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С отрицателен
PCR тест
От САЩ към България за Коледа:

ОТ РЕДАКТОРА

Пандемията от
дезинформация –
по-опасна от COVID-19
32.9% от българите предпочитат да изчакат с ваксиниране срещу COVID-19, докато
се уверят в ефекта, а 28.9% биха се отказали заради страх от самата ваксина. Това показват данните от социологическо проучване на „Барометър България“ от края на
ноември. Едва 22% от запитаните са категорични, че ще сложат ваксина, а 12,2% пък
изобщо отричат съществуването на коронавирус.
Във Facebook групата Bulgarians in USA
има подобна анкета и за малко над 24 часа
са гласували 390 души. От тях близо 65% са
категорични, че няма да си сложат ваксината, а други 9,5% - само ако е задължителна.
Едва 26% биха последвали съвета на лекарите да се ваксинират срещу COVID-19.
В САЩ данните са подобни - 58% от хората казват, че биха си сложили ваксина, според проучване на Gallup от миналия месец.
Най-смелите се оказват възрастните хора и
тези, които се определят като демократи.
Скоростта на разработка на ваксината е основният фактор, който кара много хора да
не искат да се ваксинират - 42%.
Четейки коментарите под тази тема и под
горещите политически новини, човек остава с впечатлението, че хората живеят на
различни планети – една, където фактите
имат значение, и друга, на която всичко е
измислица, “алтернативните факти” подкрепят вече създадено мнение и какво казват
доказани експерти, няма значение.
Но да се върнем на ваксините - как стана
така, че в момента нямаме доверие на учените и институциите, които всъщност препоръчват ваксините за новородените и повечето родители с охота приемат, защото
искат бебето им да расте здраво и да остане
живо. Но повечето от тези родители сега не
са готови да си сложат ваксината за коронавирус и като им четеш коментарите в социалните мрежи, веднага разбираш, че нямат
никаква представа нито как работи, нито
как е тествана.
Не, ваксината за COVID-19 няма да вкара
мъртъв вирус в тялото ви (като тази за грип,
например) и не, няма да промени ДНК-то
ви, още по-малко ще ви чипира, така че Бил
Гейтс да може да ви следи.
Разбира се, трябва да сме скептични към
всяко ново лекарство, но затова плащаме (под формата на данъци) на институции
като FDA и CDC.
По-големият проблем е тази пандемия
на дезинформация, в която живеем. Липсата на общи факти, които да ни обединяват и
да ни дават правото на различия на мнението. Много често чуваме “Имам си мнение”
- и това е страхотно, но само ако е базирано върху факти, а не върху измислици, прочетено във Facebook или чуто някъде, но с
неясен източник, и доколко, ако има такъв,
той е кредибилен.
Друг пример от последните дни са изборните резултати в САЩ - безброй щатски
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и федерални институции обявиха, че няма
данни за широкомащабни изборни измами.
Тези институции се управляват както от републиканци, така и от демократи. Някои от
шефовете им са назначени лично от Тръмп.
Министърът на правосъдието, главен
прокурор и главен миньон на Тръмп Уилям
Бар също обяви, че разследването на министерството не е открило данни за такива
измами - нито в измислицата, че компютри
прехвърлили милиони гласове от Тръмп за
Байдън, нито в гласуването по пощата. Щабът на Тръмп заведе и загуби над 30 дела в
няколко щата, а съдиите се подиграваха на
адвокатите му с липсата на доказателства.
Много от тези съдии са назначени или от
Тръмп, или от други републиканци преди
него.
В коментарите човек може да прочете как
Тръмп е спечелил Пенсилвания след някакво решение на съда там (не е вярно, междинното решение на съда дори не отмени
вече сертифицираните резултати в полза на
Байдън), как Върховният съд ще реши изборите (не, съдът не решава изборите, а гласоподавателите. Също - Върховният съд не
е задължен да разглежда всяко дело, което
е подадено до там, и едва ли ще иска да има
нещо общо с изборите), манипулирани картинки и видеа, които показват „измами” и
„нередности” с изборния резултат. Повторното преброяване в Уисконсин, платено и
поръчано от Тръмп, докара 87 повече гласа
за Байдън. Резултатите от повторното преброяване в Джорджия също не изглежда
да променят преднината за новоизбрания
президент. Аризона, Невада, Пенсилвания,
Уисконсин - всички вече сертифицираха резултатите си. Мачът е свирен.
Но всички тези твърдения, идващи от
щаба на Тръмп, неговите клакьори, конспиративните сайтове в крайно дясното
пространство допринасят за дезинформационния хаос, в който живеем. И от който
страдаме всички. Защото когато недостатъчен брой хора си сложат ваксината (след
като нейната безопасност бъде потвърдена
от FBA, разбира се), ще страда цялото общество - епидемия извън контрол, умрели
близки и приятели, високи разходи за здравеопазване и спрял живот и затворена икономика.
Политическите конспирации също са
опасни - последните 4 години видяхме
сблъсъци, ранени и убити хора при протести. „Някой ще бъде убит” - предупреди
Тръмп мениджъра по изборните системи
Габриел Стърлинг след неспирните лъжи
и манипулации, които президентът бълва в социалните мрежи и в интервю за FOX
News. Стърлинг е републиканец. Но и той
вижда опасната пандемия от дезинформация, която идва от Белия дом. А тя може да
е още по-опасна и смъртоносна от коронавируса.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

От САЩ към България за Коледа:
PCR тест или изолация
XБългарският здравен министър издаде заповед, която важи до 31 декември
шено – сред тях са медицински специалисти, медицински научни работници,
социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е
свързана с упражняваната от тях професия, сезонни земеделски работници и
работници в областта на туризма, организатори и участници в международни
спортни състезания, официални длъжностни лица и други. Всички те, както и
жителите на страни, за които забраната
за влизане в страната не важи, могат да
минат и транзитно през България.
В заповедта на министъра е уточнено и

какво се случва
с шофьорите
на камиони, превозващи стока за други
държави. За тях Агенция „Пътна инфраструктура“ ще определя място, на което трябва да престоят водачите заедно
с товарните автомобили до отпадане на
забраната за тях.
В заповедта е посочено още, че при
установяване на пътник с COVID-19 на
борда на въздухоплавателно средство,
което е кацнало на територията на България, членовете на кабинния екипаж,
обслужвал пътника с COVID-19, не се
планират за следващ полет, като се поставят под карантина за 10 дни.

Б

ългарите в САЩ, които искат
да се върнат в България за Коледа и Нова година, ще могат
да го направят, но само след
отрицателен PCR тест. Ако нямат такъв, те ще трябва да се самоизолират за 10 дни. Тези изисквания обаче няма да важат за сънародниците ни,
които пристигат от Канада, които могат
да влизат в Родината свободно. Това стана ясно от заповед на здравния министър на България Костадин Ангелов, която ще е в сила до 31 декември.
Тя забранява влизането на територията на страната през всички гранични
пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт. Заповедта прави изключение за български
граждани и за такива на още 54 държави, сред които и Канада, но не и Съединените щати.
Когато изключените от забраната обаче

влизат от страна,
за която тя важи
също ще трябва да представят документ
с отрицателен резултат от проведен до
72 часа по-рано PCR.
Българите и чужденците със статут на
постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията
на България и техните семейства, които не представят такъв документ, ще се
поставят под карантина за срок от 10
дни. Това ще става в дома им или в друго
място за настаняване, което са посочи-
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ли като място за пребиваване, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция
или оправомощено от него длъжностно
лице.
Карантината ще може да бъде отменена при представяне на документ, показващ отрицателен PCR тест, който е
направен до 24 часа след влизането в
България. Предписанието се отменя в
срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване по метода на полимеразна верижна реакция за
доказване на COVID-19, се казва в заповедта на българския здравен министър.
В нея са посочени всички изключения,
при които влизането в България е разре-

Кои държави са изключени от забраната
От забраната за влизане в България
са изключени гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително
Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата
град Ватикан) и членовете на техните
семейства (включително лицата, които
са във фактическо съжителство с тях).
Забраната не важи и за гражданите на Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Републи-

ка Руанда, Република Корея, Кралство
Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия,
Република Албания, Косово, Босна и
Херцеговина, Черна гора, Република
Молдова, Израел, Държавата Кувейт,
Република Беларус и Република Турция.
В България ще могат да влизат и хора
със статут на постоянно, дългосрочно
или продължително пребиваване на
територията на Република България,

както и техните семейства. Това важи и
за чужденци с българска виза за дългосрочно пребиваване вид „D“.
Забраната за влизане в България
няма да важи и за онези, които имат
разрешение за пребиваване в държава - членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия, или в страна по
Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и
Държавата град Ватикан) и членовете
на техните семейства.
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Вериги и бой с пръчки: „Грижата“
за психично болните в България
XЕксперти от Съвета на Европа се натъкнаха на шокиращи практики в психиатричните болници

В

ръзване, бой с пръчки, остър
недостиг на персонал и превръщане на хора в затворници. Това установява Комитетът за борба с изтезанията на
Съвета на Европа след проверка в български психиатрични болници и домове
за социални грижи.
Експертите на Съвета на Европа са посетили през август тази година държавните психиатрични болници „Св. Иван
Рилски“ в Курило, в село Царев брод
и болницата в Бяла, като и домовете за
грижи за хора с умствена изостаналост в
Куделин и Самуил и дома в Говежда. Комитетът изразява своята „дълбока загриженост“, че много от предишните препоръки за грижата, лечението и защитата
на правата на хората с психични проблеми в България остават неизпълнени.
Докладът на Съвета на Европа разкрива много повече от това. Описано е варварско отношение към изключително
уязвими хора, които вместо грижа, получават изтезания от необучения и зле
платен персонал.
Във всички посетени болници и домо-
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ве за социални грижи делегацията се е
сблъскала с твърдения за малтретиране на пациенти от страна на санитарите.
Общото твърдение е, че има санитари,
които са груби с пациентите, блъскат ги,
ритат ги и ги удрят с пръчки.
Охраната в социалните домове в Куделин и Говежда са носили дървени пръчки и от време на време са удряли пациентите. Делегацията е намерила

пръчките в кабинетите
на персонала
в домовете в Куделин, Самуил и Говежда.
Експертите на Съвета на Европа констатират това, за което български специалисти говорят от години. Държавата е зарязала психиатричната грижа. И в
трите посетени държавни болници е установен крайно недостатъчен брой служители. Медицинският персонал също е
напълно недостатъчен, за да отговори
на нуждите на пациентите за лечение и
рехабилитация.
Изключително смущаваща е информацията за начина, по който в болници

са ограничавали движенията на рискови пациенти. Чужденците са видели шокираща гледка в болницата в село Царев брод. Там почти всички пациенти са
били завързани за леглата с метални вериги за китките и глезените, обезопасени с катинари, често в продължение на
дни. В същото време в болницата е имало подплатени обезопасителни колани.
Настанените в дома в Куделин твърдят, че също са били връзвани с вериги.

Такива са намерени в офиса на охраната.
„Мнозина вероятно вярват, че подобно отношение е било премахнато от заведенията за психично здраве в Европа
преди повече от век. Подобна срамна
практика е напълно неприемлива и лесно може да се счита за нечовешка и унизителна. Това трябва да спре незабавно“,
настоява Комитетът на Съвета на Европа.
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Дете на 12 г. сред жертвите
на COVID-19 в България

Д

ете на 12 години е сред жертвите на
коронавируса в България. Това показват данните на Единния информационен портал. Момичето е имало хронично белодробно заболяване. От справката
за починалите през последните 24 часа във
вторник става ясно, че битката с COVID-19 е
загубила и жена на 29 години, за която към
момента няма информация за придружаващи заболявания. Във вторник бяха
обявени 2814 нови случая на коронавирус при направени 6825 PCR теста. Починалите са 221.

Сириец преби и изнасили
българка в София

С

ирийски гражданин преби и изнасили млада жена в София. 44-годишният
мъж беше задържан за 72 часа. Инцидентът е станал на 23.11.2020 г. около 20 ч.
в жк „Свобода“, в София. Сириецът нанесъл
удари с ръце по тялото и главата на пострадалата, като й причинил частични отчупвания на два зъба, кръвонасядания и др. Той
вече е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на затвор, но изпълнението е отложено, след като е бил осъждан за други умишлени престъпления от
общ характер.

Бедствено положение в
Бургас заради безводие?

М

инистерството на околната среда и водите (МОСВ) иска в Бургас да бъде въведено бедствено
положение, за да може в бързи срокове
местното ВиК дружество да вземе мерки за справяне с очертаващото се безводие. Това е записано в месечния график
за декември за използване на водите на
комплексно значимите язовири в страната. По последни данни в язовир „Камчия“, който снабдява с вода Бургас, Варна и още няколко по-малки населени места, включително и курорти по Южното Черноморие, има 108.5 млн., които ще
стигнат до май.

Първите ваксини се чакат
в България по Нова година

П

ървите дози ваксина срещу коронавируса се очакват в България в
края на годината или в началото
на новата. Това съобщи здравният министър Костадин Ангелов по време работно съвещание, проведено под ръководството на премиера Бойко Борисов.
Ангелов допълва, че става дума за 125
хил. дози на компанията „Пфайзер“, с които ще бъдат ваксинирани първо медиците, възрастните хора в социални домове и учителите. Той подчерта за пореден
път, че ваксината ще е безплатна и доброволна.

Сняг и студ в България,
но прогнозират мека зима

П

ървият сняг заваля и натрупа в
България, а градусите паднаха
до минус 10. Синоптиците обаче прогнозират затопляне и мека зима.
Според климатолога проф. Георги Рачев
на Никулден температурите ще достигнат до 15°, в София – около 10°. По Коледа и Нова година ще има сняг в планините, но в ниското е малко вероятно да е
снежно, коментира той. „Дългосрочната прогноза за зимата е да е с около градус
по-топла от нормата. Ще прилича до известна степен на предишната зима, която
беше доста топла“, каза още проф. Рачев.
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НСО vs. Борисов: Проверяват
ли се дамите на премиера?
XМинистър-председателят и службата за охрана влязоха в задочен спор

П

ремиерът Бойко Борисов и
Националната служба за охрана (НСО) влязоха в задочен спор дали са били проверявани дамите, които са
го посещавали, докато е бил министърпредседател.
Дебатът по темата тръгна от интервю
на Борисов пред германския всекидневник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“
през уикенда. В него българският премиер заявява, че жени, които през годините са го посещавали, не са били проверявани от охраната.
„Работата е там: никога през всичките
тези години, когато някоя дама ме е посещавала, охраната не й е претърсвала
и проверявала чантата". В отговор на въпрос на журналиста дали това не е безразсъдно, премиерът отговаря утвърдително.
„Именно поради това на извършителите вероятно им е било лесно“, казва
Борисов.
Във вторник обаче от НСО опровергаха това твърдение.
„Всички лица, влизащи в обекти, охранявани от Националната служба за охра-
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на (НСО), се проверяват за общоопасни
предмети и вещества, сред които

не са кюлчета злато
или банкноти
в евро. Това става ясно от отговори на
въпроси към службата, изпратени от
„Дневник“.
Повод за въпросите на германския
вестник около посещенията в жилището на премиера са снимките от спалнята
му, които станаха публично достояние
през лятото. На тях се виждат пистолет,
златни кюлчета и пачки от банкноти от
500 евро. В края на септември Бойко Борисов обвини президента Румен Радев
за снимането в спалнята му.

Тогава премиерът определи фотосите
като „взети от учебник на КГБ“.
В отговорите си по повод проверките,
от НСО припомнят, че заради изтеклите
снимки и видеозаписи от правителствената вила „Секвоя“ е била извършена
проверка.
„Тя бе приключена в срок и не установи пропуски в прилагането на процедурите за проверка и в сигурността на охраняемото лице. Цялата документация
по проверката е изискана и предоставена на Софийската районна прокуратура“, казват от службата.
От НСО подчертават, че тъй като банкнотите и златните кюлчета не са предмети, които представляват опасност за

Сн.: БТА

живота на охраняемото лице, те са можели да бъдат внесени от всеки посетител, както и от самия Борисов. Оттам допълват, че обект на проверка по време
на посещенията са били дори роднините на премиера.
Все още не е ясен и резултатът от проверките, назначени по повод записите с
гласа, който наподобява този на премиера.
За снимките, а и за част от записите,
Борисов вече призна, че са автентични.
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Българка и българин пиха
и се биха в Австрия

Т

ежък криминален инцидент
с участието на двама българи
се е разиграл в Австрия. Полицейските власти в Инсбрук съобщават, че кървавата разправия се е случила в селце, близо до града.
Учителката от Враца Виктория Иванчева и нейният съгражданин Красимир
Семов-Мерака се скарали след солидна
употреба на алкохол.
При спора 43-годишната жена грабнала нож от масата и го нападнала с
желанието да го заколи. 54-годишният
мъж успял да се предпази с ръка, а след
това

започнал
ръкопашен бой
съобщава BulNews.
Около 21 часа пристигнал патрул на
полицията, който заварил врачанката
с наранено дясно око, докато едната
ръка на Мерака кървяла, тъй като била
пострадала при нападението.
Врачанинът бил закаран незабавно в
болница, а агресивната жена е арестувана.
На този етап е ясно, че Виктория
Иванчева е в Австрия от около година,
докато Красимир Семов живеел от дълго време там и работел в местна фирма.

10

XСлед инцидента жената е била

арестувана, а мъжът е приет в болница

Нелегални емигранти
в български камион
Българин е обвинен в престъпления за трафик на хора, след като
двама души бяха намерени скрити в български камион на пристанище Рослар. Сега те са поети от имиграционните власти, пише The Irish
Times. 45-годишният шофьор на камиона Димитър Дичев, който няма
постоянен адрес в Ирландия, е бил
задържан.
Той е обвинен в Уексфорд Гарда.
Българинът не е говорил, когато се е
явил пред съда. Назначеният му адвокат Ейдън Лоулор обяснил, че Дичев има деца и останал без работа.
Междувременно на двамата намерени в камиона, за които се смята, че
се познавали помежду си, Агенцията за рецепция и интеграция (АПИ)
предлага услуги за настаняване и социални грижи.
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Чрез Facebook откриха българи,
убили богаташка в Испания
XЕдин от сънародниците ни бил спипан по модела на дънките, които носел

F

acebook и кройка на дънки се
оказват ключови елементи в
разследването на убийство на
испанска богаташка във Валядолид. За кървавото престъпление бяха арестувани 6-има българи,
които се очаква да бъдат обвинени.
Обвиненията срещу тях са финализирани през изминаващата седмица. Сънародниците ни са били разпитвани с видеоконферентни връзки от затворите, в
които са задържани.
Испанските прокурори ще поискат от
съдебните заседатели да признаят българите за виновни за грабеж с насилие
и убийство, включително убийство, извършено от престъпна група, съобщава изданието „Ел Норте де Кастилия“,
цитирано от „България днес“. Ако това
стане, се очаква наказанията за смъртта на 73-годишната Мария Агуня да са
доста сурови. Шестимата българи, двама от които с името Габриел, и един испанец са разпитвани с видеоконферентна връзка от ръководителя на съда във
Валядолид. Заподозрените вече даваха
показания и на живо, преди началото на
коронавирусната пандемия. През седмицата двете дъщери и синът на Доня
Мария също са разпитвани дистанционно в качеството им на свидетели.
Богатата вдовица Мария Агуня

издъхва в просторното
си жилище
на централен площад на Валядолид.
Това става на 17 октомври 2018 година. Тялото й е открито на другия ден от
едната й дъщеря, когато отива да я потърси, защото майка й не отговаря на
телефонните позвънявания. Тя намира
жилището в пълен безпорядък, а в една
от стаите било проснато тялото на мъртвата доня Мария. Ужасената щерка веднага вика полиция. Отначало патоанатомите не успяват да установят причината
за смъртта, но в местната съдебна медицина е установено, че тя е починала от
задушаване, вероятно от лепенка, поставена на устата й. При претърсването в къщата криминалистите намират
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първо 1200 евро в тайник, а по-късно и
други 75 000, скрити в килер. Сейфът, натъпкан с 223 000 евро и изключително
скъпи бижута, не е отворен. Ключът на
жената е намерен в джоба на пеньоар и
явно не е открит от нападателите.
Започва разследване, кръстено „Мария“, което отначало не дава никакъв
резултат, и обществеността настръхва,
че убийците са на свобода. Ченгетата започват систематично да преглеждат записи от камери от града. Откриват, че
едно „Рено Сценик“ на няколко пъти в
седмиците преди смъртта на вдовицата се върти из квартала. Филтрират само
изображенията на този модел кола и
така установяват, че по време на убийството автомобилът спира на близката уличка „Бенито Перес Галдос". Колата
е на испанец, но е в процес на продажба и застраховката е на името на българин. Той е роднина на един от трима
други наши сънародници, които на един
от видеозаписите се вижда да слизат от
автомобила. Самоличността им става известна след дълбоко ровене в различни
бази данни. За разследването ключов се

Сн.: Полиция на Валядолид.

оказва фейсбук. Криминалистите проследяват връзките на заподозрените
помежду им. В социалната мрежа дори

откриват снимки
на българите
с дрехи, с които са по време на нападението. Само кройката на дънките на единия го издава, че точно той е заснет от
камера близо до дома на доня Мария.
Паралелно с това полицаите разпитват всички близки на Мария Агуня. Усъмняват се в показанията на 34-годишен
зъболекар, който въпреки голямата разлика във възрастта бил доверен познат
на възрастната жена. След като събират
улики, са задържани стоматологът и четирима българи. Притиснат до стената,
един от арестуваните „пропява". Става
ясно, че те научават от стоматолога, че

доня Мария държи поне 200 бона в сейфа си. Решават да се вмъкнат в къщата и
да я оберат. Освен зъболекарят и първоначално арестуваните четирима мъже
по-късно са задържани още двама българи, единият от които в Чехия.

Ролите на седмината
Според държавното обвинение испанецът е подбудителят, двама от нашенците са следели района по време на
престъплението, един е бил шофьорът
на реното, с което се придвижвали бандитите, а трима са нахлулите в дома на
богатата испанка. Те измъчвали Мария
Агуня, за да каже къде е ключът от сейфа. На устата й сложили лепенка, за да
не вика. Тормозът продължил двайсетина минути, но възрастната жена не издържала без въздух и се задушила.
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Войната на ваксините:
Кой ще бъде първи
XЩатите започват имунизирането преди Коледа, Путин не е сигурен в руския продукт

БОЯН ДИМИТРОВ

П

boyan@bg-voice.com

рез последните седмици
вниманието на света е вторачено във войната за ваксините. Борбата кой ще регистрира първа ваксина
заприлича на надпреварата кой първи
ще кацне на Луната.
Русия първа се похвали с това постижение, а разработките на „Pfizer“ и
„Moderna“ се похвалиха с висок процент ефективност. Те минаха и всички
изпитания, а вече и двата препарата подадоха молби за регистрация в САЩ,
където съвсем скоро ще може да запо-

Ваксините дават надежда, че ще бъдат спасени много животи и ще бъде възстановена икономиката. Ваксинирането ще започне на няколко етапа. Първи ще бъдат
имунизирани здравните работници.

чне ваксинацията.
На 20 ноември Pfizer стана първата фармацевтична компания, която поиска разрешение от FDA да започне да
използва своята ваксина, а след това
Moderna обяви, че ще поиска одобрение от FDA за използването на продукта си.
И двете ваксини показват ефективност над 90%, като Moderna твърди, че
ваксината е 100% ефективна при предотвратяване на тежки случаи на вируса.
FDA трябва да заседава на 10 декември, за да разгледа искането на Pfizer
за разрешение за спешно използване.
Moderna казва, че е получила информа-

ция, че изслушването й в FDA ще бъде
на 17 декември.
В същото време много страни се отказаха от руската ваксина. Самият президент Владимир Путин също заяви, че
няма да се ваксинира с нея, докато не
бъде напълно доказано, че тя е безопасна и действа.

