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Българи
създадоха първата мрежа
за доставки с дронове
» на 21
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Какво се случва
с Бритни Спиърс?
Как да извлечем
максимална полза
от кредитните
карти?
» на 18

» на 28 - 29

» на 11

Германия арестува
хора на Ружа Игнатова,
изпрали €300 млн.
» на 16

Новите стимули
в САЩ – за
1 трилион долара

COVID-19 върна хиляди
българи в Родината
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Прогноза: 2021 г.
ще бъде белязана
от COVID-19

» на 12

Бързите ваксини –
медицинско чудо или...

ОТ РЕДАКТОРА

Атаката на Тръмп
срещу демокрацията
Опасната атака на все още президента
Доналд Тръмп срещу демокрацията продължава, след като той, републиканците
и щабът му загубиха над 50 дела, внесени
из цялата страна. Всички знаят от повече
от месец кой спечели изборите и кой ще
бъде следващият президент на Съединените щати. Това е Джо Байдън.
Въпреки неоспоримостта на този факт,
липсата на каквито и да е доказателства
за широкомащабни изборни измами или
нарушения, решенията на десетки съдии
из цяла Америка, назначени от републиканци и демократи, атаката на Тръмп продължава с още лъжи, измислици и провокации.
Във вторник Върховният съд на САЩ
нанесе може би най-смъртоносния удар
срещу неоснователните претенции на
Тръмп да открадне изборите. Съдът, в
който Тръмп назначи трима съдии и има
консерватовно мнозинство 6 на 3, отхвърли иск на републиканци, настояващи да не се взимат близо 2,5 милиона гласа, подадени чрез гласуване по пощата в
щата Пенсилвания.
Краткото решение е издадено без никакви несъгласия. Нито един против. Съдиите действали бързо, веднага след подаването на заключителния доклад в
съда във вторник следобед, което предполага, че те искат да изпратят решително послание до двамата претенденти за
изборните резултати.
И макар решението на Върховния съд
да беше кратко и лаконично, други съдии
са далеч по-откровени за методите на
Тръмп да използва съдебната система, за
да открадне изборите.
“Свободни и честни избори са кръвоносната система на нашата демокрация.
Обвинения в измами са сериозни. Но да
наричаш изборите измамни, не ги прави такива. Обвиненията изискват специфика и доказателства. Няма нищо такова
тук”, написа в решението си съдия Стефанос Байбъс от апелативния съд в Пенсилвания. Той беше назначен от Тръмп през
2017 година.
Ясно е, че Тръмп използва целия този
шум, за да държи базата си под контрол.
Той е успял да събере над 200 милиона
долара дарения за кампанията си след 3

ноември и ако човек се вгледа в дребния
шрифт, ще разбере, че по-малката част от
тези пари са за съдебните му битки в опит
да открадне изборите. Повечето пари ще
отидат за дълговете на предизборната
му кампания и бъдещи негови творчески
проекти.
Отиващият си президент продължава
да използва позицията си в Белия дом и
да прилага различни техники за натиск в
опит да открадне изборите.
Тръмп два пъти се обадил на председателя на Камарата на представителите
в щата Пенсилвания Брайън Кътлър през
последната седмица, за да поиска от него
да му помогне да победи в щата.
Това е третият щат, в който Тръмп се
опитва директно да се намеси в опит да
повлияе на крайния резултат. По-рано
той телефонира на републиканци в Мичиган, а в събота звънна на губернатора
на Джорджия, за да го призове да смени
щатските електори.
Губернаторите, щатските секретари
и съдиите изглежда, че удържат на тази
зловеща атака от искащия да бъде диктатор Тръмп. Независимо от тяхната партийна принадлежност, кой ги е назначил
или политически убеждения, те отстояват
принципите, заложени в Конституцията и
законите. Нещо, в което по принцип се заклева и всеки американски президент. Но
досега не сме виждали такъв като Тръмп,
който ги гази брутално в опит да запази
властта за себе си, семейството си, чиито
членове са назначени на ключови позиции в администрацията, и корумпираното си обкръжение, голяма част от което е
вече в затвора или част от разследвания.
За съжаление това няма да приключи
на 20 януари, когато Тръмп ще отлети за
последно от Белия дом. Неговата атака
срещу демокрацията и институциите нанесе огромни рани и разклати основите
на това, което прави тази страна наистина велика. За следващата администрация
и всички нас остава работата по възстановяването й.
Бъдете здрави!
Ясен
yasen@bg-voice.com

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси |
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев |
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника,
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи
отговорност за съдържанието на материала си.
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Ал. Йорданов напада журналистка:
„Клюкарка“ и „лайкучка“
XБившият шеф на парламента от СДС обиди водеща заради неудобни въпроси

Е

вродепутатът от коалицията
ГЕРБ-СДС Александър Йорданов нарече дългогодишната
журналистка и водеща в БНР
Силвия Великов „махленска
клюкарка". По-късно редколегията на
националното радио излезе с позиция
срещу думите на евродепутата.
Александър Йорданов е една ог видните фигури на прехода, бивш председател на Народното събрание от СДС,
автор на прочутата фраза „Днес е един
хубав ден за българската демокрация“.
До скандала в, който се замеси, се
стигна, след като даде интервю за предаването на Великова „Политически Некоректно“ по повод 31-ата годишнина на
СДС. Евродепутатът видимо се подразни
от въпросите на журналистката, освен
това предпочиташе да води не разговор,
а монолог.
Великова неколкократно се опита да
го прекъсне, за да го попита нещо, но той
продължаваше да говори през нея. „Сега
вече можете да питате“, каза Йорданов
няколко пъти. Водещата през цялото
време настояваше участието да върви
нормално – с въпроси и отговори. Йор-

4

данов обаче явно бе решил друго.
„ДАДОХ ИНТЕРВЮ НА КРАЙНО НЕВЪЗПИТАНА ЖУРНАЛИСТКА, ЗА КОЕТО СЪЖАЛЯВАМ. Повтаряше като развален
грамофон няколко опорни точици. Поведението й бе на махленска клюкарка. Но няма как, уважавам Националното радио и заради неговите слушатели
приех да отговарям на

тъпите й въпроси
написа Йорданов във Facebook след
участието си.
Няколко часа по-късно той е добавил в коментар към поста: „Лайкучката
не хапе, а ухае!“ - казал го е поетът. Има
журналистки, които ни убеждават, че не
е така.“
Един от „тъпите“ въпросите на Великова беше дали Йорданов има вина за
това, че днес СДС е само спомен. „СДС не
е спомен. В момента е политическа реалност“, отвърна раздразнено евродепутатът, въпреки че социолозите дори
не успяват да хванат електоралната тежест на партията.
Великова напомни на Йорданов, че
през 2018 година той нарече Бойко Бо-

рисов „премиера мимикрия". Попита го
дали все още мисли така, а повод за въпроса беше това, че от евроизборите
насам СДС се явява на избори с ГЕРБ, а
самият Йорданов е избран от тази коалиция.
Публикацията на Йорданов по адрес на Великова стоя във Facebook над
16 часа, но в крайна сметка той я изтри.

Междувременно редколегията на „Хоризонт“ изрази подкрепа за журналистката след отправените обиди по неин
адрес.
„Журналистите в „Хоризонт“ не задават удобни въпроси и не работят с „опорни точици". Верни сме на слушателите
си, а не на силните на деня... “, се посочва
в позицията на редколегията.
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П

резидентът атакува отново
премиера и главния прокурор чрез Стратегическия
си съвет, който поиска да
се въведе ефективен контрол и върху двамата. Форматът, който
се събра в сряда на „Дондуков“ 2, настоя
за законови промени, които да гарантират контрол върху управляващите и
търсенето на лична отговорност при техни провали. Освен това той настоява за
прекратяване на политическите обвързаности в съдебната система и работещ
контрол върху работата на прокуратурата.
В поредния си анализ съветът, който
се води от социолога проф. Александър
Маринов, констатира, че оздравяването
на държавата трябва да започне от върха.
„Дори и добре написани политики и
програми ще остават неосъществени,
ако не се проведат дълбоки реформи,
които да овластят гражданите и да наложат лична политическа и управленска
отговорност, се подчертава в проекта.
Затова са необходими конституционни и законови промени, гарантиращи
ефективното прилагане на управленски
модел“, посочват от съвета.
От там предлагат и

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

Президентът в нова атака
срещу Борисов и Гешев
XСтратегическият съвет към Радев настоява за

ефективен контрол над премиера и главния прокурор

седем конкретни мерки
за промяна на „порочния начин на управление, който се отличава с некомпетентност, корупция, злоупотреба с власт,
липса на отчетност, хаотичност, неефективен контрол и практическа безотговорност“.
„Българската държава се управлява
така, че тези, които са на власт, се инте-
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ресуват единствено от това да задържат и да експлоатират властта колкото
е възможно по-дълго“, смятат от Стратегическическия съвет към държавния

глава.
Според тях законът трябва да предоставя гаранции, че всеки, който е получил власт от гражданите, ще я упраж-

нява по задължителни стандарти, ще се
отчита и ще носи реална отговорност.
В проекта на Стратегическия съвет се
предлага контролът да започне от върха
на държавата, да се гарантират не само
честните избори, но и ефективният следизборен контрол върху избраните. В
него се посочва още, че е необходимо
правната уредба да задължава министър-председателят редовно да отчита
резултатите от своята работа и от дейността на ръководеното от него правителство пред Народното събрание.
„Реформата в съдебната власт е от
ключово значение. Една от първите
стъпки в тази насока е създаването на
механизми за недопускане на политически и други обвързаности в съдебната система и създаването на функциониращ обществен контрол върху
действията на прокуратурата и практическа възможност за разследване на
главния прокурор“, се посочва в съобщението от администрацията на президента.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Президентът ще насрочи
изборите за 28 март

П

резидентът Румен Радев обяви, че
ще насрочи изборите за нов парламент на 28 март. „Те трябва бъдат
проведени в срок, с доставени лицензирани машини и с всички мерки, които да гарантират правото на всеки българин на
вот и да минимизират риска за неговото
здраве“, каза държавният глава. Думите му
идват на фона на редица анализи, че вотът може да бъде отложен с до два месеца заради пандемията. Конституцията му дава това право. Радев обаче призова
отговорните за изборите да организират нормалното им протичане.

Безработните в България
рязко се увеличиха

Р

язко увеличение на новорегистрираните безработни в България отчита
Националният статистически институт за първата седмица на декември - над
14 200 души. Данните са от специализираното наблюдение на пазара на труда заради
COVID-19. Регистрираните в бюрата по труда от 3 февруари, когато започна това наблюдение, до 6 декември, са малко над 361 000 души. Данните сочат, че за периода 30 ноември – 6 декември постъпилите на работа чрез бюрата по труда са
малко над 3400 души.

Хр. Иванов: Проверете
пак Борисов за снимките

Х

ристо Иванов иска от прокуратурата и Националната служба за охрана да проверят последните коментари на премиера Бойко Борисов за
разпространените снимки от неговата
спалня, на които се виждат крупни суми
в евро, златни кюлчета и оръжие. Това
съобщи съпредседателят на „Демократична България“ в обръщение във Facebook. Преди седмица Борисов даде своята
версия за станалото пред германския вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“,
на която се противопостави НСО. Премиерът и службата спорят проверяват ли
се жените, които ходят при Борисов.

40% от шефовете въвели
дистанционна работа

О

коло 40% от работодателите са
въвели частична или пълна дистанционна работа в почти всички сектори. Това сочат резултатите от
годишната анкета на Българската стопанска камара. Проучванията показват,
че общуването през интернет платформи е много по-изморително за служителите в сравнение със срещите лице в лице. При дистанционна работа в някои
случаи се наблюдава свръхнатовареност. В дългосрочен план тази практика ще
има вредно въздействие върху здравето и производителността, смятат от Стопанската камара.

Обилен сняг затрупа част
от Бълграия

О

билните снеговалежи затрупаха част от България. Пътят РусеБяла бе затворен заради закъсали тежкотоварни камиони. Трафикът бе
натоварен и на „Дунав мост“. В района
на Враца валя цяло денонощие. За опесъчаването там се грижиха десетки снегорини. „Нямаме затворени участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областта. Има закъсали тирове, защото не всички шофьори са били
подготвени за движение в зимни условия“, коментира директорът на АПИ-Враца
Веселин Николов.
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Все по-малко българи
успяват да се пенсионират

В

се по-малко стават българите, които успяват да изпълнят
условията за пенсиониране и
да се пенсионират. За деветте
месеца на 2020 г. броят на новоотпуснатите пенсии е 62 757 - с 20 484
по-малко в сравнение с 2015 г., или спад
от 24% за петте години на действие на
предприетата тогава реформа от социалният министър Ивайло Калфин.
Отново едва половината пенсионери
се пенсионират с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Останалите
пенсии са инвалидни, наследствени, за
ранно пенсиониране по условията за
сектор „Сигурност“ или несвързани с
трудова дейност. Делът на инвалидните
пенсии остава висок - 37%.
За 21% от новите пенсионери възрастта не е обичайната - 61 г. и 6 месеца за
жените, 64 г. и 3 месеца за мъжете, а е 66
г. и 6 месеца. Това са хората, които нямат
достатъчно стаж, за да се пенсионират
по общия ред.
Това показва статистика на Националния осигурителен институт за новоотпуснатите пенсии към 30 септември, цитирана от „Сега“.
От общо 62 757 отпуснати пенсии,
само 34 177 са лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, като те са 54% от
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XМного са онези, които не могат да покрият изискването за стаж

всички. В последните години „редовите“
пенсии не успяват да надхвърлят това
ниво, като през 2016 г. достигнаха 47%
от общия брой на новите пенсии.

Пенсиите за инвалидност
са 23 528, като намалението при тях е
съизмеримо с това при другите - 8.4%

спрямо деветмесечието на 2019 г. Делът им в общия брой на пенсиите остава
почти без промяна - 37%, но все пак преди години достигаше 39%. Към момента
почти половин милион българи получават инвалидни пенсии от НОИ.
След бума на нови пенсионери в сектор „Сигурност“ през 2016-2017 г., когато

за тях имаше гратисен период да се пенсионират по стария ред, сега те са само
632. За същия период на 2016 г. например бяха 6681.
Всеки трети пенсионер няма или достатъчно стаж, или възраст, за да се пенсионира по общия ред. 11 178 души са
ползвали някакво изключение от условията за трета категория труд. От тях
7213 са се пенсионирали с недостигащ
стаж, след навършване на 66 години и 6
месеца. 3965 българи пък са излезли в
пенсия една година предсрочно. Срещу
това по-ранно пенсиониране обаче тяхната пенсия е намалена доживот.
Жените продължават да изостават
значително от мъжете по размер на пенсията. При мъжете тя е 491.75 лв., докато
при жените е 373.10 лв. Мъжете в сектор
„Сигурност“ получават средно 769.75
лв., докато жените - 588.07 лв.
В момента 744 155 пенсионери получават лична пенсия в минимален размер, като тя е между 250 лв. и 287,50 лв.
42 405 българи получават 1200 лв. пенсия заради тавана, който не позволява
да получават реалния размер на пенсията си.
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Българин помага на Нидерландия
да разплете убийства

Б

ългарин помага на полицията в Нидерландия да разкрие
убийства, някои от които датират още от по-миналия век.
22-годишният
Димитър
Рангелов разработва изкуствен интелект, който събира данни за всички
убийства в страната, датиращи още от
XIX в., и се научава да разпознава сходните елементи в тях.
Платформата се казва „Hot and cold
cases“ и е съвместен проект между няколко университета и фирми, като единствената българска компания е тази на
Димитър, съобщава БНР.
„Концепцията на проекта е да се интегрира тази платформа в полицията
и всеки полицай да има база данни от
убийства, които са се случили от 1800 г.
допреди няколко минути“, казва Димитър Рангелов.
Бързо изкуственият интелект

Италия върна на
анализира всички умъртвявания в страната България убиеца
на Антония

XИзкуствен интелект, разработен от него,

анализира кой е убиецът
къде и как се случил инцидентът, прави
обобщение на целия случай, прави анализ и така улеснява работата на полицаите.
„Най-важното и най-хубавото на платформата е, че може да вижда последователност в случаите. Например, случай
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от 2014 г. може да има някакви прилики
със случай от вчера. Платформата автоматично намира тези прилики“, казва
той.

Така, като „хваща“ аспекти от различни случаи в масивната база данни, реално самата платформа може да разрешава случаи и да предлага решения.

Италия задържа и предаде на България мъжа, убил приятелката си Антония. Той бе издирван по разследването на смъртта на младата жена,
чиито останки бяха открити в района
на радомирско село.
В началото на октомври бяха открити останки от труп на жена край
село Николаево. Беше намерен и куфар с коса.
Основните подозрения бяха, че останките са на 30-годишната Антония,
която изчезна безследно на 7-ми януари. За последно жената е била видяна с приятеля си в Радомир, а малко
след това той заминал за чужбина.
Апелативна прокуратура в София
съобщи преди дни, че 36-годишният
мъж е бил предаден на българските
съдебни власти, след като е бил намерен и арестуван в Италия по издадена от Окръжна прокуратура – Перник, Европейска заповед за арест.
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Германия арестува хора на
Ружа Игнатова, изпрали €300 млн.
XПрокуратурата в град Билефелд повдига обвинение срещу тях

Г

ермания арестува трима души,
смятани за съучастници на
криптокралицата Ружа Игнатова. Българката изчезна през
2017 година и се издирва по искане на властите в САЩ заради измами
за над 4 млрд. долара. Смята се, че арестуваните германци са изпрали 300 милиона евро като част от финансовата
пирамида на Ружа OneCoine. Това е установила прокуратурата в град Билефелд,
която повдига обвинение срещу тях, съобщава немското икономическо списание „WirtschaftsWoche“.
Скандалът с криптовалутата OneCoine
е един от най-големите в света, толкова
голям, че дори привлече вниманието на
холивудски продуценти, които ще правят филм с участието на носителката на
„Оскар“ Кейт Уинслет, припомня изданието.
Предстои съучастниците на издирваната от Интерпол вече три години българка с немски паспорт Игнатова да се
явят пред окръжния съд в Мюнстер,
провинция Северен Рейн-Вестфалия,
пише и „България днес“. Разследващите
обвиняват двама от заподозрените, че
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са извършвали

платежни операции
без разрешение
и така са превели над 300 милиона
евро от инвеститори на Каймановите
острови, известни като офшорна зона
с либерални данъчни закони. Третият
обвиняем, според твърденията на разследването, е извършил престъпление,

което се изразява в умишлено пране на
пари и също е помогнал за прехвърлянето им в чужбина.
Според информацията на пръв поглед изглежда, че повдигнатите обвинения от прокуратурата в Билефелд
може да са свързани с наказателното
преследване на адвоката Марк Скот в
САЩ, който американската прокуратура сочи за един от перачите на Ружа. Иг-

натова се издирва по искане на властите
в САЩ, където нейният брат Константин
бе задържан и сътрудничи на властите
за разплитане на грандиозната финансова измама.
Един от обвиняемите от прокуратурата в Билефелд се представлява от адвокат Стефан Шуленберг, за когото в
Германия се знаело, че е действал като
личен консултант по правни въпроси на
Ружа. Шуленберг заявил, че обвиненият му в пране на пари клиент не е знаел,
че се изискват определени разрешителни за финансовите операции. По мнението на юриста вторият от обвинените е
действал добросъвестно и трябва да
бъде считан за невиновен.
Адвокат Майкъл Хойхемър, който защитава третия обвиняем, заявил, че ще
подаде молба да не бъде открито наказателно производство срещу клиента му
заради липса на достатъчно доказателства. По мнението на Хойхемър конкретната правна ситуация била сложна и допускала възможност от грешки, които не
трябвало да са за сметка на клиента му.
Съдът все още не е признал обвиненията.
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Бързите ваксини - медицинско
чудо или нещо гнило?
XКак одобриха препаратите срещу COVID-19 само за няколко месеца

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

С

valeria@bg-voice.com

ветът месеци наред тръпне
в очакване на откриване на
чудотворната ваксина срещу
COVID-19, която ще върне живота в добре познатия му вид.
Но с приближаването на масовата имунизация започнаха да се надигат и гласове, питащи за безопасността на разработените и тествани с безпрецедентна
скорост препарати.
Британците първи одобриха на пазара
да излезе продуктът на Phizer/BionTech, а
във вторник първите дози вече бяха инжектирани. Европейският съюз и САЩ
обаче все още се бавят с одобрението.
Регулаторната агенция за лекарства и
продукти за здравеопазването (MHRA)
на Обединеното кралство се възползва
от правото, което всяка страна от ЕС има
- при извънредни обстоятелства да даде
временно разрешение, без да чака разрешението на Европейската агенция за
лекарствата (ЕМА).
Според MHRA нейни специалисти синхронно следят изработването и тестването на ваксината от юни насам. Или,
както образно описа представител на
регулатора, процесът е като изкачване
на планина и „когато Pfizer/BionTech се
обърнаха към нас, ние не започвахме тепърва да събираме експедиция, а вече
бяхме на базовия лагер под върха". Остава само да се щурмува.

Как е в Европа
Всички останали в Европейския съюз,
включително България, изчакват решението на ЕМА, която насрочи заседание
„до 29 декември“.
Оценката на ваксината BNT162b2 ще
стане в ускорена процедура, а срокът
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зависи от това дали предоставените от
създателите данни са достатъчно изчерпателни и убедителни за качеството,
безопасността и ефективността на продукта. И ЕМА не влиза в процеса „на сляпо“ - началото на синхронния преглед на
първата порция данни започна още на 6
октомври, но това беше информация от
лабораторни проучвания, не от клиничните изпитания.
Условното разрешение за продажба на ЕМА има за цел да се отговори на
конкретна медицинска нужда на базата на данни, които са непълни в сравнение със стандартната и доста по-дълга
процедура. „Това се прави, ако ползите
от лекарство или ваксина, които веднага може да се предоставят на пациенти,
са повече от рисковете, произтичащи от
факта, че все още не са налични пълните
данни“, пише в обяснението.

Как действат в САЩ
В САЩ Федералната агенция за храните и лекарствата (FDA) насрочи заседанието си за ваксината на Pfizer/BionTech
за 10 декември (и на 17 декември за про-

дукта на Moderna). Освен това тази институция има различен подход и основният елемент в него е, че специалистите
в нея искат първичните данни от лабораториите и тестовете върху животни и
хора, а не преглеждат само обобщената
документация на компанията.
След като получи информацията, FDA
не разчита единствено на служителите
си, но и привлича консултанти, учени,
съветници и специализирани организации да споделят дали има някакъв проблем, за който са чували. В конкретния
случай това е много важно, защото Pfizer
и Moderna предлагат ваксина на основата на технология, която никога досега не
е използвана - основана на т.нар. информационна РНК.

