремзи издава в книги, които са раз-
пространени във всички български за-
твори.

Новата „Програма за себереализира-
не“, издадена безплатно от издателство 
„Кибеа“, е за подготовка и управление 
на предизвикателствата, очакващи ли-
шените от свобода след изтърпяване на 

наказанието. В нея Сунай подготвя съб-
ратята си за връщането им в общество-
то, като разглежда всички най-важни 
проблеми, с които те ще се сблъскат

след излизането 
от затвора

Своеобразният наръчник за лишени 
от свобода, на които предстои излиза-
не в рамките на година, съдържа полез-
ни теми като „Извън решетките - стъпка 
по стъпка“, „Реинтеграционна програма 
за правонарушители“, „Банково креди-
тиране“, „Аз търся работа“. Подготвя ги 
за превенция на зависимостите, разра-
ботване и реализиране на проекти. За-
познава ги с българските закони, соци-
алното подпомагане, трудовата заетост 
у нас и в ЕС...

В книгата има курс по себеуваже-
ние, себереализиране и повишаване на 
собствената пазарна стойност, пише за 
семейни ценности, радикален ислям, 
телефонни и банкови измами, предпаз-
ване от агресията по пътя. Представени 
са програмите на Разплащателна аген-

ция, Фонд „Земеделие и гори“, Фонд „Тю-
тюн“. Има и курсове по строителство, 
фризьорство, готварство...

„Всички тези програми нямаше да ре-
ализирам, ако не срещах разбиране от 
ръководството на затвора „Белене“, ако 
не работехме в партньорство“, казва Су-
най. Дори и през отпуската си е продъл-
жил да работи.

От няколко месеца е преместен в За-
творническото общежитие от открит 
тип (ЗООТ). И там е

„живата легенда“
и „кметът“, макар да е сдал поста. И там 
се е развъртял и набързо е организирал 
ремонти, създал е библиотека, бори се 
за фитнес зала и ново игрище за 80-те 
лишени от свобода в общежитието.

„Стопил“ е с работа част от присъда-
та си и му остават по-малко от 3 годи-
ни. „Като изляза, ще стана най-добрият 
български мотиватор в чужбина, ще ви-
диш“, казва визионерът и вече има куп 
идеи с какво ще се занимава на свобо-
да.

Сунай Ремзи – приказка от затвора, 
каквато никога не сте чували
XМюсюлманинът прави действащ християнския параклис зад решетките

БОРЯНА АНТИМОВА

Сн. Нова телевизия

На представянето на книгата на Борислав Радославов (вляво) „Дядо Добри - светецът от Байлово“ в 
Младежкия театър, София, 2018 г.

Сунай Ремзи (вдясно) представя книгата на световния шампион Детелин Далаклиев (вляво) „Никога не се 
предавай“ пред лишените от свобода в затвора Белене.

Корицата на новата му книга „Програма за 
себереализиране“. С Румен Максимов (вдясно), 
треньор на малките футболисти на ФК „Гигант“ 
Белене, с които Сунай работи.

Благодарение на мюсюлманина Сунай Ремзи параклисът в затвора Белене грее и в него вече има служения за празниците. 

Сн.: в. "Последник"

С дъщерята Елиф - щастливи заедно по време на 
отпуска му, 2020 г.
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Пиша този текст, защото имам проблем...
Проблемът ми е сериозен. Опитвам се да намеря последо-

вателност в управлението на страната ни и не мога.
Ето, днес Банов вика: Ще правим тестове на всички, които 

идват на културни събития.
И аз викам - супер. И си мисля - добре де. Сега тестове няма. 

За да отидеш до безплатен тест, трябва да се обадиш по теле-
фона, да кашляш, после да си отрежеш два пръста с кухнен-
ски нож за хляб, докато РЗИ те гледат по Viber, после да ди-
шаш 25 минути „Кале“ по Скайп линията на „Бърза помощ“ и 
после да се обесиш пред входа на кварталната поликлиника.

А изведнъж се оказа, че безплатен тест ще има, ако отидеш 
на кино.

Освен ако не съм се объркал и Банов не е казал днес, че 
просто ще отидем всички на кино. В прекия и преносния слу-
чай...

Не бе, поправете ме, ако бъркам, но само преди няколко 
месеца, още преди да са обявили първото извънредно поло-
жение, същият тоя фамозен министър на културата вдигна 
ръка на заседание на Министерски съвет и каза: „Аз затварям 
всички културни институти в страната сега, веднага, и в този 
момент.

И ги затвориха, а още почти нямахме случаи на COVID-19 на 
клетата българска територия.

А сега същият министър вика - ЗА НИЩО НА СВЕТА НЯМА 
ДА ЗАТВАРЯМЕ, ТОЯ COVID НЯМА ДА НИ СПРЕ“.

Да де, ама, докато говори това, май не знае, че всъщност 
в България районните и общински кметове вече затвориха 
и запечатаха повечето зали. На читалища, на общини, на те-
атри... абе всички.

И какво се получава? Получава се следното - култура има... 
зали няма.

Тестове за болни няма - тестове за зрители има.
Ама зрители няма да има, щото зали няма...
Абе изобщо - ако не сте ми схванали мисълта, не ви обвиня-

вам. Това е такъв невероятен Параграф 22, че едва ли мога да 
ви го обясня логично.

Седя и си мисля - колко пъти се врътнаха на 180 градуса 
тези, които ни управляват, в последните месеци. С маски, без 
маски, с маски, без маски, с маски...

За трима болни затворихме училищата, сега за стотици бо-
лни в сферата на образованието и няколко починали вече го-
ворим, че училищата са безопасни.

Е, в кой от двата случая бяха прави управляващите? Тогава 
или сега?

Кога им вярвахте? Тогава или сега?
Питам се и кога те, онези чудни титани на мъдростта от 

„Дондуков“, бяха загрижени за нас? Когато без кризи и епи-
демии държаха пенсиите на нивото на клиничната смърт или 
тогава, когато парите свършиха, а същите мъдреци решиха да 
дават на пенсионерите с по 50 лева отгоре... Че идат избори.

Чудя се как така имахме половин година да се подготвим, 
а сега сме по-неподготвени, отколкото бяхме в началото на 
годината.

А бе чудя се всичко това и се опитвам да си представя как 
след месец съм решил да ида на театър. Бекет - „В очакване 
на Годо“.

Пиесата започва с бъркане в носа. И завършва с очакване... 
ама не на Годо, а на РЗИ, които обаче са толкова заети, че я ги 
дочакаме, я не...

Антигени...
Притежавате ги, ако сте антигений.
И знаете ли. Това, от което страдаме в момента, не се уста-

новява с бъркане в носа. Защото управлението постоянно ни 
бърка, ама не точно там...

А сега е време за култура. Да се хващаме за кобура.

ВЕНЦИ 
МИЦОВ

Антиген  
и антигений

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

Антиген  
и антигений

„Ами след това може и за 
лумбаго да ги видим... Защо 
да не направим и аптеки 
пред театрите.“

Шефът на комисията по 
култура в парламента Вежди 

Рашидов коментира идеята 
на министъра на културата 

на всеки посетител в 
театъра да минава бърз 

тест за COVID-19

„Взимам текила и вино и отивам в Белия 
дом.“

Така звездата в Националната 
баскетболна асоциация (НБА) Леброн 

Джеймс отговори на въпрос дали ще отиде 
в Белия дом след победата на Джо Байдън

„Благодарение на лекарите я построихме тая 
магистрала.“
Премиерът Бойко Борисов, след като благодари на 

лекарите, че лекуват болните от коронавирус и 
те се връщат бързо на работа

„Мястото на Тръмп е в 
затвора.“

Попкралицата Мадона след 
победата на Джо Байдън

„В следващия епизод на ДЖИПКА ТВ 
очаквайте: Борисов инспектира със 
специалисти по полагане на асфалт току-
що купена медицинска апаратура.“

Владислав Тодоров по повод инспекцията на 
Бойко Борисов на магистрала „Европа“ със 

здравния министър и шефа на „Пирогов“

https://www.facebook.com/nasko17


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

18 - 24 ноември 2020 г.32

 в цифри

-каратов диамант бе открит 
в Ботсвана. Белият скъпо-
ценен камък е четвърти-
ят по големина диамант, 
намиран някога. Канадска-
та минaтa „Карове“ в аф-
риканската страна, къде-
то е открит, cтaнa пoпyляpнa 
c цeннитe си нaxoдки. Пpeз 
2015 г. cъщaтa кoмпaния oткpи там 
1109-кapaтoвия „Леседи ла Рона“, А 
пpeз 2020 г. в минaтa ca извадени 31 
диaмaнтa c тeглo нaд 100 кapaтa.

-годишна присъда бе от-
менена от съдия в Лос 
Анджелис, а мъжът, осъ-
ден да стои пет века зад 
решетките заради нена-
силствено престъпле-
ние, бе освободен. През 
1991 година Сереси е бил 
осъден за пране на пари 
от кокаинов картел. Датата 
на освобождаването била 
8 юли 2416 година. Според 
съдиите Сереси е бил най-
малко виновен от всички 
осъдени.

222 505

непокътнати саркофага с 
мумии бяха намерени при 
откриването на древна съ-
кровищница в Египет. За-
печатаните дървени ковче-
зи били открити в три гробни 
шахти на дълбочина 12 метра. 
Археолозите отвориха един 
ковчег, за да открият мумия, 
обвита в погребален саван, 
украсен с ярко оцветени йе-
роглифични картини. Наход-
ката датира отпреди повече 
от 2500 г.

100998

дни с COVID-19 прекара 
англичанин и въпреки се-
риозното протичане на 
болестта, той бе излеку-
ван и бе изписан преди 
дни в добро състояние. 
Али Сакалиоглу проявява 
симптомите на COVID-19 в 
края на март, когато на Ос-
трова за първи път е обяве-
на национална блокада за-
ради пандемията. По време 
на лечението получава ин-
фаркт и инсулт, поставен е 
в кома, но всичко има щаст-
лив край.

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
ушенето е вредно за вашето 
здраве! Може би това е „най-
баналната“ фраза, която не-
прекъснато чуват пушачите. 
Глобалната „епидемия“ от тю-

тюнопушене всяка година води до смър-
тта на около 6 млн. жители на планетата, 
както и на около 600 хил. души, които не 
са пушачи, но са потърпевши от вредното 
вторично въздействие на цигарения дим.

Тютюнопушенето е една от най-широко 
разпространените нездравословни при-
вички, която зависи единствено и само 
от отделния човек. Представлява тежка 
битова интоксикация на човешкия орга-
низъм и е рисков фактор №1 за множе-
ство болестни състояния, инвалидизация 
и преждевременна смъртност. Доказано 
е, че 80-90% от хроничните заболявания 
на дихателната система, 80-85% от бело-
дробния рак, 30% от всички злокачестве-
ни заболявания и 25-43% от исхемична-
та болест на сърцето са пряко свързани 
с пушенето.

Сърдечносъдовите заболявания, при-
чинени от употребата на тютюн, са една 
от основните причини за смърт по света. 
Тютюнопушенето освен на белите дробо-
ве

вреди на мозъка 
и поколението ни

Има обаче и други лоши навици, за кои-
то се говори много по-рядко. Те са не по-
малко, ако не и по-разрушителни от ци-
гара, изпушена след обилен обяд. Да ги 
изключите от живота си поотделно или 
всички наведнъж, е самостоятелен избор 
на всеки един от нас. Но всяка стъпка, на-

правена в тази посока, ще допринесе за 
повишаване на качеството на живота ни, 
а може би ще го удължи.

Дори и да не пушите обаче, винаги ще 
има навици, от които трябва да се откаже-
те или да ограничите, за да направите жи-
вота си по-добър. Например, започнете 
да се наспивате добре. Или спрете да се 
припичате на слънце в горещините.

Проучване от 2018 г. потвърди, че

нездравословните диети 
убиват повече

хора по света, отколкото алкохолът и 
цигарите взети заедно. Такива диети са 
причина за 11 млн. смъртни случая го-
дишно – повече, отколкото причиня-
ва тютюнопушенето, според проучва-
не, цитирано от The Guardian. Всички те 
биха могли да бъдат предотвратени.

Най-големият проблем не е боклукът, 
който ядем, а питателната храна, която не 
ядем, казват изследователи. Докато ни-
кой не оспорва, че захарта и трансмазни-
ните са вредни, повече смъртни случаи 
всъщност са резултат от липсата на здра-
вословни храни в нашата диета, устано-
вява проучване, проведено от Института 
за измерване и оценка на здравето (IHME) 
в Сиатъл, което медицинското списание 
Lancet публикува.

Основните причини за смърт, свързана 

с лоша диета, са сърдечните удари и ин-
султите, последвани от рака и диабет тип 
2. По-доброто хранене би могло да пре-
дотврати смъртта на един от всеки пет 
души по света.