Какво е общото между
препаратите?
Общото между двете е, че те са РНК
ваксини. Т.нар. РНК ваксини не са точно
ваксини и не действат така, както другите ваксини. Те се различават от тях по
механизма на действие. Де факто този

Конспирациите и инфодемията
Милиардерът филантроп Бил Гейтс
е обект на многобройни конспиративни теории. Според някои от тях
той е създал вируса, патентовал го е
или се опитва да контролира хората
чрез поставянето на чипове в тях.
Но как се създава конспиративна
теория, в която много хора започват
да вярват?
На 19 март в сайта Biohack.info се
публикува фалшивата новина, че Бил
Гейтс планира да използва ваксина
срещу новия коронавирус за мониториране на хората чрез инжектиране
на микрочип или шпионски софтуер.
Два дни по-късно в YouTube е качен
клип по темата, който бързо генерира зрителски интерес и към момента
има около 2 милиона гледания.
Абсурдната идея достига до
Роджър Стоун – бивш съветник на Доналд Тръмп, който през април обсъжда конспиративната теория в радиопредаване. Признава, че никога няма
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да има доверие във ваксина, създадена от Бил Гейтс. Интервюто със Стоун
е отразено от вестника New York Post,
но в статията не е направен опит за
разкриване на абсурдната конспиративна теория. Публикацията е споделена и коментирана почти един милион пъти в социалните мрежи.
Според социолог от Харвард в историята на всяка конспиративна теория
има моменти на свръхразпространение. Публикацията в New York Post е
споделена с алармиращи коментари
от няколко влиятелни личности с над
1 милион последователи. Темата е поляризираща, плашеща и грабваща. Не
се учудвайте, че създава голям читателски интерес.
Световната здравна организация
определя настоящата ситуация като
инфодемия. Затрупани сме с информация, но част от нея е невярна и
дори опасна. Става все по-трудно да
знаем на кого да се доверим.
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тип ваксини могат да бъдат отнесени
към препаратите от генната терапия, но
производителите се стараят да не акцентират върху това.
РНК ваксините са нови и опит от прилагането им върху човек никога не е
имало. Следователно е необходима
специална и задълбочена проверка за
безопасност. Само че не е и много ясно
как точно се проверяват.
Специализирани изисквания към качеството и доклиничните изследвания
на безопасността и имуногенността на
РНК ваксините в момента не са разработени в нито една държава в света.
Отдалечените ефекти на такава ваксинация са неразбираеми и загадъчни.
Съществува вероятност от редки, но сериозни странични ефекти, които може
да се установят само при тестването на
голяма група доброволци.
Потенциални рискове от РНК ваксините могат да станат автоимунни реакции (това винаги са неприятни и сериозни заболявания) и образуването на
тромби.
Не са изключени и странични ефекти,
характерни за генната терапия.
Целият свят обаче е вперил поглед
във ваксините и ги очаква с надежда.
Смята се, че ще спасят много човешки
животи

ще спасят и икономиката
която е колапс заради коронавируса.
В Щатите ваксинирането с двата продукта – на Moderna и Pfizer - ще започне преди Коледа. Здравният министър
Алекс Азар изрази подобна увереност
през уикенда.
По думите на министъра той е провел
разговори с губернатори на щати, заедно с вицепрезидента Майкъл Пенс, кои
групи хора първо трябва да бъдат ваксинирани срещу COVID-19.
Става дума за съвместната ваксина
на американската компания Pfizer и на
BioNTech от Германия, както и лекарството от Moderna, и двете с минимум
95% ефективност.
Министърът подчерта, че с очакваните до празниците първоначални количества ще е възможно да се имунизират
около 20 милиона граждани от уязвими
групи.
Според Азар, след като FDA одобри
ваксина, ACIP ще заседава в рамките на
24 часа, за да финализира плановете за
разпространение. Азар каза, че ваксината ще бъде изпратена до щатите за 24
часа след одобрението.
Според уебсайта Contagion, ACIP е
дал приоритет на разпределението на
ваксината на две фази.
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Фаза 1А - ваксини
за здравен персонал

Авиокомпаниите вече са в готовност, за да разпространят ваксината по света.

Това са медицинските работници в
болници, социални домове, аптеки,
спешна медицина.
Фаза 1В ще включва: Основни работници: хора, които работят в селското стопанство, хранителните услуги,
транспорта, образованието, енергетиката, производството, информационните технологии, комуникациите, полицаи
или пожарникари.
Хора с тежки заболявания: тези с диабет, пневмония, сърдечни заболявания, бъбречна недостатъчност и такива
с трансплантирани органи. В тази група
са включени и тези, които са със затлъстяване, както и възрастни на 65 и повече години.

„Сбърканото спасение“ на AstraZeneca
Скорошната регистрация на една
от най-обещаващите ваксини за защита от коронавируса - тази на фармацевтичната компания AstraZeneca,
разработена съвместно с учени от
Оксфордския университет, се оказа
под въпрос - тя най-вероятно ще има
нужда и от допълнителни клинични
изследвания. Това може сериозно да
забави предстоящата масова имунизация във Великобритания и в ЕС.
С т.нар. оксфордска ваксина
AZD1222 стана това, което вече не-

веднъж се е случвало в историята на
световната наука: важното откритие
е направено благодарение на случайност и дори - на грешка. Когато
става дума обаче за медицински препарати, всяка лабораторна грешка
неизбежно привлича вниманието.
Особено в условията на пандемия,
когато човечеството, от една страна, очаква възможността максимално скоро да се защити от вируса, от
друга - внимателно следи ускореното създаване на ваксини от различни

Превозването на някои от препаратите ще се извършва при -70 градуса.

производители и конкуренцията помежду им.
Накратко историята изглежда
така: в понеделник, на 23 ноември,
AstraZeneca и Оксфордският университет обнародват резултатите от клинични изследвания, съгласно които
ефективността на тяхната ваксина е
70 процента, а в някои случаи - и 90.
„Имаме ваксина за целия свят“, заяви
ръководителят на оксфордската изследователска група Андрю Полард.
Специфичното в тази разработка е,
че ще е евтина (вероятно пет долара
за две дози) и ще може да се съхранява и превозва в обикновени хладилници. Именно по това тя много
се различава от ваксината на компаниите BioNTech и Pfizer, за която е необходима температура от минус 70
градуса, което сериозно усложнява
логистиката. В процеса на клиничните изследвания на оксфордската ваксина са били допуснати пропуски при
дозирането, което веднага предизвика бурни критики на експертно ниво
- не спрямо самата ваксина, а спрямо
методиката за отчет на AstraZeneca и
нейната информационна политика.
Основният упрек е, че компанията е
обединила в един отчет две различни проучвания, като по-перспективната първа схема е била тествана
само на 2700 доброволци, което е
твърде малко за правенето на окончателни изводи за ефективността и
сигурността на ваксината.
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Protect your world

Съветникът на Тръмп срещу
COVID-19 даде оставка

Auto Home Life Retirement
•

•

•

С

пециалният съветник на Доналд
Тръмп за борбата с коронавируса
подаде оставка. Скот Атлас беше
4 месеца на този пост, като работата му
беше силно критикувана. Атлас е специалист по образна диагностика и вижданията му как да се спре разпространението на вируса бяха различни от тези
на водещите епидемиолози и вирусолози. Много специалисти смятаха, че Атлас
дава на Доналд Тръмп невярна информация. Специалният съветник беше известен противник на носенето на маски и наричаше локдауните „пълен провал“.

Аризона потвърди победата
на Байдън в щата

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.

В

ластите в Аризона потвърдиха победа Джо Байдън на президентски
избори в щата. Щатският секретар
Кейти Хобс (от Демократическата партия) и губернаторът републиканец Дъг
Дюси заявиха, че гарантират за това, че
изборите са били честни. „Тук, в Аризона, правим изборите добре. Системата
е силна“, заяви Дюси. Байдън спечели в
Аризона с преднина от 0,3 процента пред Доналд Тръмп. Става дума за разлика
от около 10 500 гласа. Той е вторият демократ, спечелил президентската надпревара в Аризона през последните 70 години.

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

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

Тръмп върна екзекуцията
чрез разстрел и газ

М

инистерството на правосъдието, което все още е под контрола на отиващия си президент
Доналд Тръмп, без много шум променя
протоколите за изпълнение на федерални смъртни присъди, като вече не се изисква това да става само със смъртоносна инжекция и се дава възможност да се
използват други методи като разстрел, електрически стол и отровен газ. Промените в разпоредбите, публикувани в петък във федералния регистър, позволяват смъртните присъди да се изпълняват със смъртоносна инжекция или по друг
начин, определен от закона на щата, в който е наложено най-тежкото наказание.

Мелания Тръмп украси
за последно Белия дом

П

ървата дама Мелания Тръмп
представи тазгодишните коледни
декорации, кръстени „Красивата Америка". Според нея така се отдава
почит на американската нация в цялото й величие. Това е последната коледна
украса на Белия дом, преди семейство
Тръмп да го напусне през януари. От
президентската администрация разпространиха специално видео, в което Мелания се разхожда из различните стаи на резиденцията, във всяка от които доминира различен цвят.

Moderna иска спешна
регистрация на ваксината

Ф

армацевтичната
компания
Moderna възнамерява да подаде
молба до Американската администрация по храните и лекарствата за
разрешение за регистрация на нейната ваксина срещу COVID-19. Компанията
ще поиска от FDA да прегледа разширен
набор от данни, показващи, че ваксината е 94,1% ефективна при предотвратяване на заразяване и 100% ефективна при предотвратяване на тежки случаи на заболяването. FDA трябва да се срещне със своя Консултативен комитет по ваксини и на 17 декември да прегледа заявлението на Moderna.
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а 20 януари 2021 година,
около обяд, Джо Байдън
ще положи клетва като президент на САЩ и Доналд
Тръмп ще изгуби поне две
неща едновременно - и работата си, и
едно от най-важните си преимущества –
да не може да бъде разследван.
От 21 януари 2021 година Тръмп ще
се изправи лице в лице с разследвания,
включващи неговата предизборна кампания, бизнесът му и личното му поведение, откакто самият той се закле за
президент преди четири години. Веднага след като стане редови гражданин,
той ще бъде лишен от законовата си
броня, която го защитава от множество
съдебни дела – както граждански, така и
наказателни.
Той вече няма да може да спори със
съда, че позицията му на шеф на нацията го имунизира от преследване или му
дава възможност да не предоставя документи или други свидетелства. Въпреки че е възможно той да влезе в затвора
след някои от разследванията на бизнес
аферите му, бъдещият бивш президент е
по-вероятно да се изправи пред финансови наказания под формата на глоби,
смятат правни наблюдатели. Той може
да бъде изненадан неприятно и от финансови и други тайни, които ще бъдат
оповестени в съда. Повечето от всичките му проблеми с правосъдието са в неговия роден Ню Йорк, където влезе за
първи път в светлината на таблоидите
като млад магнат и където подкара златния ескалатор на една неодобрявана
политическа кариера.
Ето някои от случаите, които представляват най-голяма опасност за Тръмп,
когато той вече няма да е президент,
и начини, по които той все още може
да избегне наказанието, използвайки властта на най-висшата длъжност в
страната.

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

След утрешния ден:
Тръмп на 21 януари 2021 г.
XСрещу какви разследвания ще се изправи Тръмп и може ли

да влезе в затвора, когато вече няма да е президент

Делото на окръжния
прокурор на Манхатън
Бившият адвокат на Тръмп Майкъл
Коен се призна за виновен през 2018 година за това, че по време на кампанията
е платил на звездата от филмите за възрастни Сторми Даниелс да мълчи за аферата, която е имала с Тръмп. Според обвинението Коен е платил на Даниелс 130
000 долара преди изборите през 2016 г.
Федералните прокурори в Ню Йорк обаче не са повдигнали обвинения срещу
Тръмп, който е бил имунизиран от преследване, докато е бил президент.
Двама прокурори в Ню Йорк изглежда са продължили работата там, където
федералните прокурори са я оставили,
проучвайки финансите на Тръмп.
Окръжният прокурор на Манхатън
Сай Венс разглежда серия от твърдения
за различни финансови неправомерности. Документите на съда показват,
че Венс е разследвал „възможно мащабно и продължително криминално поведение в организация „Тръмп“, семейния
бизнес на президента, което може да
включва фалшифициране на финансови отчети, застрахователни и данъчни
измами.
Тръмп отказа да публикува данъчните си декларации за времето, в което е
президент, но през септември „Ню Йорк
таймс“ написа, че той е платил само по
750 долара федерални данъци през
2016 и 2017 г.
Офисът на Венс поиска с призовка данъчните документи на президента от
осем години назад. Президентът и екипът му се бориха срещу тази призовка
чак до Върховния съд, който през октомври 2019 година отсъди, че Тръмп не
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е имунизиран срещу това да предостави
данъчните си документи за времето, в
което е бил президент, и че може да оспорва призовката по същия начин, както и всеки редови гражданин.
След решението юридическият екип
на Тръмп се бори със съдебната призовка, но загуби в окръжните и апелативните съдилища. Върховният съд сега трябва да реши дали да приеме искането на
Тръмп за спиране на решенията на подолните съдилища, или да откаже спирането. Не е ясно кога Върховният съд
може да обяви решението.
Ако искането за спиране бъде отхвърлено, Венс ще получи документите веднага след като счетоводната фирма му
ги прехвърли. Това е единственото известно криминално разследване срещу
Тръмп и ако той бъде осъден, наказанията могат да бъдат изцяло или до голяма
степен финансови.
Според правни анализатори обаче
Венс вероятно ще избере повдигане на
обвинение в данъчни измами или фалшифициране на бизнес данни. Наказанието за последното може да бъде до
една година затвор и глоби или пробация и глоби.

Делото на главния
прокурор на Ню Йорк
Междувременно офисът на главния
прокурор на Ню Йорк Летикия Джеймс
разследва четири проекта за имоти на
Организацията на Тръм и проваления
опит на компанията да купи НФЛ в „Бъфало билс“. През март 2019 година прокурорът поиска с призовка финансови

отчети от Дойче банк и Инвесторс банк.
Разследването се основава на показания на Майкъл Коен пред Конгреса, че
Тръмп е надул изкуствено банковите си
активи.
Това разследване срещу Тръмп е
гражданско, не е криминално, но на канцеларията на главния прокурор ще бъде
позволено да препраща всички криминални елементи към други прокурори
като Венс.

Жените
Много жени обвиниха Тръмп в неподходящо сексуално поведение, като някои от случаите датират още от 1970 година. Тръмп отрече обвиненията. Някои
от жените предприеха правни действия
и по случая с най-сериозни възможни
последици Тръмп включи правосъдното министерство като свой адвокат, за
да предотврати предоставянето на доказателства.
Известната колумнистка Е. Джийн Керъл отправи обвинение през 2019 година в своя книга, че 20 години по-рано Тръмп я е изнасилил в пробната на
голям нюйоркски магазин. Тръмп отрече обвиненията, казвайки, че Керъл не
е негов тип и че обвиненията й имат за
цел да рекламират книгата й с измислици. Керъл съди Тръмп, защото я клевети,
обвинявайки я в лъжа.

Може ли Тръмп да
помилва сам себе си преди
20 януари?
Правни експерти казват, че президентът може да помилва сам себе си, преди

да напусне президентската канцелария,
но те не вярват подобно неприемливо
действие да издържи в съдебно предизвикателство.
Този въпрос е разглеждан от Министерството на правосъдието още на 5
август 1974 година, четири дни преди
Ричард Никсън да подаде оставка като
президент. В бележка, написана от изпълняващ длъжността помощник-прокурор, правосъдното министерство
определя, че „съгласно основното правило, че никой не може да бъде съдия
по собственото си дело, президентът не
може да помилва сам себе си“.
Бележката на правосъдното министерство никога не е била тествана в
съда. След като наследява Никсън като
президент, Джералд Форд му дава „пълно и абсолютно помилване“ за всички
престъпления, които може да е извършил.
Бележката от 1974 година предоставя сценарий за самопомилване, който
според експерти е достоен за Холивуд.
„Ако съгласно двадесет и петата поправка президентът декларира, че временно
е неспособен да изпълнява своите задължения, вицепрезидентът ще стане
действащ президент и ще може да помилва президента.
След това президентът може да подаде оставка или да възобнови задълженията си в кабинета.“
Ако това се случи, всяко помилване на
президента от страна на Майк Пенс обаче може да има значение за федерални
престъпления, но няма да помогне на
Тръмп по делата му в Ню Йорк.
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$435 млрд. - загубите
на правителството от
студентските заеми
XТе ще бъдат изплащани от данъкоплатците, припомнят анализатори

$

435 млрд.! Тази колосална сума
се очаква да загуби федералното правителство от неизплатените студентски заеми. Това е и
сумата, която данъкоплатците
в САЩ ще трябва да платят вместо студентите.
Най-новите данни на министерството
на образованието показват, че кризата
със студентските заеми в САЩ продължава да се разраства. Последите цифри
сочат, че една трета от всички държавнo
гapaнтиpaни cтyдeнтcки зaeми в страната към нaчaлoтo нa 2020 г. няма да могат да бъдат изплатени. Toвa oзнaчaвa,
чe 435 млpд. дoлapa oт oбщo 1,37 тpлн.
дoлapa кpeдити щe пaднaт въpxy плeщитe нa дaнъкoплaтцитe.
Cyмaтa oт 435 млpд. дoлapa e в пъти пoвиcoкa oт дeфицита oт 31 млpд. дoлapa,
кoйтo oбpaзoвaтeлнoтo миниcтepcтвo
пpoгнoзиpaшe пpeз минaлaтa гoдинa.
A пpичинaтa зa гигaнтcкaтa дyпкa e
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фaктът, чe cлeд oпpeдeлeн пepиoд дългoвeтe нa cтyдeнтитe

пo дoгoвop ce oпpoщaвaт
Paзбиpa ce, тoвa нe oзнaчaвa, чe зaдължeниятa щe изчeзнaт. Te пpocтo
щe бъдaт пoeти oт миниcтepcтвoтo нa
oбpaзoвaниeтo, т.e. oт дaнъкoплaтцитe. A нaчинът, пo кoйтo cxeмaтa e cъздaдeнa, oзнaчaвa, чe дaнъкoплaтцитe щe
бъдaт изпpaвeни пpeд тoвa и в бъдeщe.
Пpичинaтa e, чe cтyдeнтcкитe зaeми в
CAЩ пpoдължaвaт дa pacтaт, нeзaвиcимo дaли cтpaнaтa ce нaмиpa в пaндeмия
или кpизa. Пpeз тpeтoтo тpимeceчиe нa
тaзи гoдинa нapacтвaнeтo e oт 23 млpд.
дoлapa в cpaвнeниe c пpeдxoднoтo и c 54
млpд. дoлapa нa гoдишнa ocнoвa, coчaт
дaннитe нa пpaвитeлcтвoтo, въпpeки чe
бpoят нa yчaщитe ce е пoнижил c 10,8%
oт 2011 г. дoceгa. B мoмeнтa вeчe 45 млн.
aмepикaнци дължaт oбщo нaд 1,7 тpлн.
дoлapa дълг пo cтyдeнтcки кpeдити.
Oт тaзи цифpa излиза, че пoвeчe oт
25% oт кpeдитoпoлyчaтeлитe или ca
пpocpoчили плaщaниятa, или ca изцяло нeплaтeжocпocoбни. Зaтoвa и някoи
aнaлизaтopи пocoчвaт, чe eдинcтвeнитe пeчeливши oт cxeмaтa ca пpeдcтaвитeлитe нa „oбpaзoвaтeлнo-финaнcoвoпpoмишлeния кoмплeкc“, кoeтo e
пpeпpaткa към „вoeннoпpoмишлeния
кoмплeкc“.
„B тoзи пpoцec c пeчaтницитe нa
Фeдepaлния peзepв бяxa cъздaдeни
милиapдepи oт 2009 г. дoceгa“, пишe
финaнcoвият блoгъp WоlfЅtrееt. „Bcякo
peшeниe нa пpoблeмa cъc cтyдeнтcкия дълг щe тpябвa дa пpeкpaти тaзи
пpoгpaмa и дa въpнe пoлитикитe нa пpaвитeлcтвoтo кaтo тeзи пpeди 2009 г.
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Малкият бизнес в САЩ
затъна в неплатени наеми
X„Ще са необходими години, а не месеци за излизане от тази ситуация“

О

сем месеца от началото на
пандемията магазините за
дрехи, ресторантите, фитнес залите и други бизнеси в САЩ са с неплатени наеми на стойност 52 млрд. долара.
Това е общата сума на наемите, които
търговците на дребно са пропуснали от
април насам, сочат данни на компанията CoStar Group, цитирана от Bloomberg.
Макар че оттогава част от дължимите
суми са били платени, оставащите задължения ще се превърнат в бреме за
търговците в момент, когато опитват да
се възстановят, а собствениците на имотите искат парите си. В някои случаи неплатените суми може да ги тласнат към
фалит.
„Ще има големи балони, които ще се
спукат догодина или дори през четвъртото тримесечие. Не съм сигурен, че те
ще могат да направят тези плащания в
допълнение към съществуващите си наеми“, казва Анди Грейзър, съпрезидент
на консултантската компания A&G Real
Estate Partners.
Неплатените наеми се прибавят към
проблемите на компаниите тази година,
включително

изгубени продажби
по време на блокадите,
нежелание на потребителите да се завърнат в магазините и ресторантите и
дългогодишната миграция на купувачите от физическите магазини към онлайн
търговията.
Signet Jewelers е отложила плащането на наеми на стойност около 78 млн.
долара, сочат данните на компанията
за третото тримесечие. В отчета си за
тримесечието до септември Bed Bath &
Beyond съобщи, че е забавила наемни
плащания на стойност 50,6 млн. долара и води преговори със собствениците
на имоти, а Francesca’s Holdings съобщи,
че има неплатени наеми за 14,6 млн. до-
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лара към 1 август. Веригата магазини за
дрехи планира

да затвори около
140 магазина
до края на януари и предупреди, че има
опасност да претърпи финансов срив.
Същевременно Red Robin Gourmet
Burgers съобщи, че е получила предупреждения за спрените плащания от
някои собственици на имоти, след като
спряла да прави пълни плащания през
април. Главният финансов директор Лин
Швайнфърт заяви пред инвеститори на
5 ноември, че веригата ресторанти води
преговори за поправки в около половината от наемните си договори до края на
третото тримесечие и продължава разговорите за останалите.
Много от неплатените сметки няма да
изчезнат, а вместо това ще бъдат разсрочени за следващата година. Signet съобщи, че планира да изплати просрочените наеми до средата на идната година, а
Francesca’s възнамерява да изплати сумата през следващата година, съобщи
компанията в тримесечния си отчет през
септември. Тя иска от собствениците на
имоти още отстъпки.

от по-ранните месеци на тази година, но
се очаква да изплати трудно дълговете,
защото продажбите вероятно няма да се
върнат на нормални нива догодина.
TIAA Real Estate Account, управлявана
от гиганта Teachers Insurance and Annuity
Association of America, съобщи в отчета си на 10 ноември, че е получила над
1000 молби от наематели за облекчаване
на наемите, основно сред търговците на
дребно, като повечето са поискали отлагане на плащанията за по-малко от шест
месеца.

Проценти на наемите
До момента събраните наеми от търговците на дребно са нараснали от 54%
в края на април на 86% този месец, показват данните на CoStar. Моловете се
представят по-зле, като само 79 на сто от
дължимите наеми този месец са получени. Това прави ситуацията критична и за
собствениците на имоти.
„Ще са необходими години, а не ме-

сеци за излизане от тази ситуация“, казва Майкъл Хиршфелд, вицепрезидент на
консултантската компания JLL.
Заради отложени плащания на наеми
и фалити на редица наематели CBL &
Associates Properties и Pennsylvania Real
Estate Investment Trust фалираха по-рано
този месец. CBL съобщи тази седмица, че
е постигнала споразумения с повечето
си основни наематели и се стреми към
значително подобряване на събираемостта с изплащането от наемателите на
просрочени наеми.
Във висококачествените молове събираемостта се подобрява, макар че все
още е надолу. Гигантът Simon Property
Group е събрал 85% от наемите през
третото тримесечие, което е ръст спрямо 72% през предходните три месеца.
Brookfield Property Partners съобщи, че е
събрал около 75% от дължимите наеми
от наемателите в моловете през същия
период.
Собствениците на имоти и кредиторите може да поискат да постигнат повече извънсъдебни споразумения сега,
когато има обещаващи новини за ваксина, смята Джей Индике, адвокат, който
ръководи практиката по преструктуриране в компанията Cooley. С връщането
към нормалната ситуация, което изглежда близо, кредиторите може да решат, че
е по-добре да продължат

да подкрепят търговците
на дребно, вместо да ги оставят да фалират.
Междувременно търговците на дребно се отказват от права пред собствениците в замяна на големи намаления на
наемите като предоставяне на възможност на собствениците да прекратят договорите им за наем с 90-дневно предупреждение. В същото време търговците
на дребно, които са постигнали силни
онлайн продажби през последните месеци, може да решат, че не се нуждаят изобщо от магазините или пазарите, които
преди са искали. „Разговорите, които водят търговците на дребно за магазините
си, са много различни в сравнение с периода преди вируса“, казва Грейзър.

Натиск върху
собствениците на имоти
CoStar изчислява всеки месец пропуснатите наеми от търговски площи, включително плащания от вериги магазини,
ресторанти, фитнес зали и барове, като
използва собствени данни, статистика от
индустрията и публични отчети на собствениците на имоти. Данните не включват закъснели наеми, които може да са
били изплатени в следващите месеци.
Общо търговците на дребно са платили
наеми на стойност 146 млрд. долара от
април до ноември, показват данните на
CoStar.
По данни на Грейзър групата дължи
средно наеми за два до четири месеца
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Вашите
пари
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Измами чрез комунални
услуги: Как да се предпазим
XВижте за какво трябва да внимавате и как да надхитрите мошениците
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радците на идентичност привличат много внимание в медиите и има защо – последните кражби на данни поставят
безпрецедентни количества
лична информация в ръцете на киберпрестъпниците. Постоянното обсъждане на тези измами в медиите прави
лесно забравянето на други опасни мошеничества, които могат да се случат
точно под вашия покрив. Машинациите с комунални услуги са толкова стари,
колкото и самите фирми за електричество, вода, газ и телефонни услуги. В днешни дни шарлатаните може да са поумнели, но вие може да ги надхитрите. Ето как
да се опазим от комунални измами.

Платете сметката си
веднага
или ще ви изключим тока/водата/телефона/газта. Какво да охранявате в такъв
случай? Вашата кредитна карта. Този вид
шмекерия се прилага от мошениците
от поне две десетилетия. И все пак има
много хора, които не са чували за подобна измама, паникьосват се и се хващат на въдицата. По същество някой се
обажда на домашния или мобилния ви
телефон, представяйки се за служител
на енергото, телефонната компания или
ВиК. Казват, че сте назад с плащанията
или не сте заплатили изцяло последната
си сметка, и ако не се разплатите точно
сега, по телефона, те ще ви спрат водата/
тока/телефона/газта. Всичко, от което се
нуждаят, разбира се, е номерът на кредитната ви карта, датата на валидност и
кодът за сигурност, за да уредите дълговете си на момента. Този тип измама стана още по-сложна през последните години с напредъка на технологиите. Някои
мошеници са измислили как да изпишат
на вашия телефонен екран телефонния
номер на фирмата, от която твърдят, че
ви се обаждат. Така и през ум няма да
ви дойде да се усъмните в истинността
на обаждането. Ако ви се случи подобно нещо, най-добре е да затворите и да
звъннете на телефонния номер, който е
изписан на сметката ви за вода/електричество/телефон/газ. Така ще знаете със
сигурност, че се занимавате с реалната
компания, а не с някакви измамници. И
по принцип винаги си имайте едно наум
– ако вие не сте се обадили на определено място, за да направите плащане по
телефона с кредитната си карта, а точ-
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но обратното – някой се е обадил на вас
да ви иска плащане по телефона с кредитна карта – независимо за какво става
дума, затворете и забравете за тези хора.
99.99% може да сте сигурни, че това са
шарлатани.