Ползите и капаните
на „спешно разрешение“
Това, което вероятно още следващия
четвъртък FDА ще направи, е да издаде
„спешно разрешение за употреба". Терминът - както и в европейския случай
- не означава, че е доказана ефективността и безопасността на ваксината, а

че има разумен баланс между ползите и
рисковете.
Професорите Джеръми Грийн и
Кристофър Робъртсън обаче припомниха за изданието The Conversation как тази
година FDA бързо одобри „любимия“ на
президента Доналд Тръмп хидроксихлорокин и оттегли одобрението няколко
месеца по-късно, когато бяха опровергани повечето твърдения за ефективност и
безопасност.
Сега около 40% от американците казват, че няма да си поставят ваксина, разрешена по бързата процедура, именно
защото нямат доверие в EMA. За мнозина „спешно“ означава и „рисковано, подозрително, отчаян ход“.
Затова се очаква FDA да издаде разрешително, тясно фокусирано върху групите за ваксиниране, които са в най-висок риск. През това време тестовете ще
продължават и в най-добрия случай към
началото на лятото на 2021 г. може да
има достатъчно научна информация и
убедителни данни от изпитанията, за да
се премине към позволение за масова
употреба.
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П

рез 2021 година ще се отдадем на борбата с пандемията. Вече в друга фаза,
малко по-достоен противник ще бъдем, защото
вече сме подготвени с ваксини. Но за да
бъде обхваната значителна част от населението, ще отнеме вероятно цялата година“. Това сподели пред BG VOICE социологът Георги Стоилчев от неформалната
група „Science in the crisis“.
Toй добави, че не е сигурен дали България ще успее да покрие нужните 70%,
които са заветни за индуциран имунитет. Социологът припомни още, че вирусът за една година не се е променил. Останал е
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И 2021 година ще бъде
белязана от COVID-19
X„Ще сме по-достоен противник на заразата, но вероятно

битката ще отнеме година“, смята социологът Георги Стоилчев

„

Тръмп смятам, че разнопосочните послания, които той отправи още в самото
начало на пандемията, повлияха много
лошо не само на ситуацията. Затова личната отговорност е толкова важна. И затова посланията от публичните личности
трябва да бъдат едни и същи“, допълни
той.
Георги Стоилчев акцентира и на статистиките, които показват, че САЩ е страната с най-много болни от коронавирус.
Той смята, че е невъзможно да се правят обективни сравнения, тъй като стана
ясно, че в някои страни няма адекватна
статистика.
От друга страна, мерките, които американското правителство взе за овладяване на епидемията

все така заразен
и много противоречив
В същото време и непредсказуем, което прави трудна задачата да успеем да се
справим с него за кратко време.
Стоилчев си обяснява изгубеното доверие на хората във ваксините с динамичната 2020-та и сериозните изпитания,
които тя поднесе на човечеството.
„Хората нямат доверие, защото това е
психологически феномен, който се появи в началото на пандемията. Заради извънредната ситуация, която се случи толкова бързо и непонятно откъде, всеки
започна да си щади психиката на подсъзнателно ниво. Започнаха да си измислят
причини за появата на вируса. Процес,
който се пренесе и върху ваксините.
Смятам, че разбиранията ни са поставени на сериозно изпитание. Никой не си
бе представял, че преди една година ще
му се наложи за Нова година да си остане
вкъщи или да не осъществи пътуване поради причини, които не зависят от него“,
добави още той.
Социологът припомни и началото на
първата вълна през пролетта, когато
България бе похвалена от редица други страни като държавата, която успя да
предприеме навременни мерки.
„Сега обаче, подбуждани изцяло от
икономически причини, много дълго отлагахме вземането на мерки. Дори те да
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за много наблюдатели
са закъснели

бъдат разхлабени на 21-ви декември, със
сигурност

няма да сме стигнали
до резултата
който искаме – а именно случаите да са
няколкостотин на ден, а не няколко хиляди. В най-добрия случай ще ги намалим
между 30 и 50%, но това е в най-добрия
случай. И все пак смятам, че заради поведението на част от обществото няма да
постигнем толкова добри резултати. Още
повече, че много от тестовете, които се
правят, са антигенни, а не PCR. А антигенните не влизат в официалната статистика.
И тук проблемът не е самата статистика, а
това, че много голяма част от обществото
се отнася безотговорно към здравето си“,
коментира ситуацията в България създателят на „Science in the crisis“.
Той напомня и че тенденцията, която
донесе коронавирусът, както и недоверието се забелязват не само в България,

а и във всяка една страна по света. Стоилчев подчерта, че в такива моменти

ролята на авторитетните
личности
е важна и тя трябва да се използва разумно.
За пример социологът даде тримата
бивши президенти на Съединените щати
– Барак Обама, Джордж Буш и Бил Клинтън, които ще се ваксинират пред телевизионните камери. Целта на кампанията е
да покаже на американците, че ваксинирането е безопасно. Подобни призиви е
имало и към българския щаб, за да убедят населението, че ваксината няма да
им навреди.
„Смятам, че именно отношението на
Тръмп към пандемията му изигра лоша
шега на изборите. Често отговорността, която носим, върви с тази на хора, на
които вярваме – било то наши роднини
или политици, артисти и др. И в случая на

Вирусът успя да се разпространи многократно за отрицателно време, което
доведе до значителен брой регистрирани случаи. Освен забавените мерки, другата предпоставка е свободата, която хората там ценят, личните права и свободи.
Няма изречени забрани, а повечето американци не се вълнуват от препоръките на медицински експерти. Във Великобритания например първоначално също
се третираше по този начин епидемията.
Именно заради грешните послания и забавените мерки те пък са с огромен брой
смъртни случаи.
„Не се събирайте със семействата си
по празници. Останете вкъщи, останете
с хората, с които живеете на едно място.
Не се срещайте. Мийте си ръцете. Освен
да носите маски, сменяйте ги и ги дезинфекцирайте. По възможност не се трупайте пред магазините за играчки или в
магазините за алкохол. Удоволствието,
което ще си доставите лично, това, че ще
подарите на някого подарък или че ще
пиете заедно по празници, няма да е равно на нещастието, което бихте изживели,
ако нещо се случи с вас или вашите близки“, довърши Стоилчев.
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Protect your world

COVID-19: Най-смъртоносната
седмица в САЩ

Auto Home Life Retirement
•

•

•

С

ъединените щати отчетоха най-смъртоносната седмица заради коронавируса от април насам. Битката със заразата са загубили 15 000 души. Броят на
заразените за миналата седмица се е увеличил с 19%, или близо 1,5 млн. инфектирани
само за тези 7 дни. Властите смятат, че негативните данни се дължат на събиранията около празника за Деня на благодарността. Заради масовото нарушаване на
мерките правителствени и здравни служители предупредиха, че броят на заразените и починалите ще расте още в предстоящите седмици и месеци.

Байдън залага на генерал
от резерва за Пентагона

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.

И

збраният за президент на САЩ
Джо Байдън е определил пенсионирания генерал Лойд Остин за
бъдещ министър на отбраната. Остин е
ръководил американските сили в Близкия изток при президента Барак Обама
и се е пенсионирал през 2016 г. Той ще
бъде първият тъмнокож американски
министър на отбраната и изборът му е
изненадващ. Очакваше се този пост да бъде зает от Мишел Флоурни, която щеше
да бъде първата жена, ръководител на армията.

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.

Жена изгоря в тежка
катастрофа в Атланта

Н

атоварено кръстовище в центъра
на Атланта бе затворено за часове след смъртоносна катастрофа
в понеделник сутрин. Около 9:45 сутринта в полицията е получен сигнал,
че джип Jaguar е бил откраднат от Hyatt
Regency. Когато на мястото пристига патрул, откраднатият автомобил се преобърнал и блъснал в полицейската кола. Според свидетели колата се ударила и в
уличен стълб. Жената, шофирала джипа, и спътникът й били сериозно обгорени.
Младият мъж излязъл от колата, но горял от глава до пети, твърдят свидетели.
Жената по-късно е обявена за мъртва.

Джорджия потвърди
победата на Байдън

И

збирателната администрация в
Джорджия брои три пъти резултатите от изборите. В понеделник
щатският секретар Брад Рафенспъргър
обяви, че щатът официално сертифицира резултатите от изборите, проведени
на 3 ноември. На пресконференция той
заяви, че обвиненията в широко разпространени измами са несъстоятелни. „Преброихме законно подадените бюлетини три пъти и резултатите останаха непроменени“, каза той. Според секретаря
на щата твърденията, циркулиращи в интернет, накърняват репутацията на държавата.

Ню Йорк отвори училищата
си за занятия

Н

якои ученици в Ню Йорк отново
се върнаха на училище след седмици на затворени училища заради коронавируса. Подновени бяха
присъствените занятия за децата в предучилищна възраст, децата в детските
градини и децата от пети клас, чиито родители са избрали те да учат по смесена система, съчетаваща онлайн обучението
и присъствените часове. От четвъртък в училище ще се върнат и учениците със
специални потребности от по-горни класове. Учениците в средните училища и в
гимназиите ще продължат да учат дистанционно поне до края на ученическата
ваканция за празниците.
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Тръмп: За едни екзекуция,
за други - помилване
XПрез 2020 г. са екзекутирани повече хора, отколкото през последните 60 г.

В

САЩ днес смъртното наказание се изпълнява в по-малко
от половината щати. Екзекуциите са рядкост и на федерално ниво - от 2003 година
насам те фактически бяха прекратени.
До 2020-а, когато президентът Доналд
Тръмп избра Уилям Бар за главен прокурор.

2020-а - годината
на екзекуциите
През 2019-а Бар обяви, че иска „справедливост за жертвите на най-ужасните престъпления“, т.е. смъртното наказание да започне да се прилага отново.
Правителството надделя в правния
спор по въпроса и на 14-и юли осъденият за убийството на трима души - Даниел Люис Лий, беше умъртвен с инжекция. През следващите четири месеца
още осем души последваха съдбата му.
Толкова много хора не са били екзекутирани през последните 60 години,
пише „Дойче веле“. Преди Джо Байдън
да встъпи в длъжност, се очаква да бъдат изпълнени още пет смъртни присъди. Главният прокурор е този, който има
решаващата дума за това дали някой от
осъдените да умре.
Преди няколко дни министерството
на правосъдието, ръководено от Бар,
публикува промяна в правилата за изпълнение на съдебните решения. Според документа методите за изпълнение
на смъртната присъда трябва да бъдат
разширени. На федерално ниво осъдените на смърт в бъдеще ще бъдат убивани не само със смъртоносна инжекция
или в отделни случаи на електрически
стол, както беше досега, но и чрез обесване, отровен газ или разстрел. Според
законите на отделните щати, тези методи са принципно легални, ако основното средство за умъртвяване - инжекцията, не е налично, или ако осъденият
избере друг начин за екзекуция. Чрез
новите правила се цели да се избегнат
забавянията, ако веществото за инжектиране липсва - например ако произ-
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водителят откаже да го предостави за
тази цел.
Според адвокатката по наказателно
право Алексис Хоуг кампанията на администрацията, свързана със смъртното наказание, е политически мотивирана. „Да се бориш решително срещу
престъпността се смята за една от рецептите за успех“, казва тя. Но в решенията за екзекуциите прозира и расизъм.
Следващият, който трябва да бъде екзекутиран, е чернокожият Брандън Бърнард. Той бе осъден на смърт от почти
изцяло бял съдебен състав, и то за престъпление, което е извършил като тийнейджър през 1999 година.
На фона на големия брой екзекуции
в САЩ,

един случай на помилване
също повдигна сериозни въпроси в последните дни от мандата на Тръмп. Федералният окръжен съд във Вашингтон
публикува документи, в които се говори
за подкуп срещу осигуряване на помилване от страна на американския президент. Имената на заподозрените са заличени.
Според обвинението двама души
явно са се обърнали към водещи фигури в Белия дом и са им предложили

пари. В замяна са поискали помилване или поне смекчаване на присъда от
президента. В текста на преписката съдията посочва, че молбите за помилване се отнасят до вече направени дарения в кампанията с обещание за още
средства. Не е ясно какъв отговор е бил
получен от президентската администрация.
Министерството на правосъдието, което в САЩ изпълнява и ролята на
Главна прокуратура, разследва случая,
но за момента представители на правителството не се разглеждат като потенциално замесени. Белият дом не е коментирал случая.

Тръмп планира
„превантивни
помилвания“
Доналд Тръмп може да помилва още
няколко души преди изтичането на неговия мандат на 20 януари. Бивши президенти като Барак Обама се възползваха от това си право до последния ден
на поста. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че
Тръмп е говорил със съветници относно „превантивни помилвания“ на трите му най-големи деца - Доналд Тръмпмладши, Ерик и Иванка, както и за зет
му Джаред Къшнър, който е и негов съ-

ветник. Тръмп е изразил загриженост
пред своите съветници, че при бъдещия президент на САЩ Джо Байдън Министерството на правосъдието може да
„отмъсти". Байдън вече заяви, че за разлика от Тръмп, няма да използва Министерството на правосъдието, за да разследва политическия си опонент.
Преди дни Тръмп помилва бившия си
съветник по националната сигурност
Майкъл Флин. Пенсионираният генерал
Флин беше осъден във връзка с аферата за руско влияние на президентските
избори в САЩ през 2016 година. Флин
беше съветник по националната сигурност в Белия дом за малко повече от три
седмици през 2017-а. В хода на разследването на аферата за руското влияние
той призна, че е излъгал ФБР.
През юли Тръмп пък помилва своя
дългогодишен съветник Роджър Стоун.
И други негови приближени ще се надяват на намесата му до последния момент. Сред тях са неговите съветници от
предизборната кампания през 2016-а
Рик Гейтс и Джордж Пападопулос, които
също като Флин бяха осъдени във връзка с разследвания за Русия. Във Вашингтон се спекулира, че Тръмп може да се
опита да помилва и себе си за евентуални нарушения на закона.
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Новите стимули в САЩ –
за 1 трилион долара
XПомощите може да започнат да се изплащат преди Коледа

П

ланът за новите стимули
в САЩ е на стойност 908
млрд. долара и представлява възможност за обединение и на демократите, и на
републиканците след месеци на неразбирателства, пише Yаhоо Fіnаnсе.
Oт тaзи cyмa 160 млpд. дoлapa щe ca
зa мecтнитe пpaвитeлcтвa - мяpкa, кoятo
peпyбликaнцитe нe пoдкpeпяxa, кaтo щe
имa и зaщитa нa paбoтoдaтeлитe cpeщy
дeлa oт cлyжитeли зa зapaзявaнe c
кopoнaвиpyc нa paбoтнoтo мяcтo - нeщo,
кoeтo дeмoкpaтитe нe пoдкpeпяxa.
„Bceки щaт, кoйтo нe пoдкpeпя пoдoбнa мяpкa, нe миcли мнoгo дълбoкo пo
въпpoca, зaщoтo aкo aз бяx глaвeн изпълнитeлeн диpeктop, никoгa нямaшe
дa зaпoчнa бизнec там, къдeтo мoгaт дa
мe cъдят зa зapaзявaнe c кopoнaвиpyc
нa paбoтнoтo мяcтo“, кaзa Mит Poмни.
Дpyги 288 млpд. дoлapa щe ca зa пoдкpeпa нa мaлкия бизнec чpeз Пpoгpaмa
зa зaщитa нa дoxoдитe и пpoгpaмa зa зaeми пpи икoнoмичecки щeти и бeдcтвия.
Oщe 180 млpд. дoлapa щe бъдaт нacoчeни към „зaщитa пpoтив бeзpaбoтицaтa". C
нoвия плaн бeзpaбoтнитe щe пoлyчaвaт
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пo 300 дoлapa ceдмичнo.
Cpeдcтвa щe бъдaт зaдeлeни и зa
финaнcиpaнeтo и paзпpocтpaнeниeтo
нa вaкcини, тecтoвe, пpocлeдявaнe нa
бoлнитe oт кopoнaвиpyc, oбpaзoвaниe,
гpижa зa дeцaтa и дpyги coциaлни ycлyги.
Цeлтa e тoзи пaкeт дa e в cилa

дo кpaя нa пъpвoтo
тpимeceчиe
нa cлeдвaщaтa гoдинa. Toгaвa Джo Бaйдън вeчe щe e вcтъпил в длъжнocт
кaтo пpeзидeнт и щe мoжe дa зaпoчнe
coбcтвeни пoлитики.
Междувременно стана ясно, че има
шанс преди Коледа да бъде отпуснат
втори кръг от финансовите стимули. Ако
бъде приет законът за облекчение, плащанията могат да започнат след 12 дни,
което означава, че нуждаещите се могат
да получат 1200 долара преди Коледа.
Миналата седмица лидерът на мнозинството в Сената Мич Макконъл каза,
че предложението за финансови стимули е получило зелена светлина от
Тръмп. Републиканецът заяви, че се надява Тръмп наистина да подпише предложението.
Лидерът на мнозинството в Сената заяви, че „има отговор“ и се надява предложението да бъде подписано бързо.
Във вторник председателят на Камарата
на представителите Нанси Пелоси и финансовият министър Стив Мнучин говориха за първи път от края на октомври.
Мнучин заяви пред репортери, че ще
се съсредоточи върху законопроекта за
разходите, който Конгресът трябва да
приеме преди 11 декември, за да се избегне спирането на правителството.
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Откритите работни места в
САЩ – по-малко от очакваното
XТова показва неравномерно възстановяване на пазара на труда на фона на нови ограничения

А

бяха наложени нови ограничения върху
дейността на компаниите. Това може да
ги накара да съкращават служители или
поне да не назначават нови.
Седмичните данни за заявленията за
подкрепа при безработица, на които политиците и инвеститорите разчитат по
време на пандемията за навременна информация за пазара на труда, попаднаха
в полезрението тази седмица, след като
правителствен наблюдател заяви, че данните са неверни. Министерството на
труда се съгласи да изясни как се отчитат молбите при безработица в седмичния си доклад, но говорител на агенцията заяви, че отделът не очаква промени
в методологията.
Други данни от Министерството на
търговията предполагат, че икономическото възстановяване от блокиранията
през пролетта е продължило. Потребителските разходи и продажбите на дребно се увеличиха през октомври макар и
с по-бавни темпове в сравнение с предходните месеци. Продажбите на новопостроени жилища през октомври останаха близо до най-високото си ниво от
повече от десетилетие.

мериканските компании са
създали по-малко работни
места през ноември в сравнение с предварителните
прогнози. Това е сигнал за
забавяне на темпа на намаляването на
безработицата, тъй като случаите на коронавирус нарастват и някои правителства започват да налагат нови ограничения, съобщава Bloomberg.
Броят на работните места в САЩ е нараснал с 307 хил. през ноември, което
е най-малкият ръст от юли насам, след
увеличение с 404 хил. през предходния месец, показват данните на ADP
Research Institute, публикувани миналата седмица.
По-бавният от очакваното темп на наемане илюстрира неравномерното възстановяване на пазара на труда, тъй като
Covid-19 продължава да се разпространява, а някои щати и местни правителства въвеждат нови ограничения за
ресторантите, търговията на дребно и
пътуванията.
Доставчиците на услуги са създали
276 хил. нови работни места през ноември благодарение на секторите

свободно време
и хотелиерството
здравеопазването и бизнес услугите,
става ясно още от данните на ADP.
Междувременно бяха оповестени и
данни, според които новорегистрираните безработни през последната седмица намаляват изненадващо, макар и
нивото им да остава високо сред втората вълна на пандемията.
През по-миналата седмица общо 712
000 американци са подали такова заявление за държавна подкрепа, със 75 000
по-малко отпреди седмица, съобщи в
четвъртък Министерството на труда във
Вашингтон. Икономистите, анкетирани
от Ройтерс, бяха очаквали спад само до
775 000.
Страдащият пазар на труда е едно от
най-големите предизвикателства пред
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бъдещия президент на САЩ Джо Байдън. Повече от 22 милиона работни места са загубени вследствие на пандемията, от които само около 12 милиона са
възстановени до момента.
На фона на продължаващите страдания на пазара на труда, председателят
на Федералния резерв Джеръм Пауъл
счита, че има спешна нужда от действия
от страна на държавата - особено защото

програмите
за подпомагане
на безработните
изтичат в края на годината. Най-вече
групите с по-ниски доходи са изложени
на риск в тази ситуация.
Тъй като броят на новите положителни тестове за коронавируса наскоро
достигна рекордни нива, на много места
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Как да извлечем максимална
полза от кредитните карти?
XКога да ги използваме и какво е предимството им пред други задължения

НЕВЕНА
ГЕОРГИЕВА

O

nevena.georgieva@bg-voice.com

творих собствен бизнес
преди две години. Почти
ми свършиха спестяванията и нито една банка не
иска да ми даде заем. Да
взема ли втора ипотека на дома си, или
да започна да трупам дългове по кредитните си карти?
Никога, за нищо на света, при никакви обстоятелства не вземайте втори
заем срещу къщата си, за да можете да
поддържате бизнес разходите си. Така
влязохме в рецесия през 2012 г. и това
доведе до милиони домове, отнети от
банките, и хора, останали на пътя и без
работа. Ако бизнесът ви се провали, ще
загубите къщата си. По-добре натрупайте заеми по кредитните си карти - това е
необезпечен дълг. Ако не можете да ги
изплатите, кредитните ви точки ще пострадат много, но поне ще имате покрив
над главата си. Дори и да обявите личен
банкрут, кредиторите имат право да ви
вземат всичко освен дома.
Друга грешка, често правена от предприемачите, е, че изваждат всичките си
пари, спестени за пенсионните години,
и ги

изразходват
за няколко месеца
върху бизнеса. Ако сте в толкова лошо
финансово положение, че ви се налага да затворите пенсионните си сметки,
явно е, че бизнесът ви скоро ще банкрутира - какъв е смисълът да застрашите
старините си само за да отложите банкрута с няколко месеца? Първо, пенсионните сметки са застраховани срещу
банкрут, така че дори и да обявите личен банкрут и да ви вземат всичко друго, поне ще ви останат спестяванията за
годините, когато няма да можете да изкарвате повече доходи. Второ, ще трябва да платите 10% наказателен данък за
това, че сте изтеглили пенсионните си
средства, преди да сте навършили 59 ½
- отгоре на редовния данък „Доход“, който ще трябва да платите върху изтеглената сума.
Просто не си заслужава. Най-доброто разрешение е да отворите кредитни
карти в кредитен съюз (credit union), защото банките могат да вдигат лихвените си проценти, когато си пожелаят и без
никакъв таван. Виждала съм невероятни лихвени проценти - като например

18

35% - направо невъобразимо висока лихва в днешния икономически климат, където лихвените проценти по заемите се въртят около
4-5% за хора с добра кредитна история. Кредитните съюзи нямат
право (по закон) да ви таксуват
повече от 18% лихва. Така че дори
и да имате много ниски кредитни
точки, пак няма да платите повече
от 18% (да не говорим за умопомрачителните 35%).
Ето още един интересен казус
от читател.
Банката, издател на кредитната
ми карта, ми изпрати чек с предложение за заем с 0% лихва за
12 месеца. Да го използвам ли, за
да изплатя студентския си заем
в размер на $10 000 с 9.75% лихвен процент? Почти съм сигурна,
че мога да изплатя $10 000 за една
година, тъй като току-що получих
повишение на заплатата. Ако не
мога да изплатя сумата за една година,
лихвата по кредитната ми карта ще се
покачи до 11.95%.
Това без съмнение е най-доброто разрешение на проблема. Щом финансовата институция ви е дала

