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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Изминалите няколко дни отново ни дадоха 
повод да поразсъждаваме групово върху те-
мата за българската национална гордост. Дава 
ли повод за такава Кубрат Пулев или не? Ак-
трисата Мария Бакалова? Развятото знаме на 
Оскарите на Димитър Маринов?

Пулев разбуни отново страстите, след като 
най-после се докопа до мечтания мач срещу 
Кличко. Никой не може да му отнеме това - ам-
бицията, упоритостта, добрият мениджмънт 
и познаване на системата на професионал-
ния бокс с избиране на подходящи съперни-
ци, труд и доза талант, които за втори път за-
ведоха Пулев на най-големия ринг. Но това си 
е лично негов успех и държавата няма нищо 
общо с нея. България, и ние като общество, не 
е осигурила на своите спортисти условия за 
тяхното развитие - от детски школи за откри-
ване на таланти до професионалното им раз-
витие и израстване. Както каза един комента-
тор във Facebook - българските спортисти са 
мъченици. 

Кубрат Пулев е постигнал всичко това сам. 
Така, че горд с успехите си заслужава да бъде 
само Пулев, а за всички останали е въпрос на 
личен избор. Дали подкрепяш или не Пулев 
не е въпрос на национална гордост или пре-
дателство. Лични са провалите и скандалите 
му по света – индивидуални, а не национал-
ни. С тази особеност, че всеки път, когато се 
пише за Пулев – добро или лошо – изречение-
то започва с Bulgarian boxer Kubrat Pulev. Така 
беше в скандала с Джени Суши и после когато 
го депортираха от САЩ. Така беше и преди, и 
след мача с Кличко в немските и австрийските 
вестници, които остро критикуваха думите и 
поведението на Пулев. Така е и сега - 6 години 
по-късно, когато той каза, че е научил много 
от загубата си тогава. Не пролича да е научил 
каквото и да е на ринга или извън него. 

Липсата на уважение към противника е от-
вратителен пример за всички, които гледат 
спорт. Да видиш Роналдо и Меси един до друг, 
когато чакат да разберат кой ще получи „Злат-
ната топка“. Или пък Джошуа срещу мексика-
неца Анди Руиз - и след загубата, и след пос-
ледвалата победа на реванша. Или пък Кличко 
и Джошуа - 1 година след техния мач, при кой-
то по-младият успя да отнеме титлите на ук-
раинеца. Въпрос на класа, възпитание, спорт-
менство и добър пример.

Личният бранд на Кубрат Пулев е показният 
национализъм – аз съм българин, гордейте се 
с моите успехи и ме подкрепяйте дори когато 
греша, защото всички така или иначе са срещу 
нас. Истината е, че постиженията на Пулев са 
си само негови – строго индивидуални успе-
хи на амбициозен и талантлив спортист, успял 
сам да стигне до задължителен претендент за 
пояса в тежката категория, два пъти. България 
като държава и ние като общество нямаме ни-
какви заслуги за тези негови успехи. Съжаля-
вам, ако си мислите друго. Да избираш кого 
да подкрепиш на етнически принцип е лично 
право. Аз си мисля, че спортистите, които под-
крепяме, трябва да са вдъхновение, пример 
за подражание и възпитание за подрастващи-
те. Защото децата в България може да се вдъх-
новят от успехите на Пулев и упоритата му ра-
бота, но и да му подражават в поведението 
на биткаджия от чалготека. “Запомни ме до-
бре”, каза той на Джошуа накрая. Истината е, 

че нито той, нито световната боксова история 
ще запомнят Пулев. Той ще остане продукт за 
вътрешна употреба. 

Поведението на Пулев определено не е до-
бре за имиджа на България в чужбина, където 
малцина знаят нещо повече за Родината ни ос-
вен от проявите на хора като Пулев. И това е в 
ярък контраст със самопромотирания от него 
бранд на национален патриотизъм и внуше-
нието колко много прави той, за да прослави 
България по света. За съжаление скандалите 
му засенчват и задминават всичките му спорт-
ни успехи на ринга, а славата е скандална.

А човек трябва да има и реална представа 
за себе си - не може да кажеш, че Джошуа го е 
било страх от теб. Или сме гледали различни 
мачове, или наистина нямаш представа какво 
точно ти се е случило.

Гайди, шевици по робата и други “патрио-
тични” символи въобще дори не искам да ги 
коментирам. Да видяхте нигерийски припеви 
и шевици около Джошуа? Не. На ринга излезе 
световен спортист с глобално послание за ау-
дитория, потисната от COVID ограничения. И 
огромна усмивка.

Пулев е вероятно прав, че му правеха вся-
какви врътки, за да отлагат и евентуално да 
не се стигне до този мач. Но не защото някой 
се страхува от него, а защото е ясно, че мяс-
тото му не е на тази най-голяма арена в него-
вия спорт. Няма какво да покаже - нито като 
спорт, нито като личен пример. Още по-малко 
като пари, защото идва държава, в която под-
крепата за него е много силна във Facebook, 
но не и когато трябва да се платят 3 лева, за да 
се гледа мачът му.

Същата е и драмата с актрисата Мария Ба-
калова, изиграла дъщерята на Борат във вто-
рия филм от поредицата. Дебатът “за” и “про-
тив” нейното изпълнение се разви преди 
месец, когато излезе филмът. На някой не му 
харесало, че използвала българси език за ро-
лята си. Други, тръмписти и пулевци предим-
но, не одобриха ролята й, която подиграваше 
консервативните идеи и постави Руди Джули-
ани в изключително неудобна позиция в за-
леза на неговата кариера и живот. Но това е 
изкуството. Аз лично се изненадах, че филмът 
ми хареса. А Бакалова игра повече от блестя-
що. Талант е да можеш да седиш в тази роля 
в продължение на дни. Бургазлийката е явле-
ние и ще продължи напред успешно. Но това 
си е нейно лично постижение, благодарение 
на талант, работа, мениджмънт и повод за ней-
на лична гордост. Хубавото е, че с последва-
лите интервюта и публични изяви тя е пример 
за поведение, морал, послание и думи. Тя е 
добър посланик на България зад граница. Но 
това е мое мнение. Ако не сте съгласни, е ОК. 
Нито е повод за национална гордост, нито за 
срам. 

Крайно време е да надскочим това про-
винциално отношение към успелите българи 
в чужбина. То издава само комплекс за мало-
ценност на малка нация. Време е да се отър-
сим от него.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Успял зад граница.  
Повод за гордост или не
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България ще постави световен 
рекорд по смъртност за 2020 г.
XИван Костов изчисли, че в страната има сериозен ръст на починалите не от коронавирус

П
рогнозите сочат, че за 2020 
година коефициентът на 
общата смъртност в Бъл-
гария ще бъде между 1.74- 
1.78%, което вероятно ще 

бъде световен рекорд в статистиката на 
ООН за изминалото десетилетие на XXI 
век. Това предупреди бившият премиер 
Иван Костов в свой анализ за поражени-
ята от коронавируса в България.

Костов припомня, че на 30 ноември 
директорката на „Демографска и соци-
ална статистика“ в НСИ Магдалена Ко-
стова прогнозира общата смъртност 
през тази година да достигне 120-125 
хил. души. Две седмици по-късно, на 
база отчетите за седмична смъртност, 
можем да очакваме, че вероятно числа-
та ще бъдат между 121.2-123.7 хил. души, 
пише бившият премиер. Той допълва, че 
НСИ напомни, че средно в последните 
10 години

са умирали 
105-108 хил. души

„За да стъпя на по-стеснена осно-
ва, прогнозирам показателя за 2020-
а на базата на коефициента на общата 

смъртност - 1.55% от 2019. Без епиде-
мията от Covid-19 и при всички остана-
ли равни с 2019 година условия, почина-
лите в 2020-а би следвало да бъдат 107.7 
хил. души. Вижда се, че страната ще загу-
би повече между 13.5-16 хил. души съот-

ветно при оп-
тимистичната 
и песимистич-
ната прогноза“, 
смята Костов.

Така той сти-
га до изчисле-
нието, че кое-
фициентът на 
общата смърт-
ност в Бълга-
рия ще бъде 

между 1.74- 1.78% и че това вероятно ще 
е рекорд на десетилетието.

„Надявам се последното угнетява-
що обстоятелство да бъде прочетено 
и възприето: от институциите, които 
твърдят, че управляват здравната кри-
за, от тези, които твърдят, че няма епи-
демия или че COVID-19 е обикновен 
грип, от тези, които не спазват препо-
ръчваните мерки за защита. Очаквани-

ят мрачен световен рекорд още отсега 
показва недвусмислено, че у нас мак-
симата на Георги Господинов „Животът, 
глупако“ не е убеждение на институци-
ите и на обществото“, пише още в ана-
лиза си бившият премиер. Според ана-
лиза му сред починалите може да се 
очакват около 8000 необяснени слу-
чаи, т.е. такива, които се дължат засега 
на неизвестни причини. „Институциите 

са длъжни да обяснят на какво се дължи 
посоченото много по-високо нараства-
не на общата смъртност, отколкото това 
от епидемията“, призова Костов. Той от-
прави апел и към скептиците да се вак-
синират.

„Животът е на първо място. Заедно 
с него прегръдката на близките ни, от 
която сме лишени вече толкова месе-
ци“, завършва Костов.

https://www.mbglogistics.com/
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В
секи четвърти младеж в Бъл-
гария иска да напусне Роди-
ната и да емигрира в чужбина. 
Това става ясно от годишния 
доклад за младежта за ми-

налата година, който беше одобрен в 
сряда от Народното събрание. 27% 
от младите българи искат да напуснат 
страната, 43 процента предпочитат да 
останат в населеното място, в което жи-
веят в момента.

Младите хора на възраст 15-29 години 
в България са 1 042 915 души. Тази група 
е значително по-малка в сравнение с ос-
таналите възрастови групи – трайна тен-
денция, която се дължи на ниската раж-
даемост.

В доклада се съдържа и обширно 
представително проучване, проведено 
от институциите сред младежите на въз-
раст 15-29 години. Изследването показ-
ва, че 68% от тях живеят с родителите, 
23% – с приятел/ка или съпруг/а, а едва 
4% - сами. 79 на сто декларират, че полу-
чават материална помощ от родителите 
си, като с напредването на възрастта де-
лът им пада до 58 на сто при тези между 
25 и 29 години.

71% не са женени/омъжени
14% имат брак, също толкова са в посто-
янно съжителство с партньор. Само 19% 
са тези, които имат собствени деца.

Едва 34 на сто посочват, че средства-
та, с които разполагат, са напълно доста-
тъчни за пълноценно хранене, 39 на сто 
– по-скоро достатъчни, а 19 на сто – по-
скоро недостатъчни или изцяло не им 
стигат. Подобни са дяловете и по отно-
шение на закупуването на дрехи, обувки 
и лекарства.

63 процента от работещите млади 
хора посочват, че са доволни от работа-
та си. Едва 33 процента от младежите ра-

ботят по специалността си.
Повечето (68%) не четат книга в мо-

мента. Сериозна е разликата по този ин-

дикатор при различните полове – 41 на 
сто от момичетата четат при едва 20 на 
сто от момчетата. Само 18% четат над 6 
книги на година. 41% твърдят, че не че-
тат въобще. „В сравнение с младите хора 
в останалите държави в Европейския 
съюз, българските младежи са в дъното 
на класациите по четене на книги“, кон-
статира докладът. Като фактори за това 
положение се изброени липсата на въз-
питание от страна на родителите по от-
ношение на четенето, промяната в кул-
турната среда заради навлизането на 
интернет, социалните мрежи, както и 
все по-забързаното ежедневие.

75 на сто са напълно или по-скоро 
удовлетворени от живота си. Всеки пети 
е по-скоро неудовлетворен или изцяло 
неудовлетворен. Най-голям дял (23%) 
заявяват, че се нуждаят от месечна за-
плата от 1500-2000 лв., за да живеят до-
бре.

Половината от младите – 51 на сто, не 
познават гражданските си права, а тру-
довите – 46 на сто.

Всеки четвърти младеж 
иска да емигрира в чужбина
X68% от младите хора в България живеят с родителите 

си, а 79 на сто получават помощ от тях
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BG ТЕЛЕГРАФ
Намаляват пациентите  
с COVID-19 в болниците

В България се регистрира значи-
телен спад в броя на пациентите, 
хоспитализирани с коронавирус. 

Според данните на Националния ин-
формационен портал от вторник те са 
7045. Намалява и броят на приетите в 
интензивни отделения, който е 580. 2095 
са новите случаи на COVID-19 за послед-
ните 24 часа, съобщиха още във вторник 
здравните власти. Те са установени с 5298 PCR теста. Това означава, че положи-
телните резултати са 39,5% от всички взети проби.

Българите искат падане  
на мерките за Коледа

Българите подкрепят края на 
строгите мерки на 21 декем-
ври и не са убедени, че строгите 

мерки въобще вършат работа, въпре-
ки че в началото ги подкрепиха. Това 
сочи проучване на „Галъп". Двама от 
всеки петима са готови да се вакси-
нират, като делът не е малък на фона 
на обичайното ниво на ваксиниране 

в България. Бързият сондаж на „Галъп“ е правен с 800 интервюта, проведени в пе-
риода 7-9 декември. Сондажите дават повод за бързи хипотези в хода на кризата.

Световна шампионка загина 
в тежка катастрофа
Двукратната шампионка по бор-

ба - Силвия Митева, е загина-
ла в автомобилна катастрофа 

на пътя между Стара Загора и Симе-
оновград. 21-годишната състезател-
ка на хасковския клуб „Ангел войво-
да“ е била сама в колата по време на 
инцидента в понеделник следобяд. 
Силвия Митева е загинала в страшен 
удар с камион с полуремарке. Спортистката е откарана в критично състояние в 
болницата, където е починала. За катастрофата е започнало досъдебно произ-
водство, а на водача на камиона е взета проба за алкохол.

Антигенните тестове в 
България стават безплатни

Антигенните тестове ще бъдат 
безплатни, след като се при-
равнят към PCR тестовете. Това 

заяви здравният министър Костадин 
Ангелов. Приравняването на тестове-
те ще е от изключително значение за 
идентифицирането и изолирането на 
болните. „Антигенните тестове, кои-
то закупуваме и разпределяме във 
всички части на държавата, ще бъдат 

безплатни за българските граждани“, каза още здравният министър.

Откриха разчленено тяло  
в Стара Загора
Брутално убийство бе извърше-

но в Стара Загора. Там в поне-
делник бе открито разчленено 

тяло на мъж. Част от него е намере-
на в сепарираща инсталация за от-
падъци, други части - в контейнери 
за смет в квартал „Три чучура“, а тор-
сът - в апартамент в града. Жертвата 
е 42-годишен криминално проявен 
мъж. Доскоро работил в чужбина. Преди няколко седмици се е прибрал в Бъл-
гария. Заловен е 57-годишен мъж, също криминално проявен. В дома му е наме-
рен торсът и предметите, с които е вероятно е било извършено разчленяването.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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М
алко преди Нова година, 
в един от последните си 
работни дни за 2020 г., 
депутатите в парламен-
та приеха законодателни 

промени, с които дават възможност на 
всеки българин да влезе в казарма. Това 
е една от предизборните идеи на ВМРО, 
която е на път да се осъществи. Заради 
отказа на ГЕРБ да върне задължителната 
служба, засега тя ще е по желание.

Според гласуваните промени в За-
кона за резерва българите ще могат да 
преминат през военна подготовка и да 
станат част от резерва.

Tя ще се покрива от бюджета на воен-
ното министерство.

Преминалите през тази служба (до 
шест месеца) ще имат предимство при 
кандидатстване за работа в държавната 
администрация, включително в органи-
те и структурите в системата за защита 
на националната сигурност, разяснява 
mediapool. Този бонус обаче ще важи 
само при „постигнати равни крайни ре-
зултати от проведената процедура“.

За всяка година на разположение за 
активна служба резервистът

ще получава и 
възнаграждение

в размер на една месечна заплата за съ-
ответната длъжност. Така, ако бъдете за-
числени като редник, ще взимате грубо 
около 1000 лева.

От БСП се усъмниха, че ще има доста-
тъчно желаещи да служат за тези пари, 
а и работодателите няма да са много съ-
гласни да си пускат служителите.

Според депутата от ВМРО Милен Ми-
хов за миналата година постъпилите на 

кадрова служба надхвърля броя на на-
пусналите въоръжените сили.

Освен това, посочи той, през 2020 г. 

в течащи конкурси броят на кандидат-
стващите за кадрова военна служба 
многократно е надхвърлил броя на обя-

вените позиции в някои видове въоръ-
жени сили и е бил едно към над десет 
души.

Доброволната военна служба е въз-
можност за кадрова военна служба или 
попълване на резерв, каза депутатът.

Статистиката обаче показва, че към мо-
мента около 5000 длъжности за военни 
стоят свободни. Това се дължи основно 
на по-ниското заплащане, но и на специ-
фичните особености на някои длъжнос-
ти, липсата на ясни кариерни правила и 
други проблеми на военната професия.

Връщането на казармата, както и кон-
цепцията за интеграция на ромите, са ос-
новни приоритети за партията на воен-
ния министър Красимир Каракачанов.

Първоначално ВМРО обеща да върне 
наборната казарма, но ГЕРБ не се съгла-
си и затова Каракачанов премина към 
варианта с доброволната служба.

По-рано Каракачанов мотивира не-
обходимостта й с това, че сегашните 
младежи от 18 до 30 години биха били 
„пушечно месо“, ако се наложи да бъ-
дат мобилизирани за бой, защото нямат 
подготовка.