„Мога да ви
свържа тока“
Какво да охранявате: вашите пари и
ценности. При този вид измама крадците
се насочват към квартал, в който знаят,
че е имало прекъсване на захранването.
Негодникът звъни на вратата ви, облечен в официално изглеждаща униформа
на електрическата компания, и ви казва, че за определена сума пари може да
възстанови захранването ви на момента.
Понякога машинацията се извършва от
двама души, представящи се за служители на енергото. След като ги пуснете
в дома си, единият от тях ще ви разсее
с общи приказки, докато другият ще започне да краде каквито ценности намери из дома ви. Трябва да ви е ясно, че ако
някой се появи на вратата ви и твърди,
че е от електрическата компания, вие не
сте задължени да го пускате в жилището
си. Просто се обадете на енергото, за да
проверите дали те са изпратили някой
от своя персонал. Трябва да знаете, че
служителите на фирмите за комунални

услуги никога няма да изискват плащане
в брой на място – така че само този факт
трябва да ви накара да се отнесете подозрително към дадения човек.
„Мога да ви помогна да спестите от
сметката си за електричество.“ Какво да
охранявате: номера на сметката си. Това
може да се случи лично или по телефона.
Обикновено става в щати, където можете да изберете вашия доставчик на електроенергия. Някой ще се преструва, че e
от ComeEd или от конкурентен енергиен доставчик, и ще ви каже, че можете да
получите по-евтина сметка за електричество. Разбира се, всичко, от което те се
нуждаят, за да започнат да ви

„спестяват пари“
е номерът на сметката ви. Ако имат тази
информация, измамниците могат да се
обадят в компанията и да променят адреса, която фирмата има за вас във файловете си. След това шарлатаните могат
да получат безплатно електричество на
новия си адрес. Един от най-лошите аспекти на този вид машинация е, че престъпниците могат пренасочат получаването на сметките до новия адрес, което
прави заблудата още по-трудно откриваема.
Можете да избегнете тези измами и други подобни, стриктно пазей-

ки личните си данни и финансовата си
информация. Повишеното внимание
също помага. За повече спокойствие
и защита е добре редовно да проверявате кредитния си доклад. Както неведнъж съм обяснявала на страниците на любимия ви вестник: отидете на
annualcreditreport.com веднъж на 4 месеца и изтеглете безплатната си кредитна история от едно от трите бюра
(Experian, Equifax, TransUnion). Така, ако
някой открадне номера на сметката ви и
започне да я управлява за собствена изгода, ще забележите това, защото докладът ще покаже странни адреси по сметките ви. Или пък ще забележите нови и
непознати сметки. Разбира се, няма посигурен начин да се убедите, че всичко е наред с комуналните ви услуги, от
честото посещаване на уебсайтовете на
компаниите за електричество, телефон,
ВиК и газ. Направете си онлайн профил
и се вписвайте поне веднъж месечно,
за да се уверите, че адресът по сметката
е вашият и всички ваши плащания към
фирмата са получени навреме. Така ще
имате душевното спокойствие и емоционалната сила да се преборите с хитрините на престъпниците. Просто защото ще сте по-добре осведомени от
тях и няма да им разрешите да ви влязат
под кожата.
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ените на жилищата в САЩ са отбелязали най-силния си ръст в
историята през третото тримесечие, сочи доклад на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA), цитиран от Bloomberg.
Тъй като рекордно ниските лихви по
ипотечните кредити стимулират търсенето на жилища, цените са скочили с 3,1%
спрямо предходното тримесечие. Това
е най-големият ръст от 1991 г., когато започва публикуването на статистически
данни, отбелязва FHFA.
В сравнение с 2019 г., цените са нагоре със 7,8% през трите месеца до септември, което е най-големият скок от 2006 г.
насам.
Жилищният пазар в САЩ процъфтява
по време на пандемията, тъй като по-ниските разходи по обслужването на ипотечните кредити и

желанието за
по-голяма площ
стимулират ръста на покупките.
Цените на жилищата от тази страна на
Океана растат въпреки несигурността за
икономиката заради COVID-19. Ръстовете
отчасти се дължат на ниските наличности
от жилища за продажба.
В отделен доклад от миналата седмица стана ясно, че индексът на цените S&P
CoreLogic Case-Shiller в 20 от най-големите градове в САЩ е отбелязал годишен
ръст от 6,6% през октомври, което е над
очакванията и най-силното покачване от
2014 г. насам.
Пандемията временно замрази пазара на недвижими имоти в страната през
март, но жилищният пазар расте и под-
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Рекордно поскъпване
на жилищата в САЩ
за тримесечие
XТърсенето обаче остава силно заради

ниските лихви по ипотечните кредити

крепя по-широката икономика. Макар че
продажбите обичайно са бавни по това
време на годината, търсенето остава силно, тъй като купувачите опитват да се възползват от ниските лихви.
„Закъснелият пролетен сезон на покупките на жилища тласна продажбите към
октомври, т.е. след времето, в което обикновено те започват да се забавят“, коментира Джордж Ратиу, икономист в сайта
Realtor.com. „С приближаването на зимата търсенето остава силно“, допълва той..
Тъй като лихвите са на едно от най-ниските си нива в историята, много наематели преоценяват жилищните си варианти,
казва и Джейсън Опенхайм, звезда в риалити поредицата Selling Sunset на Netflix,
която включва екип от брокери и продаваните от тях лъскави имоти в Лос Андже-

лис.
„Да си го кажем направо, най-богатият
1% от хората в света се справят много добре сега, тъй като пазарите са на най-високото си равнище в историята, а лихвите
са изключително ниски“, казва Опенхайм.

Сега къщите са достъпни
и хората искат да се измъкнат от пренаселените си апартаменти“, допълва той.
Лос Анджелис не е единствен. Откакто COVID-19 беше обявен за извънредна
здравна ситуация през март, купувачи на
жилища в най-големите градове в Калифорния не спират да залагат на недвижимите имоти.
Заедно с Лос Анджелис Сан Хосе, Сан
Диего, Сакраменто и Сан Франциско са
американските пазари с най-голям скок

на новите ипотечни кредити през третото
тримесечие, сочи изследване на ATTOM
Data Solutions, която следи градове с наймалко 1 млн. души население. Това се е
случило в трите месеца с рекорден ръст
на броя на покупките на жилища с ипотечен кредит в страната.
В цялата страна кредиторите са одобрили около 1,05 млн. жилищни кредита
през третото тримесечие, което е скок с
25% спрямо същия период на 2019 г., показват данните на ATTOM. Новите жилищни кредити са съставлявали около 34,5%
от общата ипотечна активност миналото
тримесечие.
„Жилищният пазар продължава да
функционира сякаш рецесията, породена
от пандемията, не съществува. Купувачите и собствениците, привлечени от ниските лихви по ипотечните кредити, продължават да се редят за заеми на невиждани
от над десет години нива“, казва Том Тета,
главен продуктов директор на ATTOM.
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$1500 за стая под наем.
Как се живее в Калифорния?
XЗаради пандемията много от жителите трупат дългове и животът става все по-труден
говарят 10 цента в едно домакинство на
тъмнокожи, а в това на латиноамериканци - 12 цента. Ето защо не е чудно, че тези
хора имат най-много проблеми в сегашната пандемия“, добавя той.

Последици
и за наемодателите

60

% от жителите на Калифорния харчат над
2/3 от приходите си за
наем. В големите градове като Сан Франциско и Лос Анджелис наемът за една
стая може да достигне 1500 долара. Заради коронавируса мнозина трупат дългове.
„Положението с бездомниците в Калифорния беше много тежко и преди кризата с коронавируса. Но пандемията изостри още повече този проблем“, казва
Пол Ланктот от правозащитната организация LA Tenants Union, която представлява интересите на наемателите на
жилища. От началото на кризата с коронавируса жителите на Калифорния все
по-трудно се справят с месечните си пла-
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Принудителните опразвания на жилища може и да са забранени, но ги има,
твърдят правозащитниците от LA Tenants
Union. Това се отнася най-вече за хора,
които пребивават нелегално в САЩ или
такива, които не говорят добре английски. Те не знаят какви права имат и са
склонни да се подчинят и да се изнесат
от жилището, казва Ланктот. По думите
му обаче проблемът е още по-комплексен, защото сегашната ситуация засяга
и много от частните наемодатели. Според брокерката на недвижими имоти германката Марли Темпъл, която от дълги години живее в Лос Анджелис, някои
собственици на жилища срещат трудности да плащат ипотеката си. Тя познавала наемодатели, които признават, че са
склонни да държат жилищата си празни,
вместо да пускат наематели в тях, които
не си плащат наема и които не могат да
изхвърлят на улицата.
щания за наем, ток и т.н., уточнява той,
цитиран от „Дойче веле“.
В Калифорния плащането на наема
може да бъде забавяно с до шест месеца, а принудителните опразвания на жилища на тази основа са забранени. Но
проблемът е, че наемите се трупат, а те
все пак не се опрощават, казва Ланктот.
„Има хора, които от шест месеца не са си
плащали наема. Абсурдно е да се смята,
че след половин година те ще намерят
пари, за да си уредят забавените плащания плюс актуалния наем, особено ако
останем в плен на пандемията“, казва той.

Кои са най-засегнатите?
Пол Ланктот разказва още, че около
60% от калифорнийците харчели за наем
повече от 2/3 от месечния си доход. Жи-

вотът в този щат е много скъп, особено
в големите метрополии като Лос Анджелис и Сан Франциско, където наемът за
една стая може да достигне и 1500 долара.
Най-тежко засегнати от това са тъмнокожите или латиноамериканците, става
ясно от съвместно изследване на радио
NPR и Харвардския университет. Представителите на тези две общности в САЩ
са сред най-нископлатените групи в обществото, често нямат постоянна работа
и са застрашени от безработица.
Точно тези хора сега са особено затруднени да плащат наемите и ипотеките
си, казва професорът от Харвард Дейвид
Уилямс. „Средностатистически погледнато, на всеки долар, с който разполага
едно бяло американско домакинство, от-

Рекордно високи наеми
Последиците от всичко това са видими: все повече жилища стоят празни,
а високите наеми в Южна Калифорния
бият всякакви рекорди. Кризата, породена от сегашната пандемия, доведе дотам, че наемодателите преценяват вече
много щателно кандидат-наемателите,
а някои дори изискват предплащане на
наема за шест месеца напред. „От април
насам наемите изобщо не са поевтинели,
а еднофамилни къщи се намират изключително трудно, тъй като търсенето е огромно“, казва Марли Темпъл. Тя добавя,
че и преди пандемията кризата с бездомниците и жилищната криза са били сред
най-сериозните проблеми на Калифорния. „Сега обаче е още по-тежко“, добавя
Темпъл.
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Как Дияна от Перник озвучи
с гласа си „Борат 2“
X„Момичето от планината“ научило ден преди

премиерата, че записвала за холивудската комедия

започна лентата, която вече се превърна в хит, е изпята именно от Дияна.
Всичко започва от един неочакван за
българското момиче мейл от звуковия
дизайнер на филма. Това се случва месеци преди премиерата на „Борат 2“. Следват разговори по Скайп, по време на
които Дияна разбира, че е

избрана сред
десетки други

Д

Сн. „Свободна Европа“

ияна Василева, втората българка след Мария Бакалова, която записа името си във
филма на Саша Барън Коен
“Борат 2”, научила месеци
след участието си, че е дала гласа си
именно на холивудската комедия.
Българската народна песен, с която

български гласове.
“Всичко се случи много бързо. За три
седмици подписах договор и записах
музиката”, казва Дияна в интервю пред
„Свободна Европа“.
Трите седмици минават в пълно мълчание от страна на екипа за бъдещата
продукция. “Пазеха всичко в тайна. Не
трябваше да казвам на абсолютно никого, че записвам за Холивуд”, казва Дияна.
Тя научава, че гласът й ще озвучава екранните приключения на казахстанския
журналист Борат, едва месеци след виртуалните срещи. “Разбрах, че съм записвала за "Борат 2" само ден преди филмът

Сн. „Нов живот“
С учениците си.

да излезе”.
Младата певица обаче не е израснала
на холивудския червен килим, а в българския град Перник. От дете Дияна намира вдъхновение в семейство на самородни музиканти - баща й свири на
акордеон, а дядо й e майстор на гайдата. Тя “подхваща” пеенето още във втори
клас, когато започва да учи солфеж и пиано в родния си град. “В нашето семейство традицията е на пиедестал. Българският фолклор е много ценен за нас”,
казва Дияна.
Вече на 26 години, Дияна има зад гърба си няколко

отличия от
световната сцена

Псевдоним, но не само. Три обиколени континента и хиляди докоснати сърца по-късно, за “планинското момиче”
най-ценното остава връзката с природата: “В планината чувствам природата и
фолклора като едно цяло”.
Днес Дияна не само покорява Холивуд, но и десетки детски сърца. От няколко години тя е

учител по музика
и народно пеене
на млади ентусиасти в детската градина.
“Усещам го не като работа, а като мисия.
За мен е важно децата от съвсем мънички да опознаят нашия фолклор”, казва
тя.
“Ще пеем ли онази хубава песен за невестите?” е само един от любопитните
въпроси, които сполитат Дияна по време на урок. Освен заниманията с деца,
Дияна преподава и на “мечтатели” в чужбина, които копнеят да се докоснат до
българското.
По пътя си към Холивуд Дияна не забравя традициите, с които е отраснала.
“Най-голямата ми мечта е моята музика
да се запази за бъдещите поколения.”

и десетки участия на концерти в Европа и отвъд. Като част от ансамбъл “Тракия”, тя работи с американския изпълнител Крис Корнел, а по същото време
се включва в състава на група “Оратница”. “Един изпълнител може да живее в
миналото сред фолклора, но трябва да
пренесе емоцията по адекватен начин и
в съвремието”, казва тя.
Участието на Дияна в хор “Мистерията на българските гласове” пък я
среща с австралийската певица и
композитор Лиса
Джерард. “Когато
пееш с тази жена,
се чувстваш все
едно летиш. Прекрасно е.” Именно
Джерард дарява
Дияна с псевдонима “Момичето
от планината” още
при първия досег
с гласа й. “От тогава го усетих като
свое име”, казва
Дияна.
Като част от групата „Оратница“.
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„Фурорът в Холивуд“: Новите
проекти на Мария Димитрова
XЕто с какво планира да се занимава българката след успеха й в „Борат 2“

М

ария Димитрова, българката, която плени света
с ролята си в „Борат 2“
и се превърна в най-известната млада актриса
за часове, е открита от българин. Той не
е кой да е, а Юлиян Костов, българският актьор, който от години участва в кинопродукции в САЩ и Лондон и който е
сред първите българи, пробили с кино
на Запад.
„През последните години съм намерил много кастинги и за българи, а и за
чужденци от всякакви възрастови групи. Всичко това съм го правил без заплащане, но с "българската кауза" в сърцето. Откриването на невероятната Мария
Бакалова за "Борат 2" е плод на тази кауза“, разказа той пред „Дойче веле“.
До там се стигнало, след като кастинг режисьорката Нанси Бишъп, с която Юлиян работи от години, го помолила да помогне с кастинг за България за
главна роля във високобюджетна холивудска комедия.
“Нито тя, нито аз знаехме кой е проектът или пък свързаните с него хора. Тогава бях в Лос Анджелис и въпреки 10-те
часа разлика, за три дни

успях да намеря
70 актриси
които отговаряха на изискванията, и
ги организирах да ми пратят видеокастинг”, спомня си той. А Мария Бакалова,
която за малко да не изпратила кастинг,
се откроявала от самото начало. “Седмица преди първия й скрийн тест в Лондон
поговорихме и решихме да работим заедно. Така станах неин мениджър и ментор и преживяхме заедно травматизиращия кастинг процес, който продължи
с месеци. Другото е история”, разказва
Юлиян.
Той е категоричен, че фурорът, който
Мария заслужено предизвика, е наистина феноменален - не само за българка,
но за която и да е изгряваща звезда през
последните години. Първо, защото тя
беше първият български артист под номер 1 в платформата за филми IMDb, но
и защото тя се превърна в един от найобсъжданите хора в света за цял месец.
А това, убеден е Юлиян Костов, на фона
на забързания новинарски поток, е наистина много забележително.

Той споделя и че двамата с Мария
стартират нова инициатива заедно.
„Наскоро тя подписа договор с влиятелната агенция CAA със седалище в Лос
Анджелис“, обясни менторът.
Паралелно с развитието на кариерата
й като актриса, двамата планират да започнат да продуцират оригинални филми и сериали с фокус върху български и
международни истории и герои, но
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работата на Бербатов
и фондацията му

направени
за световния пазар
“Пробивът й показа на Холивуд, че
светът наистина е жаден за таланти от
различни части на света и че акцентът
и чуждият език са сила, а не пречка. Как
може вече някой да го отрече? "Борат 2"
е най-гледаният филм за 2020-та и в центъра на успеха му е българка”, не крие
щастието си Юлиян.
Според него големият проблем в България е липсата на далновидност - както
у правителствата, така и у бизнеса. “Талант, умения и ум не ни липсват - липсва визия за развитие и вяра, а е толко-

Сн.: „Дойче веле“
Юлиян Костов и Мария Димитрова.

не прави, но Христо Живков и Христо
Шопов в "Страстите Христови" наистина допринесоха много. Успехите - като
например на Захари Бахаров в "Игра на
тронове", се виждат от младите и те си
позволяват да мечтаят. Знам го, защото
често получавам съобщения и впоследствие съм ставал ментор на доста млади български актьори, които се опитват
да пробият в Лондон”, споделя българинът. Той не крие, че винаги се е възхищавал на

ва просто: иновации в образователната
система, инвестиции в младите и утвърждаване на българската древна и модерна култура чрез изкуство, наука и
спорт”, категоричен е той.
Мария не е единственото откритие на
Юлиян Костов. Той от години помага на
български артисти да пробият на Запад.
“През последните години отбелязваме редица сериозни успехи зад граница. Нещата отнемат време, но всеки
проект, независимо колко е малък, допринася за всеобщия успех и вече има
много български актьори и в Лондон, и в
Лос Анджелис, и по целия свят. Когато аз
започнах да се занимавам с актьорско
майсторство през 2012 година, почти
нямаше такива примери освен Христо
Живков. Казват, че една птичка пролет

и е мечтал един ден и той да е в позиция
да вдъхновява и да помага. “И така започнах освен с производството на филми
да се занимавам с организирането на
майсторски класове в България с една
от най-добрите нови американски школи. Исках актьорите в България да видят
различен начин на работа - една, да я
наречем ''антитехника", с индивидуален
подход и използваща разбираем съвременен език”, обяснява Юлиян.
Неговата идея е един ден да направи
академия в България, която не само да
подготвя невероятни актьори, но и да
им предоставя инструментите за успех
- за да могат международните възможности да станат достъпни за повече българи.
А какво го вдъхновява днес?
“Мария Бакалова! Тя за мен е потвърждение, че съм на правилния път, и
е доказателството за това, в което винаги съм вярвал и за което съм се борил:
че българин може да бъде световна сензация с уменията и смелостта си”.
Костов е убеден, че не бива само далечното ни минало да е повод за национална гордост. “Войните в 21-ви век вече
не са за земя, а за вниманието на потребителя. Нека мислим глобално - вече
имаме "излаз" и това е само началото.
Имаме причина да мечтаем, да се гордеем и да се мобилизираме”, категоричен
е той.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада забрани износа
на някои лекарства

К

анада забрани износа на някои лекарства с рецепта, за да предотврати недостиг в страната. Решението
е в отговор на американски план, който ще позволи да се внасят лекарства от
Канада, за да станат по-евтини за американците. Въпреки че цените на лекарствата с рецепта в Канада са по-високи
от тези в някои страни, те са по-евтини от САЩ. Редица доставчици на лекарства
в Канада предупредиха, че планът на президента Тръмп ще доведе до недостиг.

Към Трюдо: Забранете
продажбата на автомати

Р

анени при стрелби в Канада, както и семейства на убити, призоваха премиера Джъстин Трюдо да
забрани продажбата на автомати и късоцевни оръжия. Те настояват и за приемането на специално законодателство
за това. Миналия май Канада забрани
повече от 1500 модели бойни оръжия,
но според някои от пострадалите това е
само първата стъпка към цялостната забрана. Необходимо е процесът да се завърши и забраната да стане цялостна, като се включи в законодателството, убедени са те.

Все повече сватби
се отменят в Онтарио

В

се по-голям става броят на анулираните сватби в северната част на
Онтарио заради разпространението на COVID-19. В същото време броят на
разводите се е увеличил с 10 процента
през последните месеци, доверяват адвокати и брачни консултанти. Случаите
на разтрогнати семейства понякога нямат общо с изолацията, но понякога раздялата е именно заради коронавируса. Адвокатите споделят, че родителите са
изправени пред труден избор - или да продължат да живеят така, или да се разделят, което също ще е проблем за децата.

Ръст на кражбите на колети
в Отава и Гатино

П

олицията в Отава и в Гатино призова за повече внимание срещу
възможни кражби на колети. Пазаруването онлайн тази година става
все по-често заради COVID-19, но и то
има своите рискове. Един от тях е, че колетите, оставени пред вратите, могат да
се превърнат в привлекателна плячка за
крадците по време на празниците. Полицейската служба в Гатино и тази в Отава регистрираха покачване на този тип
кражби тази година в сравнение с миналата.

Канада въвежда дигитален
данък от 2022 г.

К

анада планира да наложи от 2022
г. данък върху корпорациите, предоставящи цифрови услуги, който
ще остане в сила, докато големите държави излязат с координиран подход за
данъчно облагане. Това съобщи финансовото министерство на страната в понеделник. По този начин според министерството в хазната на държавата за
първите пет години ще влезе еквивалентът на 2,6 млрд. щатски долара. „Канадците искат справедлива данъчна система, при която всеки да плаща справедливия
си дял“, заяви министърът на финансите Кристия Фрийленд.
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Klausau.com

Говорете
с България
само за 5 цента на минута
(стационарни)
и 9 цента на минута
(мобилни)

Украйна15
¢
¢
Литва 6
13
мобилни
¢
9 мобилни
¢
¢
Русия 4
Израел 2
¢
¢
8 мобилни
4 мобилни
¢

• Без такса за свързване
• Заплащане до секунда
• Опция за автоматично
пълнене
• Огромни спестявания
• Чиста връзка

при положение че искате да ползвате услугата,
трябва да се обадите на
универсалния callback номер

888-383-8974,

и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.)
да ви даде нужните инструкции и свръзка.

За да използвате услугата, трябва да се регистрирате и да създадете акаунт в www.Klausau.com.
Регистрирайте се безплатно и плащайте само за времето, през което говорите. Може да се регистрирайте онлайн или да ни се обадите на телефон.

Customer Service 1-877-338-1545
2 - 8 декември 2020 г.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Убиха известен
ирански ядрен учен

И

рански ядрен учен бе убит, а Техеран обвини за това Израел. Мохсен Фахризаде се е движел с бронирана кола, но излизайки от нея, е бил
убит с дистанционно управляемо автоматично оръжие. Ученият пътувал със
съпругата си, придружавала го охрана с
три автомобила. Срещу него било стреляно с дистанционно управляемо автоматично оръжие от автомобил „Нисан“, от
разстояние близо 150 метра. После автомобилът бил взривен. Организаторите
на атентата не са били на мястото.

Шведка държала
сина си под ключ 28 г.

П

олицията в Стокхолм задържа
70-годишна жена по подозрение,
че е държала сина си заключен
в продължение на 28 години. Според
вестника роднина посетил дома й и видял уплашен до смърт мъж, без зъби, и
с крака, покрити с рани и охлузвания,
който едва успявал да стои изправен и
да отговаря на въпроси. Според други познати майката е взела сина си от училище в началото на седми клас и оттогава той е стоял заключен. Тя му внушавала, че
всички - роднини, съседи, познати и обществото като цяло, искат да им навредят.

Ким Чен-ун с китайска
ваксина срещу COVID-19

К

итай е осигурил на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и на неговото семейство експериментална
ваксина за коронавирус. Това твърди
американски анализатор, който се позова на два неидентифицирани източника
от японското разузнаване. Според Хари
Казианис - експерт в анализаторския
Център за национални интереси, базиран във Вашингтон, Ким Чен-ун и редица
други високопоставени севернокорейски представители са били ваксинирани
срещу коронавирус през последните две или три седмици с ваксина, предоставена от китайското правителство.

Меркел иска затваряне
на ски курортите в ЕС

К

анцлерът на Германия Ангела Меркел обяви, че ще поиска затваряне
на всички ски курорти в Европейския съюз. „Ски сезонът наближава. Ще
се опитаме да се договорим в Европа
относно възможността за затваряне на
всички ски курорти. За съжаление, когато чуете изявленията на австрийската
страна, разбирате, че това просто не може да бъде постигнато, но ние ще опитаме отново“, каза канцлерът. Изказването й бе посрещнато с неодобрение в зимните курорти в цяла Европа.