Според Джулиан Холт-Лунстад, психо-
лог от университета в Бирмингам,

самотата съкращава 
живота

по същия начин, както навикът да се пу-
шат по 15 цигари на ден. Явлението се 
определя като „социална епидемия“ и то 
засяга 9 млн. граждани на Великобрита-
ния. Самотата е толкова вредна за здра-
вето, колкото и затлъстяването. Тя вече 
засяга не само хората от третата въз-
раст, но и по-младите поколения. Из-
ключително вредна е - уврежда мозъка 
и имунната система, води до депресия, а 
в някои случаи и до самоубийство.

Офисният стол е основният враг на 
здравето в града. Доста учени са устано-
вили, че колкото повече време прекарва 
човек в седнало или легнало положение, 
толкова по-голям е рискът от развитие на 
различни заболявания – рак на дебелото 
черво, белите дробове и шийката на мат-
ката.

Американските центрове за контрол и 
превенция на заболяванията напоследък 
предупреждават американците, че

нарушенията на съня 
са национален проблем

засягащи 50-70 млн. американци.
Световната здравна организация също 

алармира, че липсата на сън увелича-
ва риска от инфаркт и инсулт и е почти 
толкова опасна за кръвоносните съдове, 
колкото тютюнопушенето.

Навиците, които 
могат да ни навредят 
повече и от цигарите

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

повече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигаритеповече и от цигарите
Вижте кои са те и как се оказват 
по-разрушителни за организма ни

През 2016 г. списание „JAMA“ публику-
ва статия, в която учени от Калифорний-
ския университет твърдят, че солариум-
ите и прекаленото излагане на слънце 
провокират рак на кожата по-често, от-
колкото тютюнопушенето предизвиква 

рак на белите дробове. Това не се е про-
менило с новите уреди в солариумите.

Проучвания на СЗО потвърждават, че 
стремежът на тийнейджърите да имат 
тен на всяка цена се заплаща в по-късна 
възраст под формата на рак на кожата. 

Симптомите могат да се появят и след 
20 г.

Малцина знаят, че лъчите в солариума 
увреждат дори косата – тя става суха и 
се чупи. Възможно е светлината да про-
вокира и алергии от различно естество.

Солариумите провокират рак на кожата
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АНИТА ХРИСТОВА

С
тудените дни вече са тук. Гар-
деробът на всеки от нас вече 
се променя и дебелите дрехи 
заемат все по-голяма част от 
него.

През този сезон дизайнерите са под-
готвили много свежи идеи. Модерни 
есенни палта трябва да бъдат макси-
мално удобни и да изпълняват своята 
главна цел – да са топли. В този супер-
модерен свят есенното палто не трябва 
да губи своята ефективност. Тази горна 
дреха не трябва да ограничава движе-
нието ви, а да ви дава възможност ак-
тивно да си движите.

От класически модели до цветни, еле-

гантни, топли – това са модерните палта 
за студените месеци.

Актуалните палта тази година ще бъ-
дат дълги, къси, до коляното и женстве-
ни, с колани,

които да 
определят талията

Модните палта от 2020-2021 г. предла-
гат отлични идеи за конкретен авангар-
ден вид, фантастични, но и елегантни 
и изискани. От една страна, намираме 
цветни палта и якета от вълна до коля-
ното, или дълги като тези в колекцията 
на Patrizia Pepe, в допълнение към по-
оживени модели в червено, жълто и ак-
вазелено.

Струва си да се отбележи, че красиви-
те дамски палта в есенно-зимния пери-
од са още в бяло, яркочервено, бежово, 
зелено, бордо и други цветове и ще съз-
дадат приятно настроение дори в об-
лачните дни.

Дългото черно палто
също е на почит и през този сезон. Та-
кава дреха ще подхожда на момичета с 
всякаква височина и форма и за всяка 
визия. Можете да го носите с дънки, ши-
роки панталони, поли и рокли, кожени 
панталони, риза и пуловер.

Тези, които харесват животински 
щампи, имат късмет - модните есенно-
зимни палта от подобни тъкани също 
ще бъдат актуални.

Друга тенденция тази есен и зима е 
палто с големи пухени яки. Като алтер-
натива на козината на яката, тя може да 
бъде и на джоба, ръкава или по целия 
ръб на палтото.

Козината може 
да бъде дори цветна

Допустимо е да се използва изкуст-
вена козина - екологичността вече е на 
мода.

Есента няма да е същата без любими-
те шушлякови якета. Те са чудесен за-
вършек на спортния стил. Идеални са 
за студените зимни дни, а олекотените 
им варианти ще са ваш верен приятел 
и в при променливите есенни темпера-
тури.

Есента и зимата няма да са същите и без 
любимите шушлякови якета

Палтата 
на 2020-та: 

Цветни, 
топли и 

елегантни
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К
огато се спомене разходка 
в музея, всеки си представя 
спокойно изживяване, кра-
сиви експозиции, подредени 
експонати от нашето минало, 

а понякога и бъдеще. Всичко това оба-
че важи за традиционните музеи. В раз-
личните части на света има експозиции, 
които са толкова зловещи, че могат да 
отнемат спокойния сън на човек за дни 
наред.

Странни създания, кутия за съхране-
ние на срамни косми и достатъчно зло-
вещи кукли, които могат да напълнят 
цяло обитавано от духове училище. След 
като вратите на музеите останаха за дъл-
го време затворени заради пандемията 
от коронавирус, музеите във Великобри-
тания и извън нея се насочиха към соци-
алната мрежа Туитър, за да покажат най-
ужасяващите предмети в колекциите си.

Ето някои от тях.

Изцъклени 
кукли

В малкото градче Форт Митчел, Кен-
тъки, има музей, в който не може да се 
види нищо друго освен редици със ста-
ри вентрилоквистки кукли. Разположен 
в стар мрачен театрален салон, музеят е 
повече от зловещ. Там няма екскурзовод 
и силно осветление. Посетителите оби-

калят коридорите на музея под зоркия 
поглед на изцъклените кукли, съпрово-
дени от зловеща музика. Анализ показ-
ва, че средният престой на един турист 
трае до 5 мин., при условие че за да се 
разгледа целия музей, са необходими 
поне 30. Вътре има само един съвет – 
постарайте се да запазите спокойствие 
и да не викате.

Коса на 
древна римлянка

Коса на древна римлянка в музея в 
Йоркшир. Предизвикателството музеите 
да покажат най-зловещите си експонати 
беше стартирано точно от този музей, а 
много други му отговориха.

Маска срещу 
чума

Откакто човек е измислил дрехите, 
той постоянно се е старал да прикрие 
и лицето си. Причините за това са раз-
лични - от функционални и полезни до 
твърде абсурдни и смешни. Днес доста 
от тези маски извикват страх, предизви-
кан от предназначението им, а понякога 
само от външния им вид.

Маска срещу чума представи берлин-

ският музей Deutsches Historisches. Този 
експонат е най-актуалният артикул днес 
покрай световната пандемия от корона-
вирус.

Странната 
русалка

Русалките отново изплуваха на по-
върхността след появата на филма на 
Animal Planet, посветен на тях. Странна 
русалка, по-скоро маймуна с риба опаш-
ка, в Националния музей на Шотландия.

Друга подобна мумия се пази в храма 
Миуши, но е по-малка – около 30 см. В 
храм в Фудзиноми, разположен в осно-
вата на планината Фудзи, се съхранява 
друга мумия с дължина 170 см. Смята се, 

че тя е на 1400 г.

Пиещата 
мечка

Музеят в Пенхърст, Англия, показва 
Пиещата мечка. Играчка, която имитира 
пиене от чашата си, докато се взира в ду-
шата ви.

Лисица с маска 
на човек

Музей в Корнуел участва в предизви-

кателството с лисица, носеща маска на 
мъртъв човек.

Котки 
на парти

Австралийският музей MONA показва 
странното котешко чаено парти.

Страшни 
детски костюми

Този канадски музей пък – „Червено 
езеро“ в Онтарио - показва впечатлява-
щи и доста страховити детски костюми.

Бременна котка, 
но...

Лондонският Grant Museum of Zoology 

участва с... бременна котка, както не сте 
я виждали никога досега.

Неродени 
бебета

Експонатите на музея на Дюпюитрен 
в Париж са примери за различни меди-
цински отклонения. Музеят е бил открит 
през 1835 г. от известен парижки анатом 
и хирург, събрал колекция от нероде-
ни бебета с вродени болести и мутации, 
скелети и човешки органи.

Маска от мъртъв човек! И други 
зловещи музейни експонати
На мрачно изложение в Кентъки ви очакват изцъклени кукли и зловеща музика

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Т
ой изнасилва и убива 14 жени и 
прави опит да умъртви още 30. 
Той е убиецът от Хвасон и 30 го-
дини успява да се измъкне от 
правосъдието, което не спира 

да търси злодея. Едва миналата година, 
когато давността на престъпленията е 
изтекла, Лий Чун-Джае признава за звер-
ствата си.

„Все още не разбирам защо не бях за-
подозрян. Престъпленията се случваха 
около мен, а аз дори не се опитвах уси-
лено да ги прикрия, затова вярвах, че ще 
бъда хванат лесно“, признава масовият 
убиец. Той извършва убийствата в пери-
ода от 1986 до 1991 г. в провинциалния 
южнокорейски град Хвасон.

Жертвите, всички от които жени, са 
били изнасилени, а след това удушени и 
захвърлени.

Тази брутална серия от престъпления 
води до най-голямото наказателно дело 
в страната, продължило години наред с

разследването на над 
21 000 заподозрени

В крайна сметка през 1989 г. за едно от 
тях е осъден Йон Сан-Йео - 22-годишен 
мъж, който признава вината си по вре-
ме на разпит, макар че после става ясно, 
че е бил измъчван от полицията, за да го 
направи. Той е осъден на доживотен за-
твор, въпреки че доказателствата срещу 
него са недостатъчни и не водят към ос-
таналите жертви, разказва webcafe.

Случаите са толкова разтърсващи, че 
за тях се носят легенди, а награденият с 
„Оскар“ за филма „Паразит“ Пон Чун-Хо 
през 2003 г. снима криминалната драма 
„Спомени на един убиец“ (Memories of a 
Murder), която стъпва върху въпросните 
престъпления.

Междувременно Йон е освободен от 
затвора през 2008 г., след като прекарва 
там незаслужено 20 години за убийство-
то на 14-годишното момиче, което е сред 
жертвите.

Останалите 9 случая остават неразре-
шени в продължение на 30 години.

Междувременно през 1994 г. Лий вли-

за в затвора по съвсем друга причина - 
той изнасилва и убива своята снаха и е 
осъден на доживотен затвор.

Едва през 2019 г., след като давността 
на разследването е изтекла и за престъ-
пленията не може да се търси наказател-
на отговорност, са открити нови ДНК до-
казателства, които свързват Лий с поне 
няколко от убийствата.

На 2 октомври южнокорейската поли-
ция съобщава, че той е признал вината 
си за 10-те убийства, както и за още чети-
ри, които е извършил по-късно.

В допълнение на това, той

признава за още 
над 30 изнасилвания

или опити за такива.
„Не вярвах, че престъпленията ще бъ-

дат заровени завинаги“, заявява 57-го-
дишният мъж пред съда в южнокорей-
ския град Сувон.

По думите му полицията дори го е 
разпитвала, докато той е държал в себе 
си часовника на едната от жертвите, но 
вместо за това, те го попитали защо не 
носи лична карта.

Относно убийството на 14-годишното 
момиче, за което младежът Йон лежи 20 
години в затвора, Лий казва, че не е има-
ло причина да я убива, но и че не е из-
питал никакви емоции - единственият му 
мотив за всички извършени престъпле-

ния бил да „облекчи сексуалното си же-
лание“, както пише сайтът chosun.com.

„Това беше импулсивен акт“, казва той 
в съда. „Чух от някого, че са арестували 
човек с увреждане, но не знаех кой е.“

Лий също така се обърна към членове-
те на семействата на своите жертви, как-
то и на Йон, и се извини.

„Чух, че много хора са били разслед-
вани и неправомерно пострадали. Бих 
искал да се извиня на всички тези хора“, 
каза той. „Дойдох, дадох показания и оп-
исах престъпленията с надеждата жерт-
вите и техните семейства да намерят 
малко утеха, когато истината се разкрие. 
Оттук насетне ще живея живота си с по-
каяние“.

Що се отнася до Йон, на 2 ноември той 
заяви, че иска да „осмисли случилото се 
в съда“.

По думите му той се чувства разочаро-
ван от всички години на несправедли-
вост и иска само едно нещо - да изживее 
остатъка от дните си като невинен човек.

„Искам да изчистя фалшивото обвине-
ние от досието си и най-края да си вър-
на честта.“

Серийният убиец, който си 
призна, но остана на свобода

Той изнасилвал и убивал жени, но 30 години не бил открит

Лий Чун-Джае

Разследващите търсят следи на поредното местопрестъпление.
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С
ауни, басейни, плажове, пар-
кове, дори улици. Голите тела 
в Германия са навсякъде. Там 
властва Freikörperkultur (по-
популярно като FKK), което в 

превод означава „култура на свободно-
то тяло". Ако сте живели в Германия или 
пък сте немец, то знаете добре за какво 
става въпрос.