За ЧНГ: Казарма в България. 
Засега само доброволна
XДепутатите изпълниха предизборното обещание на ВМРО

http://imgtrucking.com
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https://connectmortgagecorp.com/
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С
лед години на влошени отно-
шения между турския прези-
дент Реджеп Ердоган и лиде-
ра на ДПС Ахмед Доган преди 
дни държавният глава на Тур-

ция направи видеобръщение към кон-
греса на Движението. Това предизвика 
много въпроси и тълкувания. Един от 
бившите членове на ДПС, бивш депутат 
и министър от партията, Мехмед Дикме, 
смята, че Ердоган е направил намек на 
почетния председател, че трябва да скъ-
са с депутата и медиен магнат Делян Пе-
евски, както и с икономическото лоби в 
партията.

„Ердоган подаде топката на Доган и 
предстои да видим как той ще я поеме“, 
каза Дикме.

Според него самата реплика от речта 
на Доган 

„предстоят интересни 
времена“ 

би могла да се разчете като намек за по-
добен развой.

Дикме, който обяви, че ще направи 
своя партия, смята, че Ердоган е намек-
нал, че ДПС е капсулирана и трябва да се 
разгърне. Той допълни, че турският пре-
зидент се е обърнал към делегатите, но 
не и лично към Доган или председателя 
на ДПС Мустафа Карадайъ. „Единствено-
то име, което Ердоган спомена, е това на 
„неговия скъп приятел“ Бойко Борисов, 
който е премиер на страната и успешно 
се бори с кризата“, каза още Дикме.

Той разкритикува провелата се в съ-
бота конференция на ДПС, защото, спо-
ред него, тя не е оправдала очакванията 
нито на избирателите, нито на останали-
те партии.

„Беше по-лошо 
от конгрес на БКП

1където от време на време прехвър-
чаха критични нотки. Тук кандидати-
те бяха само по един, нямаше критич-
ни нотки, нямаше критичен самоанализ, 
имаше само самохвалство, самодовол-
ство как са елиминирали една или друга 
политическа формация. Като че ли отно-

во ДПС се връща към това да търси въ-
трешен враг“, каза Дикме пред bTV.

Той припомни, че партията е дала за-
явка, че иска да участва във властта. 
„Много ми е интересно как ще стане при 
положение, че нито една българска пар-
тия не беше изпратила послание или 
представител. Освен това и ГЕРБ, и БСП, 
и всички формации в България катего-
рично заявяват, че не желаят да участват 

в следващо правителство с участието на 
ДПС“, каза той.

Дикме заяви, че до Нова година ще 
бъде регистрирано гражданското му 
движение, което според него ще даде 
алтернатива за участие в изборите в 
случай, че ДПС не се реформира и не 
тръгне по правилния път, за да стане 
приемлив евентуален участник в след-
ващо управление.

XТурският президент поиска ДПС да скъса с Пеевски, смята бивш партиец

„Ердоган подаде топката 
на Доган“: Какво следва?

Мехмед ДикмеРеджеп Ердоган
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Британец прегази и уби  
на място българин в Пафос
XСънародникът ни се разхождал с майка си, оставя две деца на 3 и 6 г.

М
лад българин бе поме-
тен и убит на място от 
автомобил, зад волана 
на който стоял британ-
ски пенсионер. Ужасна-

та сцена се е разиграла на 4 декември 
в град Пафос в Кипър. Сънародникът ни 
се е разхождал с майка си, когато е бил 
връхлетян от автомобила.

Пенсионерът зад волана обяснил, че 
не видял пешеходеца в тъмното, тъй 
като липсвала маркировка, отделяща 
пешеходната част.

За инцидента бе потвърдено от поли-
цията в Кипър, пише „Cyprus mail“.

Шофьорът на колата е 75-годишен 
британски гражданин, пътуващ от По-
тима към Пея, който впоследствие дал 
отрицателен резултат както за алкохол, 
така и за наркотици.

Жертвата на катастрофата е откара-
на с линейка в спешното отделение на 
болницата, където дежурният лекар е 
констатирал смъртта. Мъжът е имал съ-
пруга и две деца, на 3 и 6 години. 75-го-
дишният британски шофьор е аресту-
ван.

Ден след инцидента жителите на Па-

фос излязоха на спонтанен протест за 
кратко и блокираха движението. Недо-
волните хора

призоваха за 
спешен ремонт

на пътя и изграждане на обезопаси-
телни мантинели и маркировка, пише 
Novini.bg.

36-годишният българин е бил посто-
янен жител на Пафос и живее на остро-
ва от години. Познат е на местните и се 
ползва с много добро име, уточнява „Те-
леграф“.

Общинските лидери в района казват, 
че пътят, където се е случила катастро-
фата, е тип селски и трябва да бъде раз-
ширен и обезопасен. Той няма настилки 

или улични лампи, намира се в край-
брежната зона Потима и понякога е на-
воднен от морето.

Българинът е бил все още жив и кон-
тактен след удара. Линейката е пристиг-
нала сравнително бързо и са го откарали 
спешно в отделението по реанимация в 
болницата в Пафос. Там обаче дежурни-
ят лекар единствено е потвърдил смър-
тта му, съобщават местните медии.

Задържаният британец е оказал съ-
действие на полицията при разследва-
нето.

https://www.balkanikameatanddeli.com
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П
олитик изплува от измам-
ните схеми на издирваната 
за пране на милиарди дола-
ри българска криптокрали-
ца Ружа Игнатова. За учас-

тието на бившия член на белгийската 
Камара на представителите в местния 
парламент Лоран Луи в смятаната за пи-
рамида компания OneCoin писа преди 
дни икономическото списание Trends-
Tendances.

Според информацията Лоран Луи е 
обект на съдебно разследване. Твърди 
се, че той е продавал от смятаната от 
ФБР за измамна криптовалута. Пред из-
данието прокурор Амели ди Винченцо, 
който ръководи делото във финансо-
вата прокуратура на Шарлероа, говори 
за първи път и съобщава подробности 
по случая. Бившият депутат Лоран Луи 
вече е разпитван няколко пъти от раз-
следващите.

Колосална измама на финансовата 
пирамида OneCoin не се ограничава до 
Белгия, пише Trends-Tendance. Благода-
рение на пакетната система уебсайтът 
бързо събира до 5 милиона членове по 
целия свят, припомня изданието. Спи-

санието допълва, че според разследва-
не на ФБР в схемата са потънали близо 
4 млрд. долара. Аферата продължава 
до 2019 г., когато ФБР арестува брата на 
Ружа – Константин, в САЩ и още някол-
ко от босовете на пирамидата, напом-
ня „България днес“. Срещу тях тече съ-
дебен процес по обвинения за измама 

и пране на пари. Самата Ружа Игнатова 
е в неизвестност от три години и се из-
дирва от Интерпол.

Политикът отрича 
да е вършил измами

Властите в Белгия са получили око-
ло 20 жалби от измамени инвеститори 
в криптовалутата. През 2017 г. прокура-
турата в Шарлероа започва разследва-
не след поредния сигнал от жертва на 
OneCoin и така властите стигат до бив-
шия депутат Лоран Луи, избран с листа-
та на белгийската Народна партия, но 
впоследствие изключен от нея.

Данни от журналистическото раз-
следване сочат, че политикът започнал 
да се интересува от OneCoin през 2016 
г., след като се провалил на изборите. 
Лоран Луи публикувал информация във 
Facebook и YouTube, с която насърчавал 
хората, които го следват, да инвестират 
в криптовалутата. За няколко месеца ус-
пял да събере 600 души.

До днес бившият депутат продължа-
вал да подхранва надеждите на своята 
мрежа от инвеститори, като всеки ме-
сец им изпращал бюлетини и поддър-

жал връзка с тях чрез онлайн прило-
жения, съобщава белгийското издание. 
Пред него са говорили няколко жерт-
ви на измамата, които подробно описа-
ли операцията по съблазняване, воде-
на от Лоран Луи. Самият той твърди, че 
вече не продава OneCoin от „много дъл-
го време“.

Политик изплува от измамните 
схеми на Ружа Игнатова
XБившият депутат е обвинен, че е продавал OneCoin, срещу него се води разследване

Сн.: Facebook

http://imgtrucking.com
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К
огато през ноември герман-
ската фармацевтична фирма 
BioNTech и американският й 
партньор P�zer подадоха до-
кументи в Агенцията за кон-

трол на храните и лекарствата FDA, те 
станаха първите западни производите-
ли, които кандидатстват за спешно одо-
брение на разработената от тях ваксина 
в САЩ. Това одобрение беше очаквано, 
след като независима комисия по вак-
синациите към FDA го препоръча още 
в четвъртък вечерта - Агенцията за кон-
трол на храните и лекарствата инфор-
мира още във вторник, че класифицира 
ваксината като безопасна и ефективна.

Одобрение под натиск?
В края на седмицата отиващият си 

президент на САЩ Доналд Тръмп обя-
ви, че първите ваксинации ще бъдат на-
правени „след по-малко от 24 часа". В 
обръщение, публикувано в Ту-
итър, Тръмп сподели, че 
доставката на вакси-
ната „до всеки щат“ 
вече е започнала, 
припомня „Дойче 
веле“.

Тръмп предста-
вя резултата като 
успех на прави-
телството си: САЩ 
били „първата дър-
жава в света“, коя-
то произвежда доказа-
но безопасна и ефективна 
ваксина. Тази информация обаче 
не отговаря на истината, тъй като пре-
паратът се произвежда и извън САЩ, 
а и успехът не е постигнат съвсем без 
външна намеса. Твърди се, че Белият 
дом настоятелно призовавал шефа на 
FDA Стивън Хан да одобри ваксината и 
дори го е заплашвал с уволнение.

Самият шеф на FDA опроверга инфор-
мацията и направи изявление, в което 
обясни, че агенцията е била само „на-
сърчена“ да обработи бързо заявката 
на P�zer и BioNTech. Според „Ню Йорк 
таймс“ одобрението така или иначе е 
трябвало да излезе половин ден по-къс-
но. Самият Тръмп обаче нарече FDA „го-
ляма, стара, бавна костенурка“ и настоя: 
„Дайте проклетите ваксини, д-р Хан!“.

Борбата с вируса 
продължава

САЩ е страната, която е най-силно за-
сегната от коронавируса. В петък уни-
верситетът „Джонс Хопкинс“ отчете нов 
рекорд с почти 235 000 новозаразени в 
рамките денонощие, през което са по-
чинали почти 2600 души. В сряда броят 

на смъртните случаи за първи път надс-
кочи 3000.

Бъдещият американски президент 
Джо Байдън определи големия брой 
жертви на коронавируса като „трагичен 
знак". „Това са повече смъртни случаи за 
един ден, отколкото сме имали на 11-и 
септември или в Пърл Харбър.“ Малко 
след победата си на изборите Байдън 
представи 100-дневен план за борба с 
пандемията. Част от плана включва осъ-
ществяването на поне 100 милиона иму-
низации в този период.

Одобрението в ЕС 
още се очаква

Същевременно Канада, Мексико, Ба-
хрейн и Саудитска Арабия, наред с дру-
ги държави, дадоха зелена светлина на 
ваксината. Тестовете потвърждават, че 
така наречената mRNA-ваксина на P�zer 
и BioNTech има ефективност от около 95 
процента, както бяха обявили и произ-
водителите.

Европейската агенция по лекарства-
та (Ema) още не е дала разрешение за 
ползване на ваксината. В началото на 
декември британският регулаторен ор-
ган за фармацевтични продукти изда-
де спешно одобрение на препарата на 
BioNTech и P�zer. Така Великобритания 
стана първата държава в света, която 
вкара ваксината в експлоатация.

„Проклетите ваксини“: 
Ето ги вече и в САЩ
XТръмп представи като свой успех  

започналите ваксинации, но истината е друга

Ваксинацията срещу COVID-19 в 
САЩ започна в понеделник, а кампа-
нията е най-масовата ваксинационна 
кампания в историята на страната.

Ваксинацията започна сред меди-
цински работници. Първият ваксини-

ран срещу COVID-19 човек в САЩ е 
Сандра Линдзи, медицинска сестра в 
интензивно отделение. Тя бе ваксини-
рана в Еврейския медицински център 
на Лонг Айлънд, съобщи губернаторът 
на щата Ню Йорк Андрю Куомо.

Медсестра от Ню Йорк – 
първата с ваксина в САЩ

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Коронавирусът – зарази ли 
изборите по света?
XУправляващите в различните страни губят все повече подкрепа заради несправянето с кризата

К
оронавирусът определено 
засегна всички сфери от об-
ществото – начинът на живот, 
празнуването, пазаруването, 
излизането навън. Не пропус-

на и изборите за правителства, прези-
денти и представители на властта в раз-
личните страни.

Анализатори смятат, че отиващият си 
президент на САЩ Доналд Тръмп също 
е изгубил много от подкрепата си зара-
ди пандемията или по-точно несправя-
нето си с нея.

Можел да застреля човек в центъра 
на Ню Йорк, без това да му струва дори 
един изгубен глас – хвалеше се Доналд 
Тръмп по време на предизборната си 
кампания през 2016 година. Едно доста 
съмнително самохвалство, което поч-
ти се сбъдна. Вярно, президентът не за-
стреля никого, но извърши доста сход-
ни неща.

В продължение на цели три дни До-
налд Тръмп знаеше, че е заразен с ко-
ронавирус и може да го предаде на дру-
ги хора, но въпреки това си мълчеше. 
Нещо повече: продължи да се явява на 
предизборни митинги, да сяда на маса с 
големи спонсори и да пише в Twitter, че

маски носят само 
страхливците

Това несъмнено отказа много хора, 
които преди това го подкрепяха.

С това подвизите му не приключиха. 
След два дни в болницата все още за-
разният президент накара охраната да 
го превози през шпалира от строени на-
вън негови фенове. И само 24 часа по-
късно се завърна в Белия дом, където 
– още пред входа – демонстративно си 
свали маската. Опасността изобщо не 
била толкова страшна, колкото твърде-
ли политическите му противници, про-
дължи да пише президентът в Twitter, а 
той самият бил най-яркият пример за 
това. „Демократите лъжат. Джо Байдън е 
страхливец. На мен никой нищо не може 
да ми направи.“

Стана ясно и че Тръмп е знаел, че ко-
ронавирусът е смъртоносен. Но си е за-
мълчал пред американската обществе-
ност. Още един ход, който

може би му костваше 
преизбирането

Само преди няколко дни в Румъния 
също се проведоха избори. Управлява-
щата партия изгуби, оправданието – не 
са се справили с коронавируса.

Веднага след загубата премиерът Лу-

довик Орбан подаде оставка заради 
разочароващото представяне на Нацио-
налната либерална партия.

Смята се, че и там COVID-19 e оказал 
влияние. Само 33% от румънците са гла-
сували на парламентарните избори в 
сравнение с близо 39,5% през 2016 г. 
Това е исторически слаба активност на 
парламентарни избори в балканската 
държава, което вероятно е в резултат на 
епидемията от коронавирус, но и също 
разочарованието от политическата кла-
са.

Дали нещата и в България 
седят така?

Преди седмица президентът обяви, 
че ще насрочи изборите за 28 март. Има 
обаче един проблем. И той е, че при-
тесненията от коронавируса биха мог-
ли да се свържат с традиционно ниска-
та избирателна активност. И да се случи 
нещо, което навярно вече е калкулира-
но в партията, която ще спечели най-

много от подобен синтез, това може и 
да е ГЕРБ. Социолозите вече посочиха, 
че не е късно да се въведе дистанцион-
но гласуване по пощата - това, което на-
правиха в САЩ и което е правилно да се 
направи, за да може да защити всички, 
които искат да гласуват, но са в застра-
шената група. Ако в края на март поло-
жението с коронавируса е все още сери-
озно и няма дистанционно гласуване, то 
вотът

би могъл да загуби 
немалко бюлетини

И при стандарта от 1 милион гласува-
ли за ГЕРБ, те може да се окажат съвсем 
достатъчни, за да подарят нови 4 години 
на Борисов.

Има обаче и друга гледна точка. Смя-
та се, че въпреки хвалбите на Бойко Бо-
рисов, че той се справя с пандемията, 
страната е в окаяно състояние. Мерки-
те, които той въвежда за справяне с по-
родената икономическа криза, не да-
ват особени резултати, стотици хиляди, 
ангажирани в туристическия бранш и в 
заведенията, са недоволни от затваря-
нето, а все повече хора мислят, че всич-
ко е излязло от контрол. Това може да 
изиграе и лоша шега на Борисов, кой-
то да изгуби още повече от подкрепата 
си, която и без това се стопи по време 
на протестите, скандалите с шкафчетата, 
пълни с пари и злато, и изтеклите запи-
си, в които обижда дори председателя 
на парламента Цвета Караянчева.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Правителството подготвя мерки за 
провеждане на парламентарните избо-
ри в безопасна за здравето на хората 
среда. Това обяви министърът на здра-
веопазването Костадин Ангелов във 
вторник.

„Основната ни задача е изборите да 
се проведат в указания законов срок 
по начина, по който той ще бъде опре-
делен. А наш ангажимент е да органи-
зираме тяхното провеждане безопасно 
за всички български граждани, включи-
телно и за участниците в секционните 
избирателни комисии“.

Парламентарните избори трябва да 
бъде насрочени от президента Румен 
Радев, като указът му се очаква през 
януари. Преди седмица държавният 
глава посочи като вероятна датата 28 
март.

Няколко дни по-късно председате-
лят на Стратегическия съвет към пре-
зидента - Александър Маринов, каза, че 

датата може да бъде преосмислена, ако 
извънредни обстоятелства, свързани 
и с епидемичната обстановка, наложат 
това. Според изискванията на консти-
туцията следващите редовни парла-
ментарни избори могат да се проведат 
в периода между 28 март и 28 май.

Мерките и датите в България

Румен Радев

Доналд Тръмп беше обвинен, че не се е справил с пандемията, прикрил е, че COVID-19 е смъртоносен, и не е взел никакви мерки.

Сн.: АП/БТА

Премиерът на Румъния подаде оставка, след 
като изгуби изборите. Според него ситуацията с 
коронавируса е спомогнала за това.