заем с 0% лихва
за 12 месеца
това означава, че кредитните ви точки са доста високи - възползвайте се от
тази страхотна оферта, защото не много хора я получават. Кредитните карти
представляват необезпечен дълг - те не
са подсигурени от кола, къща или друга придобивка. Така че ако не успеете да
изплатите заема по кредитните си карти, в никакъв случай не е толкова фатално, както би било неизплащането на
студентските ви задължения. Да, финансовата институция може да ви осъди и
ако спечели делото, може да започне
да спира пари от заплатата ви, но поне
няма нещо, което може физически да ви
вземе (къща, кола и т.н.). Пък и това се
случва много рядко, защото банката би
загубила много пари и време и едва ли
би започнала да ви съди за $10 000.
За разлика от кредитните карти, студентските дългове са неопрощаеми при
обявяване на банкрут, а и частните студентски заеми имат постоянно нарастващи лихвени проценти. Така че ако се
разболеете и не можете да работите или
пък загубите работата си, $10 000 ще се
превърнат в $20 000, после в $30 000 и
след 10 години като нищо може да се
окаже, че дължите $100 000. Всеки път,
когато имате възможност

да прехвърлите
студентски заеми
в дълг по кредитните си карти (със сравнително по-нисък процент), непременно го направете - това е най-разумното
финансово решение.
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Как Amazon, Facebook, Apple
влияят на пазара на имоти в САЩ
XРастящото търсене засилва опасенията от ръст на наемите и класово разслояване
сектор след изобретяването на двигателя с вътрешно горене“, казва Рой Марч,
главен изпълнителен директор на инвестиционната банка Eastdil Secured.
Търсенето от големите технологични
компании показва колко бързо продължават да растат тези компании

огромните
кешови наличности

Н

ай-големите американски
технологични
компании
дават тласък на заспалия
сектор на бизнес имотите,
превръщайки се в големи
наематели и купувачи на офис и други
площи, докато много нетехнологични
компании опитват да прекратят наемните си договори, пише Wall Street Journal.
Пет от най-големите собственици на
имоти в технологичната индустрия –
Amazon, Facebook, Apple, компаниятамайка на Google, Alphabet и Microsoft,
заедно наемат около 54,7 млн. кв. м недвижими имоти в САЩ, сочат данни на
CoStar Group. Това е повече от всички
офис площи в Ню Йорк и се равнява на
около 220 сгради с размерите на Емпайър Стейт Билдинг.
Растящото търсене на недвижими
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имоти от технологични компании е от
полза предимно за големи и малки градове, въпреки че също така засилва опасенията от растящи наеми и гентрификация (процес на промяна на характера
на даден квартал чрез притока на позаможни хора и компании – бел. ред.).
Пристигането на големи технологични
компании обичайно води до приток на
добре платени служители и

пълни хазната
на града
с приходи от имотни данъци. Тяхното
присъствие има положителни последици, като помага за стимулирането на
търговията на дребно, ресторантите и
други компании, пише Investor.
Макар Facebook, Microsoft и Google
да твърдят, че ще подкрепят работата от

вкъщи и след пандемията, това изглежда не намалява апетита им към складове, центрове за данни, магазини и дори
повече офис площи. Само през тази година петте технологични гиганта са разширили имотното си присъствие с над
една четвърт, най-бързият темп през последните десет години.
Други индустрии се разширяваха агресивно в миналото - като финансовите
услуги в началото на 80-те години на миналия век или промишлените компании
през 60-те години на миналия век, но
брокери твърдят, че въздействието на
големите технологични компании върху
имотните пазари е безпрецедентно.
„Това е може би най-добрата възможност в историята на имотната индустрия. Не мисля, че някога сме имали подобно търсене, стимулирано от един

с които разполагат, и намалените през
последно време цени на пазара на бизнес имоти заради COVID-19.
Влиянието им върху имотния пазар
отразява доминацията им в социалните
мрежи, в търсенето в интернет, онлайн
рекламата и електронната търговия.
Тези пет компании помагат и за стимулирането на фондовия пазар, където съставляват значителен дял от индекса S&P
500 и изиграха ключова роля за оттласкването му от дъното през март.
Пандемията само направи тези компании по-доминиращи на пазара на недвижими имоти. Докато повечето други компании се въздържат от имотни
трансакции на фона на несигурността
за икономиката и растящата популярност на работата от разстояние, Amazon,
Facebook и други подобни компании
продължават да наемат и купуват площи.
„Смятаме, че след пандемията в крайна сметка ще продължим да вършим поголямата част от работата си в офиса.
Смятаме, че голяма част от най-добрата
работа, която правим, се върши в офиса, където служителите могат да се събират, да работят заедно, за да разрешават
проблеми и да си сътрудничат“, казва
Джо Шоетлър, вицепрезидент за глобалните имоти в Amazon.
Доминацията предизвиква и безпокойство. Влиянието на индустрията върху наемите на апартаменти прави градовете по-недостъпни за много
дългогодишни жители. Това превръща
големите технологични компании в мишена на активистите, борещи се срещу
гентрификацията.
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Български стартъп за лесно
паркиране се насочи и към САЩ
XПлатформата е снабдена със сензори, които откриват свободни места за паркиране

Б

ългарска компания създаде
приложение за улеснено паркиране в градовете и се насочи към подобряване на трафика. Стартъпът SensIT разчита на
различни сензори, които решават проблема с намирането на свободните паркоместа в града. Иновацията вече е изпробвана в София, където е доказано, че
шофьорите губят по около 12 минути, докато намерят къде да паркират.

Платформата обаче излиза извън пределите на българската столица и дори извън България. Сега компанията разработва новата си версия 9, която предполага
интеграцията на комуникационен чип,
позволяващ използването на сензорите в
световен мащаб.
„В момента сме в процес на сертификация в Америка, но сме насочени и към
европейския пазар“, разказа съоснователят на SensIT Димитър Павлов пред

At BankFinancial, we know the past few months have
been difficult. As your community bank, we are here to
help you get through 2020 and any financial needs
that may arise.
These are a few personal credit options available:
SurePay® and LifeLine of Credit.
Personal lines of credit tied to
your checking account.
Loan On Deposit.
Great option for those
that do not want to
use their savings.
BankFinancial Visa®
Credit Card.
Designed to match
your different needs.
To learn more,
visit BankFinancial.com
or call 1.800.894.6900.

BloombergTV.
Създателите на приложението са убедени, че то ще намали времето за намиране на свободно паркомясто, което е в голяма полза както за пешеходците, така и
за водачите. Това от своя страна ще даде
още един положителен резултат. Значително

ще намалеят
вредните газове
отделяни от автомобилите при движението им продължително време в търсене на място за паркиране. От друга страна, местната община, която използва тази
платформа, ще има пълна статистика какво се случва с цялата зона за паркиране –
каква част от нея е заета, колко свободни
места има във всеки момент. Платформата също дава възможност за контрол на
специализираните места за паркиране –
за хора в неравностойно положение. „Ако
системата от датчици се интегрира по
всички улици, платформата може да регистрира дори спукване на водопроводна тръба”, категоричен е Павлов.
Стартирането на начинанието обаче
не е лесно. Основните предизвикателства пред това са сформирането на екип
и подбирането на правилните технологии
- като самите сензори, комуникацията,
ниско консумиращи елементи, които позволяват дълго използване на батерии във
външна среда, обясни Павлов. Той е категоричен, че финансирането не е особено
голяма трудност.
„В момента

търсим инвестиции
спрямо етапите
които изпълняваме. Имаме пилотни прототипи, имаме пилотни сензори, инсталирани в София и Бургас, а в момента готвим проект от 2000 сензора и тогава вече
ще ни бъде необходимо по-голямото финансиране“, обясни Павлов.
Готовите прототипи представляват
съвкупност от самите сензори, софтуерна платформа, която ги управлява, мобилен софтуер под формата на приложение,
което ще бъде използвано от клиентите, и
още едно друго приложение, което е необходимо за калибрацията и първоначалната инсталация на сензорите, обясни госът. По думите на Павлов бизнес моделът

Кадър: BloombergTV
Димитър Павлов

на SensIT не предвижда разговори с крайни клиенти, а с партньори, които от своя
страна вече са отговорни за интеграцията, тъй като и от тях зависи комуникацията със сензорите. Един от първите партньори е от Флорида.
Относно бъдещите цели на компанията, Павлов заяви, че догодина трябва да
бъдат реализирани 10 хил. сензора. Екипът също така има идея да разшири серията си на производство с

различни видове сензори
А начинанието на Павлов и съмишлениците му не остава незабелязано. През
лятото на 2020 година те се наредиха сред
големите победители в националното
състезание за стартъпи, организирано от
фонда за дялови инвестиции Innovation
Capital. Освен славата, SensIT получиха и
50 хил. евро, с които да продължат развитието на проектите си. Победата беше
извоювана в битка с над 100 стартиращи
компании, които се бориха да спечелят
финансиране за своите проекти, защитавайки идеите и бизнес плановете си.

1.800.894.6900 | BankFinancial.com
Кадър: BloombergTV

All credit products are subject to approval.
Сензорите, които помагат за улесненото паркиране.
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Българи създадоха първата
мрежа за доставки с дронове
XБратята Константин и Свилен направиха революция в международните доставки на стоки

Д

вама братя от България направиха революция в международните доставки на
стоки.
Техният
стартъп
Drоnаmісѕ създаде пъpвaтa в
cвeтa мpeжa зa дocтaвĸи c дpoнoвe. Tя
oбxвaщa Eвpoпa и вeчe бяxa пpeдcтaвeни пapтньopcтвa c пeт лeтищa нa Cтapия
ĸoнтинeнт - в Бeлгия, Xъpвaтия, Финлaндия, Итaлия и Швeция, пишe Тrеndіng
Торісѕ.
Cпopaзyмeния ca пoдпиcaни и c чacтни лeтищa и гpyпи, ĸoитo oпepиpaт нaд
35 aepoгapи в 11 eвpoпeйcĸи дъpжaви.
Цeлтa нa Drоnаmісѕ e

дa cвъpжe 300 млн. дyши
и дa им пpeдocтaви дocтъпнa ĸaтo цeнa
ĸapгo ycлyгa, пpи ĸoятo cтoĸитe идвaт
caмo зa дeн, в тpи ĸлючoви oблacти: eтъpгoвия, лeĸapcтвa и cпeшни дocтaвĸи.
Братя Рангелови, Константин и Свилен, основават стартъпа си през 2014 година. Техният първи карго дрон се казва
Black Swan (Черен лебед).
„Когато през декември 2013 г. „Амазон“ показа за първи път тяхната концепция за дронове за доставки, брат ми
Константин беше в Холандия, а аз се бях
върнал в България. И двамата бяхме на
мнение, че тези малки дронове не стават за 95% от световното население,
или поне ще минат десетилетия, преди градовете да се преобразят в среда,
благоприятна за такъв тип доставки. Замислихме се върху тези бариери“. Така
започва разказът за успеха, споделен от
Свилен Рангелов пред MedisBriks преди години. Той е завършил икономика
в американски колеж през 2007 г., след
което редува периоди на работа и предприемачество. Брат му Константин е
работил за компания, която произвежда
части за самолети и космически апарати, като преди това е следвал аерокосмическо инженерство в технически университет в Холандия.
„Една от работите ми преди това беше
във фирма за експресни доставки на
храна и препятствията на наземните
доставки в градска среда ми бяха повече от ясни, така че малките дронове

създават повече проблеми
отколкото решават”, категоричен е още

Сн.: Bglobal
Двамата братя Константин и Свилен (вдясно) работят по дрон, който ще промени транспорта в света.

Свилен. И задава поредица от въпроси: Ако живееш на третия етаж, как ще
дойде дронът? Ще отвориш ли прозореца да влезе устройство, управлявано от
чужд човек, или от компютър, до който
нямаш достъп, ще го пуснеш ли ей така в
дома си, при децата си? И още – как знаеш, че е приятелски, а не фалшив, и че
това в кутията, което носи, е поръчката? Не по-малко въпросителни се крият
зад въпроса как ще се гарантира целостта на доставката по пътя, например при
лошо време или от набези на буйни тийнейджъри с въображение. Решението
на всички тези въпроси е страшно скъпо, смята българинът.
Затова двамата с брат му се вглеждат
в другия край на спектъра – към големите товарни самолети на „Еърбъс“ и „Боинг“, които сами по себе си са огромно
капиталовложение (и затова само 2 фирми развиват този бизнес в света и още

Сн.: mediabricks.bg
Черният лебед.
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2-3 държави се опитват да ги настигнат).
„Някъде по средата обаче, при малките
самолети, ситуацията не е дуополистична и има повече производители. Това ни
подсказа, че капиталовложенията там са
по-разумни. Пак са прекалено големи за
България, но не са чак необозримо и недокосваемо големи“, обяснява Свилен.
Тук проблемът е, че много от тези фирми за малки самолети са на загуба и постоянно са в риск да фалират, защото
оборотите са малки. А това е бариера за
иновациите.
На базата на този анализ двамата братя се насочват към самолет с изцяло нов
дизайн, с размерите на дву- или четириместен лек самолет, който да може

да пренася 350 кг
на 2500 км
„Избрахме товар, колкото горе-долу можеш да побереш в една баничарка, защото за дрон със самолетна форма винаги ще трябва писта. И колкото и
къса да е, това означава, че винаги последната миля ще трябва да се пренася
по друг метод, а най-разпространените
средства за това, особено в Азия и Африка, са леките автомобили“, разказва
Константин.
Следват редица процедури, търсене и
печелене на инвеститори, участие в състезания и победи в конкурси. И днес успехът е налице.
Πъpвитe пeт лeтищa в мpeжaтa
за доставки на българите вĸлючвaт
пoпyляpни ĸapгo дecтинaции, ĸaĸтo и
нoвoвъзниĸвaщи. Haпpимep лeтищeтo
Lіègе в Бeлгия cлyжи ĸaтo eвpoпeйcĸи
xъб нa гигaнтa в e-тъpгoвиятa Аlіbаbа
и пpeз 2019 г. пpeз нeгo ca пpeминaли

cтoĸи c oбщo тeглo 902 xил. тoнa.
Лeтищeтo Вrеѕсіа в Итaлия cлyжи ĸaтo
нaциoнaлeн xъб зa пoщeнcĸия oпepaтop
нa cтpaнaтa и пpeз нeгo пpeминaвa
гoлям дял oт зaĸyпeнитe пpeз интepнeт
cтoĸи.
Ocтaнaлитe тpи, ĸaзвaт oт Drоnаmісѕ Ѕkövdе в Швeция, Ѕеіnäјоkі във Финлaндия и Оѕіјеk в Xъpвaтия - ca нa път дa ce
пpeвъpнaт в peгиoнaлни xъбoвe cлeд
изпълнeниe нa плaниpaни aмбициoзни
инвecтициoнни пpoгpaми.
"Ocтaнaлитe 30 лeтищa ca caмo
пъpвaтa чacт oт пo-гoлямaтa ни цeл.
B Бългapия и в мнoгo дpyги мecтa в
Eвpoпa въздyшният ĸapгo тpaнcпopт
дocтигa дo мнoгo мaлъĸ бpoй гpaдoвe,
мaĸap чe инфpacтpyĸтypa cъщecтвyвa",
ĸaзвa Cвилeн.
Mpeжaтa нa Drоnаmісѕ щe ocигypи

дocтaвĸи в cъщия дeн
нe caмo в гoлeмитe гpaдoвe, нo и във
вcяĸo ceлищe - бeз знaчeниe ĸoлĸo e
мaлĸo или oтдaлeчeнo. "Ceгa, пoвeчe oт
вcяĸoгa, e жизнeнoвaжнo дъpжaвитe
дa ocигypят нeпpeĸъcнaтa тъpгoвия и
вepиги зa дocтaвĸи cъc cъceдитe cи - и
нaшaтa мeждyнapoднa мpeжa щe нaпpaви тoчнo тoвa", дoпълвa тoй. Πъpвaтa
cтъпĸa e Drоnаmісѕ дa ocигypи cтaндapтизиpaнoтo cи oбopyдвaнe - ĸaмepи,
aнтeни и дpyги - във вcяĸa лoĸaция, и
нaeмaнeтo и oбyчeниeтo нa пepcoнaл,
ĸoйтo дa oбcлyжвa пoлeтитe.
Bceĸи oт дpoнoвeтe нa Drоnаmісѕ
щe имa ĸaпaцитeт oт 350 ĸм и щe мoжe
дa изминaвa дo 2 500 ĸм, ĸaтo тaĸa щe
нaмaли вpeмeтpaeнeтo, paзxoдитe и
вpeднитe eмиcии c дo 80% cпpямo тpaдициoнния въздyшeн тpaнcпopт.
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От Русе до Лондон:
Разказът на една българка
XТатяна Даскалова е поетеса, избрала да емигрира в британската столица

Л

ондон е сред местата по света, приютило не един и двама българи и дало им възможност да разгърнат себе
си и способностите си. Татяна Даскалова доказва това. Тя поема по
пътя на емиграцията още преди 17 години, а днес е влюбена и в британската
столица, колкото и в морските столици
на България Варна и Бургас.
Татяна е поетеса от Русе, но през 2003
година решава да се отправя.и към Великобритания, изкушена от възможността да научи повече за чуждия свят
и западната култура. Като дипломиран
журналист, Татяна прилага комуникационните си умения и в работата си на
Острова. Там създава своя фирма за помощ в домакинството и така помага на
десетки българки да получат легална
работа. Едновременно с това работи
като детегледачка към английска компания в Лондон, което й дава възможност
да опознава различни хора и култури в
космополитния град.
Мегаполисът също я опознава. Силно
я впечатлява реакцията на едно малко
английско момиче, когато му показала
снимка на българка, облечена в народна носия. Тогава детето с възхищение
попитало дали жената на снимката е истинска принцеса. Това очаровало Татяна. Тя споделя, че е изживяла много подобни мигове на

гордост от това,
че е българка
„Живея в Лондон и се чувствам прекрасно тук. Пиша за България в стихове,
защото тя е част от сърцето ми и винаги
ми липсва! Официално в Обединеното
кралство живеят над 200 хил. наши сънародници. Аз много пътувам из страната и така научавам за другите, смесваш
се с тях, но и разпространяваш своята
собствена култура и бит на чужда територия“, разказа Татяна пред БНР. Тя споделя, че на Острова се установяват основно образовани българи. Други идват,
за да натрупат опит, учат и се връщат в

България. Но началото винаги е трудно.
„Когато дойдох в Лондон, в периода
преди влизането ни в ЕС трябваше да си
издадем т.нар. бизнес визи, за да създадем нашите фирми. И постепенно започнахме да се интегрираме, станахме поотворени като хора, научихме се да си
помагаме. Любовта, уважението между
хората – те са на преден план. Сега, във
времето на пандемията, се вижда още
по-ясно, че няма граници“, категорична
е българката.
Тя не смята, че излизането на Англия
от ЕС е нещо необходимо, което ще доведе до повече комфорт. „Но държавата
е независима, тя даде шанс на хората да
направят своя избор и сега се съобразява с него. Това, което винаги ми е харесвало тук, е позитивното, оптимистично
отношение към всичко, което се случва.

Англичаните не се предават лесно, но и
имат много строги правила, които те карат да се учиш

да си коректен
към другите
да се трудиш и да не лъжеш никого - това
са изконни ценности“, разказва Татяна.
Първата й стихосбирка излезе в Лондон преди месеци и беше приета с голямо внимание от сънародниците ни
там. В нея са включени 40 стихотворения под заглавие „До капилярите на любовта“. Най-общо темата е за дълбоките
корени на любовта. Сред тези „капиляри“ Татяна вижда любими места, които
е посещавала – Лондон, родното място на Джейн Остин в Англия, в Испания - пътят до Сантяго де Компостела, а
също Варна и Бургас в България. „Мястото, където живея, ме зарежда с мно-
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го идеи, мечтая да ги реализирам един
ден, ако се върна в България“, казва Татяна.
„В стихосбирката си имам две стихотворения, посветени на исторически места, като Свети Лорънс - на час
път от Лондон, където е живял и работил Джордж Бърнард Шоу. Много ме
вдъхнови атмосферата, в която е писал книгите си. Англичаните много уважават и поддържат тези свои емблематични места. Влагат много средства, за
да ги поддържат. Не казвам, че и в България не държим на тях, но винаги се
огорчавам, когато съм в София и виждам къщата на любимия ми поет Пейо
Яворов. Тя години наред се рушеше, а
има и други красиви сгради, свързани с
личности и исторически събития, които
сме оставили да се рушат и няма как да
ги покажем с гордост на света“.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Ваксинациите на канадците
започват до дни

З

дравните власти на Канада ще
трябва да одобрят ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech тази
седмица, така че първите канадци ще
могат да я получат от следващата седмица. Това обяви в понеделник премиерът Джъстин Трюдо. Според него Канада се е разбрала с Pfizer да получи 249
000 дози от ваксината веднага след като регулаторните органи потвърдят, че тя
е ефикасна и безопасна, което предстои да се случи. Първите доставки се очакват другата седмица заедно с милиони дози, предвидени за началото на 2021 г.

В Квебек съдят майка за
убийството на детето й

В

Квебек започна публично разследване срещу Одри Ганьон за убийството на дъщеря й, малката Розали, през април 2018 г. Разпитаните
свидетели казаха, че тя е добра майка,
но която имала проблеми с правосъдието и прибягвала до наркотиците и алкохола. Проявявала и интерес към сатанински ритуали. Бившият й приятел, Филип Менар, свидетелства, че Одри му е
говорила за астрални пътувания. Мъжът разказа и че майката е пиела средно по
около 6 бири на ден, понякога комбинирани с канабис.

Шефката на Huawei
може да напусне Канада

Ф

инансовият директор на Huawei
Мън Уанджоу, която бе задържана в Канада, се яви отново в съда
при възобновяване на изслушванията
по искането на САЩ за екстрадицията
й. Това се случва на фона на съобщенията на някои медии, че правосъдното министерство се готви да сключи споразумение по делото. Wall Street Journal писа, че американските прокурори обсъждат
споразумение с Мън Уанджоу, според което тя ще признае някои от обвиненията, а делото срещу нея ще бъде прекратено. Това би й помогнало да напусне Канада. В петък премиерът Трюдо не пожела да коментира тези информации.

70% спад на пътниците
на летището в Торонто

Л

етище Пиърсън в Торонто отчита 69,5% спад на пътниците през
първите 9 месеца на тази година
в сравнение със същия период на миналата. Броят им е намалял от 38,6 млн. на
11,8 млн. За същия период приходите на
летището са спаднали с 463 млн. канадски долара в сравнение с постъпленията от 2019 г. Повече от една четвърт от
50-те хиляди души, които обикновено работят на Пиърсън, са били съкратени
- за постоянно или временно. Предстои летищната администрация да представи доклад за въздействието на COVID-19 върху по-големите летища в страната.

Монреал демонтира лагер
на бездомници

М

онреал демонтира лагер на бездомници, разположен в парк
край улица „Нотр Дам“. Десетки
полицаи - патрулиращи, велополицаи,
кавалерия и отряд за борба с безредиците - сложиха край на този импровизиран лагер, разположен в зелена зона,
която принадлежи на министерството на транспорта. Операцията, официално
ръководена от противопожарната служба на Монреал, имаше за цел да премести обитателите на лагера, като им намери временни места за живеене или ги насочи към друг вид временно настаняване.
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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
9 - 15 декември 2020 г.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Британка на 90 г. – първата
с ваксина срещу COVID-19

Б

орбата срещу COVID-19 направи исторически скок напред,
след като за първи път ваксината на Pfizer и BioNtech беше поставена
на човек извън клинично изпитване.
90-годишната Маргарет Кийнън стана първият човек в света, който получи
медикамента като част от програма за
ваксинация на Великобритания. Кийнън, която живее в Ковънтри от шест десетилетия, но е родена в Северна Ирландия, получи ваксината в градската университетска болница в 6,31 ч. местно време във вторник.