Колкото и да е необичайно предвид 
стереотипите за желязната им дисци-
плина и консервативност, всъщност гер-
манците имат вероятно най-разкрепо-
стеното отношение към голотата в цяла 
Европа.

В сауни, басейни и плажове е съвсем 
нормално да срещнете човек по „рожде-
но“ облекло, пише webcafe.

Нещо повече - разходете се през ля-
тото в парковете в Берлин и Мюнхен 
и най-вероятно ще видите на поляна-
та приятно загорял бронзов немец на 
средна възраст

носещ само шапка
и зачел BILD-Zeitung, любимият уикенд 
таблоид в Германия, както отбелязва 
Марсел Крюгер за CNN.

„Забравете вурстовете и бирата, при-
знакът на истинската германщина е пуб-
личното разсъбличане с нулево неудоб-
ство“, отбелязва още той.

Историята зад публичната немска го-
лота обаче е не по-малко интересна от 
самата гледка, която предизвиква. И 
не по-малко свързана със същата тази 
дисциплина, която на пръв поглед я из-
ключва.

Началото на нудизма е поставено с ус-
тремите към здравословен живот в края 
на XIX век, когато слънчевите бани са 
смятани за възможно лечение при ту-
беркулоза и ревматизъм.

През 1920 г. пък, докато останалата 
част на Европа все още гледа подобни 
практики с половин око, Германия от-
крива първия си плаж за нудисти на ос-
тров Силт.

Само десетилетие по-късно е създаде-
но и Берлинското училище за нудизъм, 
което има за цел да насърчи упражне-
нията на открито. Епохата на национал-
социализма се оказва доста противоре-
чива за движението FKK - от една страна, 
популярността му расте, но от друга, мо-
ралът започва да ограничава обхвата му.

Законите, приети през 1933 г., ограни-
чават междуполовия нудизъм, като го 

наричат „реакция на повишената немо-
ралност на Ваймарската държава". По-
късно следват и още ограничения, тъй 
като се твърди, че местата, където той се 
практикува, са „среда за размножаване 
на марксисти и хомосексуалисти“.

Въпреки всичко това обаче той остава 
доста популярен и се радва на подкрепа

дори сред членовете на SS
През 1942 г. правилата са още по-смек-
чени, но нудистите все още са обект на 
нацистки предразсъдъци, но дори вой-
ната не успява напълно да потисне нем-
ския ентусиазъм към събличане.

Това важи дори и за моментите, кога-
то страната е разделена от Желязната 
завеса.

В Източна Германия той е дори по-по-
пулярен, защото се смята за форма на 
бягство от режима, манифестациите и 
комунистическата доктрина.

Нещо повече - за него няма никакви 
ограничения, затова „гол пролетариат“ 
има навсякъде: от езерата до морските 

плажове и всички къмпинги.
Разбира се, и в ГДР е основана офи-

циална социалистическа институция, 
която носи дълго и вдъхновяващо име: 
Proletarische Freikoerperkulturbewegung 
или Пролетарското движение за свобод-
но тяло, в което членуват 60 000 души.

Куриозно или не, докато Холивуд още 
се свени да показва човешки тела без 
дрехи, киното в ГДР въобще не се при-
теснява от голите сцени.

Тази любов към нудизма от двете 
страни на Желязната завеса също така 
води до някои доста забавни инциденти.

Така например източногерманските 
военни на границата имали доста любо-
питни задължения, като например това

да наблюдават с бинокли
„поведението на голите капиталисти“ на 
близко разположения нудистки плаж.

Твърди се още, че дори канцлерът Ан-
гела Меркел е била последовател на FKK 
в младостта си в ГДР. Преди време меди-
ите в Германия разпространиха и сним-
ки, на които изглежда сякаш тя плува и 
се разхожда гола с приятелки, но тяхна-
та достоверност така и не беше потвър-
дена.

Днес германците са най-често среща-
ната националност на европейските ну-
дистки плажове, а техните крайбрежни 
зони са изпълнени с места за къмпинг, 
където доминира FKK философията.

И въпреки това все пак не е разреше-
но да се събличате навсякъде в Герма-
ния.

Да се разхождаш гол на обществени 
места, където повечето хора са обле-
чени, се смята за леко нарушение на за-
кона и може да доведе до наказателно 
преследване, ако има оплакване срещу 
теб. Малцина обаче подават жалби за 
подобни инциденти.

Днес има около 600 000 германци, ре-
гистрирани в повече от 300 частни ну-
дистки/FKK клуба, както и в още 14 свър-
зани с тях в Австрия.

Членовете посещават тези клубове, 
за да се отдадат свободно на слънчеви 
бани или да участват в nacktjoggen или 
nacktwandern - гол джогинг или разход-
ка из провинцията, носещи само раници 
и маратонки.

Нудистки зони все още има и в пове-
чето обществени паркове в Германия, а 
в Берлин още е разрешено

човек да се съблече 
напълно гол

ако отиде на някой от публичните пла-
жове за къпане в града.

И въпреки всичко това, през 2019 г. 
Грегор Гиси, президент на Европейска-
та левица, заяви, че FKK постепенно за-
почва да губи популярността си най-ве-
че заради възхода на порнографията и 
сексуализацията на голото тяло, което 
„унищожава удоволствието“ от слънче-
вите голи бани.

Според хора като отрасналата в Из-
точна Германия Силва Стернхоф това е 
проблем.

„Опитвам се да предам тази традиция 
на децата си, да ги възпитам да бъдат от-
ворени към тялото си и да не се сраму-
ват да бъдат голи“, казва тя пред ВВС.

По думите й да виждаш голи тела, без 
в това да има сексуален контекст, пома-
га на хората да виждат в другия не само 
тяло, но и човешко същество.

„Ако сте свикнали да виждате хората 
голи, не отдавате толкова голямо значе-
ние на външния вид“, казва тя. „Мисля, 
че това е нещо, по-широко разпростра-
нено в Източна Германия: ние се опитва-
ме да съдим хората не по външността, а 
по онова вътре в тях.“

В паркове, по плажове и 
сауни - голи тела навсякъде

Забравете вурстовете и бирата, признакът на истинската 
германщина е публичното разсъбличане с нулево неудобство

Сн.: Imago/Lem/DW
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„Контакт за прегръдка“ е на-
чинът, по който някои пра-
вителства в света помагат 
на сънародниците си да 
останат в кондиция, дори 

когато затворените магазини около тях 
стават все повече, а хората, с които мо-
гат да се срещнем, все по-малко.

Нарича се Knu�elcontact и е една от 
мерките, въведени от правителството 
на Белгия във връзка с новия период на 
национална карантина от 2 ноември до 
13 декември.

Какво се крие зад това нежно опре-
деление? Най-общо: човек извън дома-
кинството, с когото ви е позволено да се 
виждате, разказва webcafe.

Това е краткото обяснение. На прак-
тика обаче то не се отнася само до мла-
дите хора, които живеят сами и искат да 
се виждат с гаджето си, както човек би 
предположил, когато чуе дефиницията.

Идеята е следната: всеки един член на 
семейството има право на един контакт 
- приятел или романтична половинка

когото може да 
кани вкъщи

Полагащите се на домакинството 
външни контакти обаче не могат да бъ-
дат заедно на гости по едно и също вре-
ме.

Същото ограничение важи и за хо-
рата, които живеят сами: „Освен вашия 
близък контакт, можете да каните и друг 
човек, но никога по едно и също време“, 
гласи съобщението в официалната стра-
ница на белгийското правителство.

Решението за въвеждането на подоб-
на мярка е на новоизбрания премиер - 
либералът Александър де Кроо - който 
има малко по-различна гледна точка за 
версия 2.0 на националния локдаун.

„Искаме карантина, а не изолация“, 
каза той и допълни, че целта на начина-
нието е физическият контакт между хо-
рата да се сведе до минимум, но с това 
да се облекчат и психологическите трав-
ми, които може да нанесе вторият пери-
од на изолация. 

Междувременно стратегията на Бел-
гия за въвеждане на „близък контакт“ 
поема курса на Великобритания, която 
въведе т.нар. support bubble ("балон за 
подкрепа") по време на първия период 
на изолация, който е валиден на Остро-
ва и днес.

Основната концепция е една и съща: 
да се позволи на хората да се събират с 
човек извън семейството дори и по вре-
ме на изолация, но и рисковете да бъдат 
сведени до минимум.

Правилата във Великобритания обаче 
са малко по-различни. Първо, има огра-
ничения при избора на партньори: оне-
зи, които живеят сами или с непълнолет-
ни деца

могат да „сформират 
балон“

с друга семейна единица от всякакъв 
размер, тоест с цели семейства.

Онези обаче, които живеят с други 
възрастни (включително родителите 
си), могат да се виждат само с хора, кои-

то живеят сами и не са част от друг „ба-
лон“.

Хората с деца под 14-годишна възраст 
имат още една възможност: в допълне-
ние към своите контакти, те могат да 
формират и отделен „балон“ за децата, 
въпреки че членовете на двата никога 
не трябва да съвпадат.

Британското правителство препоръч-
ва също да се изберат хора, които живе-
ят наблизо, за да се избегнат ненужни 
пътувания. Веднъж одобрен, контактът 
разполага с доста свобода: той може да 
идва на гости, когато поиска, да остане 
там и да пренощува, да излиза заедно с 
другия и няма нужда да спазва социална 
дистанция.

Има обаче една важна уловка: веднъж 
избрал своя човек, не можеш да го сме-
ниш, нито да сформираш нов „балон". 
Това е особено деликатен въпрос, ако с 
някого сте започнали да ходите на сре-
щи, но все още не сте стигнали до нелов-
кия въпрос „с теб какви сме?“.

Ето още нещо, с което в Белгия ще 
помнят този период: как е трябвало да 
попитат някое потенциално гадже дали 
иска да бъде техният „партньор за лас-
ки“.

„Контакт за прегръдки“:  
Една нова мярка в изолацията
Някои правителства решиха да помогнат на съгражданите си да минат по-леко през карантината

Снимка от опустяла Италия. Но ситуацията е идентична в много страни по света, където хората не могат да се 
срещат свободно, 

Сн.: БТА

Сн.: Freepick
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тринта, отидете до басейна и след това из-
веднъж два автобуса спират: БОП изкачат 
от единия, данъчната полиция се изсипва 
от другия, обграждат те, събарят те на зе-
мята и питат:

- Това улица 8 ли е?
А вие им отговаряте:
- Не, „Теменужка“ 12...

  
Ескимос чака своята приятелка, но тя 

закъснява вече 15 мин. Треперейки, той 
вади от джоба си термометър и си казва:

- Ако не дойде до минус 35, аз си тръг-
вам...

  
ила допитване в глобалната мрежа на 

тема „Какво е вашето мнение за решаване 
на проблема с недостига на храна в други-
те страни". Ето и част от трудностите при 
анкетирането:

- В Африка не знаели какво е „храна“.
- В Източна Европа не знаели какво е 

„честно“.
- В Западна Европа не знаели какво е 

„недостиг“.
- В Китай не знаели какво е „вашето мне-

ние“.
- В Близкия изток не знаели какво е „ре-

шаване на проблема“.
- В Южна Америка не знаели какво е 

„моля“.
- В САЩ не знаели какво е „други стра-

ни“.

  
Българите са изключително трудолю-

бив народ. Любовта към труда е възпята 
в поговорките:

1. Ахмак лозе копае, юнак вино пие.
2. Работата не е заек да избяга.
3. От работа не се хубавее, а се гърба-

вее.
4. Работата и в сутиен да ми я сложат, 

пак нема да я пипнем.
5. По-добре на колене пред бара, откол-

кото прав пред струга.

  
Експерти прегледаха пътищата в Бълга-

рия и решиха, че трасето е твърде тежко, 
за да бъде включено в... ралито „Париж - 
Дакар!“

  
Хвалят се един на друг строители. 

Французинът:
- Ние в понеделник в 8:00 часа почваме 

да строим фабриката за самолети. В чет-
въртък вече първият лети за Ню Йорк.

Американецът:

- Това е нищо! Ние в поне-
делник в 8:00 часа почваме да 
строим фабриката за танкове. 
В сряда вечерта първият вече 
се сражава в Ирак!

Нашенецът, небрежно:
- Ние към 9:30 ч. в понедел-

ник почваме да строим вин-
прома и в 10:15 ч. всички сме 
пияни.

  
Моля да спрем със селски-

те изрази като „белким“ и „сан-
ким!“ Чунким нямаме други 
думи!?

  
Отпреди няколко години:
- Разрешили работата в Европа за бъл-

гари. Сега дано не я направят и задължи-
телна, че я втасахме.

  
Японски преводач си подал оставката, 

след като не успял да преведе от българ-
ски език диалога:

- Какво правиш?
- Нищо. Работя.

  
Симпозиум на агрономите у нас. Бъл-

гарски агроном, в желанието да се похва-
ли, завел американския си колега в една 
оранжерия.

- Това какво е, колега? - попитал амери-
канецът.

- Домати - отговорил нашенецът.
- Ха, та това домати ли са? У нас домати-

те са ей такива - с две ръце американецът 
показал топка за волейбол.