Сн.: АП/БТА
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Декември традиционно е месе-
цът на завръщането. Хиляди 
българи, които живеят далеч 
от Родината, прекосяват кило-
метри и пътуват часове и дни, 

за да се приберат вкъщи и да прегърнат 
близките си за празниците. Оживените 
тълпи по летищата стават още по-голе-
ми и по-шумни, посрещачите се умно-
жават, по-развълнувани и по-щастливи 
в това време на годината.

Този декември обаче нещата изглеж-
дат различно. Заради пандемията от ко-
ронавирус за пътуванията има въведени 
множествено ограничения, различните 
страни са гласували определени мер-
ки за пристигащите, а авиокомпаниите 
не гарантират, че няма да има отменени 
полети дни, дори и часове преди пъту-
ването.

Затова ако вече сте решили да пъту-
вате към България, ето няколко съвета, 
които може да са ви от полза.

Проверете можете ли 
да пътувате

От 1 декември е в сила временна за-
брана за влизане в България, която гла-
си следното: „Временно се забранява 
влизането в страната на всички лица, не-
зависимо от тяхното гражданство, през 
всички гранични пунктове, с въздушен, 
морски, железопътен и автомобилен 
транспорт.“

Много по-важно обаче е да знаете за 
кого не важи забраната. Всички българ-
ски граждани имат право да се приберат 
в България, добре дошли са и граждани-
те на държави - членки на ЕС и Шенген - 
за тях също няма никакви ограничения, 
както и за влизащите от Австралия, Ка-
нада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Ру-
анда, Южна Корея, Тайланд, Тунис, Уруг-
вай, ОАЕ, Украйна, Северна Македония, 
Сърбия, Албания, Косово, Босна и Хер-
цеговина, Черна гора, Молдова, Изра-
ел, Кувейт, Беларус и Турция. За всички 
останали се иска отрицателен PCR. Под-
робности ще намерите на страницата на 
МВнР.

В каквато и европейска посока да сте 
поели, от голяма помощ е сайтът Re-
open EU, където информацията винаги 

е актуална, пише „Капитал“ Проверявай-
те го всекидневно, защото ако се появят 
нови разпоредби, забрани, изисквания 
и мерки, те задължително ще бъдат от-
разени там.

Важно е да знаете как стоят нещата 
и в държавата, от която тръгвате. Спо-
ред заповедта на българския здравен 
министър, издадена наскоро, всички, 
които пристигат от САЩ в България, ще 
трябва да предоставят отрицателен PCR 
тест или да останат под 14-дневна ка-
рантина.

При необходимост от съдействие или 
допълнителни въпроси, българите в 
САЩ могат да се свържат с посолството 
на България във Вашингтон на електро-
нен адрес consulate@bulgaria-embassy.
org или телефонен номер (202)-387-
5770.

Необходими документи
Тук в сила са разпоредбите, въведени 

още пред лятото. Тогава службата по си-
гурността на транспорта на САЩ (TSA) 
потвърди, че пътуващите по маршрута 
САЩ - ЕС/Великобритания - България 
лица с двойно гражданство могат да на-
пуснат САЩ с американски паспорт и ва-
лидна българска лична карта.

Няма изискване пътуващите да прите-
жават и български паспорт или българ-
ски временен паспорт.

В случай че такива документи ви бъ-
дат поискани от авиокомпанията, с коя-
то пътувате, от посолството на Бълга-
рия в САЩ препоръчват да се свържете 
с най-близкото българско задгранично 
представителство в Америка за изясня-
ване на недоразумението и оказване на 
съдействие.

Пълна информация относно процеду-
рите, както и образци на формулярите 
за издаване на нови лични документи, 
могат да бъдат намерени на страницата 
на посолството:

http://www.bulgaria-embassy.org/bg/
bg-lichni-dokumenti/

https://twitter.com/EmbassyBGinUSA

Facebook – Bulgarian Embassy in 
Washington DC

Instagram: embassybginusa

Купуване на билет
В момента „България еър“ е най-на-

деждният авиопревозвач към България, 
тъй като полетите им, макар и доста раз-
редени, са планирани от месеци и не се 
отменят от ден за ден. Поне засега.

„Уиз еър“ е по-рисков вариант. Компа-
нията анулира полетите си съобразно 
промяната в ситуацията в държавите, до 
които лети. Планираните полети от всич-
ки испански летища до София напри-
мер бяха отменени, когато през ноември 
бяха обявени новите мерки и частични-

Полети, билети, карантина: 
Как се пътува до България

XАко и вие сте от тези, които сте решили да се приберете 
в Родината за празниците, вижте тези съвети

https://cabinetleader.com/
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ят локдаун. През летните месеци компа-
нията също отменяше полети, и то без 
почти никакво предизвестие. При канс-
елиране компанията предлага алтерна-
тивна дата за пътуване, опция за връща-
не на сумата или ваучер. Ако изберете 
ваучер, той ще е на стойност 120% от 
стойността на билета.

„Райън еър“ все още осъществява по-
лети до София от повечето европейски 
дестинации на промоционални цени.

Нискотарифните компании предлагат 
допълнителна застраховка, която, въ-
преки че носи името „Ковид“, не покрива 
стойността на билета, ако той бъде ану-
лиран от клиента по повод заразяване 
с ковид или каквито и да било други за-

труднения, възникнали във връзка с ви-
руса. Ако се окажете под карантина, за-
страховката също не компенсира нищо.

Здрави и безопасни
През първите месеци на ковид криза-

та мнозина наши сънародници се върна-
ха в България с облекчение, тъй като си-
туацията в много страни по света беше 
доста по-сериозна (поне по официални 
данни) от тази у нас. За няколко месеца 
обаче България от спасение и място за 
безпрепятствено обикаляне по заведе-
ния и магазини се превърна в най-чер-
вената зона на Европа, с мрачни статис-
тики и лоши новини.

Към момента, дори след въвеждане-

то на по-строги мерки през ноември, 
България все още не изисква отрицате-
лен тест от пристигащите от голям брой 
държави и няма строго изискване за 
14-дневна карантина.

И понеже отговорността към собстве-
ното и общественото здраве е най-ве-
че в собствените ни ръце, ако планира-
те да се приберете за празниците, има 
няколко неща, които е добре да напра-
вите, за да предпазите себе си и своите 
близки. Преди заминаване си направе-
те тест (PCR или антиген) за COVID. Въ-
преки че съществува риск да се зарази-
те и по време на пътуването, добре е да 
имате направен тест в страната, от коя-
то тръгвате. Някои европейски държави, 

например Франция, тестват безплатно, а 
резултатите излизат до 72 часа със SMS 
известие.

Краят на ваканцията
Дори да сте успели благополучно да 

се приберете в България за Коледа и да 
прекарате празниците безгрижно, ще 
дойде и моментът да отпътувате отново, 
ако домът ви вече не е в България.

Трябва да знаете, че влизането в САЩ 
на български граждани не е изрично заб-
ранено, но е налице забрана за влизане 
на чужди граждани, които в последните 
14 дни преди това са пребивавали или 
са преминавали транзитно през реди-
ца държави. Международните летища са 
отворени за изходящ трафик. Входящият 
трафик от държавите от Шенген, Велико-
британия или Ирландия се пренасочва 
към едно от 13 летища за задължителен 
скрининг на пътниците. След скрининга 
пристигащите пътници се задължават да 
прекарат 14-дневнa домашна карантина. 
Налични са множество редовни само-
летни линии до Европа. Няма директен 
полет до България. Няма въведени огра-
ничения в пътуванията между отделните 
щати, окръзи или населени места.

В Европа пък някои държави имат за-
брана за влизане, и то доста по-строга от 
тази в България. Може да ви бъде отказа-
но влизане в страната, освен ако нямате 
адресна регистрация (Германия напри-
мер). Други държави изискват негативен 
COVID-19 тест, направен не по-рано от 72 
часа преди влизането в страната. Такъв 
е случаят с Испания. Тъй като условия-
та непрекъснато се променят, консулти-
райте се с посолствата и следете инфор-
мацията на Re-open EU.

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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.

Над 300 000 са починали  
с COVID-19 в САЩ

Броят на починалите в САЩ с 
COVID-19 надхвърли 300 хил. в 
деня, в който страната започ-

на ваксинационната кампания срещу 
коронавируса. По данни на универ-
ситета „Джонс Хопкинс“ най-малко 
300 267 души са починали от начало-
то на заразата. Това се равнява на на-
селението на град Синсинати в щата 
Охайо. В САЩ редовно има по 200 000 заразени и 2-3 хиляди починали на дено-
нощие.

Избирателната колегия 
утвърди победата на Байдън

Избирателната колегия в САЩ 
утвърди победата на Джо Бай-
дън на президентските избо-

ри. Кандидатът на демократите полу-
чава 306 гласа, а президентът Доналд 
Тръмп - 232. За победа са необходими 
270 гласа.Обикновено гласуването 
в Избирателната колегия е формал-
ност от сложния процес на изборите 
за американски президент. Тази годи-

на обаче то привлече внимание заради отказа на Доналд Тръмп да признае за-
губата си.

Уилям Бар с оставка месец 
преди края на мандата
Министърът на правосъдието Уи-

лям Бар е подал оставка, обя-
ви отиващият си президент До-

налд Тръмп. Той ще остане на поста си 
до Коледа. Досегашният му заместник 
Джеф Росен ще поеме поста до края на 
мандата на 20 януари. Бар беше един от 
най-яростните поддръжници на прези-
дента, но го разгневи, след като обяви, 
че разследванията на правосъдното министерство са доказали, че изборите са 
преминали честно и без измами и нарушения.

Путин поздрави Байдън  
за успеха на изборите

Руският президент Владимир Путин 
поздрави бъдещия си колега Джо 
Байдън като избран за президент 

на Съединените щати. Това се случва по-
вече от месец след изборите в Америка, 
които се състояха на 3 ноември. Малко 
след тях Русия обяви, че ще изчака офи-
циалните резултати, макар почти всич-
ки държави да отправиха поздравления 
към победителя. Според сайта на Кре-

мъл Путин е пожелал на Байдън всякакви успехи в изпратена до него телеграма.

Мъж откри огън пред 
катедрала в Манхатън
Полицията Ню Йорк застреля 

мъж пред катедралата „Свети 
Йоан Богослов“ в Манхатън. 

Това се случи, след като мъжът про-
извел поредица от изстрели в края 
на коледен концерт на стълбите пред 
църквата. Мъжът крещял „Убийте ме“. 
Полицията съобщи, че няма инфор-
мация за други пострадали хора, ос-
вен въоръжения мъж. Заподозрени-
ят, който не е идентифициран, е бил прострелян в главата най-малко веднъж. 
Комисар Ший каза, че полицаите са стреляли общо 15 пъти срещу заподозрения.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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Н
ова версия на спасителния 
план със спешни мерки за 
преодоляване на послед-
ствията от коронавируса 
беше внесена в понеделник 

в Конгреса. Законопроектът е изготвен 
от група членове на Сената на Конгреса, 
представляващи както Демократичната, 
така и Републиканската партии.

Документът се състои от две части: па-
кет от мерки за 748 милиарда долара, по 
които е постигнато споразумение, както 
и отделен пакет за 160 милиарда долара, 
по който законодателите от двете страни 
все още не са се споразумели.

Втората част включва, по-специално, 
отпускане на допълнителни средства за 
борба с пандемията на държавните орга-
ни, на които републиканците се противо-
поставят. Първата част от законопроекта 
включва увеличение на федералните

обезщетения 
за безработица

увеличаване на финансирането за обра-
зование, както и средства за производ-
ство и разпространение на ваксини в ця-
лата страна.

По този начин е много вероятно Кон-
гресът да одобри поне първата част от 
законопроекта. Друг проект, също под-
готвен от сенатори от двете партии, не 
получи подкрепа от републиканските ли-
дери по-рано този месец.

Както отбелязва новинарският портал 
„Axios“, много членове на Конгреса виж-

дат представения в понеделник законо-
проект като най-реалистичното и ясно 
изразено компромисно решение за раз-
пределяне на помощта за борба с коро-
навируса.

Демократичните и републиканските 
лидери обаче го виждат само като от-
правна точка за по-широки консултации, 

а не като окончателен документ. Конгре-
сът трябва да завърши работата по нов 
стимулационен пакет преди края на сед-
мицата, за да го включи в проектобюдже-
та за тази фискална година, която започ-
на в страната на 1 октомври.

В началото на декември отиващият си 
президент Тръмп обяви, че е готов да 
одобри спешен пакет за стимулиране 
на растежа на американската икономи-
ка, ако демократите и републиканците в 
Конгреса могат да постигнат съгласие по 
нейните разпоредби.

Контролираната от демократите Ка-
мара на представителите и Сенатът на 
мнозинството от републиканците про-
дължават да спорят относно размера на 
следващия пакет стимули. Според демо-
кратите тя трябва да надхвърли $2 три-
лиона, а републиканците настояват за 
$500 млрд. Към днешна дата американ-
ската администрация е отпуснала със съ-
гласието на Конгреса над $6 трилиона за 
спешни мерки за стимулиране на иконо-
мическия растеж, като се вземат предвид 
стъпките, предприети от системата на 
Федералния резерв на САЩ (Централна 
банка).

Не един, а два пакета: Нова 
версия за стимулите в САЩ
XМного членове на Конгреса виждат в този вариант реалистично решение

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Вашите 
пари

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

К
огато Уорън Бъфет, главен 
изпълнителен директор на 
Berkshire Hathaway, купува 
или продава акции, светът си 
води записки. „Оракулът от 

Омаха“ има репутация на един от най-
успешните инвеститори в историята на 
Wall Street, така че инвеститорите и фи-
нансовите медии следят отблизо дейст-
вията му, пише Yahoo Finance.

Добрата новина за инвеститорите е, 
че Berkshire Hathaway като публично 
търгувано дружество трябва да посочи 
какво е купувала и продавала през три-
месечието в документи през Комисията 
по ценните книжа и борсите. Това озна-
чава, че индивидуалните инвеститори 
могат да научат в подробности дейст-
вията на Бъфет. Berkshire Hathaway пре-
мина към обратно изкупуване на акции 
за рекордните девет милиарда долара 
през третото тримесечие на 2020 г.

Ето какви още бяха ходовете на ком-
панията, обобщени от BloombergTV.

Apple
Промяна в позициите: Продадени над 

36 милиона акции през третото триме-
сечие

Решението на Бъфет да закупи акции 
на Apple през 2016 г. привлече внима-
нието на инвеститорите, тъй като преди 
това той открито избягваше технологич-
ни акции. Неговата първоначална ин-
вестиция в повече от 9,8 милиона акции 
на Apple нарасна до над 944 милиона ак-
ции в края на третото тримесечие.

Въпреки продажбата на над 36 мили-
она акции Бъфет все пак увеличава при-
тежанието си в Apple с над 285% през 
третото тримесечие. Това се дължи на 
факта, че продажбата е осъществена 
след сплита на акции, в рамките на кой-
то притежателите на една „стара“ акция 
получиха по четири „нови“.

Bank of America
Промяна в позициите: Закупени над 

85 милиона акции през третото триме-
сечие

Bank of America остава вторият по го-
лемина залог на Berkshire Hathaway. Бъ-
фет увеличи дела си в компанията с 9,2% 
през третото тримесечие, след като за-
купи 31 милиона акции през второто. 
BOA е най-голямото дружество, в кое-
то Berkshire има дял сред финансовите 
компании, но не е единственото.

Останалите банкови гиганти в списъ-
ка са Wells Fargo, American Express, U.S. 
Bancorp, JPMorgan Chase.

JPMorgan Chase
Промяна в позициите: Продадени над 

21 милиона акции през третото триме-
сечие

Дългогодишната връзка на „Оракулът 
от Омаха“ с финансовия сектор изглеж-
да се пропуква. Въпреки новия голям 
залог на Bank of America, Бъфет прода-

де значителен дял от банковите си ак-
ции през второто тримесечие, като през 
третото последваха още продажби - 
нито една по-голяма от тази в JP Morgan 
Chase.

През третото тримесечие на 2020 г. 
Бъфет продаде над 95% от акциите си в 
банката, като намали дела си от над 22 
милиона акции до по-малко от един ми-
лион.

Kroger
Промяна в позициите: Закупени над 

3 милиона акции през третото тримесе-
чие

Светът научи през февруари, че 
Berkshire е закупила през четвъртото 
тримесечие на 2019 г. 19 милиона акции 
в Kroger - най-голямата американска ве-
рига за продажба на хранителни стоки 
на дребно. Новината доведе до поскъп-
ване на акциите на Kroger, но също така 
предизвика известни главоболия на из-
вестния инвеститор, тъй като секторът 
вече беше поставен под натиск от кон-
куренти като Amazon и Walmart.

Оказа се, че интуицията на Бъфет е 
правилна, тъй като Kroger отбеляза сил-
ни ръстове в дигиталната сфера и подо-
бри продажбите си в едни и същи мага-
зини. Наскоро Бъфет потвърди залога си 
на компанията, увеличавайки дела си с 
над 13% през третото тримесечие.

Costco
Промяна в позициите: Продадени над 

4 милиона акции през третото тримесе-
чие

Berkshire Hathaway запази позициите 
си в Costco непроменени през второто 
тримесечие, преди да реши да се отка-
же изцяло от притежанието си в търго-

веца през третото. Бъфет продаде акции 
на Costco за над 1,31 милиарда долара.

P�zer
Промяна в позициите: Закупени над 

3 милиона акции през третото тримесе-
чие

Berkshire Hathaway закупи акции на 
P�zer през третото тримесечие. На цена 
от 36,7 долара за акция общата инвести-
ция в компанията възлиза на 136,22 ми-
лиона долара. Придобиването е само 
част от покупките на Бъфет във фарма-
цевтичната индустрия, включително в 
Merck, Bristol-Meyers Squibb и Abbvie.