Папа Франциск ще посети
Ирак през март

П

апа Франциск ще посети Ирак от
5 до 8 март догодина. Говорителят
на Ватикана Матео Бруни каза, че
Франциск ще посети иракската столица
Багдад, а също градовете Ур, Ербил, Мосул и Каракош. „Програмата на пътуването ще стане известна своевременно и
ще взема предвид развитието на извънредната здравна ситуация по света“, заяви Бруни. Това ще бъде първото папско
посещение в Ирак. То също така ще бъде първото пътуване на Франциск от повече от година, защото всичките му пътувания за 2020 г. бяха отменени.

Мълния удари училище
в Австралия, има ранени

У

ченици и учители от началното
училище в град Гладстон, Австралия, получиха травми след удар
от мълния. По информация на службата
за спешна помощ в Куинсланд в болница са откарани 15 пациенти, пострадали
от удар на мълния в района на училище
„Клинтън“. Всички са в стабилно състояние. Те са провеждали урок в открития
басейн на училището, когато мълнията паднала наблизо. Нравмите им са незначителни, но били хоспитализирани със слаби симптоми на изгаряния.

Премиерът на Румъния
подаде оставка

М

инистър-председателят на Румъния Людовик Орбан подаде
оставка. Причина за решението е, че Националната либерална партия (PNL), която оглавява, остана втора
на парламентарните избори в страната.
В телевизионно обръщение към нацията Орбан обяви, че се оттегля от поста си
с усещането за изпълнен дълг. Неговото
правителство пое властта след вот на недоверие срещу кабинета на популистката и раздирана от корупционни скандали Социалдемократическа партия (PSD),
която сега ще сформира правителство.

Чехия върна мерките дни
след като ги отмени

П

равителството на Чехия само 4
дни след смекчаването на ограниченията заради пандемията от
коронавируса взе решение отново да ги
затегне, макар и незначително, заради
прекратяването на положителната тенденция за спад на броя на заразените. В
страната ще бъде съкратено работното
време на ресторанти, барове и други подобни заведения до 20 ч. местно време.
От сряда се забранява продажбата на алкохол на всички пазари, както и пиенето
на спиртни напитки на улицата.
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Д

ъщерята на президента на Русия Владимир Путин Катерина
Тихонова и бившият й съпруг
Кирил Шамалов водят охолен
живот, за който харчат милиони. В същото време успяват да се сдобият с бизнес активи за милиарди.
Това разкритие са направили журналисти от специализираното разследващо издание Important Stories (iStories)
по данни от повече от 10 хиляди електронни писма на Шамалов между 2003
и 2020 г. Кореспонденциите са предоставени на журналистите от техен източник, пише „Свободна Европа“. Данните
стават достъпни след хакерска атака от
2019 г., когато в интернет изтичат 21 милиона пароли от 773 милиона имейл адреса.
Журналистите са анализирали писмата няколко месеца, като са потвърдили тяхната автентичност чрез работа
с метаданните, справка с публични регистри и контакт с някои от участниците в кореспонденциите на Шамалов. На
български историята беше публикувана първо от разследващия сайт Bird.bg,
който е партньор на руския iStories.

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

Путин, зетят
и милиардите
XКак забогатя бившият съпруг на дъщерята на руския президент
Активи за милиарди
срещу 100 долара

Кой е Кирил Шамалов
Кирил Шамалов е син на Николай Шамалов, един от най-близките членове на
обкръжението на Путин още от 90-те години насам. Името му стана известно,
след като бившият му партньор Сергей
Колесников публикува през 2010 г. информация, свързваща него и президента Путин в проект за изграждането на
“дворец”за държавния глава, финансиран от няколко руски милиардери.
Самият Шамалов завършва юридическия факултет на Държавния университет в Санкт Петербург през 2004 г. и още
преди да навърши 25 години, става заместник генерален директор и ръководител на правния отдел на най-големия
медиен холдинг в страната – ГазпромМедиа, който включва телевизионните канали НТВ, ТНТ, Мач ТВ, радиостанциите “Ехото на Москва”, “Авторадио” и
“Хумор FM”, припомнят разследващите
журналисти.
Кореспонденции около юридическата му кариера подсказват, че качествата му като юрист са били поставяни под
съмнение от народни представители, но
това не довежда до последствия за Шамалов.

Сватбата с Катерина
и имотите
Нещата изглежда сериозно потръгват
за Шамалов след сватбата му с дъщерята
на Путин Катерина Тихонова.

9 - 15 декември 2020 г.

Самото събитие продължава три дни,
а на него са поканени известни изпълнители, гости от цял свят и включва богата програма.
В писмата журналистите откриват десетки имейли със строители и декоратори на имение в елитната част на село
Усово в престижния квартал Рубльовка,
в близост до резиденцията на президента в Ново Огарьово.
За ремонти, обзавеждане и екстри за
тази къща младата двойка харчи близо
9 млн. евро, заедно с цената на земята
и самата къща сумата достига до 15-17
млн. евро.
Харчовете за луксозни имоти не спират с това, след като през 2012 г. чрез
офшорната си компания “Алта Мира”
Шамалов закупува имение във френския град Биариц, намиращ се на брега на Бискайския залив. Самото градче
се смята за свързано със семейството
на Путин. От разкритията на Центъра
за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) от 2013
г. стана ясно, че друг руски гражданин
- Артур Очеретни, също има имения в
близост до това на Шамалов. Очеретни

е съпруг на Людмила Путина, която се
разведе с руския президент през 2013 г.,
а руско издание разкри, че е променила
фамилното си име на Очеретна.
От кореспонденциите на Шамалов
става ясно, че младата двойка

харчи десетки хиляди евро
само за обзавеждането на дома си.
Бракът с дъщерята на президента
носи и допълнителни ползи за Шамалов.
От кореспонденциите му става ясно, че
в един момент редица високопоставени
държавни лица го заливат с идеи, които
да помогнат за забогатяването му. Някои
от тях включват и многомилионни заеми
от руската ВТБ, за които обаче не се изисква никакво обезпечение.
Всички тези харчове се случват въпреки публичната позиция на Путин, че
хора, близки до властта, трябва да спрат с луксозния си начин на живот, тъй
като с подобни действия дразнят бедните хора. През 2013 г. президентът издейства законодателна промяна, с която
представителите на властта и държавните компании да не могат да отварят
сметки и да държат пари в чужбина.

Вероятно най-голямата печалба, която
Шамалов успява да реализира, е свързана с руската петролна компания “Сибур”.
През юни 2013 г. чрез офшорната си компания “Белизе” той изкупува 38 хил. дяла
от друга офшорна компания - Themis
Holdings Ltd., която по това време е компанията майка на “Сибур”.
Дотогава той притежава 0.5% от компанията, а със сделката делът му нараства
до 4.3%. Акциите тогава са на стойност
380 млн. долара, но биват закупени само
срещу 100 долара.
По думите на председателя на борда
на “Сибур” тази практика е била обичайна и други акционери са получили акции
на преференциални цени. Журналистите обаче разкриват, че за останалите акционери отстъпката е била около 15% от
стойността, което е обичайна практика.
Самата “Сибур” пък вече се оценява на
повече от 15 млрд. евро.
Отношенията между Шамалов и “Сибур“ продължават и по-късно. През 2014
г. той регистрира компания на адрес в
Москва, а шест дни по-късно тя придобива 17% от “Сибур“, което се равнява
на около 500 млн. долара. От кореспонденциите му обаче не става ясно как той
успява да се сдобие с такава сума. Единствената налична информация подсказва, че парите са били взети назаем.

Разводът и всезнаещият
Кремъл
През 2018 г. Блумбърг съобщава за
развода на Шамалов и Тихонова. Само
шест месеца по-рано той продава дела
си в “Сибур”, но според американската
медия не получава нищо насреща, тъй
като придобивката е била гаранция за
доверието на Путин към него.
Малко след публикуването на разследването на iStories говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви, че от президентството имат информация кой стои зад
“разпространяването на слухове” за членове на обкръжението на Путин.
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Тихата вълна на
голямото завръщане
XНад 550 000 българи са се прибрали в България по време на първата вълна на пандемията

П

андемията от коронавирус
предизвика серия промени
по целия свят. Първата и втората вълна на заразяване доведоха до затваряне на бизнеси и буксуване на икономики, милиони
хора загубиха работата си, милиони останаха без достъп до здравеопазване, милиони промениха изцяло живота си. Много хора изгубиха близките си.
Всички тези процеси бяха съпроводени от още един, който колкото изглежда
логичен, толкова и има нужда от осмисляне. Това е тихата вълна на голямото завръщане. Много емигранти, останали без
работа и без сигурност, решиха да поемат обратно към Родината. Този процес
изглежда особено активен в Централна и
Източна Европа.
Тенденцията стана видима в края на
март. Тогава председателят на националния щаб за борба с коронавируса ген.
Венцислав Мутафчийски обяви, че в България за няколко седмици са се върнали
над 200 000 българи. По същото време и
премиерът на Румъния Людовик Орбан
съобщи, че почти същия брой - около 200
000 румънци - са се завърнали в страната
от началото на кризата с COVID-19. Този
процес не протича само в границите на
ЕС, но и около него: досега най-голямата държава в региона - Украйна, отчете
над 1.3 милиона души, които се завръщат
по суша и въздух, докато значително помалката Молдова - около 40 хиляди. Мащабите са още по-големи по света. Голямото завръщане прибра в Индия над 2.1
милиона индийци, 600 хиляди афганистанци също са се върнали у дома. Същото
се отнася и за много латиноамерикански
държави.
Това се казва в изследване, посветено на процесите по завръщане заради
COVID-19, осъществено в сътрудничество
с „Европейски съвет за външна политика
(ЕСВП) - София“ и с финансовата подкрепа на „Фондация „Конрад Аденауер“ - София“. Негов автор е Огнян Георгиев.
Проучването е завършено през ноември тази година и е концентрирано върху
завръщането на българските емигранти в
Родината от март до май.
Авторът пише, че ремиграцията има
своите логични причини. В ситуация, в
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Влезли през март българи
По данни на гранична полиция
Общо за периода март-юни

801 755

Април-юни (без пункт Кулата)

399 764

Март месец

401 991

която има рязко свиване на потреблението, спад на бизнеса, затваряне на част
от икономиките, и, разбира се — здравна
криза, която изисква да имаш бърз достъп до здравни услуги, мнозина мигранти решиха, че

най-безопасното
и адекватно решение
за тях е да се приберат по родните си места. Това е съчетано с емоционални причини, които не са за подценяване: желание
да си с близки, на място, където имаш социална мрежа, която може да окаже помощ и на която можеш да оказваш помощ
при нужда.
На много места това вероятно ще е
временно явление, прогнозира изследването, защото фундаменталните причини, поради които хората избират да мигрират, не са се променили съществено
заради COVID-19. Освен ако пандемията
не доведе до дългосрочни рестрикции
и несигурност в икономиката и здравеопазването, би могло да се очаква, че в
следващите 2-3 години потокът от хора

ще обърне посоката си и ще се възстанови като обем.
Но какво показва проучването към
този момент?
Според събраните данни от правителствената система става ясно, че регистрирани като влезли в България български
граждани за периода март-май са малко
над 550 хил. души. Тук е изключен трафикът през гръцка граница, който е предимно от туристи.
Изследването прави и уговорката, че
трябва да се има предвид, че става дума
за хора, връщащи се по време на найтежките ограничения, когато пътуването
беше силно затруднено, повечето от тях
бяха посрещани от 14-дневна карантина
и спряно движение между градовете. Логично е да се предположи, че влизащите в
страната тогава

не са пътували
за развлечение
туризъм или бизнес, а са се върнали с подългосрочна цел.
Изследвана е и уникалната база данни
от над 70 хил. души, карантинирани по
общини, която позволява проследяването на поне част от влезлите до крайната
им дестинация. Така се установява, че навсякъде карантинираните са повече през
май, отколкото през април, като разликите на места са толкова големи, че не могат
да бъдат обяснени с епидемиологични
причини, а просто с увеличаване на притока на хора.
Сравнението на броя карантинирани
по места с този на работоспособното население сочи, че има градове, в които завърналите се са сериозен процент. В Петрич и Сандански е почти 8%, във Видин е
4.5, в Монтана, Русе и Благоевград - около
4%. Като се има предвид, че карантинираните са почти двойно по-малко от общо
влезлите, е логично да се предположи, че
общият брой завърнали се в тези места е

още по-голям като процент.
Трябва да се отбележи и че това са някои от местата с най-голяма миграция навън през предходните години.
В Русе например са карантинирани (т.е.
са се върнали от чужбина) в реални стойности повече хора, отколкото в двойно
по-голямата Варна, а във Видин - повече,
отколкото в петорно по-големия Бургас.
Тези разлики вероятно биха били още
по-изразени, ако се даде достъп до пълните данни за всички завърнали се, а не
само за карантинираните, но ако се спазва логиката на общата извадка, където
карантинираните са около половината от
влезлите български граждани, е нормално да се предположи, че потокът на завръщане е бил доста по-висок.

Какви са причините
за завръщането?
Онлайн анкета, проведена със завърнали се след известен престой в чужбина,
показва, че основните причини за това са
две - „желание да съм с близки“ (46%) и
„загуба на работа“ (32%).
10% от тях отговарят, че няма да се върнат обратно след COVID кризата, а 25% не
са решили. Основните фактори, от които
зависи решението им, са намирането на
добре заплатена работа в България, корупцията, COVID кризата, намирането на
работа в чужбина, социалната и градска
среда.
Комбинацията от причини - „желанието
да бъдеш със семейството и роднините
си“ и „загуба на работа“ - вероятно също
играят сериозна роля. Огромното мнозинство от такива отговори в извадката
говори, че е вероятно тези две причини
да са доминиращи и сред по-голямата
група от завърнали се.
Изследването се е натъкнало на интересен факт – че колкото по-дълго е останал някой в чужбина, толкова по-склонен
е да се прибере в България.
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От първо лице:
Защо се върнах
Д

еница е на 20 години и е от Банско. Тя учи във Флоренция, Италия, но се е прибрала в родния си
град заради преминаването на обучението онлайн. Мариела не е имала намерението да се връща в България след края
на обучението си. Сега обаче мнението
й е различно. COVID-19 е предизвикал
коренна промяна - студентката казва,
че пандемията „определено е повлияла“. „Имах намерение да оставам там,
но сега - не само заради вируса, аз имам
огромното желание да се завърна обратно за постоянно в България. Да основа
нещо собствено, да започна работа и да
съм полезна на обществото тук с това,
което уча“. Нещо повече - тя твърди, че
почти целият й клас, който е заминал
след завършването, се е върнал, дори от
места като САЩ. Не вижда бъдещето си
в Банско, а в някой от големите градове.
47-годишната Христина от Варна ра-

боти по речни круизни кораби. Заедно с
угасването на туризма, тя се е преориентирала за работа в родния си град. Това
не й носи удоволствие. „Определено не
ми харесва, че останах. Щастлива съм,
че съм със семейството си, но не съм доволна от финансова гледна точка. Опитах се да работя на две места - в един хотел и като мърчъндайзър“. Христина се
е сблъскала с някои от най-проблемните области в българския бизнес пейзаж.
„Мислех, че 90-те отдавна са отминали - с бавенето на заплати и некоректен
работодател“, казва тя. За шестте години, в които не е работила във Варна, заплатите според нея не са се променили
особено. „Не правят нищо, за да ни задържат - работата е достатъчно, но финансовото изражение е просто смешно.
Като мърчъндайзър взимам 650 лева заплата.“ Несравнимо с парите, които получава на круизни кораби -1800-2000.

Защо се завърнахте
Желание да съм с близки тук

45.7%

Загуба на работа

32.3%
13.4%

Друго
Повече сигурност

8.7%

Графики: ЕСВП

Основни причини

Намиране на работа тук
31

КОВИД

27

Намиране на работа в чужбина

Не | 14 | 10.4%

18

Социална среда

13

Градска среда

12

Пари*

11
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Смятате ли да
заминете пак?

55

Корупцията тук

Общо

Преди пандемията компаниите в
бързо развиващите се сектори, като
например IT и аутсорсинг, имаха стратегии за достигане до младите хора в
чужбина. Българското правителство
имаше малка работна група със задача
да достигне до българи в чужбина и да
ги убеди да се върнат. Covid се оказа огромна промяна в това отношение и не-

Не съм решил/а | 33 | 24.6%

Основни причини, които ще повлият на решението ви

Сигурността

Топката е в полето
на властта

7
179

говите ефекти
все още предстои
да бъдат напълно разбрани.
Изследването припомня какви мерки вече са предприели различните държави и които България би могла да копира. Сред тях са лесен достъп

до заеми с нисък или безлихвен процент, преки субсидии и данъчни облекчения от местните данъци за хора с
доказан интерес да останат за по-дълги периоди, като това трябва да е свързано с определени измерители. И още
- административна помощ за намиране
на места за живеене и улеснения в регистрация и ползване на местни услуги.
Особено за млади двойки с деца — места в местните училища и детски градини с минимална административна
тежест. А също и социални
придобивки, подобрения
в градския пейзаж, сътрудничеството
с
бизнеса и др.
Повечето
от
тези мерки не изискват масивни
финансови инжекции, а само
Да | 87 | 64,9%
реорганизация
на приоритетите
и известна административна промяна. Освен това те
не трябва да продължават вечно и са просто отговор на уникална и с
ограничен времеви прозорец възможност, се казва още в проучването,
изводът от което е, че моментът да се
действа в тази посока е именно сега.

29

блог

Как България
стана такава

ЕВГЕНИЙ
ДАЙНОВ

30

За да съм сигурен, че студентите ми са запознати с основното, с течение на времето успях да сведа разказа за 45-те социалистически години до около три минути. Това се получава, когато махнеш всички излишни подробности и стигнеш до
най-същественото - до онова, без което не би могло изобщо
да има смислен разказ.
Напоследък като че съм на ръба да сведа и разказа за последвалите 30 години до няколко минути. А това е тъжно, защото нещата, които са основополагащи за други европейски
народи, при нас се оказват в графата „излишни подробности“.
Ще ви разходя из тези два разказа, започвайки с онзи за комунизма. В края на 1947 година комунистите превземат индустриалните и търговските предприятия, както и финансовите институции, включително пенсионните фондове и
централната банка. Така заграбеният ресурс им стига за десетина години, след което свършва. Оглеждайки се откъде другаде могат да вземат, комунистите забелязват селското стопанство, в което са ангажирани около 80 процента от
българите. От края на 1950-те години започват да изпомпват
селото. Този път присвоеното стига за двайсетина години, но
и то свършва. Нямайки откъде повече да набавят вътрешни
средства, комунистите са принудени да се насочат към външни, взимайки все повече кредити от западни банки. След още
десетина години се оказва, че комунистите не могат да върнат тези кредити. Икономиката фалира и комунизмът рухва.
Обяснява ли този разказ наблюдаемата действителност?
Обяснява я. Да опитаме сега с периода след 1990 година. След
като рухва икономиката, основана върху държавна собственост, българите решават да си направят нова икономика, основана - както при успешните западни страни - върху частната собственост. Три-четири години по-късно около 1 милион
българи вече са в частната икономика, формирайки бъдещата средна класа. Появява се обаче законът на джунглата, при
който силните взимат от слабите каквото им трябва. Първите
„силни“ са т.нар. мутри - бивши борци и вдигачи на тежести,
водени от бивши милиционери и агенти на тайната полиция.
Десетина години по-късно тези вече са се изтребили помежду
си и на сцената излиза нова порода „силни". Още не са „бели
якички“, но поне са облечени в някакви ризи с някакви яки.
Междувременно начеващата средна класа, оказала се в положението на плячка, губи устрем и енергия. След още десет
години въпросните „силни“ са вече истински „бели якички“.
Облечени са като държавници, защото са държавници - държавната власт е в техните ръце. От тази си позиция те повтарят действията на своите комунистически предшественици,
а именно: взимат ресурсите на държавата и на нейните граждани.
Този разказ също съответства на наблюдаемата действителност. А сред отпадналите излишни подробности са върховенството на закона, разделението на властите, правата и
свободите на гражданите, институциите, самата политика именно онези неща, които правят напредналите европейски
народи напреднали европейски народи.
И двата разказа са тъжни, тъй като се оказва, че и в двата
случая двигателят на събитията в България е един и същ: алчността на силните на деня, тяхната готовност да завземат ресурсите на обществото.
В разказаното има, разбира се, и оптимистичен елемент.
Щом знаем, че бедите ни се дължат на алчността на властта,
очевидно изходът от тези беди е да направим така, че алчността на властта оттук насетне да не бъде допускана да се
превръща в двигател на събитията.
Знанието наистина натъжава, но пък стигането до истината
винаги има освободителен ефект.

9 - 15 декември 2020 г.

BG VOICE

казана дума

„Българите умират не заради
коронавируса, а заради хаоса в
управлението на кризата.“
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Президентът Румен Радев в коментар на
високата смъртност от коронавирус в
България

„Пичове, спукана ни е
работата, ще ни чипират от
въздуха.“

Музикантът и бивш общински
съветник Венци Мицов
иронизира теориите, че с
ваксините ще се поставят
чипове
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„За нас властта не е и никога няма да бъде
самоцел.“

Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов към
членовете на партията по повод рождения й ден

„Не случихме нито на президент, нито на
опозиция.“

Зам.-шефът на парламента и лидер на
НФСБ Валери Симеонов

„Нашият ансамбъл щеше да
бъде неоспорим първенец,
но не участва, защото го
ръководят хора, които имат
уста, но нямат глави.“

Нешка Робева по адрес на
Българската федерация по
художествена гимнастика
заради неучастието на
ансамбъла на България
във финалите на
европървенството заради
коронавирус
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години след замразяването си ембрион даде живот
на бебе. Американка роди момиченце със
замразения през 1992 г. ембрион. През февруари 2020 г.
Тина и Бен Гибсън от Тенеси го
осиновяват. Бебето Моли постави
нов рекорд за най-дълго замразен
човешки ембрион, от който се е родило дете.

предварително платиха клиенти на бар в Мадрид, за да му помогнат да оцелее по време на ограниченията заради пандемията. Около 400 лоялни клиенти предплатили храна и напитки с надеждата
да ги консумират по-нататък, когато барът отвори и те се върнат в него. За това помолили от бара с емоционално видео през октомври.

112

100

години от първата коледна реклама на Кока-Кола
отбеляза компанията. През 1920 г. напитката вече
е много популярна, но предимно през лятото. За да
стимулира продажбите през по-студените месеци,
Арчи Лий от рекламна агенция D’Arcy създава нов
слоган „Жаждата не познава сезон“ и създава първите реклами с участието на Дядо Коледа.