- А това какво е?
- Това са краставици - кротко отвърнал 

българинът.
- Ха, ха, ха! Нашите краставици са е-е-

ей такива - разперил ръце американски-
ят агроном.

- А това тука? - посочил дините.
- Грах, да ти се не види!

  
Виктор Юго пътувал из Франция. В едно 

село му поискали паспорта и полицаят го 
попитал с какво се занимава:

- Ами, аз пиша - отговорил писателят.
- Аз не ви питам дали можете да пише-

те, а как печелите средства, за да живеете?
- Моите средства са в перото.
Полицаят се обърнал към чиновника си 

и му казал:
- Запишете! Виктор Юго - търговец на 

пера.

  
- Брат, какво е това 10 тест?
- Да нямаш предвид IQ тест?
- Егати, да го правя ли?
- Споко, няма нужда.

  
Свети Петър:
- Какво те води насам?
- Инфаркт.
- Е, поне е било от сърце!

  
Блондинка звъни в офиса на интернет 

доставчика си:
- Не мога да вляза в интернет.
- Сигурна ли сте, че въвеждате правил-

но паролата?
- Да. Шест звездички.

  
Испанец, турчин и арабин разговарят 

за най-популярните думи в езиците си.
Испанецът:
- При нас много обичаме думата „маня-

на“ - означава, че ще свършим работата 
утре, вдругиден, по-вдругиден...

Турчинът:
- При нас е особено популярно „яваш-

яваш“. Смисълът е, че ще направим нещо 
до седмица-две, най-много три, без да 
бързаме...

Арабинът:
- А при нас казваме „иншалла“. Това при-

близително означава същото като „маня-
на“ и „яваш-яваш“, само че отсъства еле-
ментът на спешност...

  
- Какво е ирония?
- Цяла година да си на диета и накрая 

мъжът ти да ти изневери с по-дебела от 
теб.

  
Докато търсиш жена да готви като май-

ка ти, намираш някоя да пие като баща ти!

  
Ромче пита баща си:
- Тате, какво е това демокрация?
Бащата:
- Демокрация е, когато всички бели ра-

ботят, а ние получаваме социални помо-
щи ей така.

- Е, това не ги ли дразни?
- Дразни ги, ама това вече е расизъм.

  
- Странно, ти очила ли носиш?
- Не, защо?
- Имаш белег на носа.
- А, той е от халбите...

  
Недоволни българи питат разгневено:
- Още колко време трябва да си мием 

ръцете!?

  
Двама канибали вечерят. Единият каз-

ва:
- Мразя тъща си.
Другият му отговаря:
- Нищо, яж само гарнитурата.

  
Българин, французин и американец 

спорят какво е щастие.
Американецът:
- Щастието е, когато седите на веранда-

та на вилата си, бавно отпивате уиски, гле-
дате океана и се любувате на яхтата си...

Французинът:
- Не, щастието е да седнеш в най-го-

тиния ресторант, пиеш Madam Clicquot, 
имаш момиче на едното коляно, момиче 
на другото и знаеш, че вкъщи те чака още 
едно момиче...

Българинът:
- Да, добре, това щастие ли е? Щастие - 

това е, когато излезете от имението си су-

Виц в снимка

Българинът търпи, 

търпи, че като му 

кипне... излиза 

от фейсбук, гаси 

телевизора и си ляга 

да спи спокойно!

  
Шотландец влиза в кабинета на лекар и 

още от вратата предупреждава:
– Аз съм журналист, господин докторе, 

и дойдох да ви направя чест, като взема 
едно кратко интервю от вас. Какво бихте 
направили, примерно, и с какви лекар-
ства бихте се лекували, ако сте настина-
ли и страшно ви боли от дясната страна 
на гърдите?

  
Пътепис на английски турист:
„Хората в София са много интересни. 

Когато пристигнах на летището, се качих в 
автобуса за града и, както ми бе препоръ-
чано в пътеводителя, веднага си перфори-
рах билет. Шофьорът рязко спря, обърна 
се и стреснато попита:

– Какъв беше тоя звук?“

  
Двама българи просяци в Западна Ев-

ропа:
- Не мога да разбера, защо всички ти 

дават на теб и всяка вечер се прибираш с 
джобове, пълни с пари, а на мен ми оста-
вят много по-малко.

- Я да видя, какво ти пише на картона?
- Ами, ето: - „Болен съм, безработен, 

баща на четири деца. Моля, помогнете!“
- Ето тук ти е грешката. Аз прося с над-

пис: „Не ми стигат само 10 евро, за да се 
върна в България.“

  
Американец посещава Норвегия, за да 

прекара там лятото в планините. Стопа-
нинът на фермата, в която е отседнал, му 
казва:

- Цветовете на норвежкия национален 
флаг са същите като на американския - 
червен, бял и син. Винаги си ги спомням, 
когато ми изпращат съобщение за плаща-
не на данъците. Почервенявам, когато го 
получа, побледнявам, когато видя сумата, 
и посинявам, когато подписвам чека.

- С мен се случва същото - отговаря аме-
риканецът - само че освен това от очите 
ми изхвърчат и звезди...

  
Германец се хвали:
- Моята жена е като лъвица в леглото.
Французинът:
- А моята е като пеперудка.
Българинът:
- Тя и моята не прилича на човек...

  
В богаташки квартал на Ню Йорк се за-

селил индус. Съседът му - американец - си 
купил чисто нов ролс-ройс. След един ме-
сец индусът отива при него и му казва:

- Аз живея не по-лошо от тебе. И аз си 
купих ролс-ройс.

Американецът се ядосал и си направил 
басейн в двора. След месец индусът отно-
во отива при него и казва:

- Аз не живея по-лошо от тебе. И аз 
имам басейн.

Минава се още един месец и индусът 
пак отива при него:

- Слушай, аз май живея по-добре от 
тебе. На мен съседът ми е американец, а 
на теб - индус...
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
18 - 24 ноември 2020 г.

ОВЕН
Ако имате различия с парт-
ньори, тогава прекарването 
на повече време навън, об-
мислянето на перспективи 
на развитие, обсъждане на 

ситуации ще имат особено позитивно, освежа-
ващо въздействие. Това може и да е добър по-
вод да се изчистят евентуални недоразумения 
с обкръжението ви. На този фон продължавате 
да се борите за своето по-достойно място под 
слънцето и перманентно ще променяте своя на-
чин на мислене, за да се справите с някои пре-
дизвикателства на работното ви място.

РАК
Информационният поток е 
много усилен, носи ви изне-
нади, вероятно не всички ще 
са по вкуса ви, но сега може-
те да превъртите тези сво-

еобразни предизвикателства в полза, да из-
чистите евентуални недоразумения или да се 
доберете до посредници, които подобно на бу-
фер ще разтоварят ескалиращото напрежение. 
В повечето случаи ще се радвате на по-широ-
ка подкрепа, особено ако се нуждаете от така-
ва, популярността на мнозина ще нарасне и със 
съответните позитиви.

ВЕЗНИ
Част от обкръжението ви 
може да ви изненадва с но-
вини, предложения и т.н. Ня-
кои от тях ще се тълкуват като 
внезапно възникнали въз-

можности пред вас, от които да се възползвате, 
а други могат да се превърнат в повод да скъ-
сате някои връзки и договори, да промените 
средата си на съществуване, защото укрепвате 
едни контакти, но прекратявате други поради 
премествания. Помислете дали това не е собст-
вената ви траснформирана гледна точка, начин 
на мислене и изразяване.

КОЗИРОГ
Има варианти за възниква-
не на недоразумения на ра-
ботното ви място по повод 
на започване на нов бизнес 
проект. За да не ги изпуснете 

от контрол и да са във ваша полза, непременно 
се опитайте да проведете разумни срещи и пол-
зотворни разговори. Звездите изискват от вас 
повишена адаптивност, която ще намести плас-
товете под краката ви с малки или по-големи съ-
тресения, но всичко това ще е повод да разто-
варите евентуално създало се напрежение и у 
дома, и в офиса.

ТЕЛЕЦ
При изпълнените на служеб-
ните ви ангажименти про-
дължава да ескалира борба 
за власт или сложни условия, 
които изискват такт, внима-

ние, може би добра стратегия. Обмислете ходо-
вете си, за да излезете победители, ако не вед-
нага, то в края на периода успехите ви ще се 
закодират трайно и за години напред. Ако това е 
невъзможно, тогава в края на периода можете да 
прекратите договори и връзки, които са изчер-
пани. За някои ескалира необходимост да изля-
зат извън границите на познатото.

ЛЪВ
Към настоящия момент не е 
изключено да възникнат ня-
кои спорни казуси, особено 
там, където има конфликт на 
интереси. Тази тема е позната 

на повечето от вас, но сега клони към развръз-
ки. Ако не можете да стигнете до консенсус с 
хора, които влияят на благосъстоянието ви, то-
гава може да се въвлечете в по-остър конфликт 
в края на този период със съответните после-
дици. В друг случай може да ви се наложи да на-
правите вид компромис, да се откажете от едно, 
за да запазите друго.

СКОРПИОН
Сега вие можете да разчупи-
те границите на възможно-
то пред себе си, да очертаете 
по-широки хоризонти на раз-
витие, като общувате с хора 

извън близкото, традиционното си обкръже-
ние, демонстрирате висока квалификация, гле-
дате от един по-философски ъгъл на случващо-
то се и се концентрирате върху шансовете си за 
успех. Ако все пак някои контакти се прекратят, 
значи са изчерпани и в такъв случай ще възник-
нат други възможности пред вас, за които е вре-
ме да помислите.

ВОДОЛЕЙ
Някои събития, дори с еле-
мент на изненада, ще ви по-
кажат най-вярната посока. Те 
ще засегнат ключови въпроси, 
които ще засегнат вашата ста-

билност, обществено развитие, семейни условия 
на съществуване, местоживеене, репутация. Вие 
сте доста креативни и проницателни по приро-
да, така че ако не действате прибързано и емо-
ционално, а по-скоро следвате естествения ход 
на събитията и разумно се възползвате от въз-
никнали шансове, ще спечелите уважението на 
околните.

БЛИЗНАЦИ
Евентуални пътувания, пре-
говори с хора, стоящи далеч 
от вас, разрешаване на спор-
ни или юридически казуси 
ще имат широко отражение 

върху онова, което имате. През този период 
имате шанс да хармонизирате партньорските 
си отношения, служебни или романтични. Мо-
жете да проведете доста интересни разговори, 
да чуете или изречете думи, които ще освежат 
и заздравят връзките ви, ще ги насочат внезап-
но и бързо в една нова и по-подходяща за вас 
посока.

ДЕВА
За да се разграничите от 
хора, които ви нанасят щети, 
ще е полезно да си изгради-
те внимателна стратегия, така 
че да не позволите определе-

ни личности да предизвикват загуби. Ще имате 
достатъчно подсказки, за да изберете правил-
ната посока. Все пак не са изключени повишени 
разходи в края на периода, нека това да бъдат 
полезни инвестиции. Хубаво е да сте по-внима-
телни към здравето си. Осигурете си почивка, 
обградете се с позитивно мислещи близки хора 
и приятели.

СТРЕЛЕЦ
През втората част на периода, 
стига да преговаряте за инте-
ресите си, да сте социално по-
активни и да се стремите да 
оздравявате контакти, които 

допринасят за благоденствието ви, има голяма 
вероятност да успеете да си осигурите допъл-
нителни доходи. По този повод не са изключени 
внезапни командировки, необходимост от пъту-
вания наблизо. Ако ви интересуват спорни или 
юридически казуси, те също могат да ескалират, 
в такъв случай трябва да бъдете добре подгот-
вени и в най-малки детайли да ги познавате.

РИБИ
Отстранявайте всичко, кое-
то ви дестабилизира. Така ще 
нараства вероятността да из-
лезете победители, да пре-
въртите предизвикателствата 

във ваша полза. Важно е да не губите далечни 
перспективи на развитие от поглед, за да избе-
рете вярната стратегия. Трябва да не забравяте, 
че дребни детайли ще имат отражение и че ако 
звездите ви поставят в променена ситуация, 
значи и вие трябва да реагирате, за да сте адек-
ватни на случващото се или за да не изпуснете 
събитията от контрол.

http://www.prospectlicensing.com/
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Л
егендата на американския 
баскетбол Шакил О'Нийл 
реши да се отърве от име-
нието си, разположено във 
Флорида. Спортистът се оп-

итва да го продаде от 2018 г. и сега е на-
малил цената до $16,5 млн.

Първоначално О'Нийл планира да 
спечели 28 милиона долара от продаж-
бата на къщата с площ над 2,8 хиляди 
квадратни метра, но скоро свали цената 
й до 22 млн. Мярката пак

не помогна 
да се намери купувач

В началото на 2020 г. обаче О'Нийл 
върна имота на пазара и определи цена 
$19,5 млн., а по-късно я намали с още 
три милиона.

Баскетболистът закупи имението 

през 1993 г. То се намира в Isleworth Golf 
& Country Club на над 1,6 хектара и има 
собствен достъп до езерото. В къщата 
има 12 спални, бар с хюмидор - помеще-
ние за пури - и голяма кухня, оборудва-
на с модерни уреди. Имението разпола-
га и с интелигентна домашна система от 
Crestron.