PNC Financial Services
Промяна в позициите: Продадени над 

3 милиона акции през третото тримесе-
чие

Бъфет закупи относително малък 
дял акции на PNC по време на първо-
то тримесечие, поне за стандартите на 
Berkshire Hathaway. След това, в рамките 
на второто тримесечие, Бъфет продаде 
близо 4 милиона акции на PNC, или бли-
зо 42% от притежанието си. Разпродаж-
бата се пренесе и през третото тримесе-
чие, когато Бъфет продължи да отстъпва 
от финансовия сектор.

Инвеститорът е продал над 64% от ос-
таващия си дял в PNC, свивайки го до по-
малко от 2 милиона акции спрямо над 9 
милиона в началото на второто триме-
сечие.

Liberty Latin America
Промяна в позициите: Закупени над 

146 хиляди акции през третото триме-
сечие 

Глобалният телеком Liberty Latin 
America има два различни класа акции, 

подобно на самата Berkshire Hathaway. 
За разлика от Berkshire, която продава 
своите акции клас B за около 228 дола-
ра, а клас А - за около 350 долара, Liberty 
Latin America продава и двата си класа 
акции на еднаква цена. Бъфет е увели-
чил притежаваните акции на компания-
та клас C с над 11%, което е третото най-
голямо увеличение на дял на Berkshire 
за третото тримесечие, след тези в Apple 
и Kroger. Бъфет не е продал или купил 
акции клас А.

Barrick Gold Corp
Промяна на позициите: Продадени 

над 8 милиона акции през третото три-
месечие

Бъфет заложи на Barrick Gold през вто-
рото тримесечие, закупувайки близо 
21 милиона акции на компанията. Бла-
городните метали се представят силно 
във времена на несигурност и иконо-
мическа тревога, което прави инвести-
цията на Бъфет в минна компания лесна 
за обяснение. През третото тримесечие 
обаче той се отказа от близо 43% от дела 
си в компанията.

General Motors
Промяна на позициите: Закупени над 

5 милиона акции през третото тримесе-
чие

Бъфет увеличи вече значителния 
си дял в GM, като залогът в компани-
ята е петият по големина на Berkshire 
Hathaway за третото тримесечие в про-
центно измерение. Придобиването на 
близо 5,32 милиона нови акции в авто-
мобилния производител увеличи ак-
циите на Berkshire от малко под 75 ми-
лиона през второто тримесечие до 84 
милиона през третото.

Да се поучим от Уорън Бъфет: 
Какво купи и какво продаде?
XВижте какви бяха ходовете на компанията му през тази година

Сн.: Flickr
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И
потечни кредити за близо 
4,4 трлн. долара ще бъдат 
отпуснати в САЩ тази годи-
на, сочат данни на компани-
ята Black Knight, цитирани 

от Bloomberg.
Рекордната сума е с около 300 млрд. 

долара повече от най-оптимистичните 
прогнози на Fannie Mae, Freddie Mac и 
Асоциацията на ипотечните банкери.

Федералният резерв е помогнал за 
силния ръст на покупките на жилища с 
поддържането на ниски лихви и изку-
пуването на ипотечни облигации за сти-
мулиране на икономиката. Предишният 
рекорд по отпуснати ипотечни кредити 
беше поставен през 2003 г., когато Фед 
понижи лихвите и предизвика

бум на рефинансиранията
който доведе до отпускането на нови 
ипотечни кредити на обща стойност 3,8 
трлн. долара през същата година.

Около 6,4 млн. собственици на жили-
ща са рефинансирали ипотеките си тази 
година до септември, а Black Knight оч-
аква цифрата да надхвърли 9 млн. дола-
ра до края на тази година.

Маржовете на печалбата са на ре-
кордни нива в ипотечната индустрия, 
което е накарало най-малко девет ком-
пании или да станат публични през тази 
година, или да планират да го направят 
през идните месеци.

Следващата година може да е още по-
добра за индустрията, тъй като се очак-
ва да бъдат отпуснати ипотечни кредити 
на обща стойност 4,5 трлн. долара, сочат 
прогнози на екип от изследователи в об-
ластта на ипотечните кредити от Bank of 
America начело със Сатиш Мансукани.

В същото време с идването на края на 
помощите заради пандемията, все пове-
че американци се тревожат за жилища-
та си.

Кларънс Хамър не очаква да задър-
жи жилището си още дълго време. Нае-
мателката му на долния етаж му дължи 
пропуснати наеми за близо 50 хил. до-
лара за четиристаен апартамент, който 

притежава в Браунсвил, Бруклин. Без 
тези пари Хамър не може да плати хиля-
дите долари, които дължи за отопление, 
топла вода и имотни данъци. През сеп-
тември, след като изчерпал всичките си 
спестявания, той също

спрял да плаща вноските
по ипотечния си кредит.

„Нямам никаква корпоративна под-
крепа или каквато и да било застра-
ховка. Всичко, което имам, е моят дом 
и явно ще го изгубя“, казва 46-годишни-
ят Хамър.

Собственици на имоти в Америка 
и техните наематели ходят по ръба на 
бръснача от девет месеца насам. Сега, 
когато Конгресът на САЩ е в задънена 
улица по втория пакет от мерки за сти-
мулиране на икономиката, те попадат в 
нова жилищна пропаст – опасен пери-
од на пандемична безизходица на фона 
на изтеглянето и на последните спаси-

телни мрежи.
В деня след Коледа увеличените по-

мощи при безработица, които подкре-
пяха 12 млн. души и техните семейства, 
трябва да изтекат. В новогодишната 
нощ забраната в цялата страна на при-
нудителните изгонвания от дома, нало-
жена от Центъра за контрол и превен-
ция на заболяванията, също трябва да 
изтече.

Ден по-късно ще бъдат дължими без-
прецедентните 70 млрд. долара за не-
платени наеми и битови сметки, сочат 
изчисления на главния икономист на 
Moody’s Analytics Марк Занди. Общо до 
40 млн. души може да бъдат изложени 
на риск от принудително извеждане 
през идните месеци, показва изследва-
не на института Aspen.

Голяма част от вниманието е

насочена към наемателите
Но Стейси Джонсън-Косби, президент 

на Регионалния жилищен алианс в Кан-
зас сити, казва, че над 40% от участва-
лите в допитване на нейната коалиция 
собственици на имоти са заявили, че 
очакват да продадат жилищата си през 
идните месеци заради загубени доходи 
от наеми.

Тя допълва, че дребните собствени-
ци се страхуват да говорят открито от 
страх да не си навлекат гнева на групи 
за защита правата на наемателите, кои-
то настояват за отлагане на наемите и 
бомбардират собствениците с реклам-
ни кампании, включващи техни снимки 
и барикади на жилищни сгради и мест-
ни съдилища.

„Те не разбират, че ако ни изтласкат 
от пазара и претърпим неуспех, фондо-
ве за частни капиталови инвестиции и 
компании от Wall Street ще изкупят имо-
тите ни, точно както го направиха с жи-
лищата след последния срив“, отбеляз-
ва Джонсън-Косби.

Ипотечни кредити за  
$4,4 трлн. са изтеглени в САЩ
XРекордната сума е с около 300 млрд. долара повече от най-оптимистичните прогнози

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Трюдо: Данъците в Канада 
няма да се вдигат
Дни преди да представи плана на 

правителството си за постпан-
демичното развитие на иконо-

миката, премиерът Джъстин Трюдо 
увери канадците, че новите мерки не 
предвиждат вдигане нито на данъци-
те, нито на таксите в страната. Минис-
тър-председателят каза това на фона 
на историческия дефицит, който пре-
дизвика безпрецедентната здравна криза. Не е време да взимаме пари от хората, 
време е да даваме възможности, за да преминем през кризата и да възстановим 
икономиката, каза Трюдо.

Квебек затваря бизнеси  
от 25 декември

Квебек се готви да затвори пред-
приятия от 25 декември зара-
ди нарастващия брой болни от 

коронавирус. Все още не е ясно дали 
тези рестрикции ще продължат една 
или две седмици, обяви премиерът 
на провинцията Франсоа Лего. Но-
вите рестрикции ще включват затва-
ряне на малки несъществени бизне-

си, което може да започне от Коледа. Министър-председателят обясни и че няма 
друг избор, освен да ограничи и социалните контакти.

Монреал изсякъл 220 дръвчета 
заради порномагнат
Монреал е одобрил изсичане-

то на 220 дървета в наслед-
ствена гора, за да се направи 

път към имението на порномагната 
Ферас Антуун, един от собствениците 
на Pornhub. Това се е случило след съ-
дебна битка. Кметицата на района се 
оплака, че нейните служителите не са 
имали друг избор, освен да се съгла-
сят с това. Монреал имал желанието 
да запази гората, но собствениците й успели да убедят съда, че опитите на общи-
ната да блокира използването й са неуместни.

Пощите в Канада: 
Изпращайте по-бързо

Пощите в Канада отново отпра-
виха призив към канадците да 
изпращат коледните си пратки 

колкото се може по-скоро. Причина-
та е увеличаващият се брой на коле-
тите, както и ръстът на онлайн покуп-
ките. Куриерите са по-натоварени 
отвсякога, предупредиха от Пощи-
те. Те признаха и че очакват огромни 

обеми от пратки. В края на миналата седмица Пощите на Канада доставиха пове-
че от милион пакета в цялата страна.

Сняг и зимна буря очакват  
в Онтарио и Квебек
Сняг, леден дъжд и зимни бури 

прогнозират синоптиците за из-
точната част на Канада в следва-

щите дни. Предупреждението е в сила 
най-вече за Квебек, Онтарио, Нов Брън-
зуик и Ил-дьо-Пренс-Едуард. Валежите 
вече започнаха в голяма част на Квебек 
още в края на миналата седмица. Част от 
тях са снежни като в Лак-Сен-Жан, къде-
то се очаква да натрупа до 30 см сняг.Другаде са под формата на леден дъжд като 
в Монреал, Естри, Бос и Лорентидите.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Customer Service 1-877-338-1545

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

• 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.

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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„Д
али съм единствената жена, 
професионален водач на са-
фари? - Мариана се замис-
ля. - Може би не съм един-
ствената в света, но няма 

жена на такова ниво, както и да го раз-
бираш.“ Вече 18 години Мариана Филе-
ва брани честта и достойнството на тази 
професия. Обиколила е света, като на 
всяка експедиция е буквално между жи-
вота и смъртта сред дивите животни в 
джунглите и саваните на Африка, Кана-
да, Азия, Южна Америка.

От 18 години е член на италианската 
секция на световната организация - SCI, 
или „Международен сафари клуб“, ос-
нован през 1973 г. в Хюстън, Аризона. 
В него членуват бившият американски 
президент Джордж Буш, Доналд Тръмп 
- младши и над 50 хиляди елитни ловци 
от цял свят. „Вълнуващо е да си в такова 
семейство, с Джордж Буш сме били на 
пищен обяд в Лас Вегас“, казва First Lady 
на италианския клуб - защото е дама на 
неговия президент.

Представата за сафаритата е много 
изкривена, казва тя. SCI е етична орга-
низация на най-добрите ловци, които 
не само отстрелват животно, а и се гри-
жат за популацията на намаляващи и из-
чезващи видове, подпомагат финансо-
во местните хора. Безкомпромисни са в 
преследването на бракониерите и

намерят ли такива, 
стрелят на месо

Прицелват се само в животни, дости-
гнали края на жизнения си цикъл.

При Мариана всичко е контрапункт. 
Когато излезе от образа си на антижена 
в камуфлаж във вълчия свят на джунгла-
та, тя облича балетното трико и се пре-
връща в нежно същество на сцената... 
Като дете варненката често ходи с роди-
телите си в Рила и Пирин и от 23-годиш-

на заживява с мечтата си - гората и пла-
нината. Завършва начална педагогика в 
Шуменския университет и учителства в 
планинското село Добринище. Към сре-
дата на учебната година си дава сметка, 
че Пирин не е Хималаите и оттатък е ма-
териалният свят - Ню Йорк, Сингапур. На 
края на учебната година си събира бага-
жа и се връща към Варна.

Започва работа в село Величково, на 
60 км от Варна. Учителка е на I клас, из-
цяло от ромчета между 7 и 14 години, 
които живеят с козите и ходят на учи-
лище, за да се стоплят. Учи ги на букви-
те, реже нокти и подстригва коси, под-
властна на младежката си суета, че може 
да им даде шанс.

При едно пътуване до балканско село 
бърза да се прибере във Варна, защото 
води кръжок по шев и кройка и се кач-
ва на стоп, който преобръща живота й. 
В колата разговарят оживено на разни 
теми, а когато човекът, седящ пред нея, 
се обръща... тя застива. Изключително 

силни флуиди. Мъжът е италианец, а Ма-
риана го последва във Флоренция. Ис-
тинска холивудска история, завършила 
с брак, от който се ражда син Алесанд-
ро. В брака обаче само любов не е доста-
тъчна. Следват 4 дълги години, през кои-
то разбира, че италианците са ужасно 
консервативни хора - жената да е вкъ-
щи, бременна, пред печката. Разводът 
трае цели 16 години. Днес тя се радва 
на прекрасния си 21-годишен син, кой-
то учи в Милано, говори 4 езика и „жон-
глира“ перфектно между двете нации и 
култури.

Във Флоренция Мариана

осъществява мечтата си 
да танцува

Още във Варна от малка ходи на ба-
лет, участва на сцена, а във Флоренция 
става полупрофесионалист. Танцува в 
академия „Фантазия“ с хореографа Луи-

джи Фераджоли. Участвала е в мюзикъ-
ла „Котките“, в „Ах, този джаз“, „Цар лъв“. 
„Всъщност, Алесандро и той като мен из-
расна в два свята, този на сцената и на 
гората“, казва тя пред „Труд“.

За да има време за балета, става водач 
на сафарита. Случайно на полигон до 
Флоренция има състезание по стрелба 
на ловци от SCI, тя се запознава с тях и 
решава да пробва. „Нямах опит, но имах 
много ентусиазъм и воля за оцеляване. 
А истинските ловни хора са прекрасни, 
те са част от природата, сливат се с нея 
по време на лов“ обяснява дамата. За-
почва постоянно пътуване - месец-два 
тук, месец-два там, а като се върне, ху-
ква към танците. Когато е зад кулисите, 
3-4 минути й трябват, за да „излезе от ро-
лята“ на ловец и да се потопи в стъпките 
на modern jazz.

С италиански паспорт е и все още тър-
си къде да се установи за постоянно на 
онова хармонично прекрасно място, 
както Холи Голайтли в ранната утрин от 
„Закуска в Тифани“. Космополит.

Обиколила е Африка: „Обожавам я! 
Това е като да отърсиш прахоляка, кой-
то си насъбрал от цивилизацията.“ По 
джунглите на Зимбабве я е гонил слон. 
Спала е под звездите в Мозамбик, а

на 50 м от нея е ревял лъв...
„Дали ме е страх? Разбира се, че ме е 

страх... Най-страшните моменти? Ако не 
се съсредоточиш, ако не се слееш с при-
родата, те са на всяка крачка по време 
на сафарито.“

Тя никога не остава последна в редич-
ката от професионалния ловец и самия 
ловец. Винаги сафаритата са придруже-
ни от един военен, изпратен от прави-
телството на страната. Той е с „Калашни-
ков“, а Мариана върви преди него. Лъвът 
дебне скрит в храстите, изчаква да мине 
цялата група и напада с бърз жест по-
следния в редицата. Затова той е с кар-
течница. Тъмнокож приятел на Мариана 
е бил изяден от лъв. Когато след 2 дни 
намират животното, от корема му вадят 
ризата и джапанките на човека.

При един лов за биволи в Зимбаб-
ве, понеже ще стрелят с лък, трябва да 

Мариана между живота и смъртта 
в джунглите на Канада и Африка

XБългарката е единствената жена в италианската 
секция на световната организация за елитни ловци SCI

БОРЯНА АНТИМОВА

Стадо бикове, подгонени от лъвове, пред обектива на Мариана.

„На края на ловния ден окачам пушката на стената.“ Щата Ню Мексико, САЩ.
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са на не повече от 30 м от 
животните. Мариана тога-
ва снима филм за италиан-
ска телевизия. „Стоим не-
подвижни срещу стадо от 
30 бивола. Те нас гледат и 
ние тях - разказва Мариана. 
- Местният ловец ми каза 
да стоя на определено мяс-
то, та като хукнат биволите 
и земята се затресе, ще ста-
нат чудни снимки. Минават 
30 минути замръзнали в оч-

акване. Гледам биволите в 
очите. Бях в месечен цикъл 
и по едно време чувствам 
как по краката ми започват 
да се стичат към обувки-
те тънки струйки кръв, но 
не мърдам. След около час 
духна вятър, отнесе нашия 
мирис към биволите и те 
хукнаха в обратна посока... 
Бягат, защото сме им нещо 
непознато...“

„Коронавирус ли?

Ама какво ми говориш 
ти! В Африка това е най-не-
винното нещо, което може 
да лепнеш“, смее се Мариа-
на. В първите години от ра-
ботата си тя се ваксинира 
против малария. И хапче-
тата маларон не са гаран-
ция, предпазват на 80%. Въ-
прос на късмет. На сафари 
ходи с дрехи с два номера 
по-големи, покрита плътно 
до пръстчетата си. Най-сму-

щаващо е през летните аф-
рикански месеци (при нас 
това е по времето на есента 
и зимата). Тогава валят про-
ливни дъждове, избуява 
зеленината и в джунглите 
гъмжи от всякакви гадини. 
Все още не е преодоляла 
неприязънта към змии и 
се чуди на местните жени, 
които ходят с джапанки. 
Казва си: „Ако змиите са 
толкова опасни, досега жив 

човек нямаше да остане в 
Африка“.