Европейските страни
облекчават мерките

Г

оляма част от европейските страни облекчават мерките срещу коронавируса, макар да въвеждат и
вечерен час. В Белгия магазините отварят за предпразнично пазаруване, след
като броят на заразените бележи спад.
Постепенна отмяна на карантина започва и Ирландия, след като заедно с Финландия единствени в Европа не отчитат
ръст на новите случаи за период от две седмици. На Балканите обаче мерките се
затягат. Турция въвежда вечерен час през седмицата и пълна карантина през почивните дни в опит да ограничи разпространението на заразата.
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BG VOICE

М

иналата седмица митничарите във Франция показаха как би изглеждала
ситуацията на британското пристанище Дувър
след 1 януари 2021 година: симулираха контрола, който ще се осъществява
спрямо товарните автомобили след края
на преходния период. Тогава целият износ от Великобритания ще трябва да
бъде придружен от подробни митнически декларации и декларации за съдържание.
Фериботната връзка Дувър-Кале се използва годишно от 3,5 милиона превозни средства. Британските власти пресмятат, че от началото на следващата
година ще са нужни около 270 милиона
допълнителни декларации. Тестът, направен от французите, създаде километрични опашки на автомагистрала М20,
идваща от Лондон. Освен това жителите
на прилежащия регион Кент се оплакват
от изграждането на гигантски паркинг за
камиони до магистралата и се притесняват за спокойствието си заради бъдещите задръствания, разказва „Дойче веле“.

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

Брекзит със сделка:
Сега или никога
XОт 1 януари догодина Великобритания вече няма да

е в ЕС. Какво все още пречи на споразумението?

Максимален контрол
След като случай на коронавирус възпрепятства последния кръг от преговори между екипа на Мишел Барние и
британските власти, представителите на
ЕС все пак се върнаха в Лондон. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди Европейския парламент, че постигането на
сделка продължава да е несигурно. Напредък е постигнат по отношение на сътрудничеството в сферата на полицията
и на съдебната власт. Контурите на договореностите за стоки, услуги и транспорт също са факт. Но има три въпроса,
по които не се е стигнало до консенсус: лоялната конкуренция, надзорът
над споразумението и риболовът. Фон
дер Лайерн подчерта, че са необходими
"стабилни" механизми за приложението на споразумението. След като стана
ясно, че договореността за северноирландската граница ще бъде нарушена
от новия британския Закон за вътрешния пазар, ЕС втвърди позицията си.
Щом липсва доверие, ще има максимален контрол.
"Следващите няколко дни ще бъдат
решаващи", добави председателката
на Еврокомисията. Европейският парламент вече се съгласи да проведе извънредна сесия на 28-и декември за
ратифициране на евентуалното споразумение. Времето дотогава е необходимо за превод и проверка на 600-те страници юридически текст.
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Последният опит
При това положение следващата седмица е последната възможност за постигане на единодушие по спорните
въпроси. Преходният период за Великобритания приключва на 31 декември
2020 година.
По отношение на лоялната конкуренция, би било възможно споразумение,
ако партньорите приемат рамки за производствените стандарти. С други думи,
ЕС може да бъде доволен, ако Великобритания прилага сходни правила, например по отношение на опазването
на околната среда или безопасността
на труда. Проблемът обаче са клаузите,
които трябва да осигурят непрекъснатата адаптация. За британското правителство Брекзит е възможност да се отклони от стандартите на ЕС. ЕС обаче иска да

гарантира на своите компании справедливи условия на конкуренция и да предотврати дъмпинговото производство.
По втората конфликтна точка - спазването и контрола над споразумението,
ЕС иска незабавно да налага наказателни мита, ако британската страна наруши
договореностите. Лондон от своя страна се позовава на правилата на Световната търговска организация, които са
доста меки. ЕС иска възможно най-строги наказателни и контролни механизми, тъй като заради Закона за вътрешния пазар Брюксел не очаква Лондон да
спазва споразумението.
Риболовът пък е не само икономически, но и политически въпрос. Британското правителство беше обещало
на рибарите от Обединеното кралство
"контрол над собствените води" след напускането на ЕС, т.е. от януари рибари-

те от ЕС вече да нямат право да работят
в британската 200-километрова зона.
Наскоро Лондон поиска да предложи на
ЕС тригодишен преходен период и/или
годишни договори за риболовните квоти. Мишел Барние обаче отхвърли това
предложение.

"Не на всяка цена"
Британското правителство апелира с
информационна кампания към бизнеса
и гражданите да се подготвят за Брекзит.
Но фирмите не знаят какво да очакват:
"твърд" Брекзит или постигане на споразумение. В последните си интервюта
британският финансов министър Риши
Сунак заяви, че правителството иска да
бъде постигната сделка, но "не на всяка
цена". Това би било погрешно, "тъй като
в тези преговори има неща, които са важни за нас".
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Заровеното богатство на Ескобар:
Търсят се $50 млрд. на наркобарона?
XБивши агенти на DEA и ЦРУ се включват в издирването

БОЯН ДИМИТРОВ

П

boyan@bg-voice.com

овечето хора знаят, че прословутият господар на престъпността Пабло Ескобар
(1949-1993) внасял в Колумбия огромни суми пари по
време на управлението си на картела
„Меделин“. В разгара на силата си той
трупал милиарди долари годишно, което го прави един от най-богатите мъже
в света. Наркодилърът стратегически
заравял купчините си с пари в цяла Колумбия, но голяма част от тях не е намерена - оценяват се общо на 50 милиарда
долара.
Смята се, че Ескобар е заровил парите
из цяла Колумбия. Говори се и

за купища злато
и диаманти
които са били разпределени на стратегически места, от които той да може да
си ги прибере при нужда.
Стотици иманяри от години търсят
скритото богатство. Говори се, че някои
са имали успех, но пазят в тайна откритото. В търсенето дори се включват и
бивши агенти на DEA, които са получили
безпрецедентен достъп и разрешение
от колубийското правителство с уговорката, че каквото намерят, ще върнат на
Колумбия.
Крис Файстъл и Джери Саламей (Chris
Feistl & Jerry Salameh), чиято кариера е
основана на лов на колумбийски наркодилъри, дори правят телевизионно предаване, в което показват кадри от различни скривалища на Ескобар.
Използвайки сериозна мрежа от активни източници, Крис и Джери претърсват

Сн.: CNN.com
Сейф, намерен в разрушено имение на Ескобар.

Сн.: thesun.co.uk
Части от подводница, с която са били прекарвани тонове кокаин.

В клип от предаването, качен в
YouTube канала на Discovery Великобритания, бившите агенти от ЦРУ Дъг Лау и

Бен Смит се гмуркат близо до крайбрежието на Колумбия, но не намират нищо
ценно.

Подводните камери заснемат как те
претърсват морското дъно и намират
метални парчета и кутия, но нищо повече, което да ги насочи към парите. Екипът обаче заключава, че течението може
да е преместило отломките и все още се
надяват да ги намерят наблизо.
Пабло Ескобар оглавява картела Меделин, който осигурявал 80% от кокаина
за САЩ през 1980 г. Той започва да се занимава с трафик на кокаин през 70-те години и преуспява дотолкова в престъпната си дейност, че в определен период
използва 15 самолета и шест хеликоптера, за да вкарва наркотика в САЩ.
До средата на 80-те години картелът
на Пабло Ескобар генерира по 420 млн.
долара приходи на седмица, или близо
22 млрд. долара годишно.
През 1989 г. той е класиран на седмо
място сред най-богатите хора в света от
сп. Forbes. Ескобар е убит през декември
1993 г.

тайни летища,
лаборатории за кокаин
и отдалечени ферми, притежавани от
картела на Ескобар.
Единственият документиран успех до
момента е на бивши агенти на ЦРУ, които са открили части на една от наркоподводниците на наркобарона Пабло Ескобар, които той използват за трафик на
кокаин.
Ескобар използвал подводниците, за
да транспортира кокаина от Колумбия
до Пуерто Рико, след което наркотикът
отивал за САЩ.
Ако цялата подводницата бъде намерена, тя може да предостави информация, която в крайна сметка да разкрие
местонахождението на скритото съкровище на Ескобар.
Бившите агенти са проучвали непознат район близо до бреговете на Колумбия.
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Сн.: bustle.com
Иманяри разравят всяко едно място, където се е крил Пабло.
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Племенник на Пабло намира
$18 млн. в апартамент
В

Меделин, където живее от 5 години.
Роднината на наркобоса увери, че е намерил вещите на чичо си по „паранормален“ начин. Усетил, че мястото крие
нещо.

разследване, проведено от телевизионния канал „Мас нотисиас“,
племенникът на Пабло Ескобар
– Николас, който се е посветил на търсенето на скривалища, където се пазят
предмети или незаконни пари на чичо
му, разкри, че е намерил ново, в което са
открити 18 милиона щатски долара, химикалка, златна игла, радиостанции, фотоапарат и пишеща машина.
„Винаги съм го казвал и го казвам с
голяма гордост: аз съм по-големият
племенник на Пабло Ескобар, който
често го придружаваше.

„Живея там от 4-5 години и всеки
път, когато съм в трапезарията и гледам към паркинга, виждах човек, който
влиза и после изчезва“, обяснява племенникът, цитиран от БГНЕС.
Продължил да търси из апартамента, докато не открил нещо: „Там имаше
доста голяма чанта и миризмата беше
впечатляваща“, добавя роднината на
Ескобар.

На 17 май 1993 г.
бях отвлечен,
за да разберат къде е Пабло, и ме измъчваха повече от 7 часа“, казва племенникът.
Николас Ескобар увери, че предметите са намерени в апартамент, разположен в квартала „Лас Палмас“ в град

Сн.: CNN.com
тайни квартири на Ескобар все още се намират чували с пари.

Според Николас намерените пари са
безполезни поради тяхното състояние
и възраст. Освен това в камерата имало ролка със снимки, които не могат
да бъдат възстановени. Разследването
казва, че намерената пишеща машина
е била използвана за „дестабилизиране на страната“ по това време.

Най-опасният
килър на наркобоса

Сн.: mirror.co.uk

Лидерът на „Меделин“
разчленил 49 свои любовници

П

Е

дин от най-опасните и известни
наемни убийци в света, доказал се
най-вече пред колумбийския наркобарон Пабло Ескобар, е Джон Хайро
Веласкес. Известният още като Попай
мъж почина наскоро от рак на 54-годишна възраст.
Попай остава в криминалните хроники като един от най-приближените и
кръвожадни хора до Екскобар, признавайки пред властите за извършени от
него над 300 убийства по нареждане на
Дон Пабло от края на 80-те и началото
на 90-те години на миналия век.
През 1989 година той е осъден на 30
години затвор за убийството на кандидата за президент Луис Карлос Галан.
След като излежава по-голямата част
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от присъдата си, той е освободен през
2014 г. и се превръща в популярна личност в YouTube. Използва канала си, за
да покаже завръщането си обществото.
Отново е арестуван през 2018 г. за
престъпна дейност.
Животът му беше обект на множество телевизионни сериали, включително „Наркос“ и „Оцелелият ескобар“
на Netflix.
Последният е базиран на собствената му книга Sobreviviendo a Pablo
Escobar.
Веласкес е издъхнал на 6-и февруари
в болница в колумбийската столица Богота. Той е бил приет по спешност в лечебното заведение на 31-ви декември
за лечение на коварното заболяване.

aблo
Ecкoбaр
брутaлнo
рaзчлeнил 49 cвoи любoвници
тийнeйджърки caмo в рaмкитe
нa три дни пo врeмe нa cвoятa eрa нa
тeрoрa в Кoлумбия. Мoмичeтaтa ca
били избити, зaщoтo ca били „дoнocници“ нa кoнкурeнтни кaртeли, пишe
в. „Дeйли Cтaр“.
Жecтoкocттa нa Ecкoбaр нe e
знaeлa грaници. Тoй e убивaл кoнкурeнти, пoлитици, дoри e взривил
пътничecки caмoлeт, пълeн c хoрa.
Въпрeки тoвa, в пoдхрaнвaнoтo oт
дрoгa нacилиe в Кoлумбия прeз 80тe и 90-тe гoдини нa минaлия вeк
eднo убийcтвo нa 49 мoмичeтa вoди
дo oгрoмeн шoк зa cтрaнaтa и cвeтa.
В рaмкитe нa три дни тeлaтa нa измъчвaни и убити млaди мoмичeтa ca
нaмeрeни oкoлo дoмa нa Ecкoбaр в
Мeдeлин. Вcичкитe ca били извecтни
нa пoлициятa кaтo жeни зa зaбaвлeния пo врeмe нa ceкc пaртитa нa
Ecкoбaр и други члeнoвe нa нeгoвия
кaртeл. Твърди ce, чe Ecкoбaр кaзвaл
нa cвoитe прocтитутки: „Мoмичeтa,
дръжтe ce пoдoбaвaщo, нe кaзвaйтe
нищo, зaщoтo мoжe дa бъдeтe убити

зa тoвa". Cъщo e извecтнo, чe Ecкoбaр
нe e изпитвaл жaлocт към никoй,
кoйтo e дoнacял зa нeгo.
Мoмичeтaтa, кoитo тoй e нaбирaл
дa cпят c нeгo cрeщу пaри, ca били
нa възрacт мeжду 14 и 17 гoдини,
чecтo прoхoждaщи мoдeлки, пишe
Блиц. Мoмичe, oцeлялo клaнeтo нa
cвoитe 49 кoлeжки прeз 1987 гoдинa,
рaзкaзa зa в. Еl Tiеmpо прeз 1991 гoдинa, чe eкзeкутирaнитe ca прeдaли
нaркoбaрoнa, cнacяйки инфoрмaция зa нeгo нa нeгoви кoнкурeнти.
„Нaмeрихa мoя приятeлкa, кoятo
имaшe кръcт oт дупки oт куршуми
пo тялoтo cи. Нaмeрихa я дo пътя. Измъчвaли ca я. Oбвинили ca я, чe ce e
cдушилa c врaгoвeтe нa Пaблo“, кaзвa oцeлялaтa.
Пoпитaнa зaщo Ecкoбaр e убил мoмичeтaтa, тя кaзвa: „Aкo прoгoвoриш
или cнacяш, cи мъртъв". „Oнeзи, кoитo cлушaт рaзгoвoри, кoитo нe трябвa, ca хoдeщи мъртъвци“, кaзвa тя.
Въпрocнoтo eкзeкутирaнo мoмичe
дoри e нямaлo 15 гoдини и e идвaлo oт бeдeн ceлcки рaйoн, кaктo
пoвeчeтo държaнки нa нaркoбaрoнa.
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И в Немция, и в
България - важно е
да се мрънка

КРИСТОФЕР
НЕРИНГ*

Гутен таг, България! Немеца е. Нали Ви обясних, какво-що
Ви пиша? Оригинален, 100%-ов германец съм аз де, пиша за
случките ми у България и как ги виждам аз нещата. И най-вече
мрънкам за туй и онуй.
Бях го казал преди и са ще се спра по-подробно върху едно
нещо, което ние, германците и българите, имаме общо: Мрънкането. Големи сме мрънкали. Знаете го това, срещаш стар познат и го питаш как е. И той почва: „Еми, добре съм, нали знаеш, че не съм от тия, които се оплакват. Ама хич не ги харесвам
тия хора, много съм позитивен, АМА трябва да ти кажа, че...“ И
след това вече почва наистина.
И Немеца не е от тия, които се оплакват. Немеца е от тия,
които ОБИЧАТ да мрънкат и ОБИЧАТ другите да мрънкат.
Мрънкалата са искрени. Кой би повярвал на оптимист, като
се вгледа в света?? В България се говори, че германците много
мрънкат; има капка истина в това, мйеко казано. Ама чувал ли
си българин у Немция? Леле, майко мила и Боже Господи, там
мрънка за българите, а тук - за германците.
Няма такива като нас, германците и българите, немо'а да си
представя други два народа, които толкова обичат да мрънкат; има други, които мрънкат често. Ама ние направо го ОБОЖАВАМЕ това мрънкането. Наслаждаваме му се, превърнали
сме го в спорт и изкуство!
В Немция мрънкат, че има много антикорона мерки и че
нищо не можеш да направиш; в България мрънкат, че ега-типравителство не взема никакви мерки и че всичко е позволено.
Бабите в България мрънкат, че им недостигат парите за лекарства; немската ми баба мрънкаше, че въобще трябваше да
ги вземе.
Когато срещаш българин или германче и не знаеш какво да
кажеш и да си говориш - мрънкай и давай смело!
Мрънкай за всичко, за времето, за правителство, за закъсненията в градския транспорт, за изкуствени домати през зимата; мрънкай, когато вали дъжд, че е неприятно, и когато е
слънчево, мрънкай, че на природата и стопанството им требва дъжд; мрънкай, че вече нема четири сезона, ама продължавай да караш с джип в планината; мрънкай, че суджуците
вече не са „като от онова време“, и продължавай да купуваш
кренвирши за под едно левче; мрънкай за киселото млеко, че
вече нито е кисело, нито е млеко; мрънкай, че нищо не се променя и продължавай да стачкуваш само на дивана.
Та ще видиш - така не само ще ти олекне, а ще намериш ново
приятелче в лицето на съответния германец или българин. Не
толкова да намерите общ език, колкото обща тема за мрънкане. В България пристигаш на терминал 2 и мрънкаш, че рейсът ти закъснял; в Берлин като кацнеш - дежа вю, пак чакаш,
и просто можеш да го повториш цялото мръкане и веднага си
намерил нови приятелчета.
Ама защо е така? Как сме станали такива, дето мрънкането
им се струва по-естествено от усмихнат оптимизъм? КомунизЪма ли, фашизма ли, безбройните кризи ли?
Нема да се загубя в дълбоки размисли за народната ни психология, че ако искаш да обясниш мрънкането ти с вековни
традиции - то какво ще излезе от това? Нема да го промениш
така, а ще мрънкаш за т'ва, че мрънкаш.
Май мрънкането просто ни е станало навик, дълбоко се е
заселило в нас.
Ама хич не е толкова трудно да излезеш от това. Преди много години срещнах една жена на гарата в Пловдив, която бе
успяла: Бехме там по-млади и когато стана време да си бегаме
у вкъщи, видях една бездомна жена на тротоара да подрежда
„домакинството“ си в големи найлонови торбички. Изглеждаше гладна. Купихме й едни пици от будката до нас. Когато й ги
давахме, жената отказа учтиво: „Мерси, доволна съм, нищо не
ми липсва.“
*"А бе, Немец, к'во ще кажеш за България?“ е коментарна колона на
германеца Кристофер Неринг в „Дневник". Текстовете му са представени така, както ги е написал на български.
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„По принцип българският народ е болен
народ. Имаме изключително много
хронични заболявания, които са свързани
с начина на живот.“

Така министърът на спорта Красен Кралев
коментира високата смъртност от
коронавирус в България

„Цял живот яде кренвирши,
вика: „Няма да си бия ваксина,
кой знае какво има в нея!“

Водещият Драгомир Симеонов
коментира настроенията
срещу ваксините в България

2 - 8 декември 2020 г.

„Успехът рано или късно те прави зависим
от политиците, които действат като силова
групировка.“

Това заяви обвиняемият бизнесмен Васил
Божков във видеоизявление - част от
представянето на проекта му „Българско
лято“

„Македонските правителства не са
нормални правителства.“

Вицепремиерът Красимир Каракачанов
коментира напрежението между София
и Скопие, след като България спря
преговорите на ЕС за присъединяване на
Северна Македония

„Ако на българина му
разрешиш да прави каквото
си иска, няма да прави
абсолютно нищо.“

Сценаристът Иво Сиромахов
за това как се приемат
ограничителните мерки
срещу коронавируса
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144

45

метра е дълбочината на най-дълбокия басейн в света, който отвори врати
в Полша. Той се намира в градче близо до
Варшава и максималната му дълбочина е 45
метра и половина. Основната част на басейна е
дълбока 20 метра, а за гмуркачите са направени
и изкуствени препятствия.

32

етажа рухнаха
за 10 секунди по
време на контролиран взрив
на сграда в Абу
Даби. Взривът
унищожи четирите кули на комплекса „Мина Плаза“, като всяка от
тях бе с различна
височина.
В района бяха затворени всички
магазини и търговски обекти. На
мястото на недовършения комплекс ще бъде изграден кей.

300 000
лева и повече получават като заплата всеки месец около 100 българи. Това сочат данните на НАП за
доходите в България през миналата
година. Топ 5 на българите с най-високи заплати на база официалните им
доходи от трудови договори са декларирали около 10-15 млн. лв. годишен
доход, което прави малко под или
малко над 1 милион лева на месец.

0
0
0
0
€17
бяха платени на търг
за картината „Птица
с граната“ от загадъчния графити художник Банкси. Купувачът е нидерландски
колекционер. Творбата - изрисувано със
спрей птиче с висяща
от човката му граната, е създадена през
2002 г. Досега е била
в частната колекция
на Джейми Ууд, син на
Рони Ууд от „Ролинг
стоунс“.
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Ананасът –
новото оръжие
срещу COVID-19
Той има репутацията на потискащ кашлицата,
настинките и симптомите на грипа

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

М

luba@bg-voice.com

огат ли ананасите да се
окажат новото оръжие в
борбата срещу коронавируса? Отговорът е „да“,
съдейки по резултатите
от американско изследване. Авторите
му от Медицинския център към университета на Небраска съвместно с колеги
от Управлението за контрол на храните
и лекарствата са установили, че ензимът бромелаин в ананаса или стъблата
му може да се използва като антивирусен агент не само срещу COVID-19, но и
срещу потенциални бъдещи коронавирусни огнища.
Настоящото проучване показва, че
бромелаинът потиска активността на
вируса, оказвайки ефект едновременно
върху три компонента, за сметка на които патогенът попада в тялото и започва
да се размножава, провокирайки болестта.
Предишни изследвания са демонстрирали, че ензимът може да се прилага като терапия при пациенти, страдащи
от възпаления и болка.
Съединението освен това се абсор-
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бира добре и има продължителна биологична активност. Всички тези предимства на бромелаина могат да бъдат
използвани и в лечението на болни от
коронавирус, отбелязват изследователите.
Произхождащи от Парагвай, ананасите получили името си от испанската
дума „piña“, което значи шишарка. Формално, ананасът не е един плод, а 100200 плодчета слети заедно. Култивацията в по-северни райони, където все пак
е достатъчно топло, се е осъществила
от скитащите индианци, а ананасът е открит от откривателите на Америка през
1492 г. На корабите плодът се превърнал
в любима храна и в защита от най-големия ужас за моряците – скорбута.
Днес по-голямата част от ананасите се
доставя от Югоизточна Азия, като Тайланд е най-големият производител.
От всички витамини и минерали в ананаса витамин C повежда с 131% от необходимото дневно количество. Той не без
причина има репутацията на витамин,
който потиска кашлицата, настинките и
симптомите на грипа. Освен като натурален антиоксидант, витамин C е необходим за синтезирането на колаген, който е най-важният структурен протеин в
тялото за здрави кръвоносни съдове,
органи и кожа, и за регенериране на тъканите, устойчивост на костите и

абсорбиране на
тежки метали
Повечето от хранителните вещества
се запазват, независимо от това дали
ананасът е пресен или консервиран, с

изключение на витамин C, който намалява от 131% в пресните до 32% в консервираните ананаси.
Друго изследване е проучило противовъзпалителните възможности на бромелаина, намиращ се в ананаса. То е показало значителен антивъзпалителен
ефект върху алергични болести на дихателните пътища. Учените заключили,
че той може да участва в ефективното
третиране на астма, независимо дали е
наследствена, като алергична реакция,
или от инфекция, дължаща се на околната среда.
Бромелаинът е и противовъзпалително средство, което предотвратява
разпространението на ракови клетки
в тялото. Плодът намалява до минимум
оксидативния стрес и възпаленията.
Специалисти твърдят, че повишеният
прием както на ананас, така и на други
яркожълти храни, помага за намаляване
на риска от рак на гърдата, кожата, дебелото черво и др.

Укрепва костите
Този вкусен плод съдържа манган,
който е важен за костната регенерация
и растежа им, като се счита, че предотвратява остеопорозата при жени след
менопауза. Благодарение на това, той е
идеален заместител на месото и млякото. В проучване се твърди, че осигурява
на организма 65% от дневния прием на
минерали, важни за костната структура.
Хора със слабо зрение е добре да консумират редовно ананас. Помага за подобряване на зрението, като същевременно забавя развитието на макулна

дегенерация с до 36%, която е една от
водещите причини за загуба на зрение
при възрастните хора.
Към лечебните свойства на ананаса
се отнасят и стимулиране на храносмилането,

понижаване
на кръвното налягане
противовъзпалително действие, разтваряне на фибриновите тапи при разширени вени, прочистване на кръвоносните съдове, извеждане шлаките и
общоукрепващ ефект върху организма.
Редовната употреба на ананас се приема като профилактика на заболявания
като атеросклероза, инсулт, инфаркт. Терапия с ананас подпомага лечението на
артрит, бронхит, пневмонии и

много инфекциозни
заболявания
Включването на ананаса в храната
може да подпомогне централната нервна система. Голямото количество аскорбинова киселина го прави незаменим
при първи симптоми на настинка или
отслабване на организма.
Бромелинът в жълтия плод действа подмладяващо, поддържа тонуса на
кожните тъкани и забавя измененията
от възрастта.
Прекомерната употреба на ананас
обаче може да доведе до повреждане
лигавицата на устната кухина и стомашно разстройство. Не се препоръчва и за
хора с повишено стомашно сокоотделяне, гастрит, язва на стомаха и бременни
жени.
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Цветовете на есен –
зима 2020: Огнени,
пищни и страстни
Черното и бежовото си остават на мода в дамските дрехи

Е

АНИТА ХРИСТОВА

сента и зимата невинаги са толкова неутрални и пастелни – те
може да се окажат
по-ярки и пъстри
от отминалото лято. Тази
година имаме прекрасна
възможност да се възползваме от актуалните предложения на
дизайнерите, за да разведрим максимално обстановката и да се дистанцираме за малко от неприятните новини в ежедневието.
през уикенда. Заслужава си да
му дадете шанс, защото може
да ви изненада изключително
приятно.