В палата има гараж за 17 коли, закрито 
баскетболно игрище,

басейн с водопад и кей 
за лодка

През май 2020 г. друга 
легенда на Национал-

ната баскетболна 
асоциация, Май-

къл Джордан, 
сподели, че е от-
чаян, защото не 
успя да продаде 
своето луксозно 
имение от 56 хи-

ляди кв. м в Чи-
каго. Осем години 

той не можеше да 
намери купувачи.

Първоначално Въздуш-
ния искаше да получи по това 

време около $29 млн. На търга обаче 
никой не предложи дори минималната 
сума от $14,5 млн.

Имението, от което Шакил 
О'Нийл реши да се отърве
Имотът на легендата на американския баскетбол има гараж за 17 коли

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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 , запла-
щане на пълни празни мили 0.60$ . Предла-
гаме камиони Volvo 2021 I-Shift , за повече 
информация офис в Schaumburg : Иван Стоя-
нов 727-488-7987 №18211

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

SHOFIOR ZA STEDI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шо-
фьори за стеди Ri� er курсове от: IL-ID ,/ WA-
IL , 3 на седмица-4000 мили гарантирани, 
2020 Freightliner full loaded, New 2020 Trailer. 
Re� ers, заплащане 0.60.-0.65 cents , Hazmat 
и tanker endorsement е препоръчително. 
7738274439 №18221

Chicago + suburbs

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

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся диспе-
чер с опит за работа с dry van. Само от US. 
Моля не звънете ако не сте в United States. 
8476680373 №18248

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ГЕС ТРАНС НА-
БИРА СОБСТВЕНИЦИ НА КАМИОНИ И ШО-
ФЬОРИ.МНОГО ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ И КО-
РЕКТНО ОТНОШЕНИЕ 8474047001 №18252

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We have driving 
jobs that will � t your lifestyle and help you earn 
what you need. Regional, Local and Dedicated, 
Van reefer, Solo, Team. Please call Simona at 
8472614912 ext.107 №18258

CDL WITH HM $0.75CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL 
driver za 2018 Volvo s I shift. Plashtam vsichki 
mili po $0.75 s HazMat, bez HazMat $0.67 na 
milya. Korektno i profesionalno otnoshenie. 
Phone: 224-659-1690 №18253

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

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
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Ho� man 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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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-6am- 3 pm. 2 Positions 
Available! 7739837254 №18227

LOOKING FOR DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60517, Малка транс-
портна 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 IL-NJ,PA,NC,TX 
also we have steady load for solo for EAST 
,SOUTH call Emil 847 254 2504 or NASS 224 595 
9798 №18208

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 $0.54-0.60 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 собстве-
ници 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

OWNERS AND DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Мал-
ка транспортна компания набира 
собственици на камиони и шо-
фьори 7735409469 №18257

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 ра-
ботни дена, 1700/1800$ за 6. Една 
година опит (12 месеца). Добър 
рекорд. За повече информация - 
8023738099, Мартин. 8023738099 
№18184

CDLDRIVER $0.75/0.67, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za 2018 Volvo s I shift. 
Plashtam vsichki mili po $0.75 s 
HazMat, bez HazMat $0.67 na milya. 
Korektno i profesionalno otnoshenie. 
Phone: 224-659-1690 №18254

ХОТШОТ ШОФЬОР 50Ц/М, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Изпра-
тете резюме и чист MVR не по-стар 
от 1 месец на venytrans@gmail.com 
Subject: driver. НЕ ПРИЕМАМ CDL! 
7738992728 №18179

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. Нае-
маме Шофьори и собственици на ка-
миони. Имаме опция за камиони на 
лизинг. НЕ ходим до Ню Йорк И Се-
веро-изток. За повече инфо: work@
jrvlogistics.com и тел.: 630-869-0877 
ext 201 №18093

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 асисти-
раме. Ако диспечера ви напусне 
внезапно, ние имаме диспечери на 
линия да ви покрием. Правим за-
плати на шофьори и оунер-опера-
тори, IFTA, IRP, пермити, манифести 
и вс. каквото е нужно. 8883301139 
№18074

CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания 
търси да назначи шофьори с ми-
нимум 2 години опит. Автоматик 
камиони с АPU. Заплащане според 
опита- $0.55-$0.65 cpm! 7736036413 
№18115
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DISPAT AND SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking 
company in Bensenville looking for dispatchers 
and safety. Please call 7738376144. №18215
CDL A CLASS DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, New automatic 
trucks 2020 OTR Great miles Great pay-direct 
deposit weekly 7738990137 №18197
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния 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 отноше-
ние! -Tel. (847) 483-8787 №18192
DISPATCHER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small trucking 
company is hiring a dispatcher with experience 
for its Lake Zurich o�  ce. Need � uent 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 o�  ce. Need � uent 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 предим-
ство. 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 $1,800 
per week! Shte bydite dovolni ot rabotata s nas! 
Cell: 224-659-1690 Evgeni №18205
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 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 � ll a driving 
position ASAP! $275 Day pay rate! or 30% of 
load rate Midwest loads, Home on weekends! 
Volvo Automatic. Must have: CLASS A CDL, 
2 Year Minimum experience. Clean Driving 
Record.Call Geri at 708-831-8432 between the 
hours of 8 am- 7 pm CST №18206
ОО И ШОФЬОРИ, , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор и собственици на камиони! 
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 
№18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим шо-
фьори за pick up и delivery от понеделник до 
петък регионално midwest (no east coast). За-
плащане $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 ме-
сеца 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 ме-
сеца 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 БОЯ-
ДЖИЙ 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 поз-
вънете 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 транс-
портно 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 sho� or. Elk Grove Village 
- Rockford. Vsqka vecher v kashti. 3122102049 
№18149
CDL DRIVERS, 
Цена US$ 55.00, Зипкод 60156, Търся шофьо-
ри 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
ТЪРСИ DRIVER CDL-A,, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна 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. За-
плащане $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 off er: •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 транс-
портна 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 оба-
ди ни се или остави съобщение на (779)717-
2647! №18084
 CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за най-
добрите с опит и чисто досие.Специално от-
ношение. Най-добро заплащане. За Контрак-
тор-диспечер с голям опит в индустрията. 
7734128280 №18095
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60196, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-
3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. 
7737421234 №18098

CDL CLASS A , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Малка транс-
портна компания търси да назначи шофъор 
за камион 2021 Volvo 760 стандартно обо-
рудван ( хладилник, печка, микровълнова 
и т.н ) DRY VAN товари. Заплащане на миля 
$0.60 всички мили платени или на ден. За по-
вече информация 630-363-7787 №18057
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 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 отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отношение. 
7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебе-
ли. Предишен опит не се изисква. Full time 
and part time. Атрактивно заплащане в брой.
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звънете на тел.2243108907-Слави. 
2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки 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 $3 на миля. Компания-
та предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 
40-80 цента на галон, 10% диспеч. Заплащане 
всяка седмица. Моля обадете се на 773-538-
3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка ком-
пания 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 шо-
фьор 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 Sho� or 
(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.Пер-
фектни 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 отгово-
рен 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, O�  ce 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 отгово-
рен 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 o� er 
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 847-261-
4912, ext.107 and ext.113. You can also contact 
us at 247dispatchservice@gmail.com №18239
COAST TO COAST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира Owner Operators.
Леки товари, отстъпки на горивото, хла-
дилни 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. Предла-
гаме 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 пише-
те 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 догова-
ряне. 7734128280 №18094
DRIVERS/ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка се-
меина фирма с дълъг опит,търси OTR 
Drivers,седмично от $1800-$2500.Иска-
те да сте собственик на камион,0%down 
payment,0% лихва.Честност и коректност. 
7738187459 №18062

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili tekst na telefon:(773)712-3757. 
№18249
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Диспечер с 
опит търси работа Dry van , reefer , � at 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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OFFER, 
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Тър-
ся 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 подпи-
ша дългосрочен договор за работа на префе-
ренциални 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 Ho� man Est (Golf/Salem)почасово 
и целодневно.Мога да откарвам или взе-
мам 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 за-
мествам в почивните дни.Имам опит и пре-
поръки.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. Eд-
нофамилна 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 об-
съдим 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: Инвес-
тиция в имоти, Отдаване под наем, Продаж-
ба на имоти и Property Management. bistra@
luxuryproperty.bg, Нека да обсъдим ваши-
те изисквания и да помогнем 7738886865 
№18154
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жили-
ще 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
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.) 
апартамент в ARLINGTON HIGHTS IL Обширен 
и реновиран.LED осветление и вентилатори 
по таваните.Нова дограма.Нова баня и нова 
кухня с място за маса.Пералня и сушилня във 
апартамента.Балкон,склад на етажа,боклука 
се хвърля на етажа, паркинг,басейн.Отопл. е 
в наема.Тел:347-543-6879 №18250
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.) 
апартамент в ADDISON IL Обширен и ре-
новиран. Има асансьор в сградата. LED ос-
ветление и вентилатори по таваните. Нова 
дограма, нова баня и нова кухня с място за 
маса. Балкон,склад на етажа,паркинг,басейн.
Отопл. е в наема.Тел:347-543-6879 №18251
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в голям тристаен апартамент в Elk 
Grove Village от 1-ви Декември. Цената 
включва гараж, газ и парно. Апартаментът 
разполага с пералня и сушилня. $600 Депо-
зит и 1 година договор . За повече информа-
ция - 7742084819 №18255

ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, tarsya 
sakvartirantka ili sakvartirant za 2 bdr apt v 
schiller park cena 550$ 2243927496 №18256
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Общо ползване на хол и кухня с остана-
лите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca 
вkлючени (вода, електричество, internet, 
gas, пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шо-
фьори цeнa $390. Депозит за един месец. 
8472223412 №18226
STUDIO FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, Studio in 
basement in Skokie. Great location. Suitable for 
a single person. Please call at (773)344-1468. 
№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
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим съ-
квартирантки добър трахспорт 773 7463728 
№18218
1 BD. APT. FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60091, Дава се еднос-
таен апартамент в Des Plaines за $900 на ме-
сец. Газта и парното са включени. Има вън-
шен басейн и собствено патио. Също пътека 
за разходка, тичане и колоездене. За инфор-
мация тел. 847-293-8580 №18223
1 BDR DES PLAINES, 
Цена US$ 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, Самостоятел-
на стая с нова баня + гараж в напълно обза-
веден 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 корто-
ве. 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/фит-
нес в комплекса. Асансьор в сградата. Перал-
ното е на същия етаж. Близо до магистрали/
голям парк/магазини/ресторанти. За инфор-
мация, тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен 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 съквар-
тирант 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 поз-
вънете 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 апарта-
мента има пералня и сушилня.В наема е вклю-
чено 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, Фир-
ма за недвижими имоти търси да заку-
пи ,2стаен,3стаен в центъра на София,до 
200000е. 897463810 №18202

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ , Зипкод 60025, Българин на 51 го-
дишна 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 поддръж-
ка на компютърни системи за дома 
и малкия бизнес. Сертифициран 
техник. Достъпни цени. За повече 
информация моля потърсете Тодор 
на посочения телефонен номер. 
2245729577 №18164

MAGICIAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, илюзионист за 
детски партита tel. 708 415 0590 №18259
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
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в 
дома си в Ho� man Estate Предлагам домаш-
но приготвена храна, игри и забавления. На-
мирам се в близост до кръстовището на ули-
ците Golf i Higgins Тел: 2246591156 №18169

МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предлагам ре-
монт на камиони през уикенда на посочен 
от вас адрес в радиус 100 мили от Чикаго. 
Извършвам: смяна на масла, въздушна сис-
тема (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 бизнес-
мен-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 ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №18116

COAST TO COAST
DRIVER LICENSE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шо-
фьорска книжка, ID Card. Без SS номер, без 
изпит. За туристи, студенти, временно пре-
биваващи. Валидна 10 г. Тел: 847-854-8094 Е-
майл:dimitrova07@yahoo.com №18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплатни имиг-
рационни услуги tel. 708 415 0590 №18260

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

VOLVO 2014 FOR SALE, 
Цена US$ 22.00, Зипкод 60067, 
Volvos 2014 from � eet 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

УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разноо-
бразна и атрактивна украса за пар-
тита, включваща арки и фигури с 
балони, фон с воали и хартиени цве-
тя, украса за сладък бар, обличане 
и декорация на столове и маси,мн.
др. Услугите ни са съобразени с ва-
шите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №18217

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то 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 обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912
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Разбиваме яйцата със захарта, до-
бавяме киселото мляко, нарязания на 
ситно шоколад и разтопеното масло. 
Разбъркваме добре, добавяме и преся-
тото брашно с бакпулвера и ванилията. 
Разбъркваме добре всички продукти.

Намазняваме и набрашняваме фор-
мата за мъфини и разпределяме сме-
ста. Печем в предварително загрята 
фурна до готовност.

През това време си подготвяме кре-
ма. В тенджера слагаме прясното мля-
ко и захарта. Бъркаме да се разтвори.