часа, или малко повече от четири дни
и половина, ще пътува от Луната до Земята Chang'e 5. Китайската сонда кацна
на лунната повърхност на 1 декември, за да
вземе проби от лунни скали, и след като успешно направи това, напусна повърхността на
Луната. Взимането на пробите беше завършено в
рамките на 19 часа след кацането.
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Червеното вино:
Верен помощник
срещу много болести
Ресвератролът в гроздето предотвратява
натрупването на плаки в мозъка
във виното вещества забавят

процесите на разрушаване
на клетките

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Ч

luba@bg-voice.com

ервеното вино предпазва от
болести като алцхаймер и
паркинсон, пише сп. „Frontiers
In Nutrition“, позовавайки се
на резултатите от международно проучване. Специалисти от Испания, САЩ и Великобритания са направили изследване, според което редовната
консумация на популярната напитка намалява риска от възникване на невродегенеративни заболявания.
Според учените червеното вино съдържа компоненти, които, преминавайки
през червата, образуват специални киселини, предпазващи невроните от вредни вещества. По този начин въпросните
компоненти помагат да се предотврати
увреждането на клетките, пряко свързано с развитието на невродегенеративни
заболявания.
В хода на изследването специалистите
са установили, че най-активната винена
киселина е 3,4-дихидроксифенилоцетната киселина. Тя е в състояние да защити
клетките както в ниска, така и във висока
концентрация.
Учените обясняват, че съдържащите се
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и са отлична профилактика срещу болести като алцхаймер и паркинсон.
Дегенеративни неврологични заболявания като болест на паркинсон, болест
на алцхаймер и деменция все още не са
напълно разгадани. Предполага се, че
основна причина за развитието им е образуване на „плаки“ в мозъка. Няколко
изследвания са показали, че ресвератролът в гроздето предотвратява натрупването на подобен вид плаки в мозъка при
животни и по този начин осигурява известна защита срещу тези заболявания
или поне забавя развитието им.
Ресвератролът в червеното вино има
същата таргетна мишена наречена PPAR
gamma, както и антидиабетният препарат розиглитазон. Тези таргетни мишени
в мастните клетки стимулират усвояването на глюкозата и по този начин се увеличава чувствителността на инсулина и се

намаляват нивата
на глюкозата

след хранене. Някои от веществата в
червеното вино може да помогнат за
предотвратяване на сърдечно-съдови
заболявания, повишавайки нивата на
липопротеините с висока плътност - „добрият“ холестерол. Ресвератролът предпазва сърцето и артериите от действието
на наситените мазнини в диетата.
Червеното вино - и натуралният гроздов сок - втвърдява емайла на зъбите и
така предотвратява кариес. Полифенолите в уханната течност също така могат да
предотвратят и заболявания на венците,
а дори и да подпомогнат лечението им.
Най-новите проучвания за червеното
вино сочат, че то

намалява болките в гърба
което се дължи на антиоксидантния
ефект на ресвератрола. Тази активна съставка на виното забавя дегенеративните
процеси на междупрешленните дискове,
като по този начин предотвратява появата на дискова херния или забавя нейната изява.
Съществуват и факти, оспорващи ползите от червеното вино. Едно от тях е, че
ресвератролът в него е чувствителен към

кислород и светлина, поради което голяма част от него може да се изгуби още
преди да успеете да отпиете от виното.
Друго твърдение е, че той

не се абсорбира
много добре
от храносмилателния тракт. Поради това
в аптечните мрежи може да бъде открит
ресвератрол под формата на добавки. В
тях обикновено е извлечен от японското
растение Knotweed, известно у нас като
японска пача трева.
И все пак, доказаните и множеството
предполагаеми ползи от червеното вино
не са повод за системната употреба на
алкохол, още повече във високи дози
И нещо много важно, което трябва да
имате предвид. Когато говорим за вино,
една напитка се равнява на 150 мл. Ако
изпиете цяла бутилка, ползите няма да
са двойно, нито пък четворно по-големи. Прекалената консумация на алкохол увеличава риска от редица болести.
Стандартните препоръки са една чаша на
ден за дамите и две за мъжете. Като имате предвид тези ограничения, спокойно
може да вдигнете наздравица.

Слепотата спохожда все повече хора
Най-често срещаните очни заболявания са катаракта, глаукома, синдром на
сухото око. Експертите прогнозират, че
това може да се влоши, ако хората не
започнат да се грижат за зрението си с
храната, която ядат.

Важно е да се ядат достатъчно плодове и зеленчуци, хляб, ориз, картофи,
боб и други храни, съдържащи скорбяла, месо, риба, яйца и други немлечни
източници на протеини, мляко и млечни храни.

Много полезни за очите са сьомгата,
сиренето, червеното вино и фъстъците.
Учените подчертават необходимостта от
осигуряване на четирите основни групи
хранителни вещества, включително витамини и минерали, цинк, селен и мед.
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АНИТА ХРИСТОВА

утрините започнаха да стават
все по-студени, така зимата
напомня за себе си и изискването облеклото ни да е топло и уютно. Независимо от
сезона, и независимо, че днес прекарваме повече време вкъщи заради пандемията от коронавирус, всяко момиче
се опитва да изглежда привлекателно и
не иска да се откаже и от полите. Но за
да изберете пола за зимата, в която ще
се чувствате не само комфортно, но и
ще придадете на образа си стилен и модерен външен вид, трябва да разберете какви зимни поли ще бъдат модерни
през зимния сезон 2020-2021.
Ако сте от хората, които не могат да
си се представят само в дънки или панталони с риза, то вижте най-актуалните
модели поли за студеното време.

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

Полите на есен–
зима 2020: Стилни,
топли и уютни
Каретата са един от харесваните есенно-зимни мотиви

Кожени поли

Сн.: Promo

Кожената пола никога не излиза от
мода. Кожата винаги е била популярна сред представителите на жените - тя
ги привлича като магнит и всяка година
все повече момичета започват да обличат кожени изделия.
Кожената пола се вписва идеално
както във всекидневието, така и в бизнес гардероба. Тя изглежда прекрасно в
комбинация с ефирна блуза, класическа
риза или топъл пуловер. Дизайнерите
предлагат черни, цветни или комбинирани модели на миди и мини дължина.

Плисираните поли не излизат от мода
в продължение на много години. Дизайнерите добавиха към класическата
кройка с малки гънки и такива с големи
плисета. Те обикновено се комбинират с
къс пуловер или прибрана блуза. Носете
я с елегантни боти или ботуши и избягвайте спортните обувки. Ако искате да
сте много в тренда, тогава си облечете
дълга плисирана пола. Можете да я носите с елече или късо дънково яке.

ването й с милитъри боти и оксфордки я
прави подходяща за ежедневния спортно-елегантен стил.

Поли молив

Карирани поли

Поли с ресни

Плисирани поли

Полата молив е класика и не може да
бъде изместена от челната си позиция
почти всеки сезон. Тя е идеална за офиса
и чудесно подчертава ханша и краката.
Макар много млади дами си позволяват
да я съчетават със спортни обувки, смятаме, че полата молив изглежда най-секси и стилно с боти или обувки на висок
ток. Ще изглежда стилно и в комбинация
с риза или блуза, както и с плетена жилетка или пуловер с голям размер.
Карираната пола е много харесвана
есенно-зимна дреха. Сякаш карето се
свързва с уюта на есента, но и с топлината, необходима за зимата. Карираната
пола е с дължина над и до коляното и с
малко по-небрежно излъчване. Съчета-
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Този вид поли изглеждат закачливо и
атрактивно, затова са и едни от любимите ни през настоящия есенно-зимен сезон. Ще забележите, че най-често се намират такива, изработени от велур или
кожа. Обикновено виждаме модели в
кафяво, бежово и други земни цветове,
но може да ги откриете в най-различни
нюанси.

Плетени поли
Топлите, уютни плетени поли, които
нежно обгръщат бедрата, са друг хит на
есенно-зимния сезон. Сред актуалните
модели са кашмирени миди поли в цвят
на мляко и карамел.
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Как „Горещата Тод“ на
Холивуд намери смъртта си

Т

я е бляскава, талантлива и много красива и има всички шансове да се превърне в голямата звезда на Холивуд. Пред
20-те и 30-те години на миналия век Телма Тод приковава погледите с перфектните си форми, брилянтни
руси коси и изваяно лице. Заради всичко това тя бързо получава един от запомнящите се прозвища - „Сладоледената блондинка“. А малко по-късно вече
всички я наричат „Горещата Тоди“.
И докато всички прогнозират, че тя
ще остане в историята с горещи роли и
й предричат славата на Мерлин Монро,
Телма Тод смразява Холивуд с внезапната си и мистериозна смърт, която остава
неразгадана и до днес.
В началото нищо не предвещава това.
Тод е непрекъснато заобиколена от
мъже, понякога поддържа по няколко
фриволни връзки наведнъж. Непринуденото й поведение действа като магнит за мъжете - тя е хубава и секси, но
и непретенциозна, винаги готова за приключения.
Актрисата се оказва и находчива бизнес дама, която

XКраят на красавицата остава забулен в мистерия и до днес
мистериозен тъмнокос
господин
рано сутринта или пък им е звъняла
жива и здрава и е съобщавала, че ще ги
посети същия ден.
Шофьорът на актрисата пък признава, че тя го е инструктирала да кара възможно най-бързо от партито до дома й и
е вметнала, че я е страх от някого.
И до ден-днешен никой не знае причината за смъртта на Телма и дали тя е била
убийство, или самоубийство.
Част от предположенията сочат към
Роналд Уест и неговата съпруга. Кармен,
жената на Уест, е живеела в примирение
с изневерите на режисьора и след един
момент даже не е обръщала внимание
колко често той отскача до стаята на Тод.
Твърди се обаче, че когато ресторантът започнал да губи сериозно от печалбата си, отношението на Кармен се
променило и тя започнала да заплашва
съпруга си и любовницата му, че ще си
разчисти сметките по един или друг начин.
Втора версия води към бившия съпруг
на Телма, който се е опитвал всячески да
докаже, че я е преодолял, но

има собствен ресторант
в Малибу
Телма е предвидлива и осъзнава, че
красотата й няма да е вечна и че кариерата й като артист сигурно ще е сравнително кратка, разказва webcafe. Затова
пък нейното заведение е предпочитано
както от обикновените посетители, така
и от редица знаменитости, но никой не
подозира, че ще се окаже ключов елемент от пъзела около смъртта на Тод.
Междувременно в началото на 30-те
години Телма успява да загърби един
неуспешен брак и да се впусне в динамична връзка с режисьора и продуцент
Роланд Уест.
Той е добре изглеждащ, възпитан,
вежлив - съвършеният джентълмен.
Има само един проблем - Уест е женен и
отношенията му с „Горещата Тоди“ го карат сериозно да се колебае. Роланд обича жена си и не иска да я напусне, но от
друга страна, е все по-увлечен и по-увлечен от русата актриса.
Така се стига до деликатен компромис
- на първия етаж на просторната сграда в Малибу е ресторантът на Телма, на
втория е нощен клуб, а на третия живеят
тя, Уест и съпругата му. Привидно в мир,
любов и разбирателство.
Заведението е абсолютен хит, защото Тод обича да се появява в ролята на
сервитьорка или барманка. Постепенно обаче Сладоледената блондинка започва да усеща, че популярността има и
тъмна страна.
Пощенската й кутия започва да се

пълни със
заплашителни писма
които й обещават, че „ще разбием това
малко твое заведенийце“ или че „нашите момчета от Сан Франциско ще ти видят сметката". Един мъж я заплашва, че
ако не му изпрати веднага 10 хил. долара, ще я намери и убие на място.
Полудели фенове си въобразяват, че
имат връзка с Телма, и всеки път, в който
се заговори за нейните реални връзки,
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пощуряват от ревност.
На фона на нарастващите заплахи на
15 декември 1935 г. Тод приема да присъства на пищно парти в нейна чест. Там
са куп знаменитости, както и бившият
й съпруг с нова, доста млада и привлекателна жена. Телма решава да се държи на положение и през цялата вечер се
разсейва с разговори с близки и далечни познати.
Партито е толкова увлекателно, че
актрисата остава почти до зори. Малко
преди 4 сутринта шофьорът й я оставя
пред ресторанта и получава отказ да я
съпроводи до вратата на апартамента й
на третия етаж.
Няколко часа по-късно, на 16 декември рано сутринта, камериерката на
Телма я намира мъртва в колата й, паркирана в гаража, който се намира на няколкостотин метра от къщата.

Оттам нататък започва същинската
мистерия - какво се е случило с Горещата Тоди и защо?
Ключът е бил в стартера и е бил завъртян, което означава, че колата й е била
запалена. Превозното средство е стояло
на „празен ход“ в гаража, докато бензинът не е свършил и акумулаторът не се е
изтощил. Разследващите и аутопсията са
категорични - Телма умира от натравяне
с въглероден оксид.
Извън това заключение полицията се
затруднява да подреди пъзела. По лицето на Тод има кръв, устната й била разцепена, носът й бил счупен.
Аутопсията показва, че Телма загива
напълно трезвена. Успяла е да изкачи
270 стъпала, които водят към гаража, и
го е направила на токчета. Различни свидетели споделят объркващи неща - Тод е
карала колата си с

вътрешно е умирал
от ревност
към сексапилната Сладоледена блондинка. Затова са били и демонстративните му появи с по-млади жени, които подозрително много са приличали на Тод.
Сочна клюка свързва името на актрисата с прочутия гангстер Лъки Лучано,
който имал амбицията да направи казино над ресторанта на Горещата Тоди.
Тези спекулации „издишат“ сериозно, защото няма официални доказателства Лучано и Тод въобще някога да са се срещали.
Дори родната майка на Телма не е напълно извън подозрения.
От малка Тод обикаля по конкурси за
красота, водена и подтиквана от майка
си да участва. Скромната жена от канадски произход иска дъщеря й да живее в
охолство и да използва красотата си по
възможно най-мъдрия начин, като изстиска от нея всеки цент.
Дни преди смъртта на Телма майка й
се хвали пред съседите с планове да построи огромно имение само за себе си.
Дали е възможно майка да убие дъщеря
си, за да заграби наследството й? Никой
не може да каже със сигурност.
Заради липсата на доказателства и заради всички тези неясноти съдът отсъжда, че Тод се е самоубила в гаража си.
Подобно заключение обаче не обяснява нито счупения й нос

нито окървавеното й лице
Не се знае защо толкова е бързала към
дома си в онази нощ и от какво се е страхувала.
Никой няма обяснение и за една от
последните мистерии, които Тод успява да сътвори - как най-близките й приятели получават поздравителни картички за Коледа буквално ден след смъртта
на Телма...
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Упадъкът на една икона:
Какво се случва с Бритни Спиърс?

Т

я е една от поп иконите на 90те. Тийнейджърите по цял свят
полудяваха по нея, феновете я
преследваха и превъртаха хитовете й, концертите й бяха събитие, а лицето й бе на кориците на някои от най-известните списания в света.
Тя е Бритни Спиърс, талантливата
красавица, която от господарка на сцената днес се оказа „окована в клетката“
на собствения си баща.
Оттогава досега се случиха много
неща - дойде Федърлайн, после - обръсването на главата. И постепенно Бритни
спря да бъде „онази Бритни". Намери отново себе си, преди да се изгуби почти
окончателно от погледа на масовата аудитория. И така до днес, когато заради
проблемните моменти от миналото си
вече 39-годишната певица е оплетена в
сложна юридическа битка за

XКак господарката на милиони фенове се превърна в роб на баща си

контрола над собствените
си живот
творчество и ресурси.
Битка, която води със собствения си
баща - Джеймс Спиърс, ще се реши през
февруари 2021 г.
Как се стигна до упадъка в живота на
поп иконата, разказва webcafe. На върха на славата си, певицата среща Кевин Федърлайн и през 2004 г. двамата
се ожениха. От този брак на бял свят се
появиха две деца. Но „живели дълго и
щастливо“ не проработи при двойката
и скоро те се разделиха.
Бритни нямаше особени претенции
към Федърлайн, но затова пък той поиска децата. И през 2007 г. съдът му даде
70% попечителство над малките, без да
обявява публично мотивите си.
По същото време се появиха слухове, че певицата злоупотребява с наркотици, но така и не стана ясно дали това
е истина, или е предимно спекулация, с
която таблоидите да пълнят страници.
През 2007-а обаче се случи нещо друго - певицата обръсна главата си, което е явен знак, че нещо не е наред. Но
след публичен втори развод и яростно
преследване това е обяснимо. По това
време психическият й срив e на кориците на всички вестници и списания, а
не след дълго тя се озовава в клиника.
Учудващо скоро след това - около половин година по-късно, Бритни пуска
сингъла си Womanizer и издава нов албум, от който печели 131 милиона долара.
Горе-долу по същото време баща й
- Джейми Спиърс, се „притичва на помощ“ и предлага да стане

неин временен настойник
а година по-късно - и постоянен. Висшият съд на Калифорния през 2008 г. приема това и така Спиърс старши слага ръка
върху състоянието на дъщеря си и придобива контрол над почти целия й живот.
Богатството на Бритни към онзи момент се оценява на 250 милиона долара,
но на певицата се полага само месечна
издръжка, с която да покрива основните си нужди. Като неин попечител, баща
й Джеймс трябва да отговаря за здравето и всички аспекти от ежедневието на
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дъщеря си, за което също разполага с
месечна сума. За нея се спекулира каква е, но парите отново идват от финансите на поп певицата.
За съдебното споразумение от 2008
г. се знае малко, но се предполага, че
според него всяко интервю, разговор
или контакти на Бритни трябва да бъдат
одобрени от баща й. Нещо, от което покъсно певицата ще иска да се отърве.
По-любопитното е, че от началото на
специалния й надзор тя издава четири
албума, прави три световни турнета, четири години има шоу във Вегас и дори
е жури в предаването X-Factor. Пуска и
собствена марка парфюми и бельо на
пазара.
Спекулира се, че от това е изкарвала
по над 100 милиона долара годишно.
Това поражда и тревогата, че тя всъщност е напълно здрава, но всичко това е
било, за да може друг да придобие контрол над парите й.
Драмите в живота на Бритни обаче не
спират дотук, макар за тях невинаги да
се знае официално. А феновете й искрено вярват, че тяхната икона им дава тайни знаци през профилите си в социалните мрежи, че се нуждае от помощ.
Убедени са например, че ако Бритни
носи определен цвят, то значи им казва, че

А конспирациите за това какво се
случва в живота на певицата, не стихват. В подкаста Britney's Gram водещите пускат запис, в който човек, работил
в правния екип на певицата, казва, че я
държат насила, дават й лекарства про-

движението в нейна
подкрепа

е държана насила
След време, когато започва връзка
със Сам Асгари, някои от почитателите й решават, че не тя самата контролира профилите си в социалните мрежи, а
новият мъж в живота й.
В крайна сметка верните й фенове
създават хаштага #FREEBRITNEY, който
по-късно прераства в активно движение, успяло дори да прекъсне съдебното заседание, на което се преразглежда
временното попечителство на баща й
да стане постоянно.

тив волята й, а тя е била затворена в
клиника, отново без да е давала съгласие за това.
Тъй като екипът на Бритни не завежда съдебни дела след тези твърдения,
феновете ги приемат за потвърждение
и знак, че на певицата й трябва помощта им.
Макар някои да определят цялата истерия около Бритни като предимно конспиративна и създадена върху твърде
неустойчиви тези, изглежда, че певицата е наясно с

Сн.: БТА

Така например, когато по-късно през
2019 г. стана ясно, че певицата вече не
желае баща й да бъде неин настойник,
адвокатът й Сам Ингъм обявява, че „в
този момент от живота си, когато Бритни Спиърс се опитва да си възвърне някаква лична автономия, тя приветства и
оценява информираната подкрепа на
многобройните си фенове“.
Докато феновете се опитват да разплетат загадките, бащата на Бритни заменя мениджъра й - Лу Тейлър, със свой
приближен - Майкъл Кейн. Очаквано,
това става без нейно съгласие. Адвокатът на певицата определя това като „откровен опит на Джеймс Спиърс да запази пълен контрол над нейните активи,
книжа и записи“.
През същата година обаче Джеймс
Спиърс отново вгорчава живота на дъщеря си, след като посяга на един от
синовете й. Заради това тя губи и 30-те
процента попечителство над тях.
Адвокатът й започва нова битка, в
която иска Монтгомъри да остане „надзорник за психичното й здраве, а банка
да отговаря за нейното имущество“ и че
Бритни се страхува от баща си.
Делото е насрочено за февруари догодина.
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Ваксината срещу COVID-19:
Какво е да си доброволец?

С

едмици, дори дни ни делят
от времето, когато ваксините
ще потеглят към нас, ще достигнат до нашия медицински
център, ще бъдат при нашия
лекар и самите ние ще получим дозата,
която се превърна в една от най-големите надежди на света. Но има хора, които отдавна са взели своята доза и така
направиха спасението от коронавируса
по-възможно и по-близо. Това са доброволците.
Един от тези хиляди доброволци,
съгласили се да бъдат инжектирани
пробно с препарата, в случая този на
AstraZeneka и Оксфорд, е Ричард Фишър.
Един британец, който е посетил за последно болницата „Сейнт Джордж“, за да
присъства на раждането на дъщеря си.
Но при изпитанието всичко е различно, защото дори и през предпазната маска се усеща силната миризма на белина,
а до Фишър има стикер, който призовава хората да сядат през седалка. Служители на болницата държат табела „Тестове на ваксина“, точно както някои хора
очакват своите посетители по летищата.
Табелата е предназначена именно за
Ричард, тъй като той е сред доброволците, върху които тестват ваксината на
Оксфорд.
Приключението на Ричард започва през май месец, когато вижда пост в
Twitter на специалист от Оксфорд, който
се е записал за доброволец, разказват
BBC и webcafe.
Британецът е наясно, че процесът по
разработката на ваксината върви доста бързо, и докато съпругата му спи до
него, той също

попълва документите
за кандидатстване
Няколко седмици по-късно е одобрен
да се включи в изпитанията на медикамента и получава строги напътствия
какво може и какво не може да прави,
както и на какъв принцип действа ваксината и какви странични ефекти може
да има.
Доброволците са около 10 хил. и се
разпределят в две групи на случаен
принцип - едната част ще получат напълно безопасен, но и безполезен препарат, а другата - кандидата за ваксина
на Оксфорд...
След разясненията Ричард е подробно разпитан за медицинската му история и дали няма симптоми на корона-
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XЕдин британец между страховете и щастието

да си малка част от историята

Снимки: БТА
Доброволец се инжектира с ваксината на Оксфорд срещу COVID-19.