наслаждавайки се на своите бляскави
тоалети.

Какво е Коледа
без блясък?

Игриво и слънчево

Колкото и изолирани да сме, все ще
открием начин да изпратим подобаващо годината, която всички искаме да
забравим. Сигурно неслучайно златните
и сребристи дрехи са тотален хит точно
сега, създавайки ни подсъзнателна нагласа за празничните дни.
Ако сте от дамите, които предпочитат семпли модели, среброто и златото
не са за вас. Не бързайте обаче да се отказва от тях напълно – може да си изберете само сако или топ, или да заложите
на аксесоарите, обувките, чантата. Малко озарение не е излишно никога и всеки тоалет е способен да засияе в нова
светлина.

Ако ви липсват топлите дни и
още се връщате с носталгия към
тях, тръгвайте за нови находки в
оранжев цвят. Трябва да не ви липсва смелост, за да изберете аутфит в тази
гама, защото той не подхожда на всяка
кожа и коса. При добър усет може да
уцелите нюанса, който ви пасва, а след
това още по-дръзко да го съчетаете със
синьо или жълто освен със стандартните бежово и черно.
Цвят, който ще ви създаде слънчево
настроение, а вие ще покажете на света,
че сте готови за приключения по всяко
време на годината.
Класическите топли цветове, типични
за златната есен и началото на зимата,
са непреходни и винаги на мода. Черното, сивото и бежовото си остават доминиращи при модерните дамски дрехи,
защото лесно се вписват в гардероба,
но дизайнерите препоръчват по-раздвижена визия, включваща контрастни
бижута и аксесоари.
Кои са другите тонове, с които можем
да освежим гардероба си? Ето вижте:

Огнени, пищни и страстни
Ето такива ще са представителките на
нежния пол през студените месеци на
2020/2021 г. Време е за вино и романтика, каквото и да излъчват в новините.
Червената палитра ще е запазена марка за дамите с характер и за онези, които искат да се откроят. Хитови са всички нюанси на червеното – от светлото и
скандално до приглушеното винено.
Няма да е трудно да го съчетаете с
вечното черно, както и да обуете дънки
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С благородно
потекло

Да, лилавото и виолетовото са именно с такова звучене. То съчетава в себе
си два цвята – синьо и червено, трансформирало се в една балансирана
хармония между страст и стабилност.
Модните дизайнери разрешават монохромната визия в случая и е напълно в
реда на нещата да сте облечени в този
тон от глава до пети.
Несъмнено парти роклите изглеждат великолепно в лилаво, стига да намерите поводи, на които да ги облечете
тази зима. По всичко личи, че коледните
фирмени купони ще се провалят, освен
ако не се проведат онлайн. Винаги може
обаче да организирате празнична вечер
с приятелки, на която да се забавлявате,
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Голи снимки за отмъщение:
Пандемията ги отприщи
XЯвлението винаги е съществувало, но карантината го доведе до чудовищни размери

П

андемията от коронавирус
ни сблъска с много ядове
като изолация, страх и несигурност, депресия, панически атаки, стрес... Сред
неприятните явления различни организации нареждат и ръста на различните
видове отмъщение и най-вече на това с
голи снимки. Наричат го „порно за отмъщение“.
В последните години това явление
става все по-разпространено, но през
2020 г. се наблюдава истински скок в заплахите и изнудванията с голи снимки и
пикантни видеоклипове.
Само във Великобритания броят на
жалбите в тази насока е около 2000, или
с 22 на сто повече, отколкото през 2019
г.
Доказателство, че именно карантината е отговорна за покачването, е фактът,
че с отпускането на мерките случаите
спадат. Специалисти и правозащитници обаче алармират, че порното за отмъщение

се превръща
в „новото нормално“
Да се споделя порнографско съдържание е категорично противозаконно
в Англия, Уелс и Шотландия, а в редица
други европейски държави също може
да попадне под ударите на закона за
уронване на авторитета и нанасяне на
емоционални щети, пише webcafe.
Последни проучвания, които цитира ВВС, сочат, че един от седем души на
Острова споделя, че е бил заплашван и/
или изнудван с голи снимки, които евентуално да се окажат онлайн без съгласието му. Две трети от жертвите са жени.
Софи Мортимър, мениджър на благотворителна организация, която поддържа гореща телефонна линия за подобни
случаи, също посочва, че карантината
засилва това притеснително поведение.
Тя допълва, че й се иска да има повече
информация около „порното за отмъщение“ и жертвите му да получават повече подкрепа от обществото и институциите.
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Нейната организация е спомогнала за
премахването на над 22 хил. изображения, 94 на сто от които са докладвани от
самите жертви.
По мнение на Мортимър карантината
води след себе си необичаен набор от
проблеми, сред които и отмъщението с
нечии голи снимки, но освен това тя се
опасява, че това може да се превърне в
дългосрочен проблем. Нейните притеснения също са в насока, че наказанието
с чувствително съдържание, каквото са
интимните кадри, се превръща в нещо
нормално.
А явлението „порно за отмъщение“

няма как да подмине
и звездите
На 17 септември съдът в Мичиган излиза с присъда в полза на популярен
мъж, чието име не се споменава от съображения за сигурност. Той ще получи

обезщетение в размер на 500 хил. долара от жена на име Анджелина Саба.
В продължение на месеци дамата е изнудвала въпросната знаменитост с негови голи снимки и е успяла да измъкне
от него общо над 200 хил. долара, докато го застрашава да съсипе репутацията му.
Съдът задължава Саба да изплати доста соленото обезщетение, а освен това
ще търси доказателства, че тя е изтрила от устройствата си абсолютно всички кадри.
Специалисти по дигитална сигурност
от австралийската организация eSafety
потвърждават, че и в Австралия се наблюдава покачване на случаите на порно за отмъщение.
На континента се наблюдава

колосалният скок
от 245 процента

повече еротични клипове и снимки,
които са споделени онлайн без съгласието на участниците в тях.
В опит да се справи с проблема, австралийското правителство отпусна допълнителни 10 млн. долара бюджет за
eSafety, които поддържат собствен екип
от интернет модератори.
Организацията на свой ред се оплаква, че популярните интернет платформи все повече губят контрол над
съдържанието, което се появява на
страниците им. Според тях дори и гиганти като Facebook и TikTok нямат достатъчно модератори и съответно допускат
порно за отмъщение, което обикновено
бива изтрито твърде късно.
От Великобритания Мортимър посочва, че винаги го е имало това явление,
но социалните мрежи са го направили
масово, а карантината го е довела до чудовищни размери.
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Мрежата за секс роби на „Гуру“,
която бе разкрита случайно
XНай-малко 10 000 души са ползвали порно чат каналите, за които основателят им влиза в затвора

Д

есетки жени, сред които и
тийнейджърки, са били изнудвани и принуждавани към
сексуално робство в няколко
чат канали в продължение на
години. Схемата бе разбита случайно,
а основателят й, 25-годишният Чо Джубин, бе осъден на 40 години затвор.
Това е най-голямата мрежа за изнудване и сексуална експлоатация на млади
жени в Южна Корея.
Мегаделото срещу Чо Джу-бин приключи преди десет дни, след като предизвика гняв и възмущение в цялата
страна. Присъдата на Чо Джу е за това,
че е управлявал онлайн мрежа, която е
изнудвала най-малко 74 жени, включително 16 тийнейджърки. Той е създал
специална група в приложението за съобщения Telegram, където потребителите си плащали, за да гледат как млади
жени изпълняват

сексуални действия
под принуда
Според материалите по делото наймалко 10 000 души са използвали чат каналите на Чо, като някои са платили до
1200 долара за достъп.
Скоро след ареста му през март той
е подведен под общо 15 обвинения в
създаване и разпространение на незаконни визуални материали със сексуално съдържание, включително сексуално насилие и изнасилване, както и за
сексуален тормоз, оказване на принуда, нарушаване на защитата на личната информация и общи измами, пише
webcafe. Едно от обвиненията срещу
него е, че е инструктирал трета страна
да изнасили директно жертва, която по
това време е била непълнолетна.
Схемата на 25-годишния Чо е разкрита сравнително случайно, когато двама
студенти по журналистика от университета в Сеул откриват групите в Telegram
и решават да разследват случая.
Младежите крият имената си от съображения за сигурност и използват
псевдонимите Куон и Ан. Те откриват,
че макар самите групи да са затворени и да се изисква да си платиш, за да
те допуснат в тях, интернет изобилства
по това време с информация за тях.
И обикновено търсене в Google дори
може да те отведе до линкове за каналите в Telegram или до изтекло онлайн
съдържание от тях.
По това време има множество подобни групи, които пускат подобни експлоататорски видеа в затворени групи в
Telegram, но двамата избират да се фокусират върху Чо, използващ псевдонима „Гуру". Причината е, че той е администратор на поне осем канала, някои от
които

имат по над 9000
последователи
Куон и Ан в крайна сметка уведомяват властите за откритията си и така
през март Чо е арестуван, а скоро след
това са задържани още 120 души, свързани с групите му и с подобни канали в
Telegram.
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Според експертите Чо Джу-бин е вкарал в действие типична схема, която организираните престъпни групи използват за склоняване на млади жени към
проституция.
Под претекст, че е представител в
модна агенция, той събирал лични данни като номер на социална осигуровка
и адрес, за да може да им плати за снимките, които им прави.
Веднъж наети, към момичетата бива
отправяна молба да изпратят малко поразголени снимки, които да се представят на различни клиенти, които евентуално да наемат момичетата за модни
ревюта и други шоута. С изпращането
на снимките вече започва и процесът
на изнудване.
По време на делото Чо признава, че е
заплашвал жертвите си, че ако не продължават да изпълняват разпорежданията му, ще публикува онлайн разголените им снимки заедно с всичката
налична информация, която има за тях.
На момичетата им остава или да се примирят с това, или да започнат да работят в чат каналите му в Telegram.
Някои от тези групи са безплатни, но
потребителите си плащат, за да имат попряк достъп до момичетата и

да си „поръчват“
определени неща
от тях - специфични видеа, които да заснемат и т.н.
Всяка от групите на Чо има зачислени между три и пет момичета, към които
той се обръща като към „роби“, длъжни
да изпълняват всичко, което се изисква

от тях, независимо колко извратено е стига клиентът да е платил за това.
Само част от нещата, които младите
жени са принудени да правят, е да лаят
като кучета, да изписват обидни думи
по телата си с червило или да се самоналагат.
„Иска ми се да мога да изхвърля всичко това от съзнанието си. Сега трябва
да живея с травмите, които все още не
мога да забравя“, се казва в изявление
пред съда на една от жертвите на Чо.
Самоличностите на всички тези жени
остават прикрити от съда, за да им се
спестят по-нататъшни психологически
травми.
По време на делото Чо заявява на няколко пъти, че изпитва истинско разкаяние за делата си и че поема пълна отговорност за тях.
„Докато върших тези престъпни
неща, не съм мислил особено за човешкото достойнство. Признавам, че съм
извършил престъпление, използвайки секса като средство за контрол... Не
мога да бъда извинен или да избегна
наказанието си. Искрено искам да изкупя вината си. Единствено аз съм виновен за всичко. Жертвите нямат никаква
вина“, се казва в изявление от 25-годишния Чо, прочетено от адвоката му пред
съда.
Думите на извършителя обаче поскоро провокираха гняв сред жертвите и широката общественост. Друго от
експлоатираните момичета също написа изявление за пред съда, в което пита
за какво точно толкова съжалява „мъчителят“ й.

„Искам да попитам за какво съжалява
и за какво мисли, когато казва това „съжалявам". Той тероризираше жертвите
си, наричайки ни роби. Чудя се дали въобще някога е мислил

за нас като
за истински хора
се казва в изявлението на младата жена.
Според съдията по делото Ли Хюн-у
престъпленията на 25-годишния мъж са
„безпрецедентни за историята на страната“, като той ги е извършвал „по отвратителен начин“.
„Обвиняемият е примамвал и заплашвал множество жертви по различни начини да произвеждат порнографски материали и ги е разпространявал дълго
време на мнозина. Той е нанесъл невъзстановими щети на много жертви, като
публикува тези материали“, казва в решението си той.
През март тази година полицията
арестува над 120 души, свързани с чат
групите на Чо. Няколко от сътрудниците
му също са с повдигнати обвинения, а в
четвъртък петима от тях получиха присъди от 7 до 15 години лишаване от свобода.
Случаят беше широко проследен в
цялата страна, повдигайки още веднъж
темата за сексуалното насилие - сериозен проблем, с който Южна Корея се опитва да се бори реално от около десетилетие насам.
След ареста на Чо през март повече
от четири милиона души подписаха две
петиции, изискващи най-тежките наказания за участниците в схемата.
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„Така да ме запомнят:
Ламбо – български артист“
XТова пише на надгробната плоча на

Стефан Данаилов, който почина преди една година

ЛЮБА
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Има хора, които идват на този свят
като ярки комети, които осветяват и съживяват дните ни, леко ни стресират, понякога объркват, но и очароват, разсмиват, карат ни да се замислим. И изчезват
пак като комети, помитайки спокойствието ни и нарушавайки съня ни. Такъв човек и такава ярка комета беше Стефан
Данаилов – Ламбо.
Преди една година България загуби
легендата на българския театър и кино.
Ламбо, както го наричаха по-близките
приятели, отлетя към Небесния театър
две седмици преди да навърши 77 г.
Любимият на много поколения българин издъхна минути след полунощ на
27 ноември 2019 г. във ВМА, след като
година по-рано самият той разкри, че е
диагностициран с болестта на Паркинсон.
Ламбо си отиде, но

изразен характер, проявява голяма активност, съобразителност и говори рязко за малчуган.
В ученическите си години никога не е
мислел, че ще стане актьор, но по детски
възторжено обича изкуството във всичките му проявления - участва в драматични кръжоци, хореографски групи и
дори духовен оркестър и хор.
След участието му в новелата „Море“
започват и първите сравнения – с физиката на Жерар Филип, с маниера на игра
на Марчело Мастрояни,

никога няма
да бъде забравен
България все още скърби за своя голям идол в киното и в театъра, а учениците му не спират да си спомнят за своя
Мастър - най-добрият учител, който са
имали.
Той е роден на 9 декември 1942 г. в
София. Мечтае да стане моряк в гражданския флот, защото морето винаги го
е привличало, макар че няма „морска“
кръв. Майка му Евдокия е от Ловеч, а
баща му полк. Ламби Данаилов - от Родопите, с. Райково, сега квартал на Смолян.
Заради пандемията от COVID-19 панихидата в памет на големия български ар-

със съвременната мъжка
красота тип „Белмондо“

тист премина в тесен семеен кръг. Неговият син Владимир и снахата Виктория
запалиха свещичка в памет на Стефан в
гръцката църква в Сарасота, в която се
венчаха преди три години.
Още преди три седмици беше поставена

надгробната плоча
на Мастера
който намери вечен покой до любимата си Мария в частния гробищен парк в
Боян. По заръка на Данаилов плочата е
изработена от скулптора Георги Чапкънов. Монументът е от черен мрамор, с
лика на Стефан и тези думи: „Иска ми се
хората да ме запомнят като Ламбо, български артист“.
Вселена, верен приятел, неповторим
актьор, талант, национално богатство,
будител, добър и прекрасен човек, по-
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магащ на околните… Така ще бъде запомнен Стефан Данаилов. Ламбо завинаги остава в сърцата на поколения
българи с изключително ярка следа в
обществения и културен живот на България. Един от най-обичаните ни актьори има над 150 роли в киното, театъра и
телевизията.
Странно защо критиката пише, че

Данаилов е влязъл
в киното случайно
Случайност може да се нарече неговото участие в детския филм „Следите остават“. Режисьорът Петър Василев
спокойно можеше да попадне в друго
училище и да подбере други актьори,
които да изиграят приключенията на
младите разузнавачи, преследващи група шпиони. Стефан не играе главна роля
във филма, но неговият герой има ярко

Стефан Данаилов обаче е далеч от всякакъв тип подражание – висок, строен,
пластичен, той изиграва ролята на младия журналист леко и свободно, а авторската ирония показва мислещ актьор.
Писателите Павел Вежинов, Георги
Марков, Евгени Костадинов, Костадин
Кюлюмов, Свобода Бъчварова успяват
да убедят ръководството на телевизията да създадат сериал, фокусиран върху съдбата на един разузнавач. Една от
новелите дава неговото име – „На всеки
километър“. На Стефан Данаилов е поверена главната роля – тази на Никола Деянов. И едва на 23, той става любимец на
поколения българи.
Междувременно племенницата на
Ламбо - Росица Обрешкова, вече пише
сценария за документално-игралния
филм с работно заглавие "Ламбо - толкова обичан", посветен на големия актьор.
Тя е негов сценарист, а Ивайло Христов
ще е режисьор.
Филмът бе замислен малко след кончината на Ламбо. Покрай коронавируса работата се забавя, но продуцентът
Кирил Кирилов е сигурен, че ще убедят
НФЦ да финансира лентата, която може
да стане дори двусерийна.
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Д-р Чирков: „Когато сме добри,
сме щастливи и здрави“
X„Българи, намерете сили да прощавате“, ни завеща професорът, който ни напусна на 82 г.

Н

гарска трансплантация на сърце не
само в Източния блок, но и преди страни като Испания и Португалия. В столичната болница “Св. Екатерина” сърце получава 12-годишно момче. През 2003 г.
извършва и първата белодробна трансплантация.
В Чирковата фамилия има много лекари и затова медицината се оказва фамилната професия в рода му. Братът на
баща му е учил медицина в Хайделберг,
Германия, през 1943 г., и затова след завършването на образованието си Чирков специализира при него. Бабата на
дядо му, Василиса Чиркова, която е от
гръцки произход, е била професор по
медицина, живеела е в Москва и е била
личен лекар на семейството на автора
на “Война и мир” Лев Толстой.
“Професията ми е такава, че ме среща
с пациентите
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а 82-годишна възраст ни напусна един изключителен
лекар и човек, светилото в
медицината, кардиологът
проф. Александър Чирков.
Няма българин, който да не знае за световноизвестния признат специалист,
създател на модерната школа по кардиохирургия в България, присадил за
първи път сърце в Родината в далечната
1986 г. В операционната кардиохирургът е спасил хиляди българи, завърнали
се здрави при своите близки.
Проф. Чирков ще бъде запомнен с
благодарност не само от тях, но и от цялото българско общество, за неговия
достойно извървян житейски и професионален път, за съчувствието му към
пациентите към тяхното страдание и
силното му желание да бъдат трайно излекувани и да се върнат при семействата си.
Едва ли е нужно дълго да обясняваме
кой е проф. Чирков. Като дете той се увлича по точни науки като физиката, но
по-късно разбира, че по-интересна му е
биологията, тъй като именно тя може да
помогне за по-добрия живот на хората.
Роден е през 1938 г. в Лом. Завършил
е Медицинска академия - София. През
1966 г. напуска България и се установява във Федерална Германия. Печели
конкурс за асистент в Катедрата по сърдечна хирургия в университета Вестенд,
мести се във Франкфурт, става доцент и
главен лекар на университетската бол-

Проф. Чирков с 12-годишния Иван.
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с мъките и страданията им

ница в града. Специализира

сърдечна хирургия
за бебета и малки деца
в САЩ
След завръщането си в Германия поставя началото на детската сърдечна хирургия в университетската клиника, където работи.
През 1978 г. с германски хирурзи
проф. Чирков сформира екип, който
прави в България сърдечни операции.
Окончателно се завръща в Родината
през 1984 г., след като подписва с българското правителство договор за разкриване на болница по американски модел за сърдечна хирургия.
През 1986 г. извършва първата бъл-

когато вече не са здрави. Но пък винаги съм искал, докато сме на земята, да
сме радостни, здрави и щастливи. Искам знаещият повече доктор да предаде всичките си умения на обучаващите
се. Мечтая за по-добри взаимоотношения между хората, между нас, българите“, сподели преди време проф. Чирков.
Ето какво още ни завеща лечителят на
сърцата ни.
„България има необходимост от изграждане на институция, която да се
грижи за достойния живот на възрастните хора. Има много самотни българи,
които живеят в бедност и несрета.
Никой не ги поглежда, не разговаря
с тях, дори ги отбягваме. А точно тези
българи са изградили като характер
младите хора, които сега се смятат за
българското цивилизовано общество“,
смяташе лекарят.
„Искам българите да живеят разумно! Да намерят сили да прощават, а не да
отмъщават. Ако сме добри към другите,
ние сме добри и към себе си. А не обра-

1986 г., Иван Сарафски от Кърджали е първият с трансплантирано сърце в
България и на Балканите.

2-годишният Росен е първото дете, пациент на проф.
Чирков в Пловдив.

тното. А когато сте добър към другите,
ставате щастлив, разумен човек“, сподели още сърдечният лечител.
„Най-често лошите мисли, които ние
в България наричаме стрес, разболяват
сърцето ни. Тези мисли ни разболяват
като характери, след това идват болестите. Силата е в спокойствието“, казваше кардиохирургът.
„Българите се разболяват заради храната, пушенето, хигиената. В храната се
влагат всякакви неща, много от които са
токсични и

вредят на кръвоносната
система
Тя, обхождайки всеки орган в тялото ни, тотално го разболява. Трябва да
имаме институции, които непрекъснато да контролират всяка стока, която се
произвежда. Фермерите например не
са виновни за лошата храна, но може би
не знаят какво съдържа фуражът, който
използват. Трябва ни работещ закон за
хранителните продукти.“
„Българите, ако си променят мисловната култура, ще видите, че ще
има по-малко болни. Но докато има избухливост, нетърпимост, желание да отмъщение, омраза, клюкарство – всичко
това изтощава мозъка.
А той изпраща сигнали към съответните гени, които от своя страна изпращат съответните ензими, и се започва
– високо кръвно налягане, атеросклероза, ракови заболявания и др. Като прибавим и това, че се тровим с лоша храна и с цигари, можете да си представите
какво е положението.“
„Най-лошото е, че в България хората само в устата си имат не милиарди, а
трилиони бактерии. 10 пъти повече са
бактериите в човешкото тяло, отколкото
всички клетки в организма. Като се вземе това предвид, трябва всеки да си наложи да поддържа една добра хигиена
– да знае как да поддържа добра хигиена на устата, да знае как да си измива
зъбите, винаги да си мие ръцете преди хранене и след ползване на тоалетна. Докато това не стане навик при всеки, болестите ще побеждават. Ходенето
е най-добрият начин за възстановяване, то спомага за оросяването на цялото
тяло, включително на мозъка“, категоричен беше проф. Чирков.
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Два скелета решили да покарат кола.
Тъкмо се качили, единият изскочил от
колата, върнал се към гробището и след
малко се качил отново с надгробната
си плоча под мишница. Другият скелет
учудено го попитал:
- За какво ти е този тежък камък, бе?
- Аааа... аз без документи не шофирам...







Руснак позира на художник за портрет.
– Искам да ме нарисувате в героична
поза!
– И каква да е тя?
– Пред мен – бутилка водка, а аз не
съм я отворил.







Група италианци стоят пред Ниагарския водопад. Екскурзоводът им обяснява:
- Намирате се пред най-големия водопад в Северна Америка. Всяка секунда
от височина 55 м се изливат 3000 кубически метра вода, тътенът му се чува на
20 мили и ако млъкнете за малко, ще го
чуете!







На мястото на автомобилна катастрофа идва евреин, вижда ранените хора и
пита:
- Застрахователите дойдоха ли?
- Не.
- Тогава се свийте малко, ще легна до
вас.







- Всъщност е много готино, че си живеем точно в България, а не някъде в
Италия или Испания...
- Що?
- Ами щото не искам да се казвам
Ерос, Хуан или, да не дава Господ, Педро!
- Както винаги си прав, Kурти!







- Какъв ужас! - помисли си Стивън
Кинг и изключи българските канали от
телевизора си.







Руснак звъни на приятеля си в Новосибирск:
- Как сте?
- Ами добре сме.
- Студено ли е при вас?
- Е, нали знаеш, студено е!
- Колко е в момента? Минус 50, минус
60 градуса?
- Ааа, няма такова нещо. Минус 15, минус 20 най-много!
- По телевизията казаха, че било минус 60!
- Ааа, ти за навън ли питаш?













Български уестърн:
- Роднини се напиват с ракия на някой
празник, един вади брадва и убива друг,
а останалите викат линейка и бият лекарите...
- Авраме, не разбирам защо всички
викат "Павароти е голям талант! Ах, какъв глас!" А той пее фалшиво и фъфли.
- Да не си му ходил на концерта?
- Не, бе, Мошето вчера ходи и като се
върна, ми го изпя!







Потъва презокеански кораб. Българин по чудо се спасява на необитаем остров. Минават години, но той някак си
оцелява до деня, когато към острова се
приближава кораб под български флаг.
Нещастникът пали огън, за да го забеле-
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изкара книжка. Явява се на
очния тест, където докторът
му показва табло със следните букви - C Z W I X N O S T A
C Z...
- Можете ли да го разчетете
спокойно?
- Дали мога?! Та аз го познавам човека!



Шотландец влиза в бар и
си поръчва уиски.
- За пет пенса или за десет?
- пита барманът.
- От какво зависи?
- Ако седнете на маса, е десет, а ако
пиете прав, е пет.
- А ако го изпия на един крак?