„Ние сме си точно из-
нежени цветчета в срав-
нение с африканците. Там 
никой не се интересува 
от теб, като се разболееш. 
Може да си загинеш насред 
джунглата. Медицина? И да, 
и не“, казва Мариана. Пре-
ди десетина години неин 
приятел, дизайнерът Тара-
бини и съпруг на собстве-
ничката Молинари от „Blue 
Marine“ е нападнат от слон 

в тяхната висока трева, тол-
кова сива и гъста, че не мо-
жеш да различиш живот-
ното. Професионалистът в 
групата стреля два пъти, но 
не го убива и слонът наръг-
ва мъжа в корема. Докато 
дойде вeртолетът, напъх-
ват хавлия в корема му, но 
той си отива. „В сравнение с 
това сафаритата за снимки 
за развлечение са напра-
во сладникави и объркват 
представите на хората“, ко-
ментира дамата.

Винаги са я интересували хората и 
като журналист е публикувала статии и 
интервюта на тема сафари в италианско-
то списание „На 360 градуса“, част от тях 
са преведени в български медии. Фи-
лмите си за сафари с продължителност 
от половин до един час обогатява с ин-
формация за местните хора, тяхната кул-
тура, традиции. Вървят по Sky TV в Ита-
лия, продава ги и в други медии.

При пътуванията 

най-интересни са й 
местните „женички“ - 

движението на очите, жестовете, чув-
ствата, как се държат. Разговаряла е с тях 
за мъжко-женските отношения, за раз-
водите. Вече е готова книгата й по тези 
теми, която разказва за края на една лю-
бовна история - нейната собствена, и за 
силата и еманципацията на нежния пол. 
Ловните приключения ще са тема на 
следващата й книга.

Живее постоянно в Милано, а в мо-
мента е в София  и тъгува за Африка, 

която обожава, за джунглата и за сафа-
ритата. Страда и по балета, с който се 
е простила преди 9 години след едно 
счупване на крака при сафари в Маке-
дония. 

„Аз съм равновесието между нафука-
ните надувковци от Милано и Ню Йорк 
и тези безкрайно примитивни хора от 
гората. Може да си мислим, че са дале-
че назад цивилизационно, но от гледна 
точка на свързаност с природата 

те са много, много 
по-напред от нас“, 

коментира дамата.
Мариана още помни едно от пищните 

партита на клуб SCI, на което водещият 
казва: „А сега да поздравим единствена-
та дама сред нас“. Всички стават на крака 
и ръкопляскат. „И сега ми иде да се раз-
плача от вълнение... Много е хубаво ня-
кой да ти ръкопляска не заради суетата, 
а заради признанието, че си бил профе-
сионалист и добре си си свършил рабо-
тата“, споделя с вълнение дамата.

All credit products are subject to approval. 

At BankFinancial, we know the past few months have 
been di�cult. 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.

1.800.894.6900 | BankFinancial.com

На сафари в Мексико.

Красавец леопард в Мозамбик през обектива на Мариана.

„Танзания, където заедно с института „Оикос“ участва в проект за 
обучението на жените масай. Учихме ги на различни занаяти, за да 
могат да се издържат.“

 „Женичките“ на Мариана, които тя обича да наблюдава и снима. 
Зимбабве.

 „Световният социален проект Save Valley, на границата с Мозамбик. 
Всеки собственик на ловна земя се грижи за хората. Дрехи, училище, 
животните, които паднат, отиват за изхранване на племената.“

Със сина Алесандро.

https://www.bankfinancial.com
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Полицията в Брюксел осуети 
голямо секс парти
Полицията в Брюксел осуети го-

лямо секс парти, провело се в 
сграда срещу COVID болница в 

града. На купона за рожден ден били 
открити и сериозно количество нар-
котици и алкохол. Всички около 50 
голи гости, включително проститут-
ки, били глобени за нарушаване на 
противоепидемичните мерки. Оказа-
ло се, че присъстващите на партито били платили по 250 евро, за да покрият раз-
ходите за алкохол, дрога и ескорт.

Във Великобритания призив 
за презапасяване

Британски министри предупреж-
дават супермаркети да се запа-
сяват с храна заради опасения-

та за възможен недостиг в случай на 
напускане на ЕС без споразумение. 
Британският премиер Борис Джон-
сън се готви да поеме контрола над 
планирането, ако страната не сключи 

споразумение с Брюксел. Министри от кабинета са предупредили доставчици на 
лекарства, медицински уреди и ваксини да складират стоки за шест седмици на 
сигурни места във Великобритания.

8 агенти свързани с 
отравянето на Навални
Осем служители на Института 

по криминалистика към Феде-
ралната служба за сигурност 

(ФСБ, руското контраразузнаване) са 
свързани с отравянето с вещество 
от групата „Новичок“ на руския опо-
зиционер Алексей Навални. Това се 
казва в съвместно разследване на те-
левизия CNN, германското сп. „Шпигел“, испанския в. „Ел паис“ и разследващи-
те издания от Русия и Великобритания, The Insider и Bellingcat. Самоличността 
на осмината е установена чрез съпоставка на метаданни от обаждания, офлайн 
бази данни и др.

Япония осъди на смърт 
„Туитър убиеца“

Японец, който уби девет души, 
след като се свърза с тях чрез 
социалната мрежа Туитър, бе 

осъден на смърт. Такахиро Шираиши, 
наричан „Туитър убиеца“, бе аресту-
ван през 2017 г., след като в апарта-
мента му бяха открити части от тела. 
Той се призна за виновен в извърш-
ване на престъпленията през октом-

ври, като каза, че всички обвинения срещу него са верни. Осем от жертвите му 
бяха жени, една от тях – момиче на 15 години.

Пълно слънчево затъмнение  
в Чили и Аржентина
Южните части на Чили и Ар-

жентина бяха потопени в 
тъмнина за две минути от 

пълно слънчево затъмнение. Хиляди 
в Аржентина наблюдаваха как Луна-
та напълно покрива слънчевия диск. 
Жителите на Чили обаче бяха лише-
ни от възможността да се насладят на 
астрономическото зрелище в цялото 
му великолепие заради гъсти обла-
ци. Частично небесният спектакъл можаха да наблюдават и в част от Южна Аме-
рика, Полинезия, Антарктида и Африка.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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http://lawjtchicago.com/
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„Как да заловиш извратен ге-
ний, който е перфектният 
анонимен убиец - създава 
бомби, които не могат да бъ-
дат проследени, изпраща ги 

на случайни мишени, оставя подвеждащи 
следи, живее като отшелник в планините 
на Монтана и не споделя с никой за тай-
ните си престъпления". Това пише в свой 
доклад ФБР по случая за т.нар. Юнабом-
бър – бомбаджията от Чикаго.

Той е един от най-специалните в исто-
рията на Федералното бюро за разследва-
не. Не само защото зад този псевдоним се 
крие един от най-търсените терористи в 
историята на Америка - Теодор Качински.

Терорист, чиято идентичност ФБР не 
може да разкрие цели 17 години и заради 
когото води едно от най-скъпите си раз-
следвания.

Кой е Юнабомбър?
Зад това име се крие роденият през 

1942 г. в Чикаго Теодор Качински или Тед 
Качински. Един от най-умните америка-
нци, прекрачвали прага на университети 
като Харвард и Бъркли. Обявен за истин-
ски гений в областта на математиката.

„Никога не сме го възприемали като чо-
век, като индивидуална личност. За нас ви-
наги е бил ходещ мозък“, казват неговите 
съученици.

Как започва всичко?
Възпитаниците на Харвард, които са за-

вършили престижното учебно заведение, 
често получават покана за среща на випу-
ска. Там разказват за своите успехи и пред-
ставяне на бъдещите си планове, често са 
поканени и настоящите студенти, които да 
намерят вдъхновение и да оформят свои-

те бъдещи планове, пише chronicle.bg. 
През 2012 г. всеки член на випуска от 1962 
г. е издирен от ръководството, за да полу-

чи своята покана. Някои възпитаници са 
открити в корпорации, чийто приход ми-
нава милиард долара, други са политици, 

трети се наслаждават на престижна кари-
ера, но една покана тръгва в съвсем раз-
лична посока – затвора с максимална си-
гурност „ADX Florence“.

Място в тези затвори не се дава за бан-
кови измами, то се гарантира за сериозни 
престъпления като тероризъм, а въпрос-
ният възпитаник носи името Тед Качински 
– или така наречения „Una Bomber“.

Много почитатели
Може да се открие наличието на почи-

татели и жестоки критици. Причината за 
тези крайности идва поради факта, че Тед 
е един от най-големите математически ге-
нии и съвършен терорист, чиято дейност 
поставя на колене ФБР.

Според семейството Тед е бил много 
лъчезарно бебе, но се разболява и е по-
ставен под карантина за дълъг период от 
време. След това вече спира да показва 
особени емоции към света. Според напра-
вения тест за интелигентност младежът е 
с IQ от 167 – магическото число, което го 
определя като гений. Пропуска 6-и клас 
и продължава в гимназията. По-късно ще 
сподели, че за него това е повратен мо-
мент, не е имал приятели и често ставал 
обект на тормоз от по-големите си съуче-
ници.

Интелектът му се забелязва от съседи и 
приятели, някои са впечатлени от начина 
на мислене, други го наричат млад старец 
за начина, по който отказва да се социали-
зира.

Малкият Качински изглежда така, сякаш 
не е от тази планета. Успехите в училище 
не носят особена радост. Успява да блести 
в областта на математиката и биологията, 
печели медали, няма конкуренция в клуба 
по шах. Наричат го „ходещ мозък“, ала не 
го разглеждат като човешко същество. Ус-
воява материала от програмата за напред-
нали и прескача 11 клас. Получава средно 
образование на 15 години, а през 1958 г. е 
приет в Харвард.

Теодор – бомбаджията от Чикаго, 
който постави ФБР на колене
X„Извратен гений, който изпраща непроследими бомби и е един от  

най-гениалните математици“, пише в свой доклад Бюрото за разследвания

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Дипломиран математик в 
Харвард, който не говори с никого

Някои от близките му приятели смя-
тат, че е изпратен твърде рано в уни-
верситета. Интелектът му се използ-
ва по предназначение, но за пореден 
път няма достатъчно приятели и близ-
ки. Мнозина си спомнят, че най-млади-
ят студент се прибира в стаята си след 
всяка лекция, преминавайки бързо по-
край всички, без да обелва дума. През 
1962 г. е дипломиран математик в Хар-
вард. Подигравките и тормозът не са 
достатъчни, за да провокират човек 
към тероризъм, необходима е малко 
помощ от Хенри Мъри. Виртуозният 
психолог някога е писал анализ относ-
но личността на Хитлер. Провеждал е 
редица експерименти, най-вече с хора, 
а основен интерес е търсене на точка-
та на пречупване. Макар и да липсват 
официални данни, за Мъри се твърди, 

че е участвал в MK Ultra – незаконен 
експеримент на ЦРУ за контрол на съз-
нанието, нарушавайки всички възмож-
ни права на човека.

Мъри избира Харвард за тестова 
площадка от 1959 до 1962 г. Сред рес-
пондентите присъства и Тед Качински. 
Доскоро версиите за преживяното са 
различни, но в основата на всичко стои 
идеята, в която всеки трябва да напи-
ше есе на свободна тема и да го пред-
стави на професора. Без значение от 
качеството на съдържание, по време 
на теста всеки един ще бъде публично 
подигран и обиждан, при това от хора 
с опит за смачкването на човешкото 
его. През 1960 г. в експеримента вли-
зат и наркотици с психотропен ефект, с 
чиято помощ нито един от участниците 
няма да бъде повече нормален.

150 души участват в залавянето му
За залавянето на математическия ге-

ний са необходими около 150 души. 
През 1980 г. психолозите започват да 
работят върху профил на извършителя 
и заявяват, че най-вероятно става въ-
прос за човек със сериозно интелекту-
ално ниво, най-вероятно с висше обра-
зование в определена сфера. През 1983 
г. този профил се отхвърля. Агентите го 
заменят с потенциален авиомеханик. 
За главата на Тед се предлага сумата от 
1 милион долара. Преди публикуването 

на въпросния научен труд, съпругата на 
Дейвид Качински – братът на Тед – мно-
гократно изказва съмнения около май-
стора на бомби.

Една седмица след излизането на те-
кста Дейвид търси стари материали на 
Тед, в които отново е протестирал сре-
щу неправилната експлоатация на тех-
нологията. Архивните текстове датира-
ли от 1970-1971 г. През 1996 г. Дейвид 
Качински наема частен детектив, кой-
то трябва да установи дали има връзка 

между публикувания текст във вестни-
ка и старите писма на брат му. Според 
бившия служител на ФБР Клинтър Р. 
Ван Зандт, прилики между двата текста 
се забелязват и според него шансът е 
около 60%.

По-късно други негови колеги заявя-
ват, че е дори по-висок. Есето на Тед Ка-
чински от 1971 г. е изпратено от Моли 
Филн до ФБР. Джейм Р. Фитцджералд 
прави анализ и забелязва идентична 
употреба на изрази и поговорки, които 

все по-рядко се използват в литератур-
ния свят.

Математическият гений е предаден 
от родния си брат, ФБР се появява в хи-
жата и го задържа, а през април 1996 г. 
са повдигнати 10 обвинения, сред кои-
то и три убийства.
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В продължение на 3 години Качински 
ходи всяка седмица, за да прекара общо 
200 часа в мъчения. Неговите реакции се 
записват с камера и след това се прожек-
тират отново и отново. В този момент MK 
Ultra се провежда предимно в учебни за-
ведения и сред великите американски 
математици има още едно име с подо-
зрителна съдба. Легендарният професор 
Кевин Наш, който се разболява от шизо-
френия още в университета, учи по съ-
щото време, макар и той самият да не си 
спомня дали изобщо е бил част от подоб-
ни експерименти. Той е и единственият с 
подобна диагноза в семейството си.

През 1962 г. Качински е приет в уни-
верситета в Мичиган, където ще изкара 
магистратура и докторантура по матема-
тика. Трагедията и униженията сякаш са 
забравени, ученият започва да получава 
похвали, блести в своята сфера, създава 
сложни анализи и дава много за света на 
геометрията. Някои от колегите му твър-
дят, че „умен“ не е достатъчен компли-
мент за тихия и видимо различен коле-

га. За кратко време в съзнанието на Тед 
се ражда идеята да смени пола си, но в 
последствие се отказва. През 1967 г. пе-
чели наградата по математика „Майерс“ 
за най-добра дисертация на тема „Гра-
ници на функции“. Поради комплексната 

идея някои професори смятат, че в САЩ 
е имало само 10-12 души, които да раз-
берат труда му. Същата година получава 
и позиция за асистент в Бъркли, където 
ще преподава геометрия и висша мате-
матика.

Теодор – бомбаджията от Чикаго, 
който постави ФБР на колене

Измъчват го 3 години, дрогират 
го и го подлагат на изпитания

Крие се в 
Монтана, 
в къща без 
ток и вода

Повечето пакети носят името FC или 
Freedom Club. По пакетите няма отпе-
чатъци, а ако се намерят такива, не 
съвпадат с тези на подателя. ФБР се на-
месва, когато един от колетите бомби 
се озовава на борда на самолет. Полет 
444 от Чикаго до Вашингтон трябва да 
се взриви, но за щастие механизмът не 
сработва. Не е ясно в колко от случаи-
те ФБР се изправя срещу гений теро-
рист, но Качински претендира точно 
за такава титла. Първоначално оставя 
различни подвеждащи следи и бележ-
ки в бомбите си. Поставя инициалите 
на измислени хора и често слага марки 
на различни личности, когато изпраща 
своите пратки. Получателите са профе-
сори в университети, несъществуващи 
адреси, които ще изискват употребата 
на въздушна поща.

През 1995 г. Тед Качински изпраща 
есе с 35 000 думи на тема „Индустриал-
ното общество и неговото бъдеще“ и 
настоява да се публикува в някои от го-
лемите вестници. Ако това изискване 
бъде изпълнено, авторът обещавал да 
спре да изпраща бомби по пощата. ФБР 

отказва публикация, но някои издания 
са готови да приемат исканията. Боб Гу-
чоне – собственикът на Penthouse – за-
явява, че е готов да публикува научния 
труд, но Качински заявява, че въпрос-
ното издание не е толкова престижно.

На 19 септември 1995 г. Washington 
Post публикува научния труд. Макар и 
съдържанието да осъжда многократно 

индустриалната революция, някои от 
критиците го смятат за гениален труд, 
при това написан от напълно норма-
лен човек. Други се движат по тънка-
та граница между лудост и гений. The 
New Yorker заявява, че „ако това е рабо-
та на луд, тогава почеркът на политиче-
ски философи не може да се смята за 
особено разумен“.

Студентите не го харесват особе-
но. Качински води всичко стриктно от 
учебника, отказва да отговаря на въ-
проси и рядко отделя внимание на ко-
легите си. Прекарва около 2 години 
и след това напуска. Професорите се 
изненадват доста от решението, което 
идва внезапно и неочаквано, но сту-
дентите са очаровани и ликуват. Дори 
успехите не могат да зарадват матема-
тика особено. Тед се връща у дома и 
през 1971 г. се изнася в малка хижа в 
Линкълн, Монтана. Там се надява да 
стане независим, живее без електри-
чество и вода, работи на странни мес-
та, за да се издържа, а понякога чес-
то получава пари и от семейството си. 
При опита си да бъде далече от циви-
лизацията, ученият осъзнава, че все 
по-често има гости, които унищожа-
ват природата около него.