Щом кипне, прибавяме, на тънка 
струя при непрекъснато бъркане, раз-
твореното в малко вода нишесте. Щом 

се сгъсти, отнемаме от котлона и при-
бавяме ванилията и маслото.

Охладените мъфини пълним с вани-
ловия крем с помощта на шприц.

Печени пирожки със  
солена плънка
Стоплете млякото до около 40 

градуса. В него добавете малко 
брашно и маята. Разбъркайте и 

оставете настрани за около 10 мин.
Пресейте останалото брашно. В него 

добавете яйце и разтопеното масло. 
Прибавете солта и захарта. Накрая сло-
жете и активираната мая. Размесете до 
меко и еластично тесто. Завийте го с 
чиста кърпа и оставете на топло да вта-
са около час.

Сварете картофите в подсолена 
вода. Щом са готови, ги отцедете и обе-
лете. Отделете настрани.

Лука обелете и задушете в загрято-
то олио. Картофите намачкайте и обър-
кайте с лука и настъргания кашкавал. 
Овкусете със сол и черен пипер.

Разточете тестото на тънко листо. На-
правете големи кръгове от него. Сло-
жете плънка във всеки кръг и запеча-
тайте пирожките. Отгоре намажете с 
разбит жълтък и поръсете със сусам.

Подредете в тава и печете в предва-
рително зягрята фурна на 180 градуса 
до получаване на златист загар.

Бели мъфини  
с ванилов крем

Да ви е сладко!  

Продукти
»  прясно мляко - 80 мл
»  суха мая - 1 ч.л.
»  захар - 1/2 с.л.
»  брашно - 200 г (+ - няколко лъ-

жици)
»  масло - 60 г
»  яйца - 1 бр.

За плънката
»  картофи - 250 г
»  лук - 1 глава
»  олио - 1 с.л.
»  кашкавал - 100 г
»  сол - на вкус
»  черен пипер - на вкус

За намазване
»  яйца - 1 жълтък
»  сусам - за поръсване

Продукти
»  брашно - 250 г
»  яйца - 1 бр.
»  кисело мляко - 250 г
»  захар - 200 г
»  краве масло - 100 г
»  шоколад - 50 г
»  ванилия - 1 бр.
»  бакпулвер - 1ч.л.

За крема
»  ванилия - 2 бр.
»  жълтици - 2 бр.
»  прясно мляко - 400 мл
»  захар - 100 г
»  нишесте - 2 с.л.
»  краве масло - 50 г

https://www.serdikabg.com
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К
оледа идва, а вие сте в чужби-
на. Чудите се как да си пригот-
вите пастърма, суджук, филе 
„Елена“ или нещо, което да ви 
напомня за българската тра-

пеза през предстоящите празници. Тех-
нологията не е сложна. Изисква се само 
желание и продукти. Всичко останало е 
въпрос на чакане, за да се получи вкус, 
който ще ви напомня за детството на 
село в България.

Ето и някои основни рецепти:

Кайзер пастърма
За кайзерованото телешко месо, така 

популярно като пастърма, на първо мяс-
то ви трябва, разбира се, телешко месо. То 
става от почти всяка част на животното. 
Майсторите обаче предпочитат контра-
филетата и бутовете. Колкото по-старо е 
говедото, толкова по-хубава ще е пастър-
мата.

Когато се сдобиете с желаното парче 
месо, е хубаво да го обезципите и да пре-
махнете всички излишни мазнини. Те при-
дават един лош вкус на вече изсушеното 
месо, особено ако е седяло на слънце.

След като оформим добре парчето, 
трябва да го разрежем на порции от по 
около 500 грама. То трябва да е продъл-
говато и по продължение на мускула, а не 
нарязано като за пържоли.

Следва осоляването. Класиката е зара-
вяне в морска сол за 48 часа. Това става, 
след като се постави мръвката в немета-
лен съд. Той може да е дървен, стъклен, 
керамичен или пластмасов, но в ника-
къв случай не трябва да е метален. Тога-
ва месото се окислява. На дъното се по-
ставя морска сол, слага се парче, покрива 
се отново със сол, следва друго парче, и 
така, докато месото не свърши. Накрая се 
завършва с плътен слой сол. Така месото 

престоява два дни в хладилника. При же-
лание може да се сложи и една супена лъ-
жица захар, която подпомага по-бързото 
зреене и запазва червеникавия цвят на 
месото.

След като извадим месото, следва из-
кисване

във вода, вино или бира
Арменците, които приготвят този дели-

катес, използват червено вино. Изкисва-
нето е за поне 6 часа, което малко обезсо-
лява месото. Може и повече, в зависимост 
от предпочитанията. Но не и повече от 12 
часа, тъй като бъдещата пастърма ще се 
развали.

И тук идва най-важният момент – овку-
сяването. За да се получи кайзер пастър-
ма, е необходим чимен. Това са зърната на 
растението сминдух. Те придават имен-
но вкуса на кайзер пастърмата. Смлени-
те семена се смесват с червен пипер, бял 
пипер, червен пипер и чубрица и малко 
вино. Трябва да се получи каша, подоб-
на на боза. С нея се намазва месото и се 
провисва на проветриво място. За около 
10 дни е готово. Оптималната температу-
ра за сушене и зреене на месото е 14 гра-
дуса. Важно е при мъгла да се прибира в 
хладилника, а когато времето отново е 

благоприятно, да се изкарва пак на тера-
сата или прозореца.

Контролирано осоляване
Контролираното осоляване все по-сил-

но навлиза в подготовката на домашните 
мезета. За целта се слага около 35 грама 
сол на килограм месо. Много хора пред-
почитат да разреждат готварската сол с 
нитритна, която убива всякакви патоге-
ни и запазва цвета на месото. Освен това 
придава и по-добър вкус на готовия про-
дукт. Нитритната сол е популярна като 
Е250, тя е токсична, но в малки количе-
ства е безопасна. Това именно притесня-
ва потребителите на домашни мръвки, 
които смятат, че с използването й мезето 
вече не е домашно, а придобива „по-ку-
пешки вид“.

При контролираното осоляване не се 
налага изкисване, но времето за зреене 
е далеч по-дълго. Осоленото месо тряб-
ва да преседи поне 7 дни в кутия в хла-
дилника и едва след това да се подсуши 
и подправи.

Филе „Елена“
Така популярното филе „Елена“ се при-

готвя основно от свинско месо. Най-лес-
ната рецепта е отново заравянето на бон-

филета, които са старателно почистени от 
всякакви мазнини и жили, в морска сол. 
Месото престоява така 24 часа и отно-
во се изкисва за няколко часа в студена 
вода, която периодично се сменя. След-
ва дебело измазване с намачкан чесън, 
който придава класическия вкус на фи-
лето, след това овалване в ситно смляна 
чубрица, черен пипер и малко червен пи-
пер. Суши се по стандартния начин – или 
провиснало в хладилника, или на балкон 
или прозорец. За около 10 дни мезето е 
готово.

Суджуци
Приготвянето на суджуците изисква 

истински майсторлък. Важно е да се под-
бере качествено месо. То е в съотноше-
ние 60 процента телешко, по възможност 
от бут, и 40 процента свинско, което да е 
от по-мазната част на прасето. Преди да 
се премине към пълненето на свинските 
черва, е важно да се подготви добре ме-
сото. То се реже на кубчета от по около 
сантиметър–два, осолява се с 25-30 гра-
ма сол на килограм, слага се черен пи-
пер на вкус. Много хора предпочитат да 
сложат и лют пипер, както и други под-
правки на вкус – като кимион, сминдух, 
резене и дори копърово семе. Всичко се 
обърква много добре и се добавя по 50 
милилитра качествен бърбън на кило-
грам месо. Хубавата водка също върши 
работа. Тя спомага за подобряването на 
вкуса на продукта, както и за по-бързото 
зреене на месото. Вкусното месо е узря-
лото, а не изсушеното. Така подготвена-
та смес престоява 24 часа на по-хладно 
място. Следва смилане на най-едрата ре-
шетка на мелачката, която има форма-
та на бъбрек. Отново старателно омес-
ване и отново изчакване 24 часа. През 
това време може да се разделят няколко 
порции, в които да се добави праз, други 
подправки или друг вид месо, за да ста-
нат няколко различни партиди. На вто-
рия ден вече смляната кайма се пълни в 
свински черва. Те трябва да са плътно на-
тъпкани, за да не остава въздух. При поя-
вата на някой въздушен джоб, червото се 
дупчи с игла. Вече напълнените подковки 
се пресоват веднъж дневно и отново се 
сушат на проветриво място. Стават гото-
ви за около две седмици. Суровите пар-
чета спокойно могат да отидат в капама-
та за Коледа.

Коледа в чужбина: Как да си направите 
домашни български мезета?
Вижте най-популярните и лесни рецепти за истинско мезе на трапезата

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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В 
края на ноември месец пове-
чето градове в света се пота-
пят в приказката на коледни-
те празници, пресъздавайки 
празнична атмосфера по пло-

щади и централни улици. За радост на 
българите, от няколко години в София 
също има пищна елха, а също вкусни го-
рещи наденички и греяно вино. В бъл-
гарската столица немският коледен ба-
зар ежегодно посреща стотици гости 
в градинката до Народния театър. Ето 
още 10 красиви базари, които си струва 
да бъдат посетени:

Романтика в центъра 
на Париж

Париж предлага изобилие от неща, 
които да се видят и правят - от вкусни 
лакомства и пиене, до забавления за ця-
лото семейство. Децата ще оценят посе-
щения с Дядо Коледа и неговите елфи, 
разходки и игри, както и пързаляне с 
кънки или изскачащи снежни парко-

ве. Разбира се, огромното количество 
коледни лампички също са атракция 
за местни и туристи. Хижите и околни-
те улици пък са нанизани с празнични 
светлини, допринасяйки за топлина и 
празнично настроение.

Коледна магия 
във Виена

Столицата на Австрия е известна като 
една от най-красивите през зимните ме-
сеци в целия свят именно заради колед-
ния си базар. Виенската коледна магия 
настъпва на 23 ноември и приключва 
на 26 декември. Целият град потъва във 
вълшебството на Коледа, чийто дух се 

носи из улиците на историческия град. 
Човек трябва поне веднъж в живота си 
да посети Виена в дните преди Коле-
да, когато площадът пред кметството се 
превръща в коледно градче. Базарите 
около виенските дворци и катедралата 
„Св. Стефан“ са също любима атракция 
за малки и големи заради пищната укра-
са и коледното настроение, което носят.

В местната култура Коледа е един от 
най-важните и дълбоко уважавани праз-
ници. Началото на базара там се поста-
вя с различни събития на площада пред 
сградата на общината. Базарът грее във 
впечатляваща декорация и радва виен-
чани и техните гости с подаръци, сладки 

и топли напитки в над 150 щанда.

30-метров тунел 
със светлини в Торонто

Сравнително нов, коледният базар в 
Торонто е най-големият за цяла Север-
на Америка. Традиционно всяка година 
хиляди посетители от всички краища се 
стичат тук. Атмосферата е завладяваща 
заради всичките светлини, музикални 
програми, влакчета за деца и други по-
добни коледни атракциони. Улиците са 
запълнени с вендинг машини, от които 
можете да си закупите традиционното 
канадско ястие „путин“, както и малки 
сувенири. Сборният пункт на всички съ-
бития и хора е огромната 15-метровата 
коледна елха, а най-отличителната ха-
рактеристика на базара е 30-метровият 
тунел със светлини, който допринася за 

нейната приказност.

Ню Йорк винаги 
е приказен през декември

Всеки, който си мисли, че Ню Йорк 
няма как да бъде по-приказен, тряб-
ва да го посети през декември. Магия-
та на големия град се допълва от цяло-
то коледно настроение и украси из него. 
Продавачите предлагат на посетителите 
възможности както за шопинг, така и за 
много апетитни неща, които биха изку-
шили дори най-капризните. Сега панде-
мията и ограничителните мерки заради 
нея могат да отнемат от блясъка му, но 
не и от приказното очакване на Коледа.

АИДА БУРНУЧЯН

Горещи наденички, греяно вино и много светлини – ето ги 10-те най-приказни места преди Коледа

ПАРИЖ

ТОРОНТО

НЮ ЙОРК 

БЕЛГИЯ 

ВИЕНА

Сн.: discoveryguide.com Сн.: city-walks.info

canada-seetorontonow.com

fullsuitcase.com

Сн.: new-york-city-travel-tips.com

Най-красивите коледни 
базари в света

Най-красивите коледни Най-красивите коледни Най-красивите коледни 
базари в светабазари в светабазари в света
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В Белгия – 2 километра 
с вкусотии

Сърцето на Европа - белгийската сто-
лица Брюксел - е също важна част от 
списъка с приказни базари. Освен ти-
пичните коледни украси и забавления, 
тук Коледа е още по-специална заради 
известния в цял свят белгийски шоко-
лад. Базарът „Зимни чудеса“ е като маг-
нит за туристите от цял свят. 

Дълъг е почти 2 километра, в които са 
разположени стотици къщички, предла-
гащи всевъзможни белгийски вкусотии.