жат, тича по брега, маха отчаяно ръце.
От кораба се отделя спасителна лодка
с един моряк.
- Капитанът ви изпраща новите вестници - казва морякът. - Моли ви да ги
прочетете и да решите струва ли си да
се връщате...





Шотландец разказва на жена си:
- Не можеш да си представиш, скъпа, колко смъкнаха от мен в ресторанта за малка, жалка чашка кафе! Но има и
справедливост на тоя свят!
- Какво имаш предвид?
- Докато се прибирах у дома, открих в
джоба си три сребърни лъжички!





Един евреин си седял в лобито на
хотела, където бил отседнал, четял си
вестника и леко подремвал. Усетил, че
има нужда от нещо, повикал сервитьора и му казал:
- Бихте ли ми донесли едно кафе и
торта "Гараш", моля!
- Разбира се, господине! - отвърнал
сервитьорът и се запътил към бара да
изпълни поръчката.
Тогава евреинът отново го повикал и
му казал:
- Извинете за разкарването, но размислих! Нека разменим кафето и тортата за един хубав голям коняк!
- Да, господине! - с готовност казал
сервитьорът и забързал към бара.
Евреинът дочел вестника си, наслаждавайки се на изключително качествения и скъп коняк, станал и си тръгнал.
Тогава сервитьорът го настигнал и му
напомнил:
- Господине, пропуснахте да платите
коняка, който изпихте.
- Но ние направихме размяна - коняка
срещу кафето и тортата!
- Ама вие и тях не сте платил!
- Да, но аз нито съм пил кафе, нито
съм ял торта...







При разкопки в Тбилиси грузинците
откриват древен телефонен кабел.
- Ало, Радио Ереван, ние, грузинците,
сме имали още в древността телефони,
а вие?
- Ние също правихме разкопки в Ереван, но не открихме никакъв кабел...
- Е, ние от векове ползваме мобилни
телефони...







Поляк във Великобритания отива да











Високият казал:
- Аз съм най-висок!
Дебелият казал:
- Аз съм най-дебел!
Красивият:
- Аз съм най-красив!
Глупавият:
- Аз най-глупав!
Умният:
- Аз съм най-умен!
Българинът казал:
- И аз...







Момчето носи бележника. Баща му го
отваря и гледа вътре - 20 лева.







– Умирам от жажда. Моля те, дай ми
малко вода… – помолил шотландецът.





Седи си полицай и гледа телевизия.
Тъкмо се е прибрал и още не е свалил

Виц в снимка

- Документи за проверка!

Шотландец върви през пустинята. Започнала да го мъчи неописуема
жажда. Стигнал той до една сергия, на
която младеж от Габрово продавал вратовръзки.

Някакъв шотландец бил известен със
своята неразговорливост. Влиза в една
бръснарница. Питат го:
- Подстригване?
- Аха.
- Бръснене?
- Аха.
- Горещ компрес?
- Аха.
- Одеколон?
- Аха.
- Двадесет и пет лири.
- Охо!



униформата. Покрай него минава синът
му:

- Ох, на тати отличникът!

Какво трябва да се направи, за да се
покори Марс? На американците да се
каже, че там има много нефт. На европейците - че там има много злато. На
японците - че там все още няма мобилни телефони. На руснаците – че там водката е безплатна. На китайците – достатъчно е да им кажеш, че там има много
пустееща земя.
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– Нямам вода, но пък можеш да си
купиш една вратовръзка! – отвърнало
габровчето.
– Не искам вратовръзка, нужна ми е
вода! – едва прошепнал шотландецът.
– Хубаво де, не искаш вратовръзка.
Но за да видиш, че и аз съм човек, ще ти
кажа, че зад онези дюни има ресторант.
Там със сигурност имат вода.
Два часа по-късно шотландецът се
върнал, ни жив, ни умрял. Пълзял на четири крака, с изплезен език.
– Защо се връщаш, не намери ли ресторанта? – попитало габровчето.
– Намерих го, но баща ти каза, че няма
да ме пусне вътре без вратовръзка…







Професор към студентите:
- Колеги, дайте ми пример за неблагоприятна ситуация.
Георгиев:
- Ами, вървя по улицата късно вечер,
пред мен красива жена, обаче автобусът идва и тя се качва в него, преди да
успея да направя каквото и да е.
Петров:
- Ами, вървя по улицата късно вечер,
пред мен много красив мъж, обаче автобусът идва и той се качва в него, преди да успея да направя каквото и да е...
Иванов:
- Ами, значи, вървя по тъмна улица
късно вечер, зад мен върви Петров, а
тъпият автобус не идва и не идва...







Мъж и жена спят вкъщи. Мъжът трета
поредна вечер не може да спи - става,
пуши цигари, разхожда се в къщата. Жената го попитала:
- Мъжо, какъв е проблемът, че не можеш да спиш?
- Жена, голям проблем! Имам да давам много пари на един човек, а не мога
да му ги върна! Не мога въобще да заспя!
- Мъжо, няма проблеми! Обади се на
този човек и му кажи, че не можеш да
му върнеш парите. Тогава той няма да
може да спи, а ти ще спиш спокойно!

2 - 8 декември 2020 г.

2 - 8 декември 2020 г.
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Астрологична прогноза
2 - 8 декември 2020 г.

ОВЕН

Вашият естествен чар ще привлече вниманието ви за нова
любовна перспектива. Бъдещата ви сродна душа навярно ще сподели вашите възгледи за необходимостта от равенство и баланс в
романтиката. Тази нова любов има голям потенциал за вас. За да се справите успешно, ще бъде
добре да сте достатъчно балансирани. Ако сте
на управленски пост, очаквайте много скоро да
напреднете в кариерното си израстване. Въпреки че финансовото ви състояние ще бъде добро,
по-добре избягвайте излишните харчове.

ТЕЛЕЦ

Тези от вас, които търсят ново
жилище или дом под наем, ще
имат възможност да реализират целите си. Вероятно някои от вас ще стигнат до извода, че романтичните връзки са загуба на време
и че намирането на точния човек е почти невъзможно. Това негативно мислене само ще отблъсне доброто във вас. Отделете малко време, за да
се справите с негативните си възгледи, и потърсете положителните страни на любовта. Може
да се породи недоволство от работата на някои
ваши колеги.

БЛИЗНАЦИ

Проявете разбиране, вместо
да се сблъскате в конфронтация или да се стигне до разваляне на отношенията ви в
семейството и с близките ви
хора. Вероятно ще поставите начало на финансовата ви стратегия. За всеки случай, проверете всички детайли още веднъж. Възползвайте
се от финансовия си баланс и може да разгърнете своя паричен потенциал. Вашата магнетизираща енергия ще привлече вниманието на
всички, звездите са на ваша страна, за да посрещнете дните си с любов.
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РАК

Изглежда, че заслужавате цялото внимание, което ще получите от най-близките си
хора. За бизнесмените периодът може да се окаже ползотворен в работата, създавайки добри контакти с нови клиенти. Най-вероятно ще се наложи
да бъдете по-предпазливи при планирането на
работните си задачи. Звездите дават ясен знак,
че имате огромен потенциал да реализирате
своите делови начинания. Инвестициите могат
да бъдат относителни като печалби, но не се очертават финансови загуби.

ЛЪВ

Може би ще си мислите за
някоя връзка, че е приключила с някой, затънала в миналото. Възможно е двамата да разпалите някои стари
пламъци. Такава ситуация ще се окаже рискова, затова послушайте сърцето си. Периодът
ще бъде изпълнен с капризи от страна на шефове и колеги. Това ще ви накара да посърнете или да не бъдете в кондиция на работното
си място. Не прекалявайте с негативизма, със
сигурност няма да промени така създалата се
ситуация.

ДЕВА

Подходящ период за съвместни бизнес инвестиции.
Дайте си шанс да оползотворите наличния си капитал.
Използвайки паричния си
поток правилно, ще дадете зелена светлина на
финансовата си индивидуалност, която ще увеличи печалбите ви. Вашият партньор може да
се чувства прекалено нуждаещ се, без да осъзнава, че обичате свободата си. Не е нужно да
отделяте на партньора си цялото си свободно
време, но трябва да му дадете знак, че е истински обичан.

ВЕЗНИ

Работните ангажименти ще са
свързани с много разговори
с клиенти и колеги. Опитайте да се балансирате, за да
избегнете конфликтни ситуации с ръководните кадри на работното ви място. Във финансово отношение нещата няма да
бъдат окуражаващи. По възможност избягвайте
мнимите предложения за инвестиции и скъпи и
излишни покупки. Най-добре е да страните от
излишните харчове, иначе ще си имате парични
главоболия. Харчете разумно и само ако нещо
ви е крайно необходимо.

СКОРПИОН

Може би ще бъдете много концентрирани върху кариерата си, че романтичният ви живот ще остане някак на заден
план. Дайте шанс на балансирането. Все пак ще имате своята обещаваща кариера в края на периода. Въоръжете се с търпение, защото много от най-наложителните задачи
все още чакат своя ред. Препоръчително е повече работни задачи да бъдат приключени. Разпределете парите си по приоритети, защото има индикации за допускане на грешки. Малко повече
концентрация и всичко ще бъде наред.

СТРЕЛЕЦ

Може да откриете някои недостатъци в характера на половинката ви, а това определено ще ви разтревожи.
Сигурно сте наясно, че никой
не е перфектен. Опитайте да се фокусирате върху добродетелите, които са ви привлекли. Много е вероятно да сте натрупали доста напрежение и същото да ескалира. Комуникацията с
колегите ви ще бъде объркваща и всяка грешка
ще се отрази осезателно със знак минус в кариерата ви. Разпределете добре бюджета си, за да
избегнете парични загуби.

КОЗИРОГ

Вероятно ще ви се предостави шанс да увеличите капиталовложенията си, така ще реализирате своите финансови
планове. Може да се почувствате притеснени от егоистичните постъпки
от страна на партньора ви. Партньорът ви може
дори да не е наясно, че във връзката също важи
законът за вземането и даването. Намерете подходящо време, за да споделите с любов към половинката си как се чувствате. Най-вероятно
няма да успеете да се справите с погрешното
мнение на някои от колегите си.

ВОДОЛЕЙ

Опитайте се да страните от излишни спорове, такива със сигурност няма да са ви от полза
на работното ви място. Периодът е неблагоприятен за инвестиции и покупки. Бъдете разумни да влагате
парични средства по презумпция, за да не загубите финанси. Неангажираните следва да бъдат
внимателни относно любовния си живот. Увлечението едва ли ще трае дълго. Уверете се, че
първо имате истинска връзка с човека, преди да
отидете твърде емоционално далеч и да се нараните.

РИБИ

Не се очертават проблеми с
колеги или с клиенти. Проявете повече гъвкавост, за
да подобрите своя коефициент за полезна дейност. Не се
претоварвайте с много работа. Периодът е благоприятен, ако разширите бизнеса си. Изгответе си финансов план за действие, направете
проучвания и сондирайте мнение с вашите бизнес партньори. Възможно е нещата между вас и
любимия ви човек да бъдат нестабилни. Очертава се известно напрежение между вас с редица негативни проблеми.
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5 идеи за коледни подаръци,
с които ще ви запомнят
XСигурно вече мислите как да зарадвате близките си. Защо не така?
За любителите
на зимните спортове

АИДА БУРНУЧЯН

К

оледните празници са все
по-близо, а ние имаме толкова много любими хора, които
трябва да изненадаме. Често
искаме да го направим и по
оригинален начин, който ще бъде запомнен за дълго. Ето защо ние сме ви
подготвили няколко креативни и бюджетни идеи, с които ще бъдете оценени подобаващо. Ако искате да блеснете
с повече оригиналност, следвайте нашите съвети:

Кошница с лакомства

– те винаги са тренд. Изберете и в типично коледните червени, златисти и зелени цветове, за да се усеща още повече
духът на Коледа.

Ваучер за почивка
извън града

Буркан с послание

Билет за театър
или концерт

Вашето лично послание, поднесено
по оригинален начин, винаги би било
бюджетен и оригинален подарък. Изненадата се крие в самия буркан. В него
вие може да напишете креативно пожелание, лично послание или любим спомен с човека, за да го накарате да се
усмихне. Изпишете го ръчно, за да има
още по-голяма символика. След това
сложете панделка на буркана, за да придобие коледен дух!
Обемен и радващ очите подарък е
персонализираната кошница с изненади. Хубавото е, че имате избор дали да
подберете лакомствата, които знаете,
че са любими на човека, или да купите готова такава кошница. Ако изберете първия вариант, може да подберете
сред най-различни лакомства и дребни
коледни подаръчета, с които да напълните кошницата, както и бутилка вино.
Шоколади, бонбони, бутилка червено
вино, някакви мезета, коледни играчки
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Специално за любителите на зимните
спортове – маска за ски, щеки или каска, каквото и да изберете, със сигурност
ще зарадвате истинския любител на екстремните зимни спортове. Още по-хубаво би било, ако успеете да се сетите за
ски оборудване, което би могло да липсва на човека, или нещо, което не би му
навредило да има в повече. Също така и
камера Go pro би успяла да му помогне
да запечатва снежните си подвизи.

Макар да е опасно по време на пандемия да се посещават такива места,
винаги може да изберете най-безопасното мероприятие, което също така би
зарадвало вашия любим човек. Може да
купите билет за вашия близък, съобразявайки се с неговите вкусови предпочитания. А подаръкът ще стане още поскъп, ако го придружите вие!
С този подарък със сигурност ще успеете да зарадвате някой обичан от вас
човек. Има хора, които заради забързаното си всекидневие не успяват да
си починат пълноценно или пък дълго
планират почивката си и все не стигат
до нея. Защо не им помогнете? Къща за
гости извън града или екзотична почивка далеч от градската шумотевица винаги са добра идея. Уверете се, че ваучерът за съответната дестинация ще бъде
с по-голяма валидност, за да може да се
възползват от вашия подарък.
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Работа
Предлагам

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

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
CDL CLASS A 350$,
Цена US$ 350.00, Зипкод 60007, Търся
шофьор с много желание за работа.
Амазон акаунт леки товари hook and
drop. 350$ на ден Работи се предимно
вечер През ден вкъщи. 4065399041 Веско 4065399041 №18276
CDL A OTR DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само за
най-добрите с опит и чисто досие.Специално отношение. Най-добро заплащане до 70ц/м. За контрактор/диспечер 20
год в бизнеса. 7734128280 №18263
ШОФЬОР ЗА КАМИОН,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся
шофьор за камион с хартиен логбук
7739344547 №18265
PREDLAGA RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Restaurant
AvenueBG needs servers, full and part
time.please call for more information.
6308851266 №18267
ТЪРСИМ ШОФИОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, търсим
шофьори на книжен лог бук много добро заплащане и коректно отношение
8474047001 №18269
OTR 75,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL Hazmat шофьори, 75 cent per
mile , камион I-Shift Volvo, APU ,2016
7738182886 №18271

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

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка транспортна компания търси
диспечер за Expedite Loads. Опитът не е задължително условие. За
повече информация свържете се с
нас днес! Phone: (815) 388 0004 Cell:
(224) 518 7032 2300 E Higgins Rd
Elk Grove Village, IL 60007 careers@
tangraexpedited.com
2245187032
№18279
МЕХАНИК ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Shop in
Bensenville търси да назнаци механици с опит и без опит на пълен работен ден. За повече информация се
обадете на 312-735-2532 - Габи или
Иво №18273
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фирма за
почистване на домове и офиси предлага
почасова работа. Изисква се собствен
автомобил и опит текстваите на 224-3341818. №18272
BOX TRUCK DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся шофьор за box truck Class C. Може с книжка
от WA или MA. Заплащане между $12002000 зависи от желанието за работа.
Препоръчително с опит. Тел. за връзка
630-930-1955 №18274
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся диспечер с опит за работа с dry van. Само
от US. Моля не звънете ако не сте в
United States. 8476680373 №18248

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 $0.67 na milya.
Korektno i profesionalno otnoshenie.
Phone: 224-659-1690 №18254
CDL DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, Looking
for Cdl Driver for LOCAL Hook and Drop
Trips. Every Day Home ! 450 miles a Day!
1700$ a Week . Monday - Saturday-6am3 pm. 2 Positions Available! 7739837254
№18227
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60517, Малка
транспортна компания търси шофьор с
опит и чист рекорд. CDL, OTR. $0.60 per
mile or $350 per day. Safety bonus weekly.
Weekends home - 630-857-8397 №18231
TEAM DRIVER 0.75CPM,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, Team
drivers lines go to CO,NC,NV,NJ,PA.,MA
more info tel 224 595 9798 /847 254 2504
№18244
SHOFIOR ZA STEDI,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам
шофьори за стеди Riffer курсове от: IL-ID
,/ WA-IL , 3 на седмица-4000 мили гарантирани, 2020 Freightliner full loaded, New
2020 Trailer. Reffers, заплащане 0.60.-0.65
cents , Hazmat и tanker endorsement е
препоръчително. 7738274439 №18221

CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL
Class A- Транспортна компания
търси да назначи шофьори с минимум 2 години опит. Автоматик
камиони с АPU. Заплащане според
опита- $0.55-$0.65 cpm! 7736036413
№18115
DISPAT AND SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking
company in Bensenville looking for
dispatchers and safety. Please call
7738376144. №18215
PAYS 0.74 SOLO 0.60,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, WE
need drivers for TEAM loads to IL-CO ILNJ,PA,NC,TX also we have steady load for
solo for EAST ,SOUTH call Emil 847 254
2504 or NASS 224 595 9798 №18208
CDL DRIVER 0.60-0.75,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We
need or steady runs from IL EAST and
South and WEST coast TEAM AND SOLO
more info EMIL and NASS 224 595 9798
end 847 2542504 №18209
SHOFIOR NA KAMION,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Volvo 670
(2015)-automatic Dry vans only $0.540.60 na milq 2500-3000 mili na sedmica za
poveche info:6306707385 №18210
НАБИРА CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI
Trucking INC набира шофьори със CDL
за long distance, regional, local и drop and
hook товари , заплащане на пълни празни мили 0.60$ . Предлагаме камиони
Volvo 2021 I-Shift , за повече информация офис в Schaumburg : Иван Стоянов
727-488-7987 №18211

OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We have
driving jobs that will fit 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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

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

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985
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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
компания предлага работа за Owner
Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки
товари; Постоянни курсове; Чек всеки
петък! Коректно отношение! -Tel. (847)
483-8787 №18192
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small
trucking company is hiring a dispatcher
with experience for its Lake Zurich office.
Need fluent English and computer and
sales skills. For more info call 773-580-4032
№18190
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small
trucking company is hiring a dispatcher
with experience for its Lake Zurich office.
Need fluent English and computer and
sales skills. For more info call 773-580-4032
№18191
МЕХАНИК НА КАМИОНИ,
Цена US$ 25.00, Зипкод 60439, Сервиз
за камиони наема механици. Опита е
предимство. Предлагаме атрактивно
заплащане и възможност за развитие,
допълнително квалифициране както и
извънреден труд. 7737579056 №18198
CDLDRIVER$0.65,$0.72,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. $0.72 cpm za
HazMat driver, $0.65 cpm za driver bez
HazMat. Garantiram $1,800 per week! Shte
bydite dovolni ot rabotata s nas! Cell: 224659-1690 Evgeni №18205
CLASS A CDL DRIVER,
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We
are looking for an experienced and
responsible OTR truck driver for reefer and
Dry Van *Contact Mira at 773-997-3998*
№18166
CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small
Family Owned Company is looking to fill a
driving position ASAP! $275 Day pay rate!
or 30% of load rate Midwest loads, Home
on weekends! Volvo Automatic. Must have:
CLASS A CDL, 2 Year Minimum experience.
Clean Driving Record.Call Geri at 708-8318432 between the hours of 8 am- 7 pm CST
№18206
ОО И ШОФЬОРИ, ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
транспортна компания предлага работа
за CDL class A шофьор и собственици на
камиони! Midwest loads. Всеки уикенд в
къщи. За повече информация се обадете
на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим шофьори за pick up и delivery от понеделник до петък регионално midwest
(no east coast). Заплащане $1500/седмица -$300/ден ( до 2000 мили ). Tel 847 640
8171 №18174
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL
driver class A, с double-triple, с минимум
6 месеца опит, за local job, steady run, от
вторник до събота, всеки ден прибиране в къщи, нов камион I-shift, добро заплащане. 8478774745 №18160
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся CDL
driver class A, с double-triple, с минимум
6 месеца опит, за local job, steady run, от
вторник до събота, всеки ден прибиране в къщи, нов камион I-shift, добро заплащане. Call: 847-877-4745 №18161
БОЯДЖИЙ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №18155
CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор със CDL за dry van ,IL-TX-IL тръгване в сряда връщане събота за повече
информация позвънете на тел 224-6592356, Зори. №18129
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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 224-5959093. №18130
OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка
транспортно компания набира котрактори с CDL за съвместна работа. За повече информация търсете Зори 224-6592356. №18131
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656, Looking
for CDL-A Driver for Hook And Drop Chicago- Minnesota, Minnesota- Chicago
3 Times a Week- 1500$ ! Volvo 2015 Ishift!
7739837254 №18143
TRUCK MECHANIC,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL tursi
da naeme mechanik. Dobro zaplashtane
i priqten kolektiv. Za poveche informaciq,
pozvunete na 773-936-3891 №18146
LOCAL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam
local rabota za CDL class A shofior. Elk
Grove Village - Rockford. Vsqka vecher v
kashti. 3122102049 №18149
CDL DRIVERS,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60156, Търся
шофьори за камиони 2020 год автоматик Добро заплащане Старт 55 цента на
миля + бонуси 7738990137 №18145
DRIVER CDL ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик
на камион търси шофьор. Възможност
за дълги мили и заплащане на миля, или
товари само Мidwest И процент от букинга.Отворени сме да договорим справедливо заплащане за всички сериозни
момчета в зависимост от категориите и
как сте готови да карате.ТЕЛ-847-7499161 №18109
ТЪРСИ DRIVER CDL-A,,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор ! За повече
информация се обадете на 708-831-8432
№18121
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram
$1,800 per week! Shte bydite dovolni ot
rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni
2246591690 №18125
DRIVERS WANTED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, We are
hiring CDL drivers - Dedicated drop and
hook light freight. Paid weekly! •Clean MVR,
PSP, & DAC reports •No DUI’s or Felonies
•Honest, Motivated What we offer: •Pay is
per mile ( depends on experience) •Well
maintained equipment •Dedicated lanes
Come and work for the best! If interested,
call us at (779)717-2647! №18082
ОО И ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
транспортна компания предлага работа
за CDL class A шофьор и собственици на
камиони! За повече информация се обадете на 708-831-8432 №18122
CDL DRIVER WANTED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver s opit i chist record. Plashtam
$0.62 na milya, kato za 7 dena garantiram
$1,800 salary. Korektno i profesionalano
otnoshenie. 2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL Hazmat шофьор на камион IShift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко
отношение. 7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ,
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving
company наема помощници носачи на
вещи и мебели. Предишен опит не се изисква. Full time and part time. Атрактивно заплащане в брой.Пишете на имейл
slavtchokerelski@gmail.com или звънете
на тел.2243108907-Слави. 2243108907
№17943

ОО И ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка
транспортна компания предлага работа
за CDL class A шофьори и собственици
на камиони! *Midwest Accounts! *Strong
24/7 Dispatch! *Предимно леки товари!
*Direct Deposit всеки петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /галон. Обадете
се днес! ***847-665-9273 или 847-4838787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компанията предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 40-80 цента на галон, 10%
диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля
обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка
компания специализирана в преместване на вещи и мебели наема на пълно
и непълно раб.време.Автомобил е предимство и носи доп.бонус.Атрактивно
заплащане в брой. Пишете на имейл
slavtchokerelski@gmail.com или звъннете на тел.2243108907-Слави 2243108907
№17926
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик с dry van. Хубави мили, лично
отношение. 8476680373 №17752
SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking
company looking for Safety person with
experience. Part-time with possibility
for full time. Serious inquiries only.
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia
Shofior
(solo)
c
\”double/triple\”
endorsement.Rabota okolo Chicago.Moje
da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099 forma
6304409199 №17755
COMPANY DRIVER,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от товарите.Ново волво автоматик.Перфектни условия 2243882400
№17625
НЮ ЙОРК
HOUSEKEEPERS,
Цена US$ 18.00, Зипкод 11201, Нужни
са housekeepers за NY City. $18 per hour.
www.tocconsult.com; tel 3039748716
№18142
SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT ,
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Office
assistant needed . Harrisburg, PA.
Must have valid DL and good criminal
background 3039748716 №18219
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 94041, Търсим
жена за гледане на деца и помагане с
домашна работа. Дългосрочно, 1-3 години. Жената ще живее с нас в Северна
Калифорния. Ако се интересувате или
познавате някой който се интерсува
(дори да живее в момента в БГ) пишете
на ivtch2011-bg@yahoo.com №18110
ФЛОРИДА
CDL A CLASS ,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 33601, New
automatic trucks OTR Bonuses Weekly pay
Direct deposit 7738990137 №18196
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 941-5869366 for more information. 9415869366
№18105
COAST TO COAST
CDL A DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и
чисто досие.Специално отношение.За
контрактор/диспечер 20 год в бизнеса.
Старт-веднага. Каране и почивка- по договаряне. 7734128280 №18264

IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A
trucking company is seeking to contract
with experienced independent owner
operators in the Chicagoland.Sing up
bonus.We offer expedited,dry and
refrigerated
freight.Great
pay,good
inspection bonuses.24/7/365 dispatch
support.Please call Simona at Tel:847-2614912,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, Транспортна компания набира Owner Operators.
Леки товари, отстъпки на горивото, хладилни и сухи ремаркета, ифта, пермити.
Коректно отношение и бързо плащане.
Sing up бонус. Моля, обадете се на 847261-4912, ext.107 and ext.113. или ни пишете на 247dispatchservice@gmail.com
Симона №18242
IOO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner operators.
Предлагаме hazmat, expedited, сухи
и reefer товари. Добро и коректно заплащане. Моля, обадете на за повече
информация на телефон 847-261-4912,
ext.107 and ext.113. или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com Симона
№18243
DISPATCHER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60177, Looking
for dispatcher with Reefer and hazmat
experience 2247241694 №18186
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
РАБОТА ТЪРСЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам
деца в моят дом в River Grove.Предлагам
домашна вкусна храна,занимания и следобеден сън.Информация на телефон
7739712024 7739712024 №18275
ДИСПЕЧЕР ТЪРСИ РАБ.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, От България Диспечер с опит +5 Years Dry
van , Reefer , Flat, Haz Viber :7736560232
+359889901909
Благодарско
7736560232 №18270
TARSQ RABOTA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq
rabota ot doma online.Predojeniq na email:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na
telefon:(773)712-3757. №18249
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер
с опит търси работа. За контакт 708 998
3851 Ext.101 №18162
OFFER,
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Търся trucking company за изготвяне на
sponsorship от чужбина като шофьор
готов съм да подпиша дългосрочен договор за работа на преференциални
цени имам 10 годишна туристическа
виза с която мога да чакам процедурата
и в Чикаго viber 2242093339 WhatsApp
+447375018459 Phone 00359876655659
Email
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk
№18101
OFFER,
Цена US$ 12,345.00, Зипкод 60016, Търся trucking company за изготвяне на
sponsorship от чужбина като шофьор
готов съм да подпиша дългосрочен
договор за работа на преференциални цени viber 2242093339 WhatsApp
+447375018459 Phone 00359876655659
Email
anastasnpetrov@yahoo.co.Uk
№18102
BABYSITTER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60, Грижа се за
деца в моя дом в Hoffman Est (Golf/
Salem)почасово и целодневно.Мога да
откарвам или вземам детето ви от училиуще-тел:847 987 9524 №18126
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ
BG LINKED ИБЕЗПЛАТНА
ПУБЛИКУВАЙТЕМАЛКА
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ
BG
VOICE
СВАЛЕТЕ
СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
BG LINKED
И ПУБЛИКУВАЙТЕ
ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ
CAREGIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да
Ви замествам в почивните дни.Имам
опит и препоръки.Намирам се в Mount
Prospect.Тел.за връзка 224-425-6746
№17703
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ПРОДАВА СЕ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Елате да разгледате и да се влюбите! Отворена за посещение на 15-ти ноември(неделя)от 12
ам до 2 рм. Eднофамилна къща в Lake in
the Hills. Основно ремонтирана. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 коли. Много добри
училища. Ниски данъци. Цена $222,900.
Тел 847 854 8094 №18237
COAST TO COAST
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Luxury
Property предоставя персонализирано
обслужване и възможност за виртуални
огледи на имоти. Предлагаме следните
услуги: Инвестиция в имоти, Отдаване
под наем, Продажба на имоти и Property
Management. Свържете се с с нас bistra@
luxuryproperty.bg, да обсъдим вашите
изисквания и да помогнем. 7738886865
№18153
ИМОТИ В СОФИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Luxury
Property предоставя персонализирано
обслужване и възможност за виртуални огледи на имоти в София. Предлагаме следните услуги: Инвестиция
в имоти, Отдаване под наем, Продажба на имоти и Property Management.
bistra@luxuryproperty.bg, Нека да обсъдим вашите изисквания и да помогнем
7738886865 №18154
ПРОДАВАМ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в северозападните квартали на
Чикаго, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директно от собственика.
Тел: (847) 854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com 8478548094 №17940
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
FOR RENT,
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60016, 1
bedroom apartment in Des Plaines
downtown 2244770277 №18262
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
реновиран. Има асансьор в сградата.
LED осветление 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
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 останалите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода,
електричество, internet, gas, пералня и
cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa $390. Депозит за един месец.
8472223412 №18226
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НОВ ДВУСТАЕН АПТ,
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Двустаен Апартамент под наем Дава
се под наем 2-стаен апартамент
в чисто нова сграда в Проспект
Хайтс. Всичко в жилището е абсолютно ново и модерно. Има басейн и фитнес. Голям балкон, 3ти
етаж. В наема влизат отоплението и газта за готвене. Само ток се
плаща допълнително. Близо до
плаза с магазини и ресторант/бар.
Жилището е готово за нанасяне
веднага. За информация обадете се на 2248291787 2248291787
№17912

СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквартирант за споделяне на двустаен
апартамент в шилер парк. Собствено
парко място. Наем 500. Шофьор на камион съм и отсъствам в повечето време. За
повече информация позвънете на 630
301 9985 6303019985 №17918
СТАЯ ПОД НААМ,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена стая под наем от приземен
апартамент с три спални и две бани.
Хол и кухня се ползват общо с останалите квартиранти..В апартамента има
пералня и сушилня.В наема е включено
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.
Намира се в Elmood parк..Наемът е $500
7733879465 №17838
CONDO POD NAEM ,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed
2 bath apartament pod naem v arlington
heights. Zvunnete na 847-84-4435.
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine,
собствени парко места, камина и тераса,
близо до магазини и магистрали, изгодна цена! 8472192272 №17826
УСЛУГИ
Търся

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. $600
Депозит и 1 година договор . За повече
информация - 7742084819 №18255
STUDIO FOR RENT,
Цена US$ 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
съквартирантки добър трахспорт 773
7463728 №18218
DAVAM POD NAEM,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Obzavedena
staya(polzvane
na
kuhnya),Palatine
7088376432 №18150
MASTER BEDROOM,
Цена US$ 799.00, Зипкод 60193, Самостоятелна стая с нова баня + гараж в напълно обзаведен 2bed/2bath townhouse в
Schaumburg. Просторен хол на 2 етажа,
паркет, централен климатик и парно.
Нови уреди Samsung. Патио към парк, 2
басейна и тенис кортове. Близо до Super
Target и други магазини. 8478776191
№18112
STAIA- VSICHKO VKL.,
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Staia s
vkliucheni vsichki konsumativi. Belmont /
Narragansett 7734252700 №18118
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув.
Включено отопление. Балкон/паркинг.
Ламинатен под. Огледални гардеробни
врати. Басейн/фитнес в комплекса. Асансьор в сградата. Пералното е на същия
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация,
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се
самостоятелен бейсмънт от къща във
Franklin Park. Включва спалня, кухня с
трапезария и баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 7733223640 №17934

Chicago + suburbs
ЗАПОЗНАНСТВО,
Цена US$ , Зипкод 60025, Българин на 51
годишна възраст желае запознанство с
жена до 42 год., за съвместно съжителство с цел брак! За предпочитане бих
желал Дамата да притежава Више образование може и да не разполага с легален статут за постоянно пребиваване! За
контакти: (732)672-4407 №18172
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
WANTED TRUCK OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Транспортна фирма търси собственици на камиони 7736573380 №18277
КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ,
Цена US$ , Зипкод 0, Инсталация на
камери за наблюдение и поддръжка на компютърни системи за дома
и малкия бизнес. Сертифициран
техник. Достъпни цени. За повече
информация моля потърсете Тодор
на посочения телефонен номер.
2245729577 №18164
BROKER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, We teach
LIVE on ZOOM in small groups SCHEDULE
and REGISTER at www.smarttrucking.
us Check website for SPECIAL and CDL
Discounts 331-551-8787 №18261
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 Hoffman Estate Предлагам домашно приготвена храна, игри
и забавления. Намирам се в близост до
кръстовището на улиците Golf i Higgins
Тел: 2246591156 №18169
МЕХАНИК ПРЕЗ УИКЕНДА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Предлагам ремонт на камиони през уикенда на
посочен от вас адрес в радиус 100 мили
от Чикаго. Извършвам: смяна на масла,
въздушна система (кранове), спирачна
система, смяна на съединител, водна
система, електрическа система и всякакъв вид ремонт по двигател и шаси. 224250-8892 - Анатоли №18136

УКРАСА ЗА ПАРТИ,
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разнообразна и атрактивна украса за партита, включваща арки и фигури с
балони, фон с воали и хартиени цветя, украса за сладък бар, обличане
и декорация на столове и маси,мн.
др. Услугите ни са съобразени с вашите идеи и бюджет, за да направят празника ви още по-незабравим.facebook@orpheuseventsdecor
2244339749 №18217

СЪПРУГА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат
бизнесмен-трокаджия
търси
жена
за съпруга която да не работи и да
стои в къщи за да му харчи парите в
моловете,екскурзии и за каквото се
сети. Пишете на aleko_todorov@abv.bg 0
№18134
TRUCK TRAILER SHOP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz za
kamioni i remarketa v Elmhurst, IL predlaga
vsichki vidove remonti na otlichni ceni. Za
poveche Informaciq, molq pozvunete na
773-936-3891 №18147
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете
вашите домашни филми като ги презапишете на DVD преди касетите да станат неизползваеми. Презапис от VHS,
MiniDV видео касети на DVD. 630-4561366 №18116
COAST TO COAST
DRIVER LICENSE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шофьорска книжка, ID Card. Без SS номер,
без изпит. За туристи, студенти, временно пребиваващи. Валидна 10 г. Тел: 847854-8094
Е-майл:dimitrova07@yahoo.
com №18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплатни
имиграционни услуги tel. 708 415 0590
№18260
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
BMW X1 XDRIVE28I,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продавам
BMW X1 na 30000 мили в гаранция с чисто нови гуми,чист карфакс! 7739642928
№18278
HONDA ACORD ,
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60643,
Продавам Honda Acord 2001г,195000
мили,колата е в добро състояние.
3129256982 №18266
VOLVO 2014 FOR SALE,
Цена US$ 22.00, Зипкод 60067,
Volvos 2014 from fleet for sale. All
are I-shift and with APU Carrier units.
Trucks are vey well maintained with
all preventative maintenance done
on time - only fully synthetic oil used.
Some units with brand new major
parts (ask for details). Milage varies
between 700 and 800K. Asking price
is $22,500. Call us for more details we can provide maintenance records
and details on each truck. Only 4
left. 1.800.719.4921 ext 102 or email
m a i n t e n a n c e @ d o l c h e c o r p. c o m
8007194921 №18207
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel:
630 3865280 №17641
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Зелен фасул с пилешки
кюфтета
Продукти

Н

акиснете филийката хляб в малко прясно мляко. Смелете пилешкото месо на кайма заедно с
лука. Сложете всички продукти в купа
и омесете хубаво каймата. Оформете
кюфтенца. Оваляйте в галета и изпържете в кукео на програма пържене.
В същата мазнина и на същата програма задушете лука, моркова, картофа и чушката. Добавете зеления фасул,
нарязан на парчета, а след няколко минути - доматеното пюре и червения пипер. Налейте вода и сложете подправките.
Пуснете кюфтенцата вътре. Нарежете чесъна на дребно. Изключете програмата за пържене и натиснете варене под налягане. Задайте 15 мин. и
затворете капака.
Ако желаете, може да сгъстите ястието с 1 с.л. брашно.

» зелен фасул – 50 г пресен
» лук - 1 бр.
» моркови - 1 бр.
» чушка - 1/2 бр. червена
» доматено пюре – 2 с.л.
» сол
» черен пипер
» чесън - 1 скилидка
» червен пипер - 1 с.л.
» картофи - 2 бр.
За кюфтетата
» пилешко месо - 1 бр. гърди
» лук - 1/2 бр.
» хляб - 1 филийка
» сол
» къри
» риган
» яйца - 1 бр.
» галета за овалване

Бисквитена
торта с
бананов пудинг

Р

азтваряме нишестето в 100 мл
студено мляко и разбъркваме добре. След това слагаме на котлона да заври останалото прясно мляко
и добавяме захарта. Нарязваме си на
тънки парчета банана. Когато заври,
изсипваме банановия пудинг и бъркаме, докато се сгъсти и го махаме от котлона.
В желаната тавичка започваме да редим един ред с бисквити. Начупваме,
където са останали малки дупчици, и
поливаме с банановия пудинг. Нареж-
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Продукти
» бананов пудинг - 1 бр.
» банани - 1 бр.
» прясно мляко - 800 мл
» захар - 1 и 1/2 ч.ч.
» кокос - за поръсване
» бадеми - 150 г
» бисквити - 250 г
даме парченцата от предварително нарязания банан и нареждаме отново ред
бисквити.
Така до изчерпването на бисквитите
и заливаме с останалия бананов пудинг.
Поръсваме обилно с бадеми и с кокос тортата с пудинг.
Оставаме да се охлади за няколко
часа преди консумация.

Да ви е сладко!
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Стилияна - 15-годишната
шампионка от България
XМомичето грабна златото на Европейското първенство по художествена гимнастика

С

лед повече от две десетилетия българско момиче направи невероятен фурор на
Европейското
първенство
по художествена гимнастика при девойките и грабна най-голямото отличие. Стилияна Николова спечели
златен медал на лента в Киев и сребро
на топка и така стана първата европейска шампионка за България от 25 години. За последно през 1995 година Теодора Александрова спечели европейското
злато в многобоя и във финала на обръч.
С помощта на Стилияна България има
пълен комплект медали на финалите на
отделните уреди при девойките. Освен
нейното злато на лента и сребро на топка, Ева Брезалиева пък завоюва бронзов
медал на въже и остана на косъм от медалите на бухалки.
Българският състав отказа участие
във финалите на отделните уреди при
ансамблите жени заради положителни
проби за коронавирус.
Но това не помрачи успеха на златните момичета. Напротив, те го използваха, за да направят един

златен жест към
българските лекари
Девойките от националния отбор посветиха медалите си от първенството на
тях. Стилияна Николова и Ева Брезалиева посветиха своите медали на борещите се денонощно с COVID-19 български медици.
"Тези две прекрасни деца имат послание за вас", казва треньорът Валентина
Иванова в специално обръщение в социалните мрежи. "Искаме да посветим
нашите медали на всички лекари и медицински лица, които помагат на хората
в България... Бъдете здрави и нека всички се върнем по-бързо към нормалния
живот. Благодарим ви!", добавиха Николова и Брезалиева.
А ето какво каза шампионката Стилияна, която даде специално интервю за
страницата на Българската федерация
по художествена гимнастика във Фейсбук, а негов автор е Юлиана Кесарова.
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- Какво ти казва твоята треньорка
преди излизане на килима?
- Да си гледам уреда до края, да не
бързам и да бъда смела!
- А след като спечели титлата, какво ти каза?
- Каза ми, че е много доволна от мен и
че е знаела, че ще спечеля златен медал!
- Твоята съотборничка Ева Брезалиева също игра страхотно на това
състезание, на нея какво би искала
да кажеш сега?
- Бих искала първо да я поздравя и да
кажа, че и тя за мен е шампион и уникален състезател!

Снимки: Българска федерация по художествена гимнастика
Стилияна Николова

- Казвам ЗДРАВЕЙ на Европейската шампионка във финала на лента
при девойките на 36-тото Европейско
първенство Киев 2020 Стиляна Николова! Първо честито, Стили! Поздравления!
- СТИЛЯНА НИКОЛОВА: Благодаря ви
много!

- Най-вече ми помогна това, че бях спокойна, много добре подготвена и знаех,
че мога да си я изиграя без грешка!

- От тук нататък какво ти предстои?
- Това беше моето последно състезание като девойка. От тук нататък ще сменим съчетанията и ще се готвя за голямата гимнастика във възраст жени.
- Накрая с една дума - твоята тайна
за успеха е...?
- Моята тайна за успеха е МНОГО ТРУД!

- Очакваше ли точно златен медал
на този шампионат?
- Честно казано, знаех, че точно с това
съчетание на лента съм способна да извоювам златен медал на това Европейско първенство!
- Какво е усещането да си на върха
на почетната стълбичка?
- Неописуемо е. Не мога да подбера
точните думи да ви опиша каква чест
и гордост изпитвах да слушам БЪЛГАРСКИЯ химн в моя чест!
- Кое според теб ти помогна най-вече да се пребориш с конкуренцията
на лента и да победиш така безапелационно всички?

Ева Брезалиева
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утболен гений, талант с
прилепнала на крака топка, легенда и кумир за момчета и дядовци, за момичета и бабите им. Марадона
достави радост на няколко поколения,
но днес е героят на всички. В сряда Дон
Диего отлетя към небесните терени и бе
изпратен с много сълзи от милионите си
фенове по света.
Но тук остават историите му. А в тях,
освен че радваше, забавляваше и разсмиваше, Марадона и шокираше, скандализираше, възмущаваше. Като всяко
лошо момче с добро сърце. Историите с
Марадона доказват, че край него винаги
е било интересно въпреки шокиращата
му откровеност.

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

Историите, които
Дон Диего ни остави
XФутболен гений или лошо момче – край него винаги беше интересно
Псуване пред камерите
Диего Марадона е изпускал не една и
две ругатни на живо в ефир, но емблематичен случай е финалът на Световното
първенство през 1990-а.
Химнът на Аржентина е освиркан, след
като мнозина критикуват предпазливия
футбол на „гаучосите". Марадона не може
просто да се примири с такива неща и отвръща като два пъти изкрещява на камерата „к*чи синове!“.

За неустоимата
бялата жена
Пристрастеността на футболния магьосник към кокаина не бе тайна за никого и той говореше откровено за нея.
„Когато го взимах, всъщност нямах
нищо, ставах зомби“, признава той веднъж. „Взимах наркотици през част от кариерата си, но не съм ги използвал, за да
се стимулирам. Няма как да взимаш кокаин, за да играеш футбол, той е безполезен, не ти помага да ставаш по-добър
на терена. Знаете ли какъв играч щях да
съм, ако не взимах кокаин?“
Диего описва пристрастеността си и
още по-картинно: „Славата ме срещна с
бяла жена, предлагаща мистериозен вкус
и забранено удоволствие“.
Една от най-интересните му истории,
свързани с наркотиците, е сприятеляването с Фидел Кастро по време на периода му на рехабилитация в Куба, разказва webcafe. Футболистът на няколко пъти
се оттегля в Куба, за да се изчисти от негативното влияние и да преоткрие себе си.
„Ще съм му благодарен цял живот. Фидел ми разкри много за наркотиците, за
възстановяването и за това какво да правя и какво да не правя“, разяснява Марадона отношенията си с диктатора.

Ферарито за милион,
което Диего върна
Както и много други футболни суперзвезди, Марадона беше голям фен на автомобилите.
През живота си той притежаваше множество луксозни коли и има една специална история с неговото Ферари F40.
В седмиците преди Мондиал 1986 Диего все още кара Ферари Тестароса, но
вече си е избрал оценяваната на 500 хил.
долара F40.
От нея обаче са произведени лимитирани бройки, а на всичкото отгоре Марадона я иска черна като настоящата му

Плонж в локвата

кола, което я прави още по-трудна за откриване. Агентът на футболиста Гийермо
Копола търси усилено новия автомобил
и даже стига дотам да потропа на вратата
на самия Енцо Ферари.
Копола не само успява да намери колата, но и урежда тя да чака Марадона
при завръщането му от Мексико - точно
след като геният е направил Аржентина
световен шампион. Президентът на Наполи Корадо Ферлаино също отива да
посрещне своята звезда и е смаян от новата F40.
Тогава Копола усеща възможност и
предлага на Ферлаино да финансира покупката на спортната кола, за да заздрави приятелството си с Марадона. Агентът стига и по-далеч в нахалството си
и убеждава президента да плати почти
двойна сума за Ферарито, близо милион долара.
При пристигането си Диего също е
впечатлен от колата, докато не осъзнава, че липсва касетофон и тапицерия от
вътрешната страна на вратите. Звездата

отказва подаръка на президента Ферлаино, докато Копола не успява да поправи
тези два пропуска в автомобила - за да се
сдобие Марадона с перфектната версия
на желаната кола.

Карате ритниците
срещу опонентите
От двете години на аржентинеца в Барселона, един от най-запомнящите се моменти идва на финала за Купата на краля
през 1984 г.
В изключително напечен мач срещу
„Атлетик Билбао“, Диего кипва накрая,
започва да раздава каратистки ритници
и да скача на всеки противников играч,
който му се изпречи. Въпреки невпечатляващия си ръст, той успява да всее страх
в околните, докато сцената прераства в
масов бой.
„Барса“ губи с 0:1, а за Марадона това
се оказва последният мач за клуба - на
каталунците им е писнало от изпълненията му и решават да го продадат, което е
и неговото желание.

Диего имаше задачата вече като треньор да класира Аржентина за световното първенство през 2010-а и с доста мъки
успя да го направи.
Когато в квалификациите отборът му
надделя в самия край срещу Перу, Марадона в изблик на еуфория се хвърли по
корем в една от близките локви, за да се
приплъзне ефектно.
На Мондиал 2010, в който водеше Аржентина, Марадона беше в стихията си
и проявяваше непоносимост към всеки,
позволил си да критикува него и отбора
му.
Най-често го отнасяха журналистите.
По време на турнира той прегази крака
на журналист с колата си и извика „Задник!“ към него.
Години по-рано един фотограф явно е
стигнал твърде далеч в преследването
на Марадона - защото футболистът удря
прозореца на колата му и му чупи стъклото.
И това даже не е най-показателната история за отношенията между Диего и медийните лица.

А защо не и да ги
целиш с пушка?
Още от 15-ата си година Диего Марадона привлича огромно внимание към
себе си, но през 1984 г. вече му е писнало
да нарушават личните му права и решава
да отвърне. Когато репортери го обграждат пред дома му в Морено, той открива
огън със съвсем истинска пушка. Някои
журналисти са леко ранени, но за щастие
не се стига повече до открит конфликт.

Взе футболист заради сън
Колкото и човек да е свикнал със
странните ходове на Марадона, нямаше
как да не се озадачи, когато видя в окончателната група за Световното в ЮАР
името на скромния 30-годишен защитник на „Колон“ Ариел Гарсе.
Бранител, който не се отличава с нищо
и по никакъв начин не заслужава да бъде
национал, се оказва сред избраниците на
селекционера. Каква е причината?
Колкото и безумно да звучи, източници до Марадона твърдят, че е взел Гарсе
не за друго, а защото е сънувал как Аржентина печели турнира, и единственият футболист, когото бил запомнил от
радостта на националите в съня си, бил
Ариел.
На турнира обаче изненадващият национал не записа нито минута, а Аржентина рухна на четвъртфиналите и отпадна след тежко 0:4 от Германия.
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С маски и изолация: Как български
лекар спасил Търново от холерата
XД-р Стефан Хаджипенчев изолира всички болни в санитарен лагер край село Добри дял
държави, а хората ги приветстваха с одобрение, в една или друга степен. Подобни
невиждани мерки не е имало

от Втората световна
война насам

О

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

т хиляди години човешката
история е заложник на опасни зарази. Болести с континентални мащаби помитат
цели континенти и променят хода на събитията. Умират милиони,
изчезват цивилизации. По време на „черната смърт“ една трета от населението
на Европа умира. Човечеството обаче е
на прага на нещо велико. Големите европейски сили тръгват по света в търсене на
богатства и нови светове. Великите географски открития се превръщат в удобен
транспорт за опасните зарази. Колумб е
типичен пример – с корабите си пренася
на индианците вид шарка, която те не познават и масово измират. Индианците пък
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Д-р Хаджипенчев със съпругата си

дават на европейците вид сифилис, чужд
тогава за тези ширини.
Пандемията от COVID-19 сега постави
целия свят пред изпитание, като не пощади нито България, нито Америка. Вирусът, който беше открит за първи път в ки-

тайския град Ухан, бързо се разпространи
из почти всички континенти. На практика,
глобализираният свят, който познавахме
довчера, в момента го няма.
Коронавирусът наложи въвеждането
на извънредно положение в почти всички

Лошият начин на хранене, замърсяването и други източници на хронични болести, бележещи възход от повече от 30
години, към които се добавя и новият коронавирус - всичко това създаде условия,
подходящи за истинска буря, довела до
над един милион починали от COVID-19, се
казва в доклад, публикуван в научното издание „Лансет“.
Когато човек се надява да се върне към
нормално съществуване, се връща в спомените си към отминали епидемии, за да
се убеди, че такива периоди е имало и преди, но животът е побеждавал болестта.
Един български град през вековете е
преживял много бедствия в съществуването си. Градът буквално е сриван от земетресения, урагани, пожари, както и от масови болести. Една от тях е холерата, която
застрашава да затрие Търново в далечната
1886 г. Един буден български лекар обаче
успява да спаси жителите му от страшната
пандемия – това е д-р Стефан Хаджипен-
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поддържане подкрепителния пункт при
търновската гара.
На 1 юни 1913 г. Търново е сполетяно от
земетресение. Домът на сем. Хаджипенчеви е напълно разрушен и в руините загива съпругата му Тодорица. Това съкрушава
д-р Хаджипенчев, който е принуден като
много свои съграждани да живее в барака в двора на казармите. Денонощните му
дежурства за лечение на болните и ранени
войници от фронта, ниските хигиенни условия, при които е принуден да битува, довеждат до заразяването му от холера.
И... лекарят, спасил безброй войници и
граждани от болестта, става нейна жертва.
На 18 август 1913 г. д-р Стефан Хаджипенчев умира в ръцете на сина си Александър
Пенчев, известния търновски агроном,
публицист, журналист и общественик достоен продължител на делата на своя
баща.

Карантина, маски,
дистанция...
Всички носят маски.