През 1975 г. успява да саботира 
няколко пъти индустриалците, кои-
то в този момент разчистват площ за 
строежи. Въпреки опитите да се отде-

ли от науката, в 
свободното си 
време изучава 
усилено соци-
ология и поли-
тология. Люби-
мите места на 
отшелника за-
почват да се за-
личават. Мал-
кият горски 
водопад, къде-
то Тед почива, 
е унищожен, 
за да се прока-
ра път. Все по-
вече хора за-
почват да го 

тормозят в имота му, а това само по-
вишава несподелената агресия. Меж-
ду 1978-1995 г. отшелникът започва да 
произвежда бомби, всяка една е из-
ключително сложна, но същевремен-
но семпла за произвеждане. Неговите 
дяволски машини се изпращат по по-
щата – прецедент, който до този мо-
мент не се е случвал.

Запазената марка FC – няма следа, няма отпечатък

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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В 
края на есента жители на само-
ковското село Говедарци забе-
лязват как върху дървета край 
пътя към Мальовица започват 
да се появяват надписи „ЧС“. 

Част от горските пътища се разорават и 
по тях не може да се премине.

Видимо в района има раздвижване. 
Някой показва, че гората вече е негова. 
Защото, макар и да е написано просто 
със спрей, значението на „ЧС“ е „частна 
собственост“.

Кой?
Има кратък отговор на въпроса чии 

са земите и той е, че следите водят пре-
димно към бизнесмена Христо Ковач-
ки. Но по-дългият отговор отвежда към 
нещо не по-малко важно - каква еволю-
ция е претърпяла собствеността върху 
тези гори.

В периода 2007-2009 г. правителство-
то на тройната коалиция, оглавявано от 
Сергей Станишев, направи редица за-
мени на атрактивни парцели по край-
брежието и в планините срещу земи във 
вътрешността на страната. През 2010 г. 
министърът на земеделието от прави-
телството на ГЕРБ Мирослав Найденов 
определи тези замени като „най-големия 
грабеж на прехода“.

Четири години по-късно Eвропейската 
комисия (ЕК) обяви, че сделките предста-
вляват неправомерна държавна помощ. 
Под заплаха от санкции земеделско-
то министерство започна процедура по 
оценка на сделките, за да изиска допла-
щане там, където има разлика в цената. 
Така в края на 2019 г., министър Десисла-

ва Танева каза, че част от собствениците 
на заменени земи трябва да доплатят 80 
млн. лв. На толкова бяха оценени щетите 
за държавата.

Разследване на неправителствената 
организация „Зелени закони“ разкри, че 
оценката на загубите на държавата е сил-
но занижена, като само при 10 от общо 
103 случая на замени щетите са за над 
един милиард лева. От „Зелени закони“ 
определиха действията на министър Та-
нева и ниските оценки на парцелите като 
„коледно-новогодишен подарък“ за гру-
па олигарси.

Един от т.нар. подаръци са именно за-
мените край Говедарци. В този район 
близо 3500 дка държавни гори са даде-
ни на фирмите „Ел Ем Импекс“ ЕООД, „Аг-
росим“ ЕООД и „Грейд 2004“ ЕООД. При 
замяната средната цена на един квадра-
тен метър гора е била оценена на около 4 
лв., но пазарната цена в този район е око-

ло 120 лв., разкрива неправителствената 
организация.

Собственик на фирмата „Ел Ем Импекс“ 
ЕООД е бизнесменът Христо Ковачки. 
Другите две фирми са регистрирани на 
същия адрес в „Индустриална зона Ори-
он“, където се намират неговите офиси.

Парцели с формата 
на писти

За района на Говедарци от години има 
проект за курортно-туристическа лока-
лизация „Искровете-Говедарци-Мальо-
вица“. Той предвижда 57 км нови ски пис-
ти и лифтове, както и нови 13 000 легла. 
Заменените от държавата парцели при-
личат по форма на писти и съвпадат с 
трасетата на лифтовете и пистите от про-
екта.

Още през 2008 г. от коалиция „За да ос-
тане природа в България“ съобщиха, че 
„Държавната агенция по горите няма по-

вод да твърди, че не е знаела какви гори 
заменя, защото сама е разпоредила съз-
даването на нови имоти в държавния 
горски фонд, които имат ясната характе-
ристика на трасета за ски писти и лифто-
ве“.

Гората я няма
Междувременно, докато текат проце-

дурите и се уточнява каква е щетата на 
държавата от замените, част от гората в 
отделни парцели вече е изсечена.

Два от заменените парцели според 
Имотния регистър са собственост на 
фирмата „Агросим“ ЕООД. Управител на 
фирмата е Миглена Петришки. Справка в 
регистрите показва, че тя е и в ръковод-
ството на партия „Български демократи-
чен център“, която наследи партия „Ли-
дер“ на Ковачки.

Сравняване на изображения на парце-
лите показва, че в периода 2014-2020 г. в 
заменените имоти дърветата изчезват.

От проверка в регистрите за позволи-
телните за сеч се вижда, че в тези парце-
ли такава не е позволявана, а в този учас-
тък има запаси от бял бор и смърч.

Документите показват, че в района на 
Мальовица има само две позволителни 
за сеч на общо 9 кубични метра дърве-
сина с цел премахването на 9-10 опас-
ни дървета покрай основната писта над 
Меча поляна. От информацията за налич-
ната дървесина в публичните горски кар-
ти се вижда, че от гората са изсечени над 
10 хил. кубически метра дървесина. Това 
означава, че оттам са изнесени близо 
1000 камиона с дървесина. Количество, 
което не може да остане незабелязано.

„Няколко пъти сме подавали сигнали 
за незаконен добив на дървесина. Ние 
не сме се занимавали със сеч. Факт е, че е 
имало хора, които неправомерно са вли-
зали и са секли в гората“, каза за „Свобод-
на Европа“ Силвия Стойчева от юридиче-
ския екип на Христо Ковачки.

Феодализация с 
помощ от държавата

XКой взе и ловните райони под парк „Рила“?

ГЕНКА ШИКЕРОВА
„Свободна Европа“

Сн.: Мирослав Михайлов

Формата на заменените имоти прилича на писти и съвпада с проектите за писти. 

Източник: www.arcgis.com, Сн.: Генка Шикерова
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„Свободна Европа“ изпрати и писме-
но въпроси за това кога, до кого и колко 
сигнала са изпратени, но до този момент 
няма отговори. „Не знам кой бракониер 
би се осмелил да изсече точно гората на 
Ковачки“, каза съпредседателят на „Зеле-
но движение“ Владислав Панев.

По закон действията по предотвра-
тяване на нарушения се организират от 
собствениците на съответните горски те-
ритории и за тяхна сметка.

„В Регионална дирекция по горите – 
София (РГД-София)

не са постъпвали сигнали
за незаконна сеч от собствениците на 
тези имоти“, казаха за „Свободна Европа“ 
от контролиращата институция. От отго-
вора им става ясно, че през годините те 
са извършвали много пъти проверки в 
землището на Говедарци, в това число и 
в поземления имот, който се вижда на из-
ображенията.

„В посочените имоти са констатира-
ни незаконни сечи. Изготвяни са конста-
тивни протоколи, като материалите по 
случаите са изпращани до съответни-
те компетентни органи на досъдебното 
производство“, казаха от РДГ-София. От-
там допълват, че „РДГ-София е изпрати-
ла уведомителни писма до собственици-
те на въпросните горски територии, във 
връзка с установените нарушения по За-
кона за горите, с които ги информира и 
относно техните задължения и възмож-
ности по опазване на горски територии, 
тяхна собственост“.

Държавата дава 
още земи и през 2020 г.

Експанзията на фирми, свързани с биз-
несмена Христо Ковачки в района, не се 
изчерпва само със заменките. В началото 
на април в сайта на Югозападното дър-
жавно предприятие е обявен „Конкурс 
за предоставяне стопанисването и полз-

ването на дивеча в дивечовъден участък 
(ДУ) „Рила“. На сайта липсва информация 
за резултата от конкурса, който е обявен 
със заповед на министъра на земеделие-
то. „Свободна Европа“ поиска документи-
те и ги получи.

От договора се вижда, че срещу по-
малко от 50 хил. лв. на година държава-
та дава за следващите 15 години Дивечо-
въден участък „Рила“ на фирмата „Ви Ай 
Хънтинг“, която е била единствен канди-
дат. Районът, който фирмата „Ви Ай Хън-
тинг“ получава за стопанисване, е с голе-
мина над 5 хил. хектара.

Справка в Търговския регистър по-
казва, че управители на фирмата „Ви Ай 
Хънтинг“ са Веселин Спасов Симеонов 
и Александър Петров Личев. Освен във 
„Ви Ай Хънтинг“ Личев участва в още 7 
дружества, сред които е „Топлофикация 
– Бургас“, където е член на съвета на ди-
ректорите. Това е едно от дружествата, 
свързвани с бизнесмена Христо Ковач-
ки. „Ще развиваме ловен туризъм. Хра-

ним дивеча. В момента ремонтираме хо-
тела и ако противоепидемичните мерки 
позволят, ще пуснем ски съоръженията“, 
каза за „Свободна Европа“ Александър 
Личев.

Но това не е всичко
Договорът с държавата за наем на хи-

лядите декари гори не са единствената 
сделка на „Ви Ай Хънтинг“ в този район. 
През януари „Свободна Европа“ публи-
кува разследване за новия собственик 
на ски комплекса и близкия хотел „Ма-
льовица“ за следващите 10 години. И той 
е именно „Ви Ай Хънтинг“.

През октомври 2019 г. Българският ту-
ристически съюз (БТС) прекрати пред-
срочно и едностранно договора си с 
предишния наемател на влековете - Ва-
лери Гигов. В рамките на 4 седмици БТС 
проведе два конкурса, които „Ви Ай Хън-
тинг“ спечели.

В петък „Капитал“ съобщи, че от но-
ември 2020 г. и Централната планинска 

школа „Мальовица“ има нов стопанин. 
БТС я е отдал под наем за десет години на 
фирмата „Агро ленд мениджмънт". Спо-
ред изданието дружеството е свързано с 
енергийния бизнесмен Христо Ковачки. 
Учебният център „Мальовица“ е постро-
ен през 50-те години на миналия век и е 
основно място, където се обучават алпи-
нистите и катерачите в България.

От публично достъпните 
данни става ясно, че над 53 
хил. декара в подножието 
на Рила, хотел и ски съоръ-
жения, разположени в район, 
за който има проект за раз-
витие на писти и хотелски 
комплекси, се контролират 
от няколко фирми, които са 
индиректно свързани с един 
бизнесмен.
„Това на практика е феодали-
зация с помощта на държа-
вата. Реално вече никой друг 
не може да прави нищо в ра-
йона под Мальовица без него-
во съгласие. Съответно само 
той може да окрупни имоти-
те така, че те да стават за 
нещо. Неговата цел включ-
ва горите, придобитите под 
наем хотели, чайни и влекове. 
Процесите със заменките са 
такива, че там не е било въз-
можно да участва някой, кой-
то не е бил близък до прави-
телството. В тези процеси 
няма пазар, а само връзкар-
ство“, каза Владислав Панев.

Равносметката

Изображение на един от заменените парцели от 2014 г. През 2020 г. по-голямата част от дърветата вече ги няма. 

Сн.: Генка Шикерова Сн.: Генка Шикерова

Заменените земи и дивечовъдният участък се намират в подножието на парк „Рила". 
Сн.: Мирослав Михайлов
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РУМЕН 
МИЛАНОВ*

Мата Хара  
ги матира

Звучи ми шокиращо. Ако това, което казва премиерът, е ис-
тината, то големият въпрос е къде са службите за сигурност?! 
Имам предвид, че негативната оценка в случая не е само за 
НСО, а за всички служби.

По-голямата част от управляващите са мъже. Някои от тях 
се взимат насериозно и си мислят, че всичко им е позволено. 
Мата Хари я е имало в цялата човешка история. Тя се използ-
ва, за да ги матира. Нищо ново няма под слънцето. Разбрахме, 
че КГБ праща тази Мата Хари, за да компрометира Борисов.

Къде е контраразузнаването? На всеки от охраняваните 
лица обкръжението трябва да бъде внимателно проучено. 
Ами тази Мата Хари, както е влязла да остави парите и злато-
то, утре може да стигне до някакви държавни тайни!

При премиера, който и да е той, не може да се влезе лесно 
и това категорично го заявявам. Чистачката, която е доверено 
лице, влиза винаги с охраната. Никога чистачката сама не вли-
за в стаите. Правилата са отработени в годините и няма про-
бойни в тази посока.

Не изключвам Мата Хари да е внасяла и изнасяла парите и 
златото многократно и никой да не обърне внимание. Ако ми-
нава през проверка този човек, златото и парите не са пред-
мет на контрол от НСО. Но от друга страна, това се вижда от 
охраната и тя би могла на оперативно ниво да обърне внима-
ние на премиера, като го информира за парите и кюлчетата.

Факт е, че след като премиерът е сниман спящ и гол, негова-
та сигурност е била застрашена. Този факт показва, че трябва 
нова и съвременна организация в службите за сигурност. Все-
ки трябва да се проверява - няма роднина, няма любовница.

Второ - обкръжението на охраняваното лице трябва да се 
изучава по всички правила на тази наука. Скандалът с шкаф-
чето на премиера показа, че има пробив в цялата система за 
сигурност. Случилото се е компрометиращо и за самия пре-
миер.

Когато станаха терористичните атаки на 11 септември, „Си-
крет Сървис“ скри Буш. Те изпълняват стриктно съответните 
стандарти на поведение. Когато това се прави - няма любов-
ница, няма приятелка.

Аз винаги съм казвал, че премиерът не трябва да управля-
ва колата си. Каква е идеята - по правило челните атаки са по-
ефикасни от страничните. Историята е пълна с такива при-
мери. И затова отпред стои шофьор, от дясната страна има 
човек, а на задната седалка сяда охраняваното лице. Зад него 
е оперативната кола, която се движи в зависимост от предпо-
лагаемите опасности за удар откъм гърба. Нищо ново не каз-
вам. Това се казва капсула. По този начин лицето е защитено 
до голяма степен от тези челни удари - отпред или отзад на 
автомобила.

А защо тогава позволяват на Борисов да си кара сам джипа?
Вероятно защото не смеят да му кажат нищо. След като Бой-

ко Борисов стана кмет, имаха огромна заслуга, че седна на 
задната седалка. Той безспорно е добър шофьор. Но ние не 
говорим за лични качества, а за система за сигурност.

*Бивш началник на НСО (2005-2007), на НСБОП (2000-2005), на жандар-
мерията (1999-2000), на КАТ (1993-1997). В първото правителство 
на ГЕРБ беше съветник в политическия кабинет на Бойко Борисов, 

секретар на Съвета за сигурност към МС и директор на БОРКОР. 
Освободен е изненадващо от всички постове през пролетта на 2012 

г. Текстът е част от отговорите му в интервю за „Фрогнюз“.

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

„Бил Гейтс може да пропусне 
България. Българите масово 
са чипирани.“

Журналистът Веселин 
Стойнев по повод масовия 

отказ на българите да се 
ваксинират

„Бойко Борисов в последните години 
изпълнява ролята и на президент.“

Депутатът от ГЕРБ Тома Биков, докато 
разсъждава какъв е политическият път на 

президента Румен Радев
„Щом ми дойде ред, ще се ваксинирам.“

Премиерът Бойко Борисов на въпрос ще се 
ваксинира ли

„По всичко личи, че 2020 
година ще свърши най-рано 
през 2023 година.“

Сценаристът Иво Сиромахов в 
пост във Facebook

„Държавният ресурс се усвоява така, както 
е решил министър-председателят от колата. 
Работите като комунисти, но поне онези 
строяха качествено. Вие сте като комунисти, но 
от „Алиекспрес".“

Депутатът от БСП Явор Божанков към ГЕРБ, 
които отхвърлиха искането на опозицията за 

завишаване на изискванията при обществените 
поръчки

https://www.facebook.com/nasko17
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 в цифри

харесвания и 591 споделяния успя да съ-
бере само за 6 минути фалшива публи-
кация от името на британската кралица. 
Постът се появи в официалния профил на 
британската корона в туитър и съдържа-

ше само една дума. Той се задържа в мрежа-
та едва 6 минути, след което беше изтрит. За 
това време обаче успя да предизвика вълна от 
реакции.

1260 
-50°C 

e цената, която френ-
ският шампион ПСЖ е 
поставил на звездата си 
Неймар. Президентът на 
клуба Насер Ал Хелйифи 
е поставил сумата, като тя е мини-
малната, срещу която клубът ще пусне 
бразилеца. Настоящият договор на бра-
зилеца, който беше купен за 222 млн. 
евро, е до лятото на 2022 г.

години от рождението на 
голямата българска актриса 
Невена Коканова бяха от-
белязани на 12 декември. 
Тя дълги години е нарича-
на „първата дама на българ-
ското кино". Невена Кокано-
ва започва кариерата си като 
стажант-актриса на 18 години 
в средата на 1950-те в Ямбол-
ския театър, без да има специ-
ално образование. Изиграва 
над 50 роли в киното.

очакват в няколко района на Якутск (в Сибир) през следващите дни. От 9 до 11 декември в Якутск 
температурата спадна до минус 42 – минус 43°C, заради което учениците от 1-5 клас бяха освободени от 
редовно обучение. Що се отнася до град Якутск, очакванията са следващите дни да бъдат най-студените, 
с температури до минус 48 – минус 50° в района на летището.

€100 млн. 82 

https://www.brookhavenmarket.com/
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М
ного от нас са се наслу-
шали за чудодейните 
свойства на спирулина-
та. Толкова ли е полезно 
това водорасло?

Представете си хранителна добавка 
със способност да регулира глюкозата, 
кръвното налягане, холестерола, да об-
лекчава болката при възпаления. Хра-
на, която има антиоксидантни свойства 
и предпазва от заболявания на сърцето, 
черния дроб и бъбреците. Спирулината 
стимулира имунната система, намалява 
алергиите, подобрява храносмилането 
и мозъчната функция. Тази чудотворна 
храна може да направи всичко това.