вирус в момента. Взимат му кръв и му
дават още редица разпоредби като това
да не дарява кръв по време на тестовете и да спазва известни мерки за безопасност.
Фишър изпитва противоречиви емоции - по-информиран е отпреди, но и
по-притеснен - все пак всеки медикамент в изпитание

може да има
странични ефекти
При този препарат те варират от леки
симптоми като замайване, главоболие и
температура, до интензивни усещания
като тежка треска и синдрома на Джулиан-Бар, който може да бъде фатален.
Все пак Ричард е уверен, че хиляди
доброволци вече са поели своята доза
от оксфордската ваксина и не показват
тежки странични ефекти. Той самият е
категоричен, че евентуални странични
ефекти не бива да служат като аргументи и оправдания от страна на антиваксърите...
В деня, в който Фишър минава през

теста на препарата, много от рестрикциите във Великобритания са облекчени и
редица бизнеси могат да отворят отново. Тези промени правят доброволеца
още по-замислен и неспокоен, но нарастващият брой заразени в други части
на света пропъжда съмненията.
Усмихнатите очи, които се виждат над
маската на лекарката, обаче действат
благотворно. Бързо минаване с памук
със спирт, няколко секунди инжекция и
Ричард

вече има ваксина
в кръвта и
Не се знае коя е - ще разбере чак когато всички тестове приключат.
Следващата фаза преминава далеч
по-бавно. Участниците в изпитанията са
разделени на няколко групи, всяка от
които има график за връзка с наблюдаващите медици.
За Фишър следващата стъпка след
ваксинацията идва след седем дена и
не е нещо, което е очаквал с нетърпение - налага му се да търка сливиците си

с памучен тампон за около 10 секунди и
след това да напъха обратната страна на
тампона колкото се може по-дълбоко в
носа си.
Преживяването той описва като „да
си погъделичкаш мозъка“ и не е фатално, но със сигурност е ужасно неприятно. После пробата се поставя в запечатан плик и се изпраща до лаборатория.
След няколко дни Ричард получава съобщение - пробата му за коронавирус е
отрицателна.
Освен това той попълва въпросник
- дали наскоро е бил в градския транспорт, с колко хора извън домакинството е прекарал над пет часа дневно и така
нататък. Доброволецът ще трябва да
спазва абсолютно същата рутина през
следващите четири месеца - тестването,
чакането за резултати, въпросника.
Друга подробност е, че ваксината

може и да не се окаже
панацеята
за която мечтаем. Възможно е тя само да
смекчава симптомите, но не и да предотвратява напълно болестта.
Хората ще пренасят вируса, дори и да
нямат симптоми, и така ще заразяват неваксинираните. Специалистите подчертават, че трябва да свикнем с мисълта,
че коронавирусът може да е завинаги с
нас.
Колкото до Фишър, шансът да му е поставена ваксина срещу COVID-19 го прави по-спокоен, но не променя предпазливото му поведение. Докато не знае
дали препаратът работи със сигурност,
той продължава да пази жена си, дъщеря си и приятелите си, като практикува
социално дистанциране.
Това, което наистина го радва, е възможността да е малка частица от историята.
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Б

ил Гейтс е един от големите дарители в процеса на изработване на ваксина срещу
коронавируса. Фондацията
на основателя на Microsoft и
съпругата му Мелинда дари огромни
суми за научни разработки, за да може
така необходимата ваксина да стане
факт възможно най-скоро. Паралелно с
това, името му продължава да се свързва с редица конспиративни теории за
COVID-19, ваксините и чипирането. Скорошно проучване в България показа, че
почти половината българи вярват в тях.
Но това не пречи на Бил Гейтс да преследва стремежа си да ваксинира света.
Наскоро стана ясно, че ръководителят
на един от най-големите производители
на ваксини в света има проблем – Адар
Понавала, главен изпълнителен директор на Института за серум в Индия,

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

Ще успее ли Бил Гейтс
да ваксинира света?
XСтратегията на основателя на Microsoft е да помогне

да се защитят най-бедните страни от вируса

се нуждаеше
от 850 милиона долара
за всичко. Трябваха му от стъклени флакони до цистерни от неръждаема стомана, за да може да започне да произвежда дози от ваксина срещу COVID-19
за най-бедните в света, пише New York
Times.
Според негови изчисления той би могъл да рискува с 300 милиона долара от
парите на компанията си, но все пак ще
му трябват още над половин милиард
долара. Затова той се обърна към основателя на Microsoft.
Бил Гейтс познава Понавала от години, пише The New York Times. Гейтс бе
похарчил милиарди, за да помогне за
развиването на ваксини в света, като
работи в тясно сътрудничество с фармацевтични мениджъри, за да трансформира пазара. По този начин той се превърна в най-мощния (и провокативен)
частен играч в глобалното здравеопазване, обобщава Bloomberg.
В края на разговора им това лято
Гейтс дава обещание: Фондация „Бил и
Мелинда Гейтс“ ще предостави гаранция от 150 милиона долара, за да може
индийската фабрика да продължи с
производството.
Това е само част от 11-те милиарда долара, вложени в поставянето на основите за набавяне на

ваксини за повече
от 150 страни
въпреки че в крайна сметка може се
окаже, че струват дори много повече.
Инициативата се ръководи от две световни организации с нестопанска цел,
на които Бил Гейтс помогна за стартирането, заедно със Световната здравна
организация, която разчита на
фондацията на Гейтс като
един от най-големите
си дарители.
Зад кулисите
на всичко това
работи вторият най-богат човек в
света, който нито е
учен, нито
е лекар, но
който вижда себе си и
своята фондация за 50 милиарда долара уникално подготвени да
вземат централна роля в
тази ситуация.
„Ние знаем как да работим с правителства, знаем как да работим с фармацевтичния сектор, обмисляли сме този
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сценарий“, каза Гейтс в скорошно интервю.
Тъй като първите кандидати за производството на ваксина се стремят към
одобрение от регулаторите, въпросът
за това как да се имунизира голяма част
от световното население придобива допълнителна спешност. Но след девет месеца успехът на усилията за ваксиниране изобщо не е сигурен.
Досега те са привлекли само 3,6 милиарда долара финансиране за научни
изследвания, производство и субсидии
за бедните страни. Три компании обещаха да доставят ваксини, но все още не
се знае дали те ще бъдат ефективни. И
може да е трудно да се осигурят

необходимите
милиарди дози
по достъпен и навременен начин, тъй
като САЩ и други богати държави са
сключили отделни сделки за своите
граждани.
Ако инициативата, подпомогната от състоянието и фокуса на
Бил Гейтс, успее
да помогне да се
защитят по-бедните страни в
света от вируса, който вече
отне живота
на повече от
1,3 милиона
души, то тя ще
утвърди стратегиите, които
той е популяризирал в своята благотворителна дейност,
включително стимули за
фармацевтичните компании.
Ако обаче начинанието не успее, това
може да засили призивите за по-радикален подход.
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През изолацията пиша на приятелка:
“Като свърши карантината, ще излезем да пийнем някъде по 2-3 чаши вино.”
Тя ми отговаря:
“23 се пише слято!”

  

Стои си катаджия на пътя и вижда как
срещу него лети майбах с поне 200. Катаджията веднага вдига палката, майбахът отбива вдясно. Пътният се приближава, стъклото се сваля и аха да каже
“Главен сержант Иванов, документите
за проверка!”, в този момент от стъклото се подава банкнота от 200 евро.
- А... такова, нищо не е станало, нещо
радарът не е в ред - можете да продължавате - запелтечил катаджията.
От колата се подала втора банкнота
от 200 евро.
- А след седем километра има втори
пост, но сега ще им се обадя и можете да
карате с удобна за вас скорост!
Нови 200 евро полетели от прозореца.
- Всъщност, днес можете да карате с
каквато си искате скорост, ей сега ще
съобщя на колегите!
Още 200 евро преминали през прозореца.
- Знаете ли, ще се обадя на колегите
да не ви закачат поне месец, не се безпокойте...
Ръката през прозореца подала следващи 200 евро. Ченгето прибрало и тях,
стегнал униформата, оправил фуражката и колана, и се изпъчил:
- А сега - стихове!

  

Мисленето е като пиенето - прекаляването води до главоболие!

  

Двама приятели:
- Не, аз не се бях напил снощи!
- Да, бе! А кой извика “Келнер, донеси
ми вратата, искам да си ходя?”

  

- Да пием за приятелите, които не са
с нас...
- Давай по-бързо, че идват!

  

Общинското предприятие за траурни обреди е сменило името си. Вече ще
се нарича “Довършителни работи по
здравни пътеки!”

  

- Къде работите?
- В “Института по заразни и паразитни
болести”.
- Като зараза или като паразит?

  

Обява в бар:
- Поради нуждата от социално дистанциране барът работи с 1/3 от възможностите си. Затова най-учтиво молим тези, които не могат да пият за
трима, да напуснат и да отстъпят място
на професионалистите!

  

- Какво ще се получи, ако се кръстоса
блондинка с хъски?
- Или много тъпо куче, или студоустойчива шматка.

  

В църквата влиза младеж, шамаросва
свещеника и ехидно казва:
- Отче, нали е казано, че ако те ударят по едната буза, трябва да обърнеш
и другата!
Свещеникът, бивш покаял се шампион по бокс, само с един тупаник изстрелва простака в отсрещния ъгъл и
отговаря:

40

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
- Казано е също, че с каквато мярка
мерите, с такава ще ви отмерят!
Изплашените богомолци се питат:
- Ама какво става?
Клисарят обяснява:
- А, евангелието тълкуват.

  

Седя си в кръчмата и пия. Някакъв ме
пита:
- Защо пиеш?
- За да съм красив.
- Нима пиенето те прави красив?
- Разбира се! Всеки път като се прибера късно от кръчмата, жена ми вика
“Охо! Ето го! Красавецът се прибра!”

  

Никога вече гинко билоба! Взех малко
и като нахлуха едни спомени...

  

- Вчера видях един надпис, който ме
накара да се изпусна в гащите!
- И какво пишеше?
- Тоалетната не работи!

  

В Шао Лин:
- Защо не напредвам, учителю?
- Виждал ли си чайката да прелита над
пламтящия залез?
- Да, учителю...
- А как водопадът се опитва да разбие
скалите, но без да успява?
- Да, учителю...
- А отражението на Луната в тихи
води?
- Да, учителю...
- Еми, затова не напредваш... Защото
само се заплесваш, вместо да тренираш.

  

Септемврийско:
- От колко започва родителската среща?
- От 60 лв.

  

- Защо козелът ви е без рога?
- Козата ни е порядъчна!

  

- Повече със Сашо карти няма да играя!
- Защо?
- Защото е голям мошеник! Заложих
жена си и той спечели, а сега не ще да
я вземе!

  

Кметът на Враца са качва в едно такси

и вика на бакшишо:
- Виж кво, маждрамуняк,
ш'ти дам дваасе лева, ако ма
закараш у общинъта за 5 минути, че закъснех за съвето!
- Добре! - рекъл чичакът. Ама сакам да си връжеш очите с те тоа колань!
Връзал си кметът очите и
тръгнале!
Пътувале около 3 минути,
бакшишът спрел и рекъл:
- Отвръзвай са, давай парите и са маиняй! Стигнааме!
Кметът свалил коланя, огледал са и рекъл:
- Ш' ти дам още дваасе, ако ми кажеш
откъде мина?
- Да бе, да, ти шашав ли си, или на шашав дреите носиш?! 5 улици са останале здрави, ако ти ги кажа, и них ше разкопаш!

  

Мъртвопиян пада и заспива на улицата. Минава полицай и го сритва:
- Какво правиш, бе?
- Не виждаш ли, паркирал съм!
- Ти да не си кола?
- А ти да не си паяк?

  

Знаете ли, че:
Пуловерът е връхна дреха, която служи за навличане на детето, когато на
майка му й е студено?

  

Цвеклото е отлично средство за отслабване. Вземи си 4-5 декара и си копай, и си поливай...

  

Обожавам телепатията... Погледнеш
човек в очите... и той вече знае къде го
пращаш.

  

- Мило-о-о, лошо ли съм излязъл на
снимката?
- Нее, лошо си излязъл от майка си...

  

Не трябва да оставате дълго сами със
себе си, защото с какъвто се събереш,
такъв ставаш...

  

Дочуто между колежки:
- Ама е погрозняла тая, да ти е кеф да
я гледаш!

Виц в снимка
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- Скъпи, аз съм гола и в ръката си държа шише ракия. Какво ще пожелаеш?
- Овчарска салата...

  

Вчера си изтеглих програма за изчисляване на изядените калории! Веднага
след първото изчисляване минах към
двойно счетоводство...

  

Вуте отива на съд... Нане притеснено
го пита:
- Вуте, ами ако те осъдят и лежиш?
- Я колко моа да лежа, те толко не
моат ми дадат!

  

Как се казва банкомат на унгарски?
“Серекеш”.

  

Възрастен професор по икономика
на всеки годишен изпит задавал едни
и същи въпроси - и така с десетилетия.
Студентите знаели тази му особеност и
предварително си предавали един на
друг въпросите. Един студент обаче не
се стърпял и го запитал:
- Г-н професор, не си ли давате сметка, че студентите предварително знаят
вашите въпроси?
- Естествено, колега. Но не забравяйте, че учим икономика - въпросите може да са същите, но отговорите са
различни всяка година!

  

- Какво предпочитате: авангардизъм
или сюрреализъм?
- Постмодернизъм, с това се и занимавам.
- О, вие сте художник?
- Не, модератор във Facebook група.

  

- Добър ден. Искам да поръчам торта
със загорели блатове и да е леко наклонена...
- Аха. Разбирам. Може ли да попитам...
- Съпругът ми има рожден ден. Нека
мисли, че аз съм я правила!

  

- Брат, как се казваш?
- Вълчан Кучков Лисичков от село
Мечка.
- Егати дзверо!

  

Професор в университета:
- Недовършената курсова задача не
е беда. Главното е, когато правите деца,
да ги довършите! Иначе после идват недовършени деца и носят недовършени
курсови задачи. И този затворен кръг
няма прекъсване!

  

Тя: - Нямаш никакви женски косми по
сакото си!
Той: - Да, мила.
Тя: - Мръсник! Почнал си да ми изневеряваш с плешиви жени!

9 - 15 декември 2020 г.
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ОВЕН

Въпреки добрата атмосфера
в работата, може да очаквате
недоразумения от всякакъв
характер. Съчетайте енергията си с повече дипломатичен
такт. Мотивирайте с ентусиазъм и разум. Застрашени сте от загуба на пари - бъдете предпазливи. Вероятността да ви измамят финансово или
да ви предоставят артикул с доста по-висока
цена е напълно възможна. Възможно е някои от
вас да бъдат унили, защото все по-рядко половинката е близо до вас. Отделете малко време
един на друг.

ТЕЛЕЦ

Оставете вашата връзка да
диша. Така ще се почувствате развълнувани, виждайки
партньора си отново в обятията ви. Не изисквайте от себе
си час по-скоро да приключите работните си ангажименти, защото това ще снижи работната ви
ефективност. Работните ви задължения няма да
намалеят, напротив, ще станат повече. Бъдете
разумни и не прекалявайте със своята щедрост.
Когато става дума за пари, имайте едно наум.
Спестяването ще ви помогне да се справите с паричните затруднения.

БЛИЗНАЦИ

Напоследък може да се
чувствате малко защитени,
което може да е причинено от спорове между вас и
партньора ви. Опитайте се
да възстановите самочувствието си с разумни
решения. Също така не губете време в битки за
дребни разногласия. Има вероятност през този
период работата ви да бъде скучна или изпълнена с трудни задачи, една след друга познати до болка. Не унивайте, защото работата ви
е необходима, в противен случай липсата й ще
бъде пагубна за вас.
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РАК

Може би се притеснявате за
финансовото си състояние.
Рано или късно всичко се изплаща, защото финансовите реализации не са всичко в
този живот. А и понякога лошите инвестиции не
биха могли да доведат до нищо добро. Възможно е да преминавате през криза, в която очакванията ви се разминават с мечтите, които сте
имали. Може би е време да слезете на земята и
да си поставяте по-реалистични цели, свързани с личния ви живот. Ще имате неизчерпаема
енергия на работното ви място.

ЛЪВ

Забравете това, което е било
вчера, и проблемите, които
сте имали предните дни, и започнете начисто да реализирате идеите си. Ако се чудите защо не печелите и изоставате с финансите,
значи се страхувате да поемете рискове. Може
би е време да се престрашите да инвестирате
в акции. Може да ви е нужно малко повече време, докато убедите партньора ви, че сте прави
и трябва да ви послуша за определени въпроси. Макар и с повече трудности, усилията ви
няма да са напразни.

ДЕВА

Ако се оставите на течението
и се подведете с някои ваши
колеги да си губите времето в
сладки приказки, може да бъдете подведени и излъгани за
някои неща. Не бъдете лековерни, имайте едно
наум. Добре ще е да се възползвате от някои
шансове, за да реализирате по-големи печалби. Управлявайте активите си или се опитайте
да намерите нови източници на доходи. Може
да се наложи да се опитвате да разведрите обстановката, ако забележите, че половинката ви
е твърде сериозна.

ВЕЗНИ

Чувството ви за хумор може
да ви е от полза, за да накарате любимия ви човек да се
усмихне. Ще сте нетърпеливи да споделите идеите и концепцията си за развитие на фирмата, в която работите. Преди да направите представянето си,
направете си план със структура и го следвайте стриктно и дисциплинирано. Ако притежавате власт и пари, то може да помогнете на много
хора, изпаднали в беда. Благотворителните дейности ще ви донесат удовлетворение, вместо да
си купите поредната вещ.

СКОРПИОН

Звездите съветват да оставите партньора си да бъде водещата фигура във връзката ви.
Нека развихри въображението си и ви изненада с това, което ви е подготвил. Бъдете отворени за всякакви
предложения и приключения. Определено няма
да ви е лесно да се справите с цялата работа,
струпана на бюрото ви. Стресът и напрежението
могат да ви накарат да се откажете от настоящата си работа, но не прибързвайте с подобно кардинално решене. Размислете и тогава вземайте
решение.

СТРЕЛЕЦ

Ако досега само сте разглеждали различни автомобили,
които не можете да си позволите, вероятно ще се мотивирате да започнете да спестявате повече. В стремежа ви работата да ви върви
безпроблемно и да се издигате в кариерата, обръщате все по-малко внимание на партньора си.
Звездите ще ви дадат знак, че е време да помислите как да оправите нещата в личния ви живот.
Ако се надявате на финансов бонус за принос в
работата ви, най-вероятно стойността ще е значително по-ниска.

КОЗИРОГ

Колкото и да се раздавате и
да работите неуморно, не се
надявайте трудът ви да бъде
оценен според заслугите ви.
Преди да вземете решение
да инвестирате в нещо ново, първо помислете
за всички възможни неблагоприятни последици и рискове. Ако сте убедени в успеха, може да
вложите средствата си. Не е нужно да подлагате партньора си на тестове и проверки, за да се
убедите в искреността на чувствата му. Имайте повече доверие в половинката си, изгонете
всички съмнения, които имате.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно ще бъдете предупредени да не се захващате с нещо, което би навредило на имиджа на фирмата, в
която работите. Направете
си списък с това, което да избягвате да правите, и темите, които да не засягате в разговори.
Ако искате да спестите малко пари, то може да
потърсите по-евтини алтернативи на стоките,
които обичайно купувате. Може да се изненадате от доброто качество на бюджетните продукти, което е доста сходно до това на големите
брандове.

РИБИ

Ако във връзката ви виси във
въздуха някакъв въпрос, на
който в момента не можете
да дадете конкретен отговор,
по-добре го оставете така. В
случай, че се разровите по-надълбоко в проблема, може да си навлечете повече неприятности. Не предприемайте рискови действия в
работата си на своя глава. Хазартните ви ходове вероятно ще са губещи, така че по-добре се
консултирайте с шефа си или с някой ваш колега, преди да пристъпите към подобни смели
действия.
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Маските: Нестандартният
подарък за Коледа
XВижте какви предпазни средства ще харесат на различните зодии

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

В

luba@bg-voice.com

инаги когато дойде време да
купуваме подаръци за Коледа, доста се колебаем на кой
какво да вземем и често приятното занимание се превръща в главоболие. Тази година обаче ще
ви подскажем на какво би се зарадвала
всяка зодия.
Какво е общото между пандемията и
астрологията? И двете упорито диктуват напоследък живота ни. Въпреки че
коронавирусът е от по-скоро при нас,
той ни накара да се съобразяваме с него
всеки ден в продължение на почти година.
Празниците тази година също се промениха. По Великден и Гергьовден успяхме да се видим с близки и приятели
само онлайн. Сега се задава Коледа –
най-големият семеен празник. Предишни години търсехме скъпи предмети и
дрехи, за да ги сложим под елхата, сега
най-желаният подарък ще бъде да сме
заедно с любимите ни хора на празника.
Тази година пък има един универсален аксесоар, който със сигурност

може да играе ролята на нестандартен
и супер практичен подарък. Да, това е
- предпазната маска за лице, станала задължителна както на открити, така и на
закрити обществени места.
И тъй като Коледа е съвсем близо, а
пандемията не си е тръгнала, ви даваме
няколко идеи за предпазни маски, които
да подарите на приятели и близки според тяхната зодиакална група.

Огнени знаци –
Овен, Лъв, Стрелец

чително капризни откъм подаръци. Понякога си слагат розовите очила и забравят, че живеят в реалността. За тях
всичко е красиво и магическо, достойно за романтичен филм. Затова и предпазната им маска трябва да отговаря на
този сюжет - най-добре да е от италиански памук, с флорални мотиви, да не се
усеща върху лицето.

Въздушни знаци Близнаци, Везни, Водолей

Земни знаци Телец, Дева, Козирог
Въпреки огнения им нрав на бунтари, те са едни от най-изпълнителните и
затова им трябва предпазно средство,
което да ги отличава сред тълпата, но и
да са център на внимание. Подарете им
маска, която има малък джоб, в който да
слагат филтри за пречистване на въздуха. По този начин освен че ще бъдат защитени от вируси, ще се предпазят и от
замърсяването, което ни очаква през
зимата.

Водни знаци –
Рак, Скорпион, Риби
Със сигурност сте преминали през
моменти, в които емоциите им са ви дошли в повече, но сте си премълчавали,
защото ги обичате. Те приемат всичко
по-навътре от останалите и трябва добре да си мерим думите и жестовете
около тях. Тези три зодии са и изклю-
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живот, предпазната маска за тези знаци не трябва да бъде крещяща, а само
да предпазва. Затова заложете на нещо
семпло и едноцветно.