чев, командирован малко преди това в Софийската държавна болница, за да лекува
болни и ранени войници от фронта. За тази
си дейност лекарят е награден с орден „Св.
Александър“, пише в книгата си „Споменъ
за Търново“ Катя Михова-Ганева.
По тесните мръсни улици на Европа

пълзи страшен и
смъртоносен кошмар
През 19 век континентът няколко пъти
попада в плен на холерата.
И холерата, и чумата, и всяка друга зараза, ударила света, отприщва богата палитра от суеверия. У нас е било популярно
хората да бягат от болестите в буквалния
смисъл в гората. Както е казал Славейков,
„когато има чума, има и шума“. Разполагаме с много свидетелства за селища около
Търново, от които хората са бягали в гората, докато премине епидемията. Друга
практика е била заораването на селото,
ограждането му с магически кръг. Ставало
е от двама братя близнаци, с волове близнаци, с плуг, направен от дърво близнак.
В малка България обаче един голям човек спасява цял град от ужаса на заразата.
Д-р Хаджипенчев изолира всички болни от
Търново в малкото село Добри дял.
Д-р Хаджипенчев, роден на 15 април
1848 г., е второто от шестте деца на Хаджи
Пенчо Стоянов. През онези години баща
му работел с търговците на кожухарски
стоки в Букурещ. Синът му се срещнал с
Никола Станков в Търново през пролетта
на 1863 г. и тази среща била решаваща за
бъдещето му. От Станков бъдещият лекар
научил за новооткритото през 1862 г. Медицинско училище в Букурещ. Основател
на т.нар „Скола национала де медицина“
в Букурещ е генерал д-р Давила, създателят на наречените на негово име давилови
капки за стомах.
В тази школа д-р Пенчев

получил диплом
за завършен курс
по физика и естествени науки, към които се е числяла медицината. Завърнал се в
родния си град през 1868 г. и до 1875-та работи като лекар. Същевременно се подготвял за специализация по хирургия и докторско звание, като помагал за издръжката
на по-малкия си брат Йордан Пенчев, следвал също в медицинското училище на д-р
Давила аптекарство и който след дипломирането си се счита за един от основателите на аптечнотo дело в Търново.
От септември 1875 г. д-р Пенчев работи
като ординатор в болницата в Галац, а след
това в Букурещ, като същевременно под-

2 - 8 декември 2020 г.

готвя и защитава доктората си, а титлата
„Доктор по медицина и хирургия“ получава през януари 1877 г. Веднага се завръща
в Търново като лекар на свободна практика. Като такъв го заварва и Руско-турската
освободителна война 1878 г.
Особено непримирим е в борбата със
заразните болести в града и окръга и популяризирането на началата на обществената хигиена. В болницата работи заедно с
колегите си д-р Стат Антонов и д-р Алекси
Христов. Тримата се считат за основатели
на Търновската болница.
Когато д-р Пенчев се завръща в Търново, установява,

Ако сега се плашим от тези мерки, то
борбата с черната смърт се е водела почти по същия начин. Те са носели маски, напоени с оцет. Смятали са, че оцетът спира инфекцията. Носели са и дълги пръти,
с които са държали хората на разстояние.
Венецианският посланик в Лондон дори
си поръчва стъклен кафез. Това не го спасява, тъй като заразата се разнасяла от
плъхове и той умира. Появяват се часовниковите кули. Няма хора, няма работна
ръка, времето започва да се цени. Преди
това никой не се интересувал от него.
В днешното динамично време COVID-19
е поредната пандемия. След години от
нея вероятно ще остане само един лош
спомен и една страница в прашните кни-

ги на историята...
Ако пандемията от COVID-19 продължи
дълго, светът ще трябва да започне отначало. И не си представяйте разрушения и
апокалипсис. По-скоро ще трябва да преосмислим всичко, което приемахме до
момента за нормално. Приетото за нормално обаче е твърде ненормално – усъвършенстване на оръжията за масово
поразяване от глобалните сили, превръщането на всеки един аспект от живота ни
в стока, безконтролно унищожаване на
природата и др. Изправени сме пред самоунищожение и без коронавируса. Ако
имаме достатъчно воля, светът след пандемията може да промени този курс. Затова е нужно непременно да извлечем поуки от кризата с настоящия коронавирус и
да се поучим от тях.

През 3000 г.пр.н.е. пак зараза от Китай
Около 3 хиляди години преди началото на нашето летоброене в Китай
е избухнала зараза, която е унищожила праисторическо селище. Телата на починалите били струпани в голяма постройка и изгорени. Болестта
е обхванала хора от различни възрасти, съдят учените по откритите останки от скелети в археологическия
комплекс „Хамин Манга“. Заразата се
е развила толкова бързо, че не е имало време телата да бъдат погребани според съществуващите ритуали.
Впоследствие мястото е изоставено и
няма данни да е населено отново.

че населението
е обречено
Бързо организира санитарен лагер в
района на с. Добри дял и настанява там
всички болни от холера. Създавайки този
„изолатор“ с много строг правилник за
контакти и ограничен достъп само на медицински персонал, носещи маски, снабдяване с преварена вода, храна и медикаменти, той успява да спре заразата.
Срещу холерата неволно помогнала и
масовата консумация на плесенясал хляб.
Известно е, че плесените са суровина за
производството на пеницилина, открит
през 1928 г. от Александър Флеминг. За съжаление срещу новия коронавирус и грипните вируси преваряването на водата и
плесенясалият хляб са безсилни...
Изолацията е сериозен медицински успех за времето си и не остава незабелязан.
Висшето началство награждава д-р Пенчев със Златен кръст за борба против холерата. А опитът му се популяризира сред
медицинските среди и води до много положителни резултати в борбата не само
срещу холерата, но и срещу всички масови
зарази, особено в последвалите войни, когато е пикът на тяхното разпространение.
След като спасява града от страшната
епидемия и в навечерието на Балканските
войни, макар вече пенсионер, той се отдава на усилена обществена дейност.

Оглавява дружество
„Червен кръст“
в което влага много енергия за преуспяване на великотърновския му клон.
От обявяване на Балканските войни до
сключване договорите за мир той работи
непрекъснато в Търновската разпределителна болница, където лекува и се бори
за живота на тежко ранените в боевете
войници и офицери. Същевременно като
председател на Червения кръст развива
значителна благотворителна дейност за
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Японец улови
октопод с 9 пипала

Джей Ло се появи чисто гола за
феновете
Д

О

ктопод с девет пипала е уловен в префектура Мияги. 40-годишният Кадзуя, който
отглеждал ядливи водорасли край Минамисанрику, се натъкнал на странното създание.
Занесъл на майка си четири осмоноги, уловени
от него в залива Сидзугава. Един от деликатесите
не попаднал в тенджерата, след като жената забелязала, че е с едно пипало в повече.
В Природонаучния център в Сидзугава предположили, че в миналото осмоногото е загубило едно от пипалата си. На мястото на регенерацията на увредения участък по някаква причина
са израснали два, а не един крайник. Това се потвърждава от факта, че деветото пипало се явява
нещо като разклонение на третото.
През 1998 г. в префектура Мие беше уловен октопод с 98 пипала.

женифър Лопес разгорещи феновете си, като сподели снимка и
кратко видео, на които е чисто гола.
И трябва да признаем, че 51-годишната
певица изглежда феноменално секси. По
този начин Джей Ло анонсира излизането на новата си песен „In the Morning“.
На кадрите изпълнителката носи единствено диамантения годежен пръстен от
Алекс Родригес, с когото трябваше да се
оженят тази година, но отмениха сватбата заради пандемията.
Фотосесията е заснета от Мерт Алас и
Маркус Пигот и стана хит в социалните
мрежи. Лопес може да е вече над 50, но
има супертяло, на което много биха завидели. Тя поддържа фигурата си с тренировки и балансирано хранене, като
преди време призна, че не е против някои лакомства.

Матю Пери се сгоди
Ч

естито на Матю Пери и Моли Хъруиц, които
вече са сгодени! Щастливата новина беше потвърдена от актьора пред списание People.
„Реших да се сгодя. За мой късмет, излизам с найпрекрасната жена в цялата планета“, казва той пред
изданието.
Двамата започват да се срещат през 2018-а, а година по-късно бяха забелязани на вечеря в Западен
Холивуд. По-късно стана ясно, че Пери и Хъруиц ще
прекарат коледните празници заедно.
По-рано тази година 29-годишната Моли, която работи като мениджър, сподели снимка на Пери по случай свети Валентин.
„Втора година като моята валентинка, но първа
като инстаграм инфлуенсър“, пошегува се тя, намеквайки за социалния профил на актьора, който веднага събра милиони последователи.

Кафето в картонени
чаши е вредно

Миси Елиът купи на булка
мечтаната рокля

И

зследователи в Индия разкриват, че пиенето на кафе и други топли напитки от хартиени чаши може да освободи десетки хиляди потенциално вредни пластмасови частици в
напитката.
„За 15 мин., необходими за консумация на кафе
или чай, микропластичният слой върху чашата
се разгражда. Той освобождава 25 000 микрона
частици в горещата напитка“, обяснява д-р Судха
Гоел.
Човек, който пие три чаши чай или кафе дневно
в хартиена чаша, би погълнал 75 000 миниатюрни микропластични частици, които са невидими
с просто око.
Тези почти невидими микропластмаси се превръщат в основна заплаха за човешкото здраве.
Когато се поглъщат редовно, с течение на времето последиците за здравето могат да са сериозни.
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М

иси Елиът сбъдна мечтата
на своя фенка. Рапърката й
изпрати $1300, за да може
да си купи мечтаната рокля за сватбата.
Иреана и половинката й сключили брак през март тази година, но
за тържество, на което да почер-

пят, така и не останали пари. Двамата трябвало да се преместят в
ново жилище и имали доста разходи. След като разбрала това, изпълнителката решила да я зарадва със
скромен жест.
Жената споделила снимка на модела, с който би искала да се види

на сватбата си. Към нея написала, че
едва ли ще може да я облече, защото е скъпа.
Иреана била навън с майка си, когато разбрала, че певицата се свързала с магазина и платила роклята
на мечтите й. При новината направо
се разплакала от вълнение.
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Венсан Касел и Тина
с дъщеря им на плажа в Рио
53

-годишният Касел и 23-годишната Тина продължават да доказват, че за любовта няма възрастова граница.
Докато повечето от нас се подготвят за
зимата, изваждат дебелите дрехи и приготвят туршия, то актьорът и неговата прекрасна съпруга се наслаждават на слънчевите лъчи и високите температури в Рио де
Жанейро. Двамата посетиха плажа в Бразилия, а компания им правеше тяхната едногодишна дъщеря Амазони.
Френската моделка беше избрала черен
бански от две части, който много добре
показва стегнатата й фигура. Само година
след раждането Кунаки вече има плочки
по корема, което си е достатъчен повод за
завиждане. Къдравата й коса е пусната да
се вее свободно от морския бриз.

Българско растение със
защита срещу COVID-19

П

aндeмиятa oт кoвaрния кoрoнaвируc хвърли в пaникa цeлия cвят през 2020 г. Дeceтки милиoни ca вeчe зaрaзeнитe, a жeртвитe oтдaвнa минaхa милиoн. В пocлeднитe мeceци
вcякaкви eкcпeрти изкaзaхa мнeниe кaк дa ce
прeбoрим c тoвa злo.
Пo врeмe нa eпидeмии мнoгo хoрa изпoлзвaт
чecънa: ядaт гo cурoв, вдишвaт пaрите му или
дoри лeкo нaтривaт нoca cи cъc coк oтвътрe, прeди дa излязaт.
Нo имa oщe eднo лeкaрcтвo - блaтeн aир, който
cъщo ce изпoлзвa зa прeдoтврaтявaнe нa вируcни
инфeкции. Пo врeмe нa eпидeмиитe oт хoлeрa и
кoрeмeн тиф кoрeнитe нa рacтeниeтo ca ce дъвчeли или мaлкo пaрчe ce e държaлo в уcтaтa.
Аирът е aктивeн cрeщу вируcи, тaкa чe cи cтрувa дa гo изпoлзвaтe срещу коронавируса.

Крис Евънс направи серенада на
феновете си
К
рис Евънс се превърна в Лудвиг ван
Бетховен за няколко минути, за да зарадва своите фенове в социалните
мрежи.
Актьорът, познат с ролята си на Капитан
Америка, използва Instagram, за да покаже
таланта си в свиренето на пиано. Видеото
е озаглавено „Уча се на любимите ми песни от Фабрицио Патерлини“, а в него Евънс
е застанал пред музикалния инструмент
и без проблеми изсвирва няколко ноти с
двете ръце. По едно време звездата се обръща и се усмихва към камерата, което е
допълнителен бонус за феновете.
Един потребител се пошегува и написа,
че „дори Моцарт вече не свири, след като
Евънс е показал уменията си“.
Евънс спечели много дами на своя страна, притежавайки татуировки, мускули и
сладко куче.

Медът спира детската
кашлица

Мелани Грифит в отлична
форма и на 63

Н
Д

вукратната носителка на „Златен глобус“ все още е в отлична форма, фигурата й е почти
като в зората на кариерата й. Звездата беше заснета от папараци, докато правеше сутрешната си разходка в Бевърли Хилс, облечена в черен
спортен екип.
Преди това Грифит поздрави в Инстаграм дългогодишната си приятелка Джейми Лий Къртис, като й честити
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62-годишнината.
Звездата от „Работещо момиче“
публикува няколко снимки с Къртис, като написа: „Честит рожден ден
на моята необикновена приятелка
@curtisleejamie, познаваме се от четиридесет години и сме преживели
много приключения. Обичам те искрено, възхищавам ти се и съм изпълнена с благодарност, че си в живота
ми! Великолепна си!“.

ово проучване твърди, че медът ефективно намалява кашлицата при деца. То установява, че когато децата имат кашлица,
медът, когато се консумира в чиста форма, е изненадващо полезен за облекчаване на симптомите
на инфекции на горните дихателни пътища благодарение на своите антимикробни свойства.
Той осигурява широко достъпна и евтина алтернатива на антибиотиците, като намалява честотата на кашлицата.
Педиатри обаче подчертават, че на деца под 1
година не трябва да се дава мед, защото съдържа
бактерии, наречени clostridium botulinum, които
могат да произведат токсини в червата на бебето
и да доведат до ботулизъм, рядко и потенциално
фатално заболяване, което може да причини мускулна и дихателна парализа.
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Пещерните хора са
приемали халюцигени

Е

кип от американски, британски и южноафрикански изследователи намери доказателства, че пещерните хора, живеещи в днешна
Калифорния, са използвали халюциногенни растения.
Те откриха рисунки на растението, наречено
„Phoenix dactylifera“ - вид габър, по стените на пещерата Пейнвил. Това дърво и плодовете му са
известни със своето психоактивно действие.
„Индианците в Калифорния са използвали тази
опиумна растителност и са я рисували по стените, както и визуални явления, които са им се привиждали в състояние на транс“, се казва в доклада им.
Римският летописец Плиний Стари пише за
употребата на това растение в Древна Елада. То е
приемано от жреците на бог Аполон, за да „им се
дадат пророчества“.

Райън Рейнолдс изненада
9-годишен свой фен
А
ктьорът Райън Рейнолдс успя да зарадва свой млад фен. Историята на
малкото момче трогна хората в социалните мрежи.
След като се преместило в Канада, момчето нямало време да намери приятели и отказало да празнува рождения си ден. Родителите на Деймиън Смит се обърнали към
интернет потребителите за подкрепа и те
отговорили с хиляди поздравителни картички и стотици подаръци.
Райън Рейнолдс, който също е роден и израснал в Канада, решил да се включи в изненадата.
„Твоята история ми е близка, защото като
дете също се местих от училище в училище.
Спомням си как се чувствах – сам и невидим“, разказал звездата от „Дедпул“ на момчето в трогателно видео, в което и му честитил рождения ден.

Психар преследва София
Вергара, и то не във филм
А

гентът на София Вергара, Луис
Балагер, подаде молба до съда
за защита на актрисата, съпруга
й Джо Манганело, нейния по-голям син
Маноло и самата нея заради мъж, който наскоро бе арестуван за влизане с
взлом в затворен комплекс, където живеят звездите.
Балагер заявява в съдебните документи, че Ренгифо Рандазо, психически
нестабилен мъж, е признал по време
на ареста си, че е преследвал четиримата. Агентът заявява, че се страхуват
за живота си, защото Рандазо ги е тормозил няколко пъти.
В доклада се посочва, че мъжът е
бил задържан няколко пъти за домашно насилие.
Съдията е помолен да забрани на
Рандазо да се приближава на по-малко
от 100 метра от дома на актрисата.

На Галапагос откриха
рядък бял пингвин

Микелсен заменя Деп
във „Фантастични животни“
Д

Р

ядък бял пингвин беше открит на архипелага на Галапагоските острови, чиято флора и
фауна са единствени по рода си.
„Може би става дума за генетичното заболяване, познато като левкизъм. При него се наблюдава частична загуба на пигментация на оперението или на козината на животното, докато цветът
на очите остава нормален, за разлика от албиносите“, съобщиха от Националния парк на островите Галапагос.
Тези животни са по-устойчиви на слънчевата
светлина и сега предстоят генетични анализи, за
да бъде потвърдена диагнозата на пингвина.
Учените отбелязват, че случаите на албинизъм
и левкизъм са били често наблюдавани по тези
места сред акули, гущери, лангусти и др. Но за
пръв път това става с пингвин.
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атският актьор Мадс Микелсен заменя отказалия се Джони Деп в ролята на злодея във
филма „Фантастични животни 3“.
Официалното потвърждение на
„Уорнър брадърс“ идва, след като
по-рано се появиха публикации, че
54-годишният Микелсен е в начална
фаза на преговори за ролята.
Миналата седмица актьорът заяви, че очаква „обаждане“, като настоя, че на този етап участието му
във филма е „само слух“.
Микелсен е познат с ролите си в
продукции като „Сблъсъкът на титаните“ и сериала „Ханибал“.
57-годишният Джони Деп се отказа от ролята, след като загуби делото за клевета срещу британския
таблоид „Сън“, заведено заради публикация от 2018 г., в която е наречен
„бияч на съпруги“.
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Хилари Дъф щастлива,
няма коронавирус
Х
илари разкри, че е била „изложена“ на COVID-19 и е трябвало да бъде под карантина и да
се изолира от децата си.
33-годишната звезда в момента е
бременна с третото си дете, но съобщи в Instagram, че тестът й за коронавирус е отрицателен. Хилари е
щастлива, че отново може да види
8-годишния си син Лука от бившия
си съпруг Майк Комри и 2-годишната си дъщеря Банкс от сегашния си
партньор Матю Кома.
Дъф се снимаше в седмия сезон
от сериала „Younger“ в Ню Йорк, но
не се знае дали там е била в контакт
с човек, който е бил заразен с коронавирус.
Певицата и актриса обяви, че е
бременна през октомври. Тогава
тя публикува в Instagram видео, на
което показва наедрялото си коремче.

Софи Търнър и Джо Джонас
пак пробват за бебе
С

офи и Джонас искат да си направят второ бебе. Двамата
станаха родители за първи
път през юли, когато се роди дъщеря им Уила. Звездите били много
развълнувани и искали да увеличат
семейството си. Те вече правили опити за зачеване.
„Джо и Софи вече опитват да имат
друго бебе. Те са много развълнувани да увеличат семейството си. Раждането на бебето ги направи много
близки и те искат да имат голямо семейство“, споделя източник.
25-годишната актриса и 31-годишният музикант не разкриха детайли за раждането и за бебето. Джо
е обича да бъде с бебето и да помага на Софи.
Двамата са заедно от края на 2016
г., а през май 2019 г. сключиха брак.
За бременността на Търнър се разбра пред февруари.
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О

билното нанасяне на големи количества
вазелин по лицето е най-новият тренд в
козметиката. Дамите са започнали масово
да го използват като хидратант за поддържането
на сияеща кожа.

Козметичната тенденция беше кръстена „слъгинг“ - от английската дума slug и следите, които
оставят голите охлюви. На лицето се нанася доста
дебел слой от вазелина преди лягане. На другата
сутрин дамите се събуждат със сияйно лице, а кожата става гладка и мека.
Ефикасността е от факта, че основната съставка
на вазелина е петролатумът, смес от минерални
масла и твърди парафини. Той е изолиращ компонент и свежда до минимум изпаряването на водата от кожата. Вазелинът също така притежава
омекотителни свойства.

Заснеха много рядка
катерица албинос

М

ъж от Единбург, Шотландия, който се
„сприятелил“ с катерица албинос, успя да
направи няколко снимки на рядкото жи-

вотно.

В египетска мумия на дете
откриха амулет
А
мерикански учени откриха
необичаен артефакт в египетска мумия на дете на 2000 г.
при изследване с помощта на ускорител на синхротронни частици. В
резултат на това са открити десетки малки предмети, включително
7-милиметров артефакт, направен
от калцит.
Той е бил разположен до корема
на мястото на разреза, през който
са били отстранени органи по време на мумифицирането. Според
учените това е амулет, поставен на
това място за „духовна защита“ на
мумията.
Артефактът е под формата на
бръмбар скарабей, който е бил чес-

Вазелинът е най-новият
тренд в козметиката

то срещана форма за амулети в Древен Египет.
Мумията е на дете на възраст око-

ло 5 г. В същото време портретът,
нарисуван на върха на мумията, изобразява възрастна жена.

Ричард Уо разказва, че бялата катерица, която
нарича Лекси, от известно време се „мярка“ край
дома му в шотландската столица. Очарованият от
създанието баща на две деца започнал да оставя
храна за новата си приятелка. 51-годишният Уо
споделя, че всяка нейна поява го прави щастлив.
Удивителната катеричка е изцяло бяла, като се
изключи розовеещият нюанс на ушите, муцунката
и лапичките й.
Албинизмът се среща при една на милион сиви
катерици. Смята се, че във Великобритания катеричките албиноси са около 50. Уникалният цвят
на козината им се дължи на липсата на пигмента
меланин.
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ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

Топ 5: Най-скъпите
дестинации за туристи

П

о света има стотици приказни кътчета, където можем
да се наслаждаваме на красиви гледки и причудливи
хора и без да имаме цяло
състояние. Но има и такива, в които хотелите са лъскави и скъпи, такситата са
на всяка крачка, а храната е изискана и е
повод за истински празник. За тези места трябват много пари. И ако вече сте ги
заделили или планирате да го направите, изберете си откъде да започнете.
Ето списъкът с най-скъпите дестинации
в света, съставен от Hoppa, Travel and
Tourism и др.

XВижте къде има лукс и изисканост на най-висока цена

САН ФРАНЦИСКО

Швейцария
С красиви кристално чисти езера,
уханни цветни полета и покрити със
сняг планини, Швейцария трябва да
бъде в списъка с дестинации на всеки
пътник. Тази малка страна без излаз на
море разполага със зашеметяваща природна красота.
CEO World Magazine обаче я определя
като най-скъпата държава в света за живеене, а Цюрих е дом на Bahnhoffstrausse
- най-скъпата търговска улица в света.
С високите цени на самолетни билети, хотелски престой и превоз, Швейцария оглавява много класации на скъпи
за посещение страни. Тя се нарежда на
трето място в списъка на Hoppa с найскъпи дестинации за почивка в света
през 2020 г.

Кайманови острови
Този живописен архипелаг, разположен в Карибите, е дом на девствени

ДУБАЙ
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плажове с бял пясък, красиви коралови резервати, тюркоазено-зелени води
и обещание за спокойно уединение.
Това е рай за много туристи, които търсят спасение от натоварения си начин
на живот.
Мястото се превърна в синоним на
луксозен начин на живот през последните години до такава степен, че Hoppa
му даде челната позиция в класацията
на най-скъпите ваканционни дестинации. Почивка в този рай ще ви струва
около 590 долара на ден.
Архипелагът разполага с най-скъпите
хотелски стаи в света, възлизащи на колосалните 360 долара на човек средно

на вечер.

САЩ
С туристически горещи точки, като Ню
Йорк и Сан Франциско, САЩ оглавява
много класации със скъпи места за пътуване. Голямата ябълка е изключително скъп град и струва 464 долара на ден,
следван от Лас Вегас с около 392 долара
на ден.
Градът, който никога не спи, все още
разполага с едни от най-скъпите хотелски стаи, чиито цени започнат от около
250-300 долара на вечер, което дори не
включва стойността на такситата, вечерите и екскурзиите.

ОАЕ
Много градове, като Дубай и Абу
Даби, през последните години се превърнаха в любими дестинации на тези
с малко повече пари за харчене. Подхранвани от петролни богатства, тези
места са се превърнали в бляскав свят
на богаташи. Уникална архитектура,
крещящи търговски центрове и изкуствени острови са свидетелство за тяхното богатство и любов към лукса.
С изискани екскурзии, като пътувания с хеликоптер и круизи с яхта, Дубай
е една от най-скъпите дестинации за почивка, класирана на второ място в списъка на Hoppa. Петзвезден хотел ще ви
струва средно около 300 долара на вечер, а най-скъпият круиз покрай брега
на Royal Caribbean - около 33 000 долара. И не, това не е печатна грешка.

Франция
Известна със своята богата култура,
история и кулинарни предложения,
страната е едно от най-интересните
места за туристи по целия свят. Париж
си е спечелил репутацията на град на
романтиката, но и на богатството и лукса.
Въпреки че днес има много бюджетни
опции, които ще ви позволят да посетите града, един ден в Париж ще ви струва
около 352 долара. Много исторически
дворци са превърнати в хотели, а нощувката в един от тях е с цена от 26 000
долара на вечер.

ПАРИЖ
2 - 8 декември 2020 г.
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