Спирулината е синьо-зелено водорас-
ло, намиращо се в сладководни и соле-
ни води. Веднъж използвана от ацтеки-
те, сега тя присъства в много смутита и 
сокове. Тя е от рода на кафявите морски 
водорасли, но не е океанско растение. 
По-скоро може да бъде намерена в леко 
солените алкални води на много езера.

Интересното е, че спирулината има 
само една клетка, но по размери надми-
нава други водорасли около 100 пъти. 

Причината за нарастващата й популяр-
ност се крие в здравословните ползи, 
които никак не са малко. Водораслото 
има хранителен профил с висока плът-
ност, както и стимулиращи действия. 
Освен това

е богата на витамини 
и минерали

Сравняването на спирулина с дру-
ги хранителни продукти ни показва, че 
този натурален продукт е изключите-
лен източник 
на хранителни 
вещества и ви-
тамини. Една 
доза от само 
3 г спирулина 
има по-силен 
противовъзпа-
лителен ефект 
от пет порции 
плодове или 
зеленчуци на 
ден. Хавайска-
та спирулина има най-високо съдържа-
ние на хранителни вещества в сравне-

ние с всички видове.
Спирулина подпомага образуването 

на антитела и производството на бели 
кръвни клетки. Приемът й през студени-
те месеци от годината намалява риска 
от простуда и грип, ускорява възстано-
вяването при вече развили се инфекции 
и увеличава тонуса.

Спирулина е ефективна 
и при анемия –

увеличава съдържанието на хемогло-
бин в черве-
ните кръв-
ни клетки, а 
в комбина-
ция с витамин 
В12 насърча-
ва производ-
ството на чер-
вени кръвни 
клетки. Бла-
годарение на 
високото съ-
държание на 

хлорофил и фикоцианин, има пречист-
ващо кръвта действие.

Според проучване от 2010 г., публи-
кувано в Journal of Alzheimer’s Disease, 
комбинацията от куркумин и спирулина 
намалява риска от образуване на ами-
лоидни плаки, които предизвикват бо-
лестта на алцхаймер.

Спирулина е изключително полезна 
за здравето.

Тя спомага 
отслабването

затова се препоръчва като допълнение 
към здравословните диети. При консу-
мация засища, тъй като активира мета-
болизма и изгарянето на мазнините.

Насърчава развитието на полезната 
флора, регулира и пречиства червата. 
Контролира възпаленията. Облекчава 
болката в ставите. Предпазва от осте-
опороза.

Предпазва и се бори срещу анемията, 
без да е необходим прием на добавки с 
желязо. Притежава мощно пречистващо 
действие, спомагащо естественото из-
хвърляне на токсините, натрупани в ор-
ганизма и водещи до появата на редица 
заболявания. Подобрява функционира-
нето на бъбреците.

Повишава нивото на енергия, като съ-
щевременно намалява умората и стре-
са. Подобрява концентрацията и памет-
та. Спомага процеса на храносмилане.

Укрепва имунната система и ускоря-
ва процеса на възстановяване след бо-
ледуване. Антиоксидантното й действие 
предотвратява появата на признаци на 
стареене и клетъчното увреждане, при-
чинени от свободните радикали, стреса 
и т.н.

Спирулина: Водораслото 
с доказани ползи  
за здравето

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ако искате да отслабнете: Приемай-
те спирулина половин час преди всяко 
хранене с чаша вода. Така това водо-
расло естествено ви засища и помага 
да ядете по-малко, без да сте гладни.

Ако искате да напълнеете: Приемай-
те спирулина, след като се нахраните, 

по време на десерта.
Като специфично лечение за опреде-

лено заболяване: Приемайте спирули-
на половин час преди ядене на гладно.

Като хранителна добавка: Прибавяй-
те я към зелените смутита, приготвени 
от плодове и зеленолистни зеленчуци.

Как да я приемате

Хранителната добавка стимулира имунната 
система и подобрява мозъчната функция

http://www.bulstate.com/
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Ф
луидни дрехи, в които 
може да се разпознае все-
ки – това е новата колек-
ция Dior Man, направена 
мащабно, с поглед в да-

лечни галактики.
Ким Джоунс, който наскоро стана кре-

ативен директор на линията за дамска 
мода на Fendi, заема същата отговорна 
позиция за Dior Men. Но нека наимено-
ванието на линията не ви заблуждава. 
Ким е далеч от мисълта да насочва дре-
хите си строго към определен пол, зада-
вайки им ясно очертани граници, пише 
EVA. Затова в Pre-Fall колекцията му за 
Dior Men за 2021 г. можем да видим „при-
миряване“ на елементи, които са счита-
ни за „традиционно женски“ и „тради-
ционно мъжки“. Това е нещо, което като 
че ли се превръща в основна тенденция 
в модния свят – колекциите все по-чес-
то са флуидни, могат да бъдат носени от 
всички и са насочени към онези, кои-
то се припознават в тях, независимо от 

пола.
Джоунс наистина мисли мащабно: 

след като пандемията ни ограничава да 
отидем, където пожелаем, той ни отведе 
на пътуване в космическото простран-
ство, сред красотата на други галактики. 
Дефилето се излъчи онлайн, а внуши-
телната сцена, от която струяха визу-
алните „космически“ ефекти, е дело на 

френския режисьор и музикант Томас 
Ванц, известен с впечатляващите си спо-
собности в компютърната графика (про-
цесът се нарича „рендъринг“).

Но Ким сля своя свят с този на още 
един артист – street art художника Кени 
Шарф. Неговата стилистика, различни 
елементи от творбите му, както и пали-
трата му от ярки цветове са внедрени в 

дрехите. Младото поколение се вълнува 
от работата на Шарф, което е важно за 
Ким, който иска да има „разговор между 
различните генерации“.

Основната му цел обаче е да вне-
се малко цвят в настоящата сива реал-
ност. Пренесете се и вие в „една далечна 
галактика“, както се казва в Star Wars, в 
следващото видео и в галерията ни.

Марката представи флуидни модели, в които  
може да се разпознае всеки
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Dior Men 2021: 
Цветът на други 

галактики

Сн.: Vogue
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П
андемията от коронави-
рус продължава да сваля 
от сцената търговец след 
търговец на дребно, докато 
швейцарският шоколатьор 

Lindt & Spruengli увеличава пазарния 
си дял в САЩ, а конкурентът Laederach 
отваря най-големия си магазин досега в 
Ню Йорк, пише Bloomberg.

Шоколадът се очертава като един 
продукт, без който потребителите явно 
не могат да живеят в тези трудни вре-
мена. Американският шоколаден пазар 
се е разширил с необичайно бързи дву-
цифрени темпове през юни и юли, отчи-
тайки през септември по-високо рав-
нище спрямо предпандемичните нива, 
коментират Sanford C. Bernstein, цити-
райки данни на Nielsen.

Laederach отваря магазин с площ от 
2500 квадратни метра на 5-то авеню в 
Ню Йорк близо до Rockefeller Center. Се-
мейният бранд е известен в Швейцария 
с подносите, затрупани с пресни шоко-
ладови бонбони, чийто срок на годност 
е само няколко седмици.

Плановете за откриване на огро-
мния магазин идват сравнително ско-
ро, след като пандемията доведе до фа-
лити на търговци на дребно като Brooks 
Brothers и J.C. Penney. Потребители-
те, които искат да се поглезят с лукс на 
достъпни цени, се насочват към шоко-
лада според анализатора от Sanford C. 
Bernstein Бруно Монтейн.

Laederach

навлезе на пазара в САЩ
преди година, залагайки, че за срав-
нително бърз период от време амери-
канският пазар ще се превърне в един 

от най-големите за компанията извън 
Швейцария.

„Не се съмняваме, че след пандемия-
та продажбите ще се върнат и ще нарас-
нат отново, както преди“, заяви глав-
ният изпълнителен директор Йоханес 
Лайдерах в телефонно интервю. „Като 
семеен бизнес ние можем да си позво-
лим да мислим дългосрочно“, добави 
още той.

Laederach не публикува финансови 
отчети на редовна база, но има прихо-
ди от 120 милиона швейцарски франка 
(135 милиона долара) за 2016 г. и ръст 
на продажбите от около 14% в края на 
февруари. Компанията продава свои-
те продукти в 15 страни, включително 
Германия, Сингапур и Канада. Верига-
та планира също да отвори магазин във 
Вашингтон през февруари.

Lindt, известен със своите шоколадо-
ви бонбони Lindor, напоследък също се 
справя добре в Европа, отчитайки сре-
ден ръст на продажбите от 25% през 
втората половина на годината. Положи-
телната тенденция може да се ускори 
покрай Коледа, тъй като Великден по-
рано тази година се оказа слаб сезон за 
производителите на шоколад.

Шоколадът – победителят 
в пандемията в САЩ
XШоколадови компании увеличават 

пазарния си дял в страната
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И
деята за създаването на 
свръхчовек тревожи от 
дълго умовете на учените, 
особено в това високотех-
нологично време. С нали-

чието на технологията CRISPR-Cas9, из-
следователите, така и всички, които се 
занимават с биотехнологии, смятат, че 
новият метод за коригиране на гени-
те ще позволи да създадат съвършения 
човек. Обществото обаче е силно загри-
жено. Джеймс Клапър, бивш началник 
на националното разузнаване на САЩ, 
заяви преди време, че технологиите за 
коригиране на генома са потенциално 

оръжие за масово унищожение.
Обикновено подобни експерименти 

имат тъжен край. Много по-лошо е, ко-
гато близък човек бъде завладян от тази 
утопична идея.

Целият свят беше шокиран, когато 
преди време откриха 11 братя и сестри 
от калифорнийско градче, държани го-
дини наред заложници в дома си от ро-
дителите си. Децата бяха изпосталели, 
гладни, някои вързани с вериги за лег-
лата си. Всички се питаха как е възмож-
но това да се случи, пред очите на всич-
ки, без някой да го забележи?!

И една жена отговори: „Аз знам как, 
защото съм го преживяла. И аз бях в 
плен цели 18 години“.

Това е Мод Жулиен на която никак не 
й провървяло. Тя е родена

за експериментите 
на баща си

обзет от идеята за създаването на свръх-
човек.

Жулиен е родена на 23 октомври 1957 
г. в северната част на Франция. Баща й, 
Луи Дидие, по това време навършил 50 
г., а майка й Жанина била на 22. Съпру-
жеската двойка предизвиквала удивле-
ние сред околните. Богат, почтен мъж се 
оженил за дъщерята на беден миньор. 
Съпругата, която била с почти 30 години 
по-млада, обожавала съпруга си и го на-
ричала „г-н Дидие“.

По-късно се оказва, че Луи мечтаел да 
отгледа свръхчовек. Той стигнал до из-
вода, че образованието на свръхчове-
ка трябва да започне от раждането му. 
Затова се оженил за Жанина и решил да 
започне отначало, когато се роди тяхно-
то бебе.

Мод нямала

никакво право 
на безоблачно детство

Още от петгодишна възраст баща й за-

почва да я тренира, като за да увеличи 
максимално развитието на мозъка си, 
не трябвало да отвлича вниманието си 
от ученето.

Затова тя била лишена от възмож-
ността за елементарна комуникация и 
не напускала дома си. Приятели й били 
домашните любимци. Било й позволе-
но да разговаря с патица, пони, с двор-
ното куче. За щастие бащата вярвал, че 
свръхчовекът трябва да разбира живот-
ните, пише Мод в автобиографичната си 
книга „Единственото момиче на света“, 
където описва всичко преживяно в го-
дините под плен на баща й.

По-голямата част от образователна-
та й програма представлявала уроци 
по музика. Дидие смятал, че дъщеря му 
трябва да се научи да свири на всички 
известни музикални инструменти. Баща-
та не позволявал на дъщеря си да гово-
ри много, вярвайки, че речта разсейва 
мисълта и инхибира развитието на мо-
зъка. Разговори

с други деца й били 
строго забранени

Дидие постоянно наблюдавал дъщеря 
си, отбелязвайки всички нейни слабо-
сти. Веднъж забелязал, че малката Мод 
се страхува от гризачи. Тогава той за-
ключил момичето босо в мазето на къ-
щата им. Той й наредил да остане не-
подвижна и да медитира в средата на 
мазето. И за да не й мине през ум да не 
се подчини, я уплашил с плъхове, кои-
то със сигурност щели влязат в устата й, 
ако я отвори.

Нощта, изпълнена със страх, остана-
ла за цял живот в паметта на Мод като 
поредния кошмарен спомен. Едва на су-
тринта майка й успяла да изведе трепе-
рещото дете от мазето.

В следващите години Мод преминала 

Мод Жулиен, която бе измъчвана  
от баща си, за да стане свръхчовек
XУжасната история на една дъщеря, държана в плен 18 години

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Малката Мод с баща си.

За да преодолее кошмарните си спомени, Мод се подлага на терапия, а самата тя става психотерапевт.

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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през много различни тестове: прекара-
ла още много нощи в мазето с плъхове и 
мишки, облечена в дрехи със звънчета, 
които привличали вниманието на гриза-
чите; държала се за проводници с елек-
трически ток; седмици живеела в тотал-
но мълчание; научила се да издържа

дълго време без храна 
и топлина

В книгата си Мод описва колко пъти се 
молела на Бог да я спаси от мъките и да 
й донесе смърт като освобождение от 
фанатичния й баща.

Жестокият експериментатор вярвал, 
че задължителна черта на свръхчовека 
е не само развитият мозък, но и физиче-
ската издръжливост. Затова дъщеря му 
живеела по много натоварен график и в 
спартански условия. Времето за сън по-
степенно се намалявало. Детската стая 
практически не се отоплявала, както 
и цялата им голяма къща. Поради това 
твърдото й легло било винаги влажно. 
Момичето непрекъснато мръзнело, за-
щото и лете, и зиме носело тънки дрехи 

и леки обувки.
Бащата стриктно следял в живота на 

дъщеря му да няма удоволствия. Той 
смятал, че тяхното отсъствие е изклю-
чително важно за проявяване на спо-
собностите на свръхчовека. В менюто на 
момичето имало само прости и безвкус-
ни продукти. Витамините и лакомствата 
били напълно изключени.

Детето се миело

изключително 
със студена вода

За тоалетната хигиена тя разчитала 
само на един квадрат хартия. Мод имала 

право да седи само на твърди табурет-
ки. Още от деветгодишна възраст баща 
й започнал да тренира тялото й с алко-
хол. Често й давал чаша силно уиски с 
лека храна...

Но бъдещото свърхмомиче всеки ден 
се надявало да се освободи от тирания-
та на баща си и някакси да намери на-
чин да избяга. Ограниченията я научили 
на изобретателност и хитрост. Тя тайно 
крадяла вкусни лакомства от бюфета, 
започнала да използва два квадрата то-
алетна хартия вместо един и през нощта 
се измъквала през прозореца в гради-
ната да се разходи и да подиша чист въз-
дух. Мод не произнесла и дума, когато

градинарят 
я изнасилил

при едно от нощните й бягства.
Когато навършила 16 години, баща й 

бил принуден да наеме учител по музи-
ка, тъй като изнемощял и не можел да 
я учи сам. Наставник бил мосю Молин. 
Разбрал какво се случва, учителят на-
стоял занятията да се провеждат в дома 
му. Скоро предложил на момичето ра-
бота в магазина си за музикални инстру-
менти.

Там Мод се запознава с бъдещия си 
съпруг Ричард Жулиен. Тя станала не-
гова съпруга на 18 години и с огромно 
облекчение напуснала родния си дом. 
Шест месеца по-късно баща й се разбо-
лял сериозно и заповядал на дъщеря си 
да се върне. Омъжената Мод обаче въ-
обще не се поколебала да игнорира ис-
кането на тираничния си баща.

Тя преминала през дълга и трудна ре-
хабилитация след родителските експе-
рименти. Младото момиче трябвало да 

се научи да общува с други хора. Тя не 
знаела правилата на поведение в обще-
ството,

не знаела 
как да се облича

да се движи в града и да посещава об-
ществени места.

Безсмислените и жестоки „тестове“ се 
отразили и на здравословното й състоя-
ние. Неправилното хранене довело до 
повредени зъби. Пиенето на алкохол 
от ранна възраст разрушило черния й 
дроб. Момичето имало напреднали хро-
нични заболявания.

Мод дълги години криела истината за 
кошмарното си детство. Съпругът дори 

не можел да си представи през какво 
е трябвало да премине любимата му. 
Тя успява да преодолее кошмарите от 
детството и разказва ужасната си исто-
рия едва след смъртта на баща си през 
1981 г.

В автобиографичната си книга, озагла-
вена „Единственото момиче на света“, 
която съпругът й я подтиква да напише, 
тя споделя своите спомени от детството 
си и

лудите идеи 
на баща си

Майка й, след като получила екзем-
пляр от книгата, била много разстрое-
на. За съжаление тя все още е убедена, 
че момичето неправилно е интерпре-
тирало усилията на баща си. Дори като 
вдовица, тя все още се стреми да опра-
вдае своя „г-н Дидие“.

В момента Жулиен работи като психо-
терапевт. Личният опит се превърнал в 
определящ фактор при избора й на про-
фесия. Възрастното „момиче за експе-
рименти“ сега помага на други хора да 
преживеят емоционалните си травми и 
да се адаптират към нормален начин на 
живот.

„От личния си, а вече и професиона-
лен опит знам, че възстановяването от 
такива поражения в плен отнема годи-
ни, при някои продължава цял живот. 
Докато бях в плен, единствената ми уте-
ха бяха книгите и животните. В години-
те след това се научих да се опирам на 
добротата на хората, на които вярвам. 
Много искам да предпазя други деца 
или пораснали хора да не попадат в та-
кива ситуации като мен“, пише Мод.

Спомените си Мод описва в автобиографичната си 
книга „Единственото момиче на света“.

По време на Втората световна война Луи Дидие е член на френската съпротива и помага на евреите в Белгия 
да избягат от нацистите.