Говорим за хора, здраво стъпили на
земята, които живеят в реалността и се
опитват да накарат другите около тях да
действат рационално. Понякога обаче
тази черта от характера им е изключително дразнеща. Както всичко в техния

С маска или без? Тази смяна на настроенията е типична за въздушните
знаци. Често не знаят какво искат и водят тихи конфликти дори между самите
себе си. Те обаче често разчитат на ума
си и забравят за сърцето.
Що се отнася до подаръците, тук също
не са позволени грешни стъпки. Те знаят
от какво имат нужда. Тази година, както
всички останали зодии, и те имат нужда
от предпазна маска. И тъй като никога
не знаеш с какво настроение ще се събудят, най-добре да им се подари комплект от пет маски. Ей така, за да си ги
сменят...
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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
OO,
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. Sign-up бонус. Моля,
обадете се на 847-261-4912, ext.107.
или ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18290
OWNER OPERATOR,
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 или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com Симона
№18291
$$$ CDL DRIVERS$$$,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Kompaniq
nabira CDL class A shofiori za stedi
kursove, kakto i za pick up and delivery.
Novi kamioni, mnogo dobro zaplashtane,
vseki weekend v kushti. Za poveche
informaciq 3122082222 №18292
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

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

ТЪРСИМ КОНТРАКТОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Bingo
Logistics Incorporated, търси контрактори със vans или reefers, за
OTR, Regional или Local курсове.
Fuel карти на FleetOne и Comdata.
Седмично заплащане с чек или ACH
direct deposit. Офиса се намира в Elk
Grove Village, на достъпно за камиони място. За повече информация
изпратете имейл на: bingologistics@
gmail.com или звъннете на тел.
7738492777 №18287
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

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
OTR 75,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL Hazmat шофьори, 75 cent per
mile , камион I-Shift Volvo, APU ,2016
7738182886 №18271
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
224-334-1818. №18272

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 $0.67 na milya.
Korektno i profesionalno otnoshenie.
Phone: 224-659-1690 №18254
МЕХАНИК ,
Цена US$ 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

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 $1200-2000 зависи от желанието за
работа. Препоръчително с опит. Тел. за
връзка 630-930-1955 №18274
DISPATCHER,
Цена US$ 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
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 $0.67 na milya. Korektno i
profesionalno otnoshenie. Phone: 224659-1690 №18253
CDL DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656,
Looking for Cdl Driver for LOCAL Hook
and Drop Trips. Every Day Home ! 450
miles a Day! 1700$ a Week . Monday
- Saturday-6am- 3 pm. 2 Positions
Available! 7739837254 №18227
LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60517, Малка
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
DISPAT AND SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking
company in Bensenville looking for
dispatchers and safety. Please call
7738376144. №18215

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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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
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 773-5804032 №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 773-5804032 №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
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 773-9973998* №18166
CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small
Family Owned Company is looking to fill
a driving position ASAP! $275 Day pay
rate! or 30% of load rate Midwest loads,
Home on weekends! Volvo Automatic.
Must have: CLASS A CDL, 2 Year Minimum
experience. Clean Driving Record.Call
Geri at 708-831-8432 between the hours
of 8 am- 7 pm CST №18206
ОО И ШОФЬОРИ, ,
Цена US$ 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 -$300/ден ( до 2000
мили ). Tel 847 640 8171 №18174
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LOOKING FOR DRIVER,
Цена US$ 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
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 224659-2356. №18131
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656,
Looking for CDL-A Driver for Hook And
Drop - Chicago- Minnesota, MinnesotaChicago 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
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram
$1,800 per week! Shte bydite dovolni ot
rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni
2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED,
Цена US$ 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 I-Shift 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
847-483-8787*** 8476659273 №17914

OWNERS ЦЕНИ НАД $3 ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER
OPERАTORS - Цени над $3 на миля.
Компанията предоставя Fuel карти с
големи отстъпки- 40-80 цента на галон,
10% диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля обадете се на 773-538-3818
№17863
ХАМАЛИН ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка
компания специализирана в преместване на вещи и мебели наема на пълно и непълно раб.време.Автомобил е
предимство и носи доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой. Пишете на
имейл slavtchokerelski@gmail.com или
звъннете на тел.2243108907-Слави
2243108907 №17926
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик с dry van. Хубави мили, лично
отношение. 8476680373 №17752
SAFETY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Trucking
company looking for Safety person with
experience. Part-time with possibility
for full time. Serious inquiries only.
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia
Shofior
(solo)
c
\”double/triple\”
endorsement.Rabota okolo Chicago.
Moje da e vsiaka vecher v kashti.Tax 1099
forma 6304409199 №17755
COMPANY DRIVER,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от товарите.Ново волво автоматик.Перфектни условия 2243882400
№17625
НЮ ЙОРК
HOUSEKEEPERS,
Цена US$ 18.00, Зипкод 11201, Нужни
са housekeepers за NY City. $18 per hour.
www.tocconsult.com; tel 3039748716
№18142
SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT ,
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Office
assistant needed . Harrisburg, PA.
Must have valid DL and good criminal
background 3039748716 №18219
ФЛОРИДА
CDL A CLASS ,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 33601, New
automatic trucks OTR Bonuses Weekly
pay Direct deposit 7738990137 №18196
COAST TO COAST
DRIVER/OWNER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
семейна фирма търси drivers/owner
operators.Седмично заплащане $1800$2500,може и на ден.Възможност за
купуване на камион на изплащане без
лихва и down payment.Честно и коректно отношение.10 години в бизнеса
7738187459 №18284
CDL A DRY VAN,
Цена US$ 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:847261-4912,ext107 №18238

IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR
department has several full time CDL
A positions open for Owner Operators.
Steady shipments. Hazmat and non
hazmat accounts. Better pay, time and
miles. For more information please
call Simona at 847-261-4912, ext.107
and ext.113. You can also contact us at
247dispatchservice@gmail.com №18239
COAST TO COAST,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner
Operators.Леки товари, отстъпки на
горивото, хладилни и сухи ремаркета, ифта, пермити. Коректно отношение и бързо плащане. Sing up бонус.
Моля, обадете се на 847-261-4912,
ext.107 and ext.113. или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com Симона
№18242
IOO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner
operators.
Предлагаме
hazmat,
expedited, сухи и reefer товари. Добро
и коректно заплащане. Моля, обадете на за повече информация на телефон 847-261-4912, ext.107 and ext.113.
или ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18243
DISPATCHER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60177, Looking
for dispatcher with Reefer and hazmat
experience 2247241694 №18186
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
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
$222,900. Тел 847 854 8094 №18237
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COAST TO COAST
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ,
Цена US$ 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
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 $390. Депозит за един месец.
8472223412 №18226
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 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. $600 Депозит и 1 година договор .
За повече информация - 7742084819
№18255
RENOVATED 1 BEDROOM,
Цена US$ 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
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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

УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся
кола под наем до $500 на месец.Автоматик.Модел и мили нямат значение.
3129256982 №17178
ЗАПОЗНАНСТВО,
Цена US$ , 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

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

УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs

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
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава
се малък 1-стаен апт под наем в Елк
Гроув. Включено отопление. Балкон/
паркинг. Ламинатен под. Огледални
гардеробни врати. Басейн/фитнес в
комплекса. Асансьор в сградата. Пералното е на същия етаж. Близо до магистрали/голям парк/магазини/ресторанти. За информация, тел. 2248291787
2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се
самостоятелен бейсмънт от къща във
Franklin Park. Включва спалня, кухня с трапезария и баня с тоалетна. За
контакти: 773-322-3640 7733223640
№17934
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквартирант за споделяне на двустаен
апартамент в шилер парк. Собствено
парко място. Наем 500. Шофьор на камион съм и отсъствам в повечето време. За повече информация позвънете
на 630 301 9985 6303019985 №17918
СТАЯ ПОД НААМ,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена стая под наем от приземен апартамент с три спални и две бани.Хол и
кухня се ползват общо с останалите
квартиранти..В апартамента има пералня и сушилня.В наема е включено всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира се в Elmood parк..Наемът е $500
7733879465 №17838
CONDO POD NAEM ,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed
2 bath apartament pod naem v arlington
heights. Zvunnete na 847-84-4435.
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine,
собствени парко места, камина и тераса, близо до магазини и магистрали, изгодна цена! 8472192272 №17826

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

HANDYMAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Майстор с
над 30 години опит предлага цялостен
ремонт на апартамент, къща, офис, магазин, шпакловка, боядисване, фаянс,
теракота, ламинат, топлоизолация, декоративни мазилки и много други. За
безплатна консултация моля позвънете на 774-777-1154 - Захари№18281
DISPATCHER ON DUTY,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60169, Диспечер
по всяко време. сетъп, бук, рейт, инвойс, сетълмент 8883301139 №18289
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 331-5518787 №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. 224-250-8892 - Анатоли
№18136

СЪПРУГА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, 50г.богат
бизнесмен-трокаджия търси жена
за съпруга която да не работи и да
стои в къщи за да му харчи парите в
моловете,екскурзии и за каквото се
сети. Пишете на aleko_todorov@abv.bg
0 №18134
TRUCK TRAILER SHOP,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60126, Serviz
za kamioni i remarketa v Elmhurst, IL
predlaga vsichki vidove remonti na
otlichni ceni. Za poveche Informaciq,
molq pozvunete na 773-936-3891
№18147
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: 847-854-8094 Е-майл:dimitrova07@
yahoo.com №18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплатни имиграционни услуги tel. 708 415
0590 №18260
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР,
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 60169,
Търся да купя трейлър. 53 драйвен
2246593189 №18288
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
VOLVO 2014 FOR SALE,
Цена US$ 22.00, Зипкод 60067,
Volvos 2014 from fleet for sale. All
are I-shift and with APU Carrier units.
Trucks are vey well maintained with
all preventative maintenance done
on time - only fully synthetic oil used.
Some units with brand new major
parts (ask for details). Milage varies
between 700 and 800K. Asking price
is $22,500. Call us for more details we can provide maintenance records
and details on each truck. Only 4
left. 1.800.719.4921 ext 102 or email
m a i n t e n a n c e @ d o l c h e c o r p. c o m
8007194921 №18207

PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel:
630 3865280 №17641
COAST TO COAST
VOLVO -2007,
Цена US$ 12,500.00, Зипкод 60706,
CUMMINS-ISX,1400000MILES,МНОГО
СМЕНЕНИ ЧАСТИ,НОВО ТУРБО.Може
на изплащане Бъзможност да се продаде с ремарке. 7738187459 №18285
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Тарт с броколи, домати
и сирене
Продукти

Б

роколито се размразяват. Двата
вида чушки се измиват и почистват от семките. Нарязват се на
ситно в голяма купа.
Лукът се почиства и нарязва на ситно. Доматите се измиват и нарязват на
средно големи кубчета. Печурките се
отцеждат и добавят.
Броколито се нарязва на средно големи парчета. В купата се добавя черен
пипер и сол на вкус. Добавя се олиото.
Яйцата се разбиват. Добавят се в купата със зеленчуците. Сиренето се натрошава и се добавя. Всички съставки
се разбъркват добре. Подготвя се намазнена форма за тарта.
Чист плот или маса се поръсва с
брашно. Бутер тестото се замесва на
топка. Разточва се във формата на съда
за тарта. Разстила се във формата.

9 - 15 декември 2020 г.

» бутер тесто - 2 бр.
» брашно - 2 с.л.
» чушки - 1 бр. червена + 2 бр.
зелени
» броколи - 200 г замразен
» лук - 1 глава
» печурки - 150 г мариновани
» домати - 2 бр.
» сирене - 150 г
» яйца - 3 бр.
» олио - 2 с.л.
» черен пипер
» сол
Плънката от зеленчуци се разпределя в съда върху блата от бутер тесто. Сочният солен пай се пече се на 180
градуса до готовност.

Продукти

Сладкиш
„Черна дама“

В

купа смесете киселото мляко със
содата. Добавете олиото и захарта, разбъркайте. Прибавете пресятото брашно и какаото, разбъркайте
до гладка еднородна смес.
Сипете сместа в намазана с масло
тава с размери 20х30 см и заравнете.
Поставете тавата в предварително загрята на 180 градуса фурна и печете за
около 35-40 мин. Оставете сладкиша да
се охлади.
За шоколадовия сос смесете всички съставки в тенджера и я поставете
на умерен огън, варите до еднородна
гладка смес.
Нарежете охладения шоколадов

» кисело мляко - 500 г
» олио - 100 мл
» захар - 250 г
» брашно - 300 г
» сода бикарбонат - 2 ч.л.
» какао - 2 с.л.
За шоколадовия сос
» прясно мляко - 150 мл
» краве масло - 125 г
» захар - 150 г
» черен шоколад - 100 г
За гарниране
» течна сметана - 100 мл
» шоколадови пръчици за поръсване
сладкиш на квадрати и залейте с горещия сос равномерно.
След като сладкишът отново се охлади, гарнирайте с разбитата сметана и
поръсете с шоколадовите пръчици.

Да ви е сладко!
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Атанас Скатов – първият
българин в зимна експедиция до К2
XПакистанският осемхилядник е последният,

който не е допуснал никой до себе си през зимата
„Основно наблягам на бягане, колоездене, скално катерене, йога и концентрация. Предизвикателството е възможно най-високото в алпинизма и смятам
да бъда максимално подготвен“, разказва Скатов.
„Въпреки че за последните 7 години
участвах в 20 експедиции, 13 от тях на
върхове над 8000 метра, толкова много не съм се вълнувал преди друга експедиция. Ще разчитаме всички един на
друг да си помагаме и да бъдем задружни.

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

Б

valeria@bg-voice.com

ългаринът Атанас Скатов след
дни се отправя на зимна експедиция до пакистанския осемхилядник и втори по височина връх в света - К2 (8611 м).
Това е единственият от върховете, извисяващи се над 8000 метра, който никога
не е изкачван през зимата.
Разположен в планината Каракорум,
заради технически трудното изкачване и
неблагоприятните атмосферни условия
К2 е истинско предизвикателство за алпинистите дори през лятото.
Българинът Атанас Скатов е първият
наш сънародник, участник в зимна експедиция на осемхилядник. Той е в съставa, организиран от най-голямата непалска трекинг агенция Seven Summit Treks,
заедно

с още 45 опитни алпинисти
от 11 страни, подкрепени от голям брой
шерпи, които ще се опитат да стигнат

Само заедно имаме
шанс за успех

Сн.: Facebook
Атанас Скатов

връхната точка за първи път в историята.
В момента тече предварително качване на багаж и оборудване на базовия лагер под К2, а самата експедиция ще тръгне натам на 19 декември.
До базовия лагер на К2 се стига след
дълъг пешеходен преход, който продължава между 5 и 7 дни, от последното на-

селено място – Скарду - по ледника Балторо.
Самата атака на върха Атанас Скатов
очаква да бъде около средата на февруари. Разбира се, успехът на експедицията
за изкачване на К2 ще зависи от атмосферните условия в планината, през които трябва да има няколко поредни дни
хубаво време.
Скатов е първият българин, изкачил
седемте континентални първенци. Той е
изкачил и

10 от 14-те осемхилядници

Сн.: Уикипедия
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в рамките на проекта си за изкачване на
високите върхове на планетата без консумация на животинска храна.
За К2 той обясни, че ще разчита на
собствените си усилия.
„Нямам специален партньор в експедицията, тръгвам, както винаги, сам и ще
разчитам на добрия колектив да си помагаме взаимно“, обясни той.
За зимната експедиция на най-предизвикателния осемхилядник той се подготвя, като спортува и тренира „ежедневно
и всеотдайно“.

категоричен е той.
За успех на експедицията, освен късмет, ще бъдат нужни и доза знания, добити по време на неуспешните опити на
каракорумския гигант.
“Не обвиняваме себе си, защото направихме всичко, на което човек е способен при тези негостоприемни условия”, така Aндржей Завада коментира
първата неуспешна зимна експедиция
за изкачване на К2, на която той е ръководител през зимата на 1987-88 г.
Полско-канадско-британската експедиция включва 24 алпинисти и придружаваща група, която няма да изкачва
върха. Те пристигат в Пакистан в началото на декември и достигат базовия лагер
на Коледа. Посрещнати са от снеговалеж
и ураганни ветрове. Тежките зимни условия определят целия сезон. Участниците
отбелязват, че са имали едва 10 дни хубаво време по време на тримесечния им
престой в базовия лагер.
Следващият опит идва едва през 2002
г. Оттогава на К2 са проведени няколко
зимни експедиции, но нито една от тях
не завършва с успех.
Тази година освен екипът с българина
в състава си към върха се отправят още
три по-малобройни експедиции. Всички
те са устремени към постигане на целта.
А надеждите са най-накрая да има успех. Защо не и с българско участие!
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Кой взима наймного пари в НБА
XНовият сезон започва на 22 декември с по-малко мачове

С

уперзвездата на НБА и Лос
Анджелис Лейкърс ЛеБрон
Джеймс се разбра да поднови договора си с шампионите.
Новината дойде от агента на Краля –
Рич Пол. ЛеБрон ще остане при „езерняците“ до лятото на 2023 г. За новия сезон
той ще получи възнаграждението си от
последната година на настоящия контракт – малко над 39 млн. долара. След
това сумата ще нарасне на 41 млн. долара и после на 44 млн. долара. Така за новия договор ще вземе общо 85 млн. долара, пише Bloomberg.
Ето и кои баскетболисти в НБА в момента са най-скъпоплатени за новия сезон.
Според ESPN на върха е Стеф Къри от
Голдън Стейт Уориърс. За новия сезон
той ще спечели 43 млн. долара. Следва новото попълнение на Вашингтон
Уизардс Ръсел Уестбрук с 41 млн. долара. После е гардът на Финикс Сънс Крис
Пол, който взима като заплатата на Уестбрук. С няколко долара по-малко получават баскетболистите на Хюстън Рокетс
Джон Уол и Джеймс Хардън. Иначе Уол
премина при „ракетите“ от Вашингтон
Уизардс като част от сделката именно за
Уестбрук.
Коледната програма за началото на
новия сезон в НБА обещава

серия интересни мачове
Сред най-интересните е този между
шампиона Лейкърс и Далас или ЛеБрон
Джеймс срещу Лука Дончич. Новата кампания трябва да стартира на 22 декември. Лейкърс отново е фаворит №1 за
титлата с новите попълнения като Денис
Шрьодер, Монтрез Херъл, Уесли Матюс
и Марк Гасол.
Мачовете през новия сезон обаче ще
са по-малко, след като бе подписано
споразумение между представители на
лигата и Асоциацията на баскетболистите. Всеки отбор ще изиграе по 72 мача в
редовния сезон, което с десет по-малко
от обичайното.
Драфтът е предвиден да се проведе
на 18 ноември, а от 20 ноември състезателите, които са свободни агенти, ще могат да преговарят с отборите.
Стартът на новата кампания беше изместен във времето заради

на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън е отказал заплата от 140 000 долара на ден
или 98 долара на минута! Такава оферта
получил, за да остане в Тексас, но той не
приел, защото твърдо решил да се присъедини към Кевин Дюрант и Кайри Ървинг в Бруклин.
„Брадата“ е един от най-атрактивните баскетболисти в НБА. Сега със сигурност ще запише името си в историята,
след като отказа да бъде първият със заплата от над 50 милиона долара на сезон, пише „Марка“.
Според Ейдриън Войнаровски, журналист от ESPN, Хардън е отхвърлил
предложеното му 2-годишно продължение на договора с Ракетите срещу общо
103 милиона долара. Което прави над
140 000 долара на ден или 98 долара на
минута.
Тези цифри изумиха колегите на Хардън от НБА, но още повече ги изуми отказът на Хардън да прибере парите,
предложени му от собственика на клуба
Тилман Фертита.

късното доиграване
на предишния шампионат. В сезон, прекъсван от пандемията, „Лос Анджелис
лейкърс“ триумфира с титлата след десетгодишно прекъсване.
Преди време стана ясно, че звездата
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Сляп мъж и друг без ръце
посадиха 10 000 дървета
XЕдна 91-годишна старица пък изрисува параклиса в родното си село Лука в Чехия
безжизнената земя вече е покрита с множество зелени дървета и птички,

пеещи щастливо
из техните клони
ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Ч

luba@bg-voice.com

овешкият дух преодолява
какви ли не препятствия, че
наглед невъзможното може
да бъде постигнато, независимо от пречките.
Джия Хайксия и Джия Уенки са може би
едни от най-трудолюбивите и отдадени
хора на този свят. Хайксия е сляп по рождение, докато и двете ръце на Уенки са ампутирани.
53-годишният Хайксия е роден с вродена катаракта, която го оставя сляп с лявото око още от раждането си. За съжаление
през 2000 г. той губи и другото си око при
трудова злополука, оставяйки го напълно
без зрение. Уенки, също 53-годишен, е загубил двете си ръце при злополука, когато
е бил едва на 3 г.
Това, както и възрастта им обаче, не им
е попречило да обединят усилия и да засадят хиляди дървета за 12 г.
Бихме искали да споделим историята на
тези двама необикновени души, които за
пореден път доказват, че няма нищо невъзможно за човешкия дух.
Двамата се срещат случайно преди много години, докато са си търсили работа.
Хайксия си спомня, че един ден синът му
се е прибрал и му е казал: „Татко, видях как
едно малко момче бели портокал. Миризмата бе толкова вкусна. Можех почти да я
вкуся.“
Именно тогава Хайксия осъзнава, че повече не може да води живот като този и че
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трябва да започне да изкарва пари,

за да храни семейството си
Двамата приятели започнали да работят. Те искали да направят всичко по силите си, за да запазят природата около
селото им. Наели земя край реката и започнали да я засаждат с дървета, да строят
жива дига от тях, за да защитят местните
хора от наводнения.
Всеки ден в 7 сутринта те се захващали
за работа, въоръжени единствено с чук и
железен прът. Мъжете били бедни, не можели да си позволят да закупуват фиданки. Затова правели всичко възможно, за да
създават нови чрез резници от тези, които
вече са израснали. А предвид уврежданията им, това хич не било лесна работа.
Хайксия се катерел по дърветата, за да
се сдобие с резниците, които по-късно ще
бъдат засадени. Уенки пък ги поливал.
„Аз съм неговите ръце – казва Хайксия
– А той е моите очи. Ние сме добър отбор.
Стоим здраво на земята. Препитаваме се
скромно, но живеем и в сърцата ни цари

мир“
И така, благодарение на невероятните усилия на тези двама приятели някога

„Ние наистина сторихме нещо добро
тук“, казва с усмивка на лице Джия Хайксия.
Няма как да не се съгласим с него и да се
замислим за невъзможните неща и трудностите, пред които ни изправя съдбата...
Човешкият дух няма граници и това ни
го доказва и една 91-годишна старица,
Анешка Кашпаркова, надарена с таланта да рисува. Малкото селце Лука в Чехия
едва ли би станало толкова известно, ако
не беше неговата необичайна жителка,
която украси параклис от 18-ти век с красива ултрамаринова живопис, която сама
изобрети. Анешка признава, че флоралният мотив за параклиса не е измислен
предварително и е чиста импровизация
Казва също, че е

започнала да рисува
преди 30 г.
когато се пенсионира.
Тя се придържа към традиционния декоративен стил, но всеки път рисува нови
модели. Възрастната жена не се разпознава като художник: „Какъв художник съм
още” - смее се Анешка. - Просто ми харесва и искам да помогна на моята общност”.
Параклисът, построен в началото на
18 век, е интересен пример за фолклорния бароков архитектурен стил в Чешката република. Яркосин народен орнамент
украсява белите му стени повече от сто
години, а Анешка е третият художник, подкрепящ тази традиция.
След като приключва работата си по параклиса, тя украсява и други къщи в селото, като работи при всякакви метеорологични условия. Баба Ана обаче не смята,
че е създала нещо уникално – просто продължава да рисува...
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Едно странно метално
„нещо“ обикаля света
XЗагадъчният стълб се появява и изчезва, подхранвайки различни конспирации

З

агадъчно метално „нещо“, наподобяващо стълб, обикаля
света от няколко дни, изумява
хора от различни националности и ражда стотици предположения и мистериозни обяснения.
Най-напред металният монолит бе видян в щата Юта, но изчезна инкогнито.
Толкова инкогнито, колкото се появи
и в Румъния (той или съвсем подобен
на него). После изчезна и там, а няколко дни по-късно бе намерен от четирима души, излезли на поход, на върха на
планината Пайн в Калифорния. И точно
когато една арт група си приписа авторството, той отново се появи мистериозно, този път във Великобритания.
Това се случи през уикенда на остров
Уайт. Британският монолит беше открит
случайно от местния жител Том Дънфорд, докато разхождал кучето с приятелката си. На популярния плаж Комптън той открил мистериозен монолит с
огледална сребриста повърхност, отразяваща светлината. Той разказа за това
пред телевизионния канал.
Преди това стълбът бе забелязан в
Румъния на 26 ноември на хълма Батка
Доамней в град Пятра-Нямц, недалеч от
историческа местност с руини от крепостта на даките Петродава.
Румънският стълб е идентичен с американския - височина 2,80-4 метра, в разрез е триъгълен, направен е
от блестящ метал, макар да
не е точно копие. Не е ясно
кой, кога и защо го е изработил и поставил на това място.
Конструкцията с височина 2,8 м е изчезнала за една
нощ така тихо, както се е и
появила миналата седмица, разказва пред Ройтерс
местният журналист Роберт
Йосуб. Според него парчетата на нещото са били заварени съвсем нескопосано
от някой, който не е профе- В Юта

ли предположения в социалните медии.
Някои настояваха, че загадъчният
обект е

изработка
на анонимен скулптор

Сн.: БТА
Металният монолит в Калифорния.