Огромен пън с подаръци 
в Барселона

Въпреки че започва като еднодневен 
фестивал в миналото, коледният базар 
в Барселона в момента вече е трисед-
мичен панаир, който успява да събе-
ре хора от всякакви възрасти. Провеж-
да се пред катедралата в Барселона и се 
състои от над 300 щанда, пълни с колед-
ни украшения, елхи и малки музикални 
инструменти, както и ръчно направени 
кукли и бижута. Несъмнено обаче Бар-
селона се отличава с огромния пън, кой-
то разпръсква лакомства и подаръци 
при удар с пръчка.

Светлинни шоута 
за всички в Копенхаген

Копенхаген е предпочитана дестина-
ция през цялата година именно зара-
ди своите панаири и магазини. Но през 
декември градът се отличава заради 
светлинното шоу, което се провежда в 
парка, както и традиционен Pixie Band, 
който свири празнични песни. Коледа-
та в известния увеселителен парк Tivoli 
Gardens 2019 продължава от 16 ноем-
ври до 5 януари.

12 дни за коледни 
вълшебства в Берлин

Берлин е любим европейски град за 
мнозина през празничния сезон бла-
годарение на коледните си базари. 
Градът работи усилено за подновява-

не на сезонната си привлекателност 
през последните години, след като те-
рористичното нападение на базара 
Breitscheidplatz през 2016 г. доведе до 
временно затваряне на много други ба-
зари в столицата.

Запознати казват, че ви трябват около 
12 дни, за да посетите всички коледни 
атракциони на града. Класическите дър-
вени къщички, където посетителите мо-
гат да се забавляват и да опитат вкусни 
колбаси и затоплящи чаши греяно вино, 
са само част от изкушенията, които са 
приготвили германците. 

Посетете Берлин за първокласно па-
заруване, но не забравяйте да се насла-
дите и на нощните концерти, вариращи 
от хорови изпълнения до джаз.

От Коледа до пролетта – 
пързалка в Москва

Впечатляващото на Москва е, че ле-
дената им пързалка радва жителите на 
града до пролетта. Тя може да побере 
450 души и благодарение на специална-
та си система за охлаждане работи дори 
когато температурите са над нулата.

Освен нея до красивия Кремъл ще ви-
дите истинския дух на Коледа сред мо-
сковчани. Базар, разположен в близост 
до новата ледена пързалка, и на него 
клоуни, елени и въртележки разпръск-
ват коледен дух.

Коледни фестивали 
в Лондон

Като един от градовете, които по вся-
ко време на годината посрещат мили-
они гости, Лондон може да се похвали 
и през декември с разнообразие - праз-
нична програма, събития, коледни фес-
тивали и базари.

В столицата атмосферата и усмивките 
по лицата на хората заради предстоящи-
те семейни празници носят топлото усе-
щане за уют. 

Началото на празниците в Лондон 
традиционно се дава на 3 декември със 
запалването на коледната елха на Тра-
фагар Скуеър.

БАРСЕЛОНА КОПЕНХАГЕН

ЛОНДОН

МОСКВА
Сн.: expresstorussia.com

Сн.: visitcopenhagen.comСн.: life.com

https://www.russianschool.com/
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Експерти казват, че солта е основен електро-
лит, който помага на тялото ни да функцио-
нира правилно. По този начин избягването 

на сол изцяло, ако не е необходимо, може да при-
чини някои проблеми. Преди всичко хипонатри-
емия. Преди да я премахнете напълно от живота 
си, опитайте се да разберете как тялото ви ще ре-
агира на тази промяна.

Йодираната сол е важна за хормоните и ако на-
пълно я спрете, запасите от йод се намаляват до 
минимум. Възможна е проблемна и суха кожа, 
мускулна слабост, умора, наддаване на тегло.

Липсата на натрий в храната ще повлияе на ин-
сулиновата резистентност, тялото ни няма да реа-
гира адекватно на инсулин, което може да доведе 
до високи нива на глюкоза в кръвта.

Чрез изчисляване на дебелината на ледни-
ците в Северозападна Гренландия и харак-
тера на тяхното движение японските кли-

матолози откриха намеци за съществуването на 
подледникова река с дължина почти 1000 км.

За целта учените събират от там радарни изо-
бражения на ледници, както и данни за тяхната 
структура, дебелина, скорост.

Става ясно, че в равнината, която се намира под 
ледника Петерман в северозападната част на ос-
трова, трябва да тече голяма река. Учените са из-
числили дължината й на около хиляда километра.

Учените предполагат, че реката тече по цялата 
равнина и се влива в Северния ледовит океан в 
близост до фиорда Петерман, ако на това не пре-
чат няколко издигнати области на терена.

Пълният отказ от солта 
може да бъде вреден

Обама: Дъщеря ми ме накара  
да откажа пушенето
В третия си мемоар, озаглавен „A 

Promised Land“, президентът Барак 
Обама говори открито за брака си 

с Мишел, както и за това как президент-
ството се е отразило на цялото му семей-
ство. Книгата вече е на книжния пазар.

Барак и Мишел се женят през 1992 г. 
Тяхната любовна история е разказана и 
във филма „Southside With You“.

Стресът на работата е накарал Барак 
отново да пропуши. Той признава, че е 
пушил по 10 цигари на ден и постоянно 
се е опитвал да намери скришно място, 
на което да запали. Дъщеря му Малия 
обаче е причината президентът да се от-
каже от вредния навик.

„Тя се намръщи, когато подуши цигари 
в дъха ми“, пише Обама. За да се справи 
с трудната задача, той започва да дъвче 
никотинови дъвки.

Принц Уилям мисли за фигурата 
си след карантината

Роби Уилям не успя да си 
присади коса

Роби Уилямс е на 46 и макар да е 
щастливо женен, все още има по-
читателки, които не спират да му 

пишат любовни писма. Звездата обаче 
признава, че вече не е онзи мачо с буйна 
грива, който някои помнят.

Изпълнителят сподели, че косата му е 
оредяла и му е все по-трудно да прикри-
ва плешивите участъци.

Уилямс разказа подробности за ру-
тинната си грижа за косата, която искал 
да подсили, но така и не успял. Той при-
зна, че през 2013 г. се подложил на транс-
плантация на космени фоликули на гла-
вата, но тя била неуспешна.

Въпреки процедурата и последващо-
то лечение, резултатът бил потресаващ, 
заради което Роби използва специална 
пудра, за да има хубава прическа и да 
скрие лъщящото си теме.

Под ледовете на Гренландия 
може да тече река

Въпреки факта, че външно хер-
цогът на Кеймбридж не се е 
променил по никакъв начин 

от началото на пандемията, той са-
мият е сигурен, че дълъг престой в 
самоизолация е повлиял на фигу-
рата му.

По-рано Уилям изрази загриже-

ност за „талията на нацията“, като 
отбеляза, че в самоизолация се-
мейството му прекарва много вре-
ме в кухнята, създавайки кулинар-
ни шедьоври. 

„Мисля, че всички ядохме мно-
го пайове и шоколад“, пошегува се 
херцогът.

Принц Уилям наскоро се срещ-
на с британски военнослужещи он-
лайн, за да отбележи Националния 
ден на паметта на загиналите по 
време на военна служба. 

По време на разговора той при-
зна, че няма да му навреди да се 
върне към армейската подготовка.
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Хю Грант е поредната холивудска звезда, 
която споделя, че е преборила корона-
вируса. Актьорът разкри, че той и съ-

пругата му Анна Ебърстийн са се заразили в 
началото на пандемията.

Грант е изпитал постоянно потене, кое-
то било доста изнервящо и неприятно. „След 
това очите ми сякаш станаха три пъти по-го-
леми и имах чувството, че някакъв огромен 
човек ми е седнал на гърдите“. Последвало е 
загуба на обоняние и тогава се е настанила па-
никата.

Именно тогава се появиха доказателства, че 
загубата на вкус и мирис е един от симптоми-
те на COVID-19. Грант е започнал да мирише 
цветя, за да тества обонянието си, но не полу-
чил желания резултат.

Грант и съпругата му се възстановяват и 
вече дори имат антитела срещу вируса.

Момоа сподели, че не е могъл да си намери 
работа след появата му в „Игра на троно-
ве“. Той играе военачалника на дотраките 

Хал Дрого в култовия сериал, но е убит през пър-
вия сезон и едва по-късно филмът се превръща в 
хит, така че не е имал шанса да извлече ползи от 
един от най-успешните телевизионни сериали в 
света.

Героят на Момоа се жени за Днерис Таргариен, 
изиграна от Емилия Кларк, и е убит към края на 
първия сезон на сериала.

Момоа е женен за актрисата Лиза Бонет. Двама-
та се ожениха официално през 2017 г., но са заед-
но от 2007 г.

„Голямо предизвикателство е, когато имаш бе-
бета и си затънал в дългове. Останахме гладни за-
ради „Игра на тронове“. Не можех да си намеря 
работа“, сподели Момоа.

Супермоделът се появи на сце-
ната като една от най-големи-
те икони – Дженифър Лопес. И 

още по-точно - с реплика на роклята 
на Versace. Джей Ло облече зелената 
рокля на Versace през 2000 г. за на-
градите Grammy. 

Тогава интересът към тоалета е 

толкова голям, че Google решава 
да създаде опцията Google Images, 
която ви позволява да търсите със 
снимки.

И за да станат нещата още по-ико-
нични, Тайра излезе под звуците на 
песента „Jenny From the Block“, която 
се изпълнява от Лопес.

Изпълнителката признава, че ко-
гато е трябвало да избира тоалет, 
стилистът й я е посъветвал да зало-
жи на друга рокля. 

Причината била, че зелената 
Versace е била носена от две дами 
преди това – Джери Халиуел и сама-
та Донатела Версаче.

Жена на 106 г. се е възстановила от корона-
вируса в Германия, съобщи, компанията, 
управляваща болницата в Ораниенбург, в 

близост до Берлин, в която е лекувана пациент-
ката.

Столетницата е изписана."Тя беше в много до-
бро общо състояние за възрастта си и имунната й 
система успя да се пребори с вируса с наша под-
крепа“, казва главният лекар Харалд Панвиц.

Жената е дошла в болницата в Ораниенбург за-
ради стомашни спазми и диария, без сериозни 
дихателни проблеми. Направен тест обаче е по-
твърдил, че тя е с Ковид-19, и веднага е била по-
ставена в изолация. По нейна молба името й не 
се споменава.

В болници на компанията от заболяването са се 
излекували и други възрастни пациенти.

Жена на 106 г. се справи  
с COVID-19

Тайра Банкс копира Джей Ло

Дженифър Лопес спечели дело  
за $40 млн.
Дженифър Лопес и продуцент-

ската й компания могат да си от-
дъхнат, защото федерален съ-

дия отсъди в тяхна полза по делото за 
$40 млн., заведено от Саманта Барбаш. 
Причината – ролята на Джей Ло във 
филма „Hustlers“, където изпълнителка-
та играе стриптийзьорка.

Истинската история на Барбаш е 
вдъхновила филма, който затвърди 
мястото на Лопес в Холивуд. Филмът 
разказва за екзотични танцьорки, кои-
то обират богатите мъже на Уолстрийт.

Според съдебните документи дело-
то е приключено, а искането на Бар-
бара за $40 млн. е отхвърлено. Съдия 
Денис Коут е казал последната си дума, 
която не може да бъде обжалвана.

„Hustlers“ получи добри отзиви от 
критиците, а Джей Ло се сдоби с номи-
нация за „Златен глобус“.

Джейсън Момоа е 
затънал в дългове

Хю Грант пребори COVID-19
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Въпреки пандемията от коронави-
руса, Ди Каприо си изкарва добре 
с приятели. 45-годишният носител 

на „Оскар“ бе забелязан в Малибу, Кали-
форния, заедно с най-добрия си прия-
тел, 35-годишният актьор Емил Хърш.

Приятелите решиха да плуват в океа-
на, въпреки доста ниската температура 
на водата. В същото време те показаха 
своите бански с ярки щампи и кой рабо-
ти усилено върху себе си по време на ка-
рантината.

Бащата на Лео, Джордж ди Каприо, 
също е забелязан на плажа, но без лю-
бимата си.

През август 23-годишната Камила Мо-
роне придружи гаджето си до плажа и 
взе със себе си очарователен домашен 
любимец на име Джак. Моделът се сдо-
би с косматия приятел по време на ка-
рантина.Нов вид изчезнал тюлен монах е идентифи-

циран от вкаменелости, открити в Нова Зе-
ландия, и е кръстен на море от „Властели-

нът на пръстените“.
Неизвестното досега създание, наречено 

Eomonachus belegaerensis на Белегаер, намира-
що се на запад от Средната земя от прочутата три-
логия на Дж. Толкин, коренно променя предста-
вата на учените за еволюцията на тюлените.

Представителите на вида са обитавали води-
те около Нова Зеландия преди около 3 млн. г. На 
дължина древните тюлени са достигали до 2,5 м. 
Теглото им е било около 200-250 кг.

Преди се е смятало, че всички същински тюле-
ни са произлезли от Северния Атлантик, като ня-
кои впоследствие са пресекли екватора, стигайки 
на юг чак до Антарктида.

„Роскосмос“ възнамерява да пусне алкохол 
под бранда „Поехали!“, думата, изречена 
от първия покорител на Космоса Юрий 

Гагарин по време на старта на историческия му 
полет.

Под същата марка руското космическо ведом-
ство ще предлага парфюми и облекла.

Ръководството на „Роскосмос“ е подало заявка 
за получаването на търговската марка „Поехали!". 
Тя обхваща множество раздели от международна 
класификация за стоки и услуги. Тук влизат пар-
фюмерийно-козметична продукция, лекарствени 
средства, електронна битова техника, скъпоцен-
ни метали, облекло, играчки и алкохолна продук-
ция.

Заявката за регистрация вече има номер и тя 
ще опази „Роскосмос“ от нелоялна конкуренция.

Древни тюлени са еволюирали 
в южното полукълбо

Ди Каприо на плаж в Малибу 
въпреки студа

През юни 24-годишният Тимъти 
Шаламе беше хванат да се целу-
ва с 30-годишната мексиканска 

актриса Ейса Гонсалес, докато беше на 
почивка в Кабо Сан Лукас. Уви, връзка-
та между звездите се оказа просто ку-
рортна романтика и завърши толкова 
внезапно, колкото започна. Сърцето на 
Тимъти все още е свободно, но Ейса е на-
мерила ново гадже.

Наскоро звездата от „Зад волана“ бе 
забелязана в Западен Холивуд в компа-
нията на модела Дъсти Лахович, който 
преди кариерата си на модел е работил 
като пожарникар и личен треньор.

Папараците хванаха двойката на път 
за бар 40 Love. Влюбените се опитаха да 
не показват чувствата си, но Дъсти все 
пак прегърна Ейс.

По-рано Тимъти имаше връзка с дъще-
рята на Джони Деп – Лили-Роуз.

Бившата на Тимъти Шаламе с 
ново гадже

Майли Сайръс се снима в ковчег

„Роскосмос“ пуска алкохол 
под бранда „Поехали!“

Подобно на Лейди Гага, Май-
ли обича да провокира с раз-
крепостеното си поведение в 

клиповете и по-нестандартен стил 
на обличане. След като неведнъж се 
е снимала полугола, сега звездата 
реши да го направи отново, но този 
път 27-годишната певица позира в 
ковчег с жълт сатен. Тя е прикрила 
гърдите си със скръстени ръце, до-
като интимните й части са покрити 
с букет цветя.

На кадъра няма и следа от роша-
вия мулет на изпълнителката, която 
е сложила руса перука, оформена 
на две извити опашки.

Снимката на Майли в ковчег е 
дело на фотографа Виджат Мохинд-
ра. Тя ще бъде включена в неговата 
първа книга, продажбите от която 
ще отидат за фондацията на певица-
та „Happy Hippie“. Тя подпомага без-
домни младежи.
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Според световноизвестния британски физик 
Стивън Хокинг бързото развитие на изкуст-
вения интелект представлява заплаха за 

човечеството.

„Вярвам, че възходът на мощния изкуствен ин-
телект ще бъде най-хубавото или най-лошото 
нещо, което ще се случи на човечеството. Не знам 
кое от двете ще е, но трябва да направим всич-
ко възможно, за да сме сигурни, че бъдещото му 
развитие ще е в наша полза и на околната среда“, 
прогнозира той.

Експертите смятат, че ще надхвърли възмож-
ностите на човека в областта на езиковите прево-
ди към 2024 г., ще замени водачите на товарни ав-
томобили към 2027 г. Професията на писателите 
белетристи ще изчезне през 2053 г., а хирурзите 
ще станат излишни към 2053 г.

Изкуственият интелект е 
заплаха за човечеството

Има някои стайни растения, които ботани-
ците и дори специалистите по фън-шуй 
препоръчват да имаме в домовете или 

офисите си.
Трите най-ефикасни естествени „чистачи“ на 

въздуха от токсини са английският бръшлян, бам-
буковата палма и спатифилумът.

„Умният“ бръшлян е естествен сорбент и по-
чиства въздуха от соли на тежки метали, токсини 
и формалдехиди.

Поставете бамбуковата палма до компютъра 
- това ще намали вредата от електромагнитното 
излъчване.

Красивият спатифилум безмилостно се бори 
срещу битови и промишлени токсини, абсорби-
райки бързо изпаренията на амоняк, ацетон, ета-
нол и бензин. След ремонт нито едно стайно рас-
тение не може да се справи по-бързо от него с 
вредните химикали.

Давид Гета, един от най-великите му-
зиканти и продуценти в историята на 
електронната музика, беше обявен за 

най-добрия диджей в света.
„Наистина е невероятно, мисля, че се 

чувствам по-щастлив от първия път!“, каза 
суперпопулярният французин, който оглави 
радиокласациите през последните месеци с 
хита „Let’s Love“, поредното страхотно сътруд-
ничество с австралийската певица Сиа.

Класацията на „DJ Meg“ се състои от 100-те 
най-важни и влиятелни диджеи и продуценти 
на електронна музика, а зад водещата пози-
ция на Гета се нареждат Димитри Вегас, Лайк 
Майк и Мартин Гарикс.

Белгийската техно-героиня Шарлот де Вит 
за първи път спечели титлата за изпълнител 
в този списък.

Давид Гета пак е най-добрият 
диджей в света

Стайни растения 
пречистват въздуха

Расте, но не старее:  
Деми Мур на 58

Бившата на Фил Колинс:  
Той спря да се къпе от година

Вече бившата му съпруга Ори-
ан Бейтс твърди в съдебните 
документи по развода им, че 

69-годишният музикант е спрял „да 
се къпе и да мие зъбите си от около 
година". Освен това е бил пристрас-
тен към антидепресенатите и е бил 
„вербално агресивен“.

46-годишната Бейтс, която се 
бори да получи половината от къ-
щата на семейството във Флорида, 
казва още, че Колинс е живеел като 
отшелник, отказвал да контактува 
с хора, както и да прави секс с нея. 
Също така не полагал грижа за два-
мата им сина.

Всички тези разкрития на Бейтс 
идват, след като Фил Колинс заведе 
дело срещу нея в средата на октом-
ври с обвинения, че тя отказва да се 
изнесе от къщата в Маями Бийч.

Една от най-успешните актри-
си на Холивуд навърши 58 го-
дини. Деми Мур не крие, че е 

прибягвала до подмладяващи про-
цедури.

Мур има нелек живот и пътят й 
към звездната слава е изпълнен с 
ужасяващи моменти. Тя разказва за 
всичко това в мемоарите си „Inside 
Out: A Memoir“ – от това, че е изна-
силена на 15-годишна възраст, до 
момента, в който става зависима от 
алкохол и наркотици, малко след 
като прави спонтанен аборт с бебе-
то, което носи от Аштън Къчър, с ко-
гото имаха брак от 2005-а до 2013 г.

Като дете страда от кривоглед-
ство, заради което оперират окото 
й два пъти.

„Аз съм неизлечимият оптимист 
– в природата ми е да се фокуси-
рам най-вече върху нещата, които 
ме правят щастлива“, споделя ак-
трисата.
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Т
ам има замъци и приказни во-
допади, там се намира най-ста-
рата аптека в Европа, най-висо-
ката сграда в света през 15 в. 
и най-старото готическо кмет-

ство в Северна Европа.
Но красотата на Естония отстъпва 

пред една друга слава, с която страната 
обикаля целия свят. Тя е първата диги-
тална република на планетата.

Твърдението на президента Тръмп, че 
гласуването по пощата в САЩ е довело 
до мащабна измама с гласовете, е обър-
кващо за много от гражданите на Есто-
ния, пишат Имтиаз Кан и Али Шахааб за 
Singularity Hub. От 2005 г. естонците мо-
гат да гласуват онлайн от всяка точка на 
света. Те влизат в системата с дигитал-
ната си лична карта и гласуват колкото 
пъти искат в периода за предварителен 
вот, като всеки глас отменя предходния. 
Това уникално технологично решение 
е предпазило естонските гласоподава-
тели от измами, използване на сила и 
други манипулации на дистанционното 
гласуване, от които много американски 
избиратели се опасяват в момента.

Гласуването онлайн е само началото. 
Естония предлага най-пълните прави-
телствени онлайн услуги в света. В САЩ 
на средностатистическия данъкоплатец 
са му нужни осем часа, за да си подаде 
данъчната декларация. В Естония

това отнема 
само пет минути

Във Великобритания бяха похарчени 
милиарди лири за информационни тех-
нологии, но NHS, местната здравна каса, 
все още не успява да направи пациент-
ските данни достъпни за различни орга-
низации. В Естония, въпреки множество-
то частни доставчици на здравни услуги, 
лекарите могат да събират и визуализи-
рат пациентски данни, когато и където е 
необходимо, със съгласието на пациен-
тите – истинско благо в борбата с коро-
навируса.

Естония наистина е дигитална държа-
ва, тя е дигитализирала 99% от общест-
вените си услуги. И в една ера, в която 
доверието към публичните услуги нама-
лява в целия свят, Естония постоянно по-
стига един от най-високите рейтинги на 
доверие към правителството в целия Ев-
ропейски съюз, пише Investor. Естонско-
то правителство твърди, че тази дигита-
лизация на обществените услуги

спестява над 1400 години 
работно време

и 2% от нейния БВП годишно.
Основите на тази дигитална репу-

блика датират от 1997 г. – време, когато 
само 1,7% от населението на света има-
ше достъп до интернет, стартъп, наре-
чен Google, тъкмо беше регистрирал 
домейн със своето име, а британският 
премиер Джон Мейър отпразнува пуска-
нето на официалния уебсайт на „Даунинг 
Стрийт“ 10.

Междувременно правителството на 
новосформираната държава Естония 
предвижда създаването на дигитал-
но общество, в което всички гражда-

ни ще бъдат технологично грамотни, а 
управлението ще е без хартия, децен-
трализирано, прозрачно, ефективно и 
справедливо. Младото постсъветско 
правителство решава да се откаже от 
всички наследени технологии от кому-
нистическата ера и от неефективната 
структура на обществените услуги.

В рамките на радикален ход правител-
ството, в което средната възраст е под 
35 години, решава и да не използва за-
падни технологии. Съседна Финландия 
предлага аналогова телефонна централа 
като подарък, но естонското правител-
ство я отказва, предвиждайки комуни-
кация по интернет, а не чрез аналогови 
телефони.

През 1997 г. правителството на Есто-
ния дава началото на проект, наречен 
Tiigrihüpe (Тигърски скок), като инвес-
тира значително в развитието и разши-
ряването на интернет мрежите и компю-
търната грамотност. В рамките на година 

от създаването му почти всички (97%) от 
естонските училища получават достъп 
до интернет, а до 2000 г. Естония е пър-
вата държава, която обявява достъпа до 
интернет за основно човешко право.

Безплатни Wi-Fi зони
започват да се изграждат през 2001 г., а 
сега покриват почти всички населени 
части на страната.

Блокчейнът е основната технология, 
свързана с криптовалутата биткойн. Тех-
нологията се разви значително от създа-
ването си през 2009 г. и сега се използ-
ва за различни приложения – от вериги 
за доставки до борба с различни неред-
ности.

Прилагането на блокчейн технология 
носи много ползи на естонците. В пове-
чето други държави гражданите тряб-
ва да попълват множество формуляри с 
една и съща лична информация (име, ад-
рес), когато имат нужда от достъп до об-

ществени услуги от различни държавни 
институции. В Естония гражданите тряб-
ва да въведат личната си информация 
само веднъж. Блокчейн системата поз-
волява съответните данни да станат не-
забавно достъпни на отделите, на които 
са нужни.

Това може да изплаши хората, които 
са притеснени за поверителността на да-
нните. Но гражданите, не правителство-
то,

притежават личните си 
данни

в Естония. Гражданите имат дигитална 
лична карта и одобряват коя част от ин-
формацията им може да се ползва и от 
кои обществени услуги. Естонците знаят, 
че дори властите не могат да достигнат 
до личната им информация отвъд това, 
което е одобрено лично от тях за някоя 
обществена услуга. Всеки неоторизиран 
опит за достъп до лични данни ще бъде 
идентифициран като невалиден. В Есто-
ния е престъпление държавни служите-
ли да получават достъп до такава лична 
информация. Този трансфер на собстве-
ност и контролът на личната информа-
ция на физическите лица се улеснява от 
блокчейна.

Това трябва да бъде вдъхновение за 
целия свят. Вярно е, че повечето страни 
нямат подобни обстоятелства като пос-
тсъветска Естония, която направи своя 
Тигров скок. Но е необходимо също-
то футуристично мислене за справяне с 
предизвикателствата на спадащото до-
верие.

Тя е вдъхновение за футуристичен скок и на други страни

Дигиталната държава, в която 
интернетът е човешко право

Старият град на столицата Талин.

Снимки: Pixabay
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Дигиталната държава, в която 
интернетът е човешко право

http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