сионалист.
Властите не са много радостни от тези
шегички. Това е охранявана територия,
там се провеждат архeологически разкопки и за да се разполага в този участък каквото и да било, трябва

да се иска специално
разрешение

ните агенции още на 18 ноември, властите се опитаха да скрият локацията,
но разбира се, социалните мрежи не
останаха безмълвни и дадоха точни координати на обекта. Тълпи от народ се
изсипаха на мястото, всички се снимаха до металния обелиск и пишеха весе-

луд фен на филма на Стенли Кубрик
„Една одисея в Космоса през 2001-а“,
пише „списание 8“.Във филма извънземните дават знак за съществуването си
на земляните, като инсталират на места загадъчни черни обелиски. Има и запалени маниаци, които са категорични,
че пришълците най-сетне са се заявили
пред човечеството.
Междувременно една американска
арт група, The Most Famous Artist, заяви в своя профил в Инстаграм, че именно тя е поставила загадъчния монолит
в пустинята в щата Юта. Организацията
публикува и снимки, на които се виждат
мъже, които работят върху създаването
на „извънземния“ обект. „Нима искате да
кажете, че това не са били извънземни?“,
пишат в поста си творците. Дали обаче
наистина те са авторите на обикалящата
света ламарина няма доказателства.

от министерството на културата, съобщиха от специализираните
румънски институции, отговарящи за историческите
паметници.
Първият стълб беше открит случайно в пустинята
на окръг Ред Рок в щата Юта
на 18 ноември от хора на
природозащитната служба,
които от въртолет правели
преброяване на овце.
Последната официална
снимка от тази служба на
местността е от 2016 година - на нея няма никаква
конструкция в този участък.
След съобщението за
странния обект, което заля
медиите и информацион-

Мистерия на гравитацията
Един друг мистериозен феномен,
който привлича вниманието на света, е
свързан с местата, които сякаш успяват
да победят гравитацията – при тях колите, изключени от скорост, се движат
по инерция нагоре по хълма, а велосипедистите се напрягат, за да успеят да
се спуснат по хълма.
Известни като гравитационните хълмове, тези странни природни феномени могат да се намерят на места като
Кънфюжън Хил в Калифорния и Магнетик Хил в Канада. Естествено, всички са
заобиколени със здравословна доза от
слухове за магически въздействия и
гигантски магнити, заровени в земята,
разказва сп. „Обекти“.
Оказва се обаче, че странният феномен е просто оптична илюзия. Тя е
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толкова добра и убедителна, че е невъзможно да се повярва в нея без прецизно физическо оборудване.
Но ако измерите точно разликите
във височините между върха на гравитационния хълм и долната му част, ще
видите, че всичко е наобратно и „върхът“ се намира по-ниско от „долината“.

Сн.: Rudra Narayan Mitra / Shutterstock
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Будистки монах се грижи
за застрашени змии

Н

ежно галейки гърба на голям бирмански
питон, почиващ в скута му, будистки монах
се опитва да играе роля в спасяването на
десетки змии, които иначе са изложени на заплахата да бъдат убити или продадени на черния пазар.
69-годишният монах Вилатха е създал убежище
за змии - от питони до усойници и кобри - в манастира си в Янгон.
Вилатха започва да приютява застрашени змии
преди пет години. От тогава местни жители и държавни служби носят заловени влечуги при монаха.
„След като хванат змия, хората най-вероятно
ще се опитат да намерят купувач за нея“, казва
Вилатха, който използва робата си, за да почисти
полегналия в скута му питон - едно от „децата му“,
както нарича влечугите.

Джулиан Мур на 60: От келнерка
до наградата „Еми“
И

стинското й име е Джули Ан Смит
и е родена на 3 декември 1960
г. в Файетвил, Северна Каролина. Баща й е бил военен съдия, а майка
й - психиатърка. Семейството често се е
местило в зависимост от местоработата
на бащата. През 1979 г. се настаняват за
постоянно в Бостън.
Завършва Училището за сценични изкуства към Бостънския университет, отива да живее в Ню Йорк и си избира псевдоним, който обединява двете й лични
имена, а за фамилно се спира на второто
име на баща си. Отначало изкарва прехраната си като келнерка, а след това играе в постановки на Бродуей и се снима
в телевизионни сериали. За участието си
в един от тях - „Докато свят светува“ - получава наградата „Еми“.

Дженифър Лопес: Никога
не съм си слагала ботокс

Пистолет на Шон Конъри
беше продаден на търг

Д

женифър Лопес е една от жените, които изумяват с всяка своя
поява. Как обаче поддържа толкова свеж своя външен вид? Всеки
би се досетил, че с много тренировки, сън и здравословна храна. Оказва
се, че Джей Ло не е от звездите в Хо-

П

истолет, използван от покойния актьор
Шон Конъри като Джеймс Бонд в първия
филм от поредицата за приключенията на
агент 007, беше продаден на търг в Бевърли хилс
за $256 000. Предварителната оценка на оръжието беше между $150 000 и $200 000.
Деактивираният полуавтоматичен пистолет
Валтер ПП, който заедно с по-малкия си модел
ППК се превръща в едно от най-известните изображения на филмовия франчайз, е използван
от Конъри в първата продукция от поредицата „Доктор Но“ от 1962 г.
Наддаването за пистолета е спечелил купувач от Америка, който е гледал всички филми за
Джеймс Бонд заедно с децата си. Новият собственик на оръжието е пожелал да запази анонимността си.
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ливуд, които са прибягвали до нещо
доста популярно - а именно ботокс.
Скоро тя заяви, че няма против
тези процедури, но поне на този етап
тя не си е правила. „Никога не съм
си слагала ботокс, но нямам против
тези, които го правят“, казва певица-

та и споделя, че предпочита натуралните методи за разкрасяване и поддържане.
Тя споделя, че дерматоложка й
била препоръчала да започне да си
слага ботокс, когато била едва на 23
г., но Лопес категорично отказала.

Джъстин Бийбър
призна защо няма деца
М
лади, успешни и много влюбени,
Джъсти и Хайли скоро отпразнуваха две години от сватбата
си. 26-годишният певец и 24-годишната моделка са щастливи, но очевидно не
бързат да станат трима. Бийбър сподели
в свое интервю, че мечтае един ден да
бъде баща на много деца, но колко точно, зависи изцяло от желанието на неговата съпруга.
Джъстин не иска да я притиска, защото
това е сериозна крачка за всяка двойка.
Вярва обаче, че рано или късно това ще
се случи, не само когато той иска, а когато самата Хайли е готова.
„Бих искал да създам малък клан, но
това е нейното тяло и всичко зависи от
нея. Мисля, че тя иска две деца. Не мисля
обаче, че тя е готова сега за родител“, споделя Джъстин.
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Жизел Бюндхен на екзотична
ваканция
Д

а живееш на топло и екзотично място си е направо благословия. Очевидно една от найкрасивите жени в света не е сред
феновете на студа. Жизел сподели
красиви морски кадри от екзотична
дестинация. Красавицата се наслаждава на тях в компанията на семейството си.
„Възрастта е красиво нещо и естествена част от живота, но може да
бъде и предизвикателство. Виждала
съм промени в кожата си през годините. Когато гледам тези промени
и виждам отражението на годините, изпитвам невероятно чувство на
благодарност“, сподели Жизел за отношението й към стареенето.
Освен със спорт, здравословна
храна и качествена козметика, пътешествията и почивката са също
сред важните неща, за да изглежда
добре.

Възпитана овца се
превърна в знаменитост

О

вца се превърна в световна сензация заради снимка как чака да дойде асансьорът в луксозен хотел Енгълси, Северен Уелс.
Служителите не можели да повярват на спокойното животно, което не се смутило дори при насочените към него фотоапарати.
По думите на помощник-мениджъра Линда
Притчард „в града за Сидни говорят всички и никой досега не е виждал нещо подобно“. Тя не се
възмути, че вместо в обора, животното се разхожда невъзмутимо в коридора на хотела, но дори
оцени снимките със Сидни като отлична реклама:
„Много е сладко, тя накара хората да се усмихват“.
След като станало ясно, че Сидни няма хотелска резервация, била върната на пасището, където продължила да си хрупа на спокойствие.

Аманда стана майка на момченце
А
манда Сейфрид и Томас Садоски са една от най-стабилните холивудски двойки. Провалените връзки в миналото им не
са ги спрели да търсят истинската
любов и сега те се радват на здрав и
щастлив брак.
В интервю за живота си под карантина това лято звездата от
Mamma Mia сподели, че бракът й
е станал още по-здрав по време на
пандемията от коронавирус.
Томас не пропусна навръх рождения й ден със снимка с огромен
балон да каже колко е благодарен
за на съпругата си с думите„Честит
рожден ден на майката, която поддържа семейството ни цяло“.
В края на септември двамата съобщиха щастливата новина, че са
станали родители на момченце. Новината дойде изненадващо, защото
никой не знаеше за бременността
на Аманда.

Глория Естефан преодоля
COVID-19
Н
е една и две известни личности преминаха през изпитанието
COVID-19.
Наскоро това направи певицата и бизнесдама Глория Естефан. Тя разказа, че е
прекарала по-голямата част от ноември в
изолация, след като е дала положителен
резултат за COVID-19.
63-годишната Естефан споделя, че е
имала късмет, понасяйки само „малко кашлица“ и обезводняване, загуба на обонянието и вкус. Тя смята, че се е заразила,
въпреки че стриктно е спазвала всички
мерки. Според нея това се е случило в разговор с почитател.
„Бях в изолация, след като един ден вечерях навън и ме доближи човек, който не
носеше маска. Опитах се да сдържа дъха
си, докато той ми говореше, но явно въпреки това се заразих“, разказва Естефан.
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Рим забрани каретите,
теглени от коне

Р

им забранява теглени от коне карети от улиците си, за да защити животните след години
на критики за използването им за това.
„Каретите вече няма да могат да циркулират по
улиците, в трафика, само вътре в историческите
паркове. Никога повече няма да видите уморени
коне по улиците на града през най-горещите часове на летните месеци, защото изрично сме го
забранили“, каза кметът Вирджиния Раги.
Каретите, известни като Bottleicelle, са популярен и доходоносен бизнес. Някои туроператори
взимат над 100 евро на човек за обиколка на италианската столица.
От асоциацията на кочияшите на карети заявиха, че това ще бъде сериозен удар за бизнеса,
който вече се разклаща от пандемията от коронавируса.
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Австралийка намери коала
в коледното си дърво

Любимата на Роналдо с нови
секси провокации
Д

С

пасителна служба за животни в Австралия
беше повикана на помощ от жена, открила коала в коледното си дърво. Операторът на горещата линия на спасителната служба
за животни в Аделаида първоначално помислил,
че някой се шегува, когато Аманда Маккормък се
обадила, за да съобщи, че коала се катери по коледното й дърво в дома й в Манъм.
„Оказа се обаче, че коала в коледно настроение
е влязла в дома на Аманда и е решила, че иска да
бъде феята на елхата й“, написаха от службата във
Фейсбук.
Пристигналите специалисти заловили заблудилото се животно и го пуснали в природата.
„Коалите са много любопитни създания и ако
имат възможност, разглеждат“, обясниха от спасителната служба.

Бруклин Бекъм
ще става модел

ори в условията на пандемия, когато
половинката на Кристиано Роналдо Джорджина Родригес - не събира погледите с тоалети на бляскави събития, тя
отново разтуптява мъжките сърца със снимките, които публикува в социалните мрежи.
Сред любимите забавления на двойката
си остават разходките с личната им луксозна яхта. А Джорджина най обича да се разхожда из нея по бански или секси бельо. И
никога не отказва снимка.
А когато времето застудее за яхтени приключения, Родригес превръща дома в снимачна площадка и заема всякакви предизвикателни пози, за да печели пари от
реклами. Така тя се превръща в перфектната комбинация между грижовна майка и
гореща любовница, за която всеки мъж си
мечтае.

Кейли Куоко и Марго Роби
съперници
М
арго в ролята й на Харли Куин само
налива масло във и без това бушуващия огън за най-любима актриса.
Куоко пък, която започна трайно да се настанява в списъка с любими актриси, също
влиза в тази роля. Е, не точно влиза, защото
все пак само озвучава г-ца Куин в анимацията за възрастни „Харли Куин“.
И заради това в социалните мрежи от известно време се носят слухове, че Марго
и Кейли не са в добри отношения. Защото
Харли Куин се е превърнала в персонаж на
раздора. До този момент обаче никоя от актрисите не казваше нищо по въпроса.
Според Кейли вражда няма, защото те
дори не се познават, но някои медии са се
опитали да създадат такава. „Никога не съм
се запознавала с нея. Обичам я.“

Хю Грант не си пада
по Рене Зелуегър
Х

Б

руклин Бекъм възнамерява да направи кариера като модел. Амбициозният фотограф
бил недоволен от това, че в последно време
получава доста критики за снимките си и смята да
се развива в нова насока, съобщава Mirror.
Според източник на изданието, най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм се е обърнал
за помощ към водещия световен експерт Робърт
Феръл, който да го консултира как да стартира в
модната индустрия.
Въпросният специалист открива Кейт Мос и я
представлява в продължение на 22 години. Работил е и с други големи супермодели.
„Бруклин вече има разпознаваемо лице и е
много търсен в света на модата, особено защото
е син на Дейвид и Виктория. Той има едно от водещите имена в бранша, което ще му помогне за
кариерата и ще му донесе изгодни договори“, коментира източник на The Sun.

54

ю Грант направи признание по отношение на екранната си партньорка от
„Дневникът на Бриджит Джоунс“
Рене Зелуегър. 60-годишният актьор каза, че тя е една от малкото актриси, с които се е снимал,
но по която „не си е падал“.
„Обичам Рене. Много се разбирахме и продължаваме да
поддържаме връзка. Разменяме
си дълги имейли,“ казва актьорът, който последно участва в сериала „Отмяната“.
Той разкрива, че Зелуегър
пиши дълги мейли - около 70
страници, които не са лесни за
разбиране.
Явно за да смекчи малко
странното си изказване, Грант
допълва, че последната роля
на Рене - като Джуди Гарланд в
„Джуди“, е страхотна. „По-добре
няма как да се изиграе,“ казва
той в радиошоу.
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Принц Уилям иска съпругата му
да прилича на Меган
Д

окато Меган Маркъл бе част
от кралския двор, сравненията между нея и Кейт Мидълтън
бяха ежедневие. Дали по отношение на поведение, или заради облекло, конкуренцията не спираше
нито за миг.
Оказва се обаче, че и принц Уилям е наблюдавал изкъсо поведението на двете херцогини. И дори
е посъветвал съпругата си да вземе
пример от бившата актриса в едно
конкретно направление.
През февруари, при едно тяхно
участие, Уилям я е насърчил, че
трябва да бъде по-естествена, пооткрита в общуването си с околните, точно каквато винаги е била Меган. Той я е посъветвал просто да
говори и да не се притеснява да не
би случайно да каже нещо, което не
е трябвало, защото след това може
да се изреже.

Риана си има ново гадже
П
о-всичко личи, че Риана отново е влюбена и си има ново
гадже, и това не е кой да е, а
рапърът Ей Ес Ей Пи Роки). И двамата са на 32 години и са приятели от
дълги години, но сега отношенията
им прерастват в любов.
Слуховете, които се носят от месеци за тяхна евентуална връзка, вече
се потвърждават. Изпълнителите са
били забелязани на интимна вечеря
в „Биатрис ин“ в Ню Йорк.
Връзката на Риана с милиардера
Хасан Джамийл продължи три години. Двамата се разделиха през януари 2020-а и тогава се заговори за
предполагаем романс между Риана
и Роки, чието истинското име е Раким Майърс. Източник от обкръжението на певицата обаче тогава заяви, че тя все още е необвързана
след раздялата си с Джамийл.

Китайски котарак ходи
на училище

К

итайският котарак Ба Дун дълго се умилквал
на стопанката си, за да не го оставя сам, когато тръгва на училище и накрая постигнал
своето.

Името на котарака означава приблизително
осем ястия. Неговата стопанка, ученичката Дън,
го кръстила така заради огромния му апетит. Домашният любимец е от късокраката порода манчкин, отличаваща се с висок интелект.
Ба Дун всеки път преди тръгване на стопанката
си се впивал в краката й. Дън един ден просто не
издържала и взела котарака със себе си и го вкарала в клас. Сложила го в пространството за учебници под чина. Ба се кротнал и през цялото време
стоял мирен.
Учителят изобщо не разбрал за неканения ученик, а едва ли би се разсърдил на подобно прилежно присъствие.

Пръстен с 12 638 диаманта
счупи световен рекорд

П

ръстен с форма на цвете, инкрустиран с 12
638 диаманта, постави рекорд на Гинес, а
изработилият го бижутер толкова се гордее с него, че не желае още да го продава.

Джъд Лоу бил подготвен за
пандемията още от 2011 г.
Д

жъд Лоу разказва, че филмът „Заразяване“, в който участва през
2011 г., го е подготвил психически за пандемията през 2020 г. Актьорът
още споделя, че режисьорът Стивън Содърбърг се е консултирал с множество
експерти по епидемиите за своя филм.
Още тогава учените били категорични, че описаните в „Заразяване“ събития могат да се повторят в действителност.
„Въпросът беше кога, а не дали“ спомня си Джъд.
Филмът и с участието и на Кейт Уинслет приковава зрителите към големия
екран през 2011 г., а тази година отново
става актуален и търсен.
Само преди няколко месеца Уинслет
също потвърди, че ролята й в лентата е
успяла да я подготви за пандемията от
коронавирус.
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Пръстенът тежи повече от 165 г, но бижутерът
Харшит Бансал от щата Утар Прадеш твърди, че е
удобен за носене. Нарекъл го е „Невен - пръстен
на просперитета“.
Младият бижутер изработва пръстена преди 2
години, докато учи занаята в Сурат, Западна Индия.
„Винаги съм искал да направя нещо с 10 000
диаманта. През годините се отказвах от много
проекти, докато най-накрая не се съсредоточих
единствено върху тази цел“.
Предишният световен рекорд също е поставен
в Индия с пръстен, инкрустиран със 7801 диаманта.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Малдивите, или как
се пази дистанция в Рая
XЛуксът и спазването на противопандемичните мерки са гарантирани

И

золацията никога не е изглеждала толкова добре.“
Това е мотото, с което
Малдивите отвръщат на
ограниченията, наложени от пандемията от коронавирус, за да
останат раят на земята дори и във времена на социална дистанция.
А отговорът е повече от впечатляващ
- от вечеря в клоните на дърво до подводни вили и други лукс предложения,
които да направят почивката истинска
наслада.
Островният рай отвори отново врати
на 15 юли и повече от 57 000 души вече
го посетиха, пише CNBC. Доста авиокомпании планират да възобновят полетите до Малдивите през този и следващия
месец.
Туристите обаче са длъжни да предоставят отрицателни тестове за COVID-19,
както и да попълнят онлайн декларация
за здравословното им състояние, пише
profit.bg.
Курортите информират, че са предвидили по-чести почиствания на хотелските стаи, както и безконтактен достъп до
тях.
Ето и няколко интересни предложения, които островната държава предлага на посетителите си:

„

Сн.: Pixabay

Певицата Рита Ора и моделът Кара
Делевин отсядаха в предходните години във Finolhu. Това са вили с по две
спални, към които има още бар и винена изба.
За да има дистанция между гостите на
хотела, оттам предлагат специални балони, в които да почивате на плажа.
Балонът може да се наеме с частен
иконом, както и частно барбекю.

Вечеря в клоните на дърво

Собствен киносалон

Сн.: Instagram
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В хотел Waldorf Astoria Maldives
Ithaafushi гостите могат да вечерят в
ресторант, наречен Terra, наподобяващ
гнездо от бамбук. В ресторанта има шест
„гнезда“ за по двама души, докато седмото може да приюти четирима души.
Хотелският комплекс се намира в атола Южен Мале и обхваща 3.5 км дълга
ивица от зеленина и плажове, простиращи се на 3 острова, обграждащи лагуна.
На гостите се предлагат йога и спа процедури директно в тяхната вила.
За най-платежоспособните на разположение е и възможност за наемане на
един от по-малките острови. Той включва три вили, пет басейна, персонален
готвач и консиерж.

малко под 6 кв. м, но предлага на гостите си 180-градусови невероятни океански гледки.
Над вода има още частен басейн и
още една спалня.
ВИП пакетите, в които са включени
частен иконом, шеф готвач и директен
трансфер до хотела с хидроплан, могат да ви струват по около 46 500 долара през ноември и декември. Цената е
за нощувка.

Балон на плажа

За тези, които искат по-тиха ваканция,
Kandolhu предлага на гостите си едва
30 стаи. Луксът отново е навсякъде, но
това, което прави впечатление, е киносалонът.
На почиващите се предлага киновечер на лунна светлина, при това само за
влюбена двойка, която включва снаксове, плодове, коктейли и др.
Kurumba е частен остров на Малдивите, който отваря врати през 1972 г. Намира се на 10 минути с моторна лодка от
основното летище на островната държава - Velana International Airport.
Наскоро от курорта пуснаха приложение, чрез което гостите могат да направят резервация „Време само за мен и
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теб“, чрез което им се предлагат различни възможности за спазване на дистанция от останалите на острова.
Те могат да се възползват от тях на закуска, гмуркане, обяд, спа процедури,
частна вечеря и киновечер.

Да работиш от Рая
Pullman Maldives Maamutaa ви предлага да „работите от Рая“.
Пакетът включва личен треньор,
гмуркане или спа процедура по избор,
еднодневно пътуване до съседния хотел
Mercure Maldives Kooddoo, както и една
нощувка в подводна вила, разполагаща
със спалня под водата и близо 20 кв. м
над вода.

Изолация на бос крак

Живот в океана
В Conrad Maldives Rangali Island може
да се настаните в жилище, в което една
от спалните се намира под вода. Тя е
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Ден за социална дистанция
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Гостите в курорта Coco Palm Dhuni
Kolhu могат да избягат за два дни до безлюдния остров Embudhoo. Там ги очакват закуски, пикник за обяд и барбекю
вечери само за двама, кристално чисти
води и невероятни плажове.
Пакетът е описан като най-доброто
частно бягство. За да стигнете до хотела, ще трябва да пътувате за кратко с моторна лодка.

9 - 15 декември 2020 г.

9 - 15 декември 2020 г.

57

58

9 - 15 декември 2020 г.