През зимата къщата, в която Мод е живяла като дете, почти не се отоплявала, а стаята на момичето – изобщо.
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Какво се случва, когато играят “Челси” 
и “Милан”?

Двама милиардери наблюдават как на 
терена търчат 22-мата милионери.

  
Приятели разговарят:
- Аз не бях спал с моята жена преди 

сватбата. А ти?
- Ами-и-и, не помня вече... как й беше 

името?

  
Млад мъж закъснява за среща и трес-

каво търси място за паркиране в цен-
търа. Отчаян, той отваря страничното 
стъкло, поглежда към небето и казва:

Господи, ако ми намериш място за 
паркиране, ще откажа пиенето и ще 
ходя на църква всяка неделя.

В този миг една кола точно пред него 
потегля и освобождава място. Младе-
жът бързо подава глава и се провиква 
към небето:

Остави, остави, аз вече си намерих...

  
Катаджия спира кола и забелязва, че 

шофьорът е пъхнал две книги под ми-
шниците си.

- Какви са тези книги? - пита той.
- Законът за движение по пътищата и 

Наказателно-процесуалният кодекс.
- Хм, а това, дето виси на врата ви, как-

во е - пита пак старшината.
- Микрофон - нашият разговор в мо-

мента се записва.
- А видеокамера случайно да имате 

включена? - пита служителят на реда.
- Не, вижте, видеокамера нямам...
Катаджията с широка усмивка му по-

казва среден пръст:
- Ами приятен път тогава...

  
Знаете ли, че: За да има мир и любов 

в едно семейство, са необходими разби-
ране, уважение, толерантност и два ком-
пютъра.

  
Любовна двойка в леглото:
- Може ли да те наричам Ева?
- Защо?
- Защото си ми първата.
- Е, щом съм ти първата, може, а аз ще 

те наричам Боинг.
- Защо Боинг?
- Защото си ми 747-ият.

  
Срещу кражбите на държавните чи-

новници има измислени два 
метода:

Швейцарският: съкращава-
ме срока на службата, за да 
нямат време да крадат.

Китайският: съкращаваме 
срока на живота, ако все пак 
са успели да откраднат.

  
Поканиха ме на дегустация 

на вино. Докато хората чувст-
ваха плътен интензивен тро-
пически аромат с вплетени 
тонове на конфи и подправ-
ки, кадифена текстура на 
меки танини и свеж плодов послевкус, 
аз основно чувствах как ще се напия без 
пари.

  
- Представи си, че си сама вкъщи и 

дойдат извънземните. Какво ще напра-
виш?

- Мусака. На всички им харесва.

  
В кабинета на прокурора влиза малко 

хлапе. Прокурорът взел да се умилява:
- Я-я, кой дошъл при на-а-а-ас...
- Кой, кой... тоя дето закла баба си.

  
Двама мъже пият бира и единият спо-

деля:
- Абе, вчера се прибирам от команди-

ровка внезапно и веднага гледам - в гар-
дероба няма нищо, в шкафа няма нищо, 
в хладилника няма нищо...

- А жена ти какво вика?
- Не, бе, не съм женен, обрали са ми 

апартамента.

  
По телефона:
- Господине, ще прекъсна връзката.
- Госпожо, аз с вас връзка не съм имал, 

та да я прекъсвам...

  
- 100 минути за колко часа мога да ги 

изговоря? 
- За час и 40 мин.
- А не може ли за 2 часа?

  
- Искам да ви питам: счупи ми се СИМ 

картата и реших да я залепя с каноколит, 
и за да я застопоря, я сложих в телефона, 
а сега не мога да я махна...

  

  
Знаете ли, че: В днешно време стацио-

нарните телефони служат най-вече за 
намиране на мобилния из дома.

  
Строителна площадка. Край на работ-

ния ден. Кранист решава да си почине 
директно в кабината. Красота! Седи си, 
почива си: 100 грама + 200 + 200 + 100... 
И му станало толкова хубаво, че изобщо 
да не слиза, за да не му се налага да се 
качва на другия ден. Така и заспал...

8 сутринта, да слиза долу за чиста 
вода си е самоубийство. От кабината ог-
лежда цялата територия долу, вижда па-
зача и му крещи:

- Ей, пич!
От пресъхналото му гърло обаче не 

излиза глас. Но пазачът го забелязва и 
започва пантомима:

Кранистът, изобразявайки ходещ чо-
век с пръсти, шепне: “Отиди”...

Пазачът утвърдително кимва.
Кранистът, потривайки пръсти шепне: 

“Купи”...
Пазачът утвърдително кимва.
Кранистът, показвайки V, шепне: “Две”.
Пазачът утвърдително кимва.
Кранистът, рисува силует с две ръце, 

шепне: “Бутилки”.
Пазачът утвърдително кимва.
Кранистът, духвайки въображаема 

пяна, шепне: “Бира”.
Пазачът утвърдително кимва.
Кранистът, потривайки си гърлото, 

шепне: “Да разквася”.
Пазачът утвърдително кимва, затваря 

си очите с две ръце, а после ги открива и 
въпросително гледа краниста.

Полудял, кранистът, зъл като куче, 
слиза от крана и се нахвърля на пазача:

- Помолих те: Отиди. Купи. Две. Бутил-
ки. Бира. Да разквася. А ти?!

Пазачът:
- Всичко ти разбрах, но просто уточня-

вах (затваря си очите с две ръце, а после 
ги открива) ТЪМНА или СВЕТЛА!

  
Жена влиза в кухнята и вижда, че мъ-

жът й дебне нещо с навит вестник в 
ръка.

- Какво правиш? - пита тя.
- На лов съм за мухи - отвръща той.
- И удари ли нещо?
- Две женски и една мъжка!
- Е, как пък ги разпозна? - учудва се 

жената.
- Двете бяха върху телефона, а едната 

върху кутийката с бира...

  
Лекар преглежда пациент:
- Нещо не ми харесвате...
- Абе, докторе, и ти не си пръв краса-

вец...

  
Един човек се прибирал у дома и зава-

рил жена си с любовник. Възмутено по-
питал, по-скоро изкрещял:

- Абе, какво правите вие тука, бе?
А жена му се притиснала още повече 

към любовника:
- Казах ли ти, че е доста тъп?

  
Катаджия спира блондинка:
- Не ви работи мигачът, ще ви взема 

двайсет лева...
- Супер, за същото нещо в сервиза ми 

искаха петдесет...

  
Веднъж баба и внук си объркаха таб-

летките. Внукът заспа на опашката пред 
фейс контрола. Призори бабата усърд-
но продължаваше да плете вече 8-ме-
тровия чорап.

  

Виц в снимка

- Познай колко зъба 

имам!

- Щом нормалните хора 

имат по 32, навярно ти 

имаш 16?

- Точно така, а в коя 

ръка?

- На телефона ми, като звъня, изписва, 
моля, заредете, и не мога да се свържа!

- Явно трябва да презаредите.
- Не става: зареждам, зареждам... вече 

24 часа го държа на зарядно, а пари 
няма.

  
- Знаете ли кой е бутонът “диез”?
- Ама, моля ви се, аз съм учил в музи-

кално училище.

  
Американски пастор на проповед:
- Чада мои, не пушете! Една цигара ще 

поиска втора, трета, после кутия, след 
това едно питие, после второ, трето... 
След това жена, втора, трета....

- Отче, откъде ги купувате тези цига-
ри?

  
Пернишките пчели са толкова корави, 

че събират мед от пунктовете за цветни 
метали!

  
Когато нашенецът види жена зад вола-

на: “Тая овца не може да кара, да парки-
ра, прецаква съединителя, амортисьор-
ите, натиска без нужда спирачките...”

Когато продава кола: “Запазена е, 
жена я е карала, гле’й, кат’ нова е!”

  
Перник. Мъж и жена хапват супа, 

но жената сърба звучно. Мъжът става, 
плясва й шамар и си сяда.

- Ама... Защо!?
- Сърбаш!
Продължили, жената внимава и след 

минута - пляяяс, още по-силен шамар.
- Какво сега!?
- СЪРБА-А-АШ!
Продължил той, но на жената й писна-

ло и оставила лъжицата. След минутка - 
пак зверска плесница...

- Е, ама сега не съм направила нищо!
- Само като се сетя как сърбаше-е-е...

  
В Перник е най-голямото голф игрище 

- дупка до дупка, голф до голф и мнооо-
го играчи.

  
- Иване, не ми възразявай! 
- Сийке, ми аз си мълча, нищо не каз-

вам...
 - Тогава веднага си изтрий мнението 

от лицето!

  
- Това не се издържа вече! Непрекъс-

нато си пиян! Ще се разведа!
- Ми разведи се, бе! Хората ще кажат 

“Сметай тая колко е зле, щом и Стамат 
пияницата я остави”...

  
Баба звъни на дядо: 
- Виваком ще предаде за вашето обаж-

дане...
- Добре, ама му кажи да купи и кисе-

ло мляко.



16 - 22 декември 2020 г. 41

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
16 - 22 декември 2020 г.

ОВЕН
Трябва да сте нащрек за всяка 
една възможност, която може 
да ви доведе до финансов по-
дем. Възползвайте се от всяка 
изгодна ситуация. Обикнове-

но сте лоялни към вашия партньор и се стара-
ете всичко в отношенията ви да е по конец. И 
сега няма да изневерите на себе си в стремежа 
си да удовлетворите всяко негово желание. Ос-
тавете приятелството си с колегите ви настрана 
за няколко часа, докато свършите важно задъл-
жение, което са ви възложили с много кратък 
срок.

РАК
Ако бълвате огън под форма-
та на остри забележки, напад-
ки и обиди, то не очаквайте 
партньорът ви да се задържи 
дълго време покрай вас, слу-

шайки гневните ви изблици. Постарайте се да 
потушите яростта във вас и да не си го изкарва-
те на най-близките ви хора, съветват звездите. 
Общуването с другите ще е акцентът в работа-
та ви. Ще ви се отдаде възможност да разши-
рите бизнеса си извън мястото, където живее-
те. Преговорите с чужденци могат да са много 
успешни.

ВЕЗНИ
Постарайте се да бъдете по-
самостоятелни с вашите от-
говорности и работа, за да 
може да имате повече вре-
ме, което да отделите на 

партньора си, без да го въвличате във ваша-
та работа. Колкото по-организирани сте, тол-
кова по-добре ще се чувствате. Може да из-
разите своята креативност и изобретателност 
във вашата работа. Това ще се отрази добре на 
репутацията ви на отличен служител, така че 
дайте всичко от себе си да се докажете в служ-
бата си.

КОЗИРОГ
Ще се нуждаете от подкрепа-
та на най-близките си хора, 
но нещата няма да се получат 
според вашите очаквания. 
Обвързаните ще се насладят 

на хармония и взаимно щастие след отминали-
те спорни моменти. В семейството може да въз-
никнат конфликти, ала неочаквано бързо ще от-
минат. Много благоприятен период за развитие 
на бъдещи ваши проекти, свързани с нови про-
фесионални цели. Не е изключено да срещате 
затруднения, но не си губете времето за излиш-
ни обяснения.

ТЕЛЕЦ
Трудно ще се концентрира-
те и може да допуснете гру-
би грешки. Бъдете щедри, 
макар и в по-малки мащаби. 
Един лев може да няма го-

ляма стойност за вас, но може да нахрани ня-
кой изпаднал в беда. Може би ще се разкъсвате 
между толкова много служебни ангажименти и 
грижи за родителите ви, че няма да намерите и 
минута време дори да се обадите на половинка-
та си. Добре ще е да се компенсирате, след като 
се приберете вкъщи, колкото и изморени да се 
чувствате.

ЛЪВ
Добре ще е да инвестира-
те в себе си, в подобряване 
на външния ви вид, облекло 
или глезеща процедура за 
кожата ви. Позволете си по-

добно удоволствие, за да се почувствате по-
добре. Ако очаквате, че нещата в любовта са 
както когато си купувате вещ с гаранция, която 
може да върнете, ако не ви харесва, то в любо-
вта всичко е коренно различно. Може би тряб-
ва да бъдете по-реалистично настроени към 
връзката ви, ако не получавате нужното удо-
влетворение ежедневно.

СКОРПИОН
Възможно е да си спомните за 
някои ваши трудни моменти, 
когато сте били бедни и е ня-
мало кой да ви помогне. Ако 
случайността ви срещне с чо-

век, който е в трудно положение, то направете 
така, че другите да не страдат. Вие навлизате в 
позитивен период, когато имате шанс да прео-
бразите общественото си положение, кариерно 
развитие или имидж като минимум – в една по-
положителна посока и следствие на подкрепа, 
която получавате от страна на хора, които вли-
яят на благосъстоянието ви.

ВОДОЛЕЙ
Ще бъдете склонни да хар-
чите много средства за удо-
волствия, да участвате в раз-
лични хазартни игри, но това 
не вещае парични успехи. 

По-добре внимавайте колко средства ще из-
ползвате за подобни забавления. В романтич-
ните връзките ще имате успех. Необвързаните 
не трябва да се страхуват да се срещат с нови 
запознанства. Тези, които са семейни, ще се на-
сладят на хармония и мир. В работата, когато 
другите ще имат нужда от подобрение, вие ще 
изпъкнете.

БЛИЗНАЦИ
Добре ще е да облечете иде-
ите си в презентация с много 
графики, цифри, проценти и 
нагледни примери, за да сте 
убедителни пред публиката 

си. Подгответе се добре, като направите ваше 
собствено предварително проучване за тема-
та, за която ще говорите. Звездите съветват да 
спрете да се притеснявате за финансите си, тъй 
като те сами по-себе си няма да ви купят щас-
тие. Радвайте се на живота и близките ви хора, 
без угризения за похарченото, тъй като споме-
ните от преживяванията са безценни.

ДЕВА
Забележките и критиката 
към колегите ви няма да са 
успешна тактика. Говорете с 
тях като с равни на вас, без 
да си придавате важност и 

да гледате на другите като на по-ниска класа. 
Това може да се окаже доста по-печеливш под-
ход. Ако имате заеми към банка или фирма за 
кредит, първо отделяйте вноската за заема си 
и с остатъка от парите се опитайте да покрива-
те ежемесечните ви разходи. Ако спазите това 
правило, ще се предпазите от последващи за-
еми.

СТРЕЛЕЦ
Партньорът ви може да не 
бъде достатъчно толерантен 
към вашите чести закъсне-
ния. Тези малки съмнения не 
трябва да бъдат причината 

за прибързани заключения. Не пренебрегвайте 
и личния си живот. Време е за размисъл върху 
вашите планове в професионален аспект. Необ-
ходимо е да оцените личните си умения. Освен 
това трябва да работите усилено, за да преодо-
леете собствените си ограничения. Ще имате 
много разходи, свързани с вече пораснали деца, 
които ще ви натоварят доста много.

РИБИ
Ако работите усърдно и не 
намалявате темпото си, има-
те голям шанс за напредък в 
кариерата си. Всички ще оце-
нят усърдието ви. Ще бъдете 

амбицирани за постигането на вашите финансо-
ви цели. Използвайте максимално качествата си 
като отговорност и надеждност по отношение 
на бизнеса, и ще получите положителна енер-
гия. Има вероятност да бъдете стресирани от ня-
какви събития. Партньорът ви може да бъде раз-
тревожен за вас. Не отказвайте подадената ръка 
и поговорете със своята половинка открито.

http://www.prospectlicensing.com/
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А
мерикански и други глобални 
инвеститори в имоти заделят 
милиарди долари за значи-
телно разширяване на нови 
киностудия във Великобрита-

ния, където данъчните облекчения при-
вличат бизнес от производители на фил-
ми и телевизионни компании, пише Wall 
Street Journal.

Макар че пандемията подкопава мно-
го големи сектори на бизнес имотите – от 
хотели до търговски площи и офис кули, 
инвестициите в имоти, свързани със съз-
даването на съдържание, се оказват едни 
от малкото светли лъчи. Блокираните в 
домовете си хора потребяват повече съ-
държание отвсякога.

Инвеститори в недвижими имоти като 
Blackstone Group засилват ангажимента 
си към имоти за студийни продукции с 
две партньорства близо до Холивуд.

Сега някои инвеститори правят схо-
ден залог в Лондон. В сделка през ноем-
ври базираната в Лос Анджелис компа-
ния Hackman Capital Partners се договори 
да инвестира около 300 млн. паунда (при-
близително 401 млн. долара) в обект, кой-
то ще се нарича Eastbrook Studios, на око-
ло 22 км източно от централната част на 
Лондон.

Работата по проекта трябва да започне 
през първото тримесечие на 2021 г. и да 
завърши за 18 до 24 месеца.

Съдържанието 
е растящ бизнес

хората потребяват повече съдържание 
отвсякога“, казва главният изпълнителен 
директор Майкъл Хакман.

HCP неотдавна оглави група от инвес-
титори в сделка за придобиването на ню-
йоркското киностудио, където са заснети 

сериалите „Семейство Сопрано“, „Рокфе-
лер плаза 30“ и „Сексът и градът“. Хакман 
казва, че също залага на Лондон.

„Великобритания има много привлека-
телна програма с данъчни стимули и има 
огромен недостиг на снимачни площад-
ки“, казва той.

Британското правителство предла-
га данъчни отстъпки до 25% за игрални 
филми от 2007 г. насам. То ги разшири към 
висококачествено телевизионно съдър-
жание, анимация и видеоигри през 2013 
и 2014 г. Данъчните отстъпки и отслабва-
нето на валутата превръщат Великобри-
тания в привлекателна алтернатива на 
Холивуд, казва Ейдриън Утън, главен из-
пълнителен директор на Film London и на 
Британската филмова комисия.

„Има разлика в цените между нашите 
два региона заради силно рекламирани-
те данъчни облекчения във Великобрита-
ния и изключително благоприятния валу-

тен курс“, допълва той.
Бизнесът с обекти за производство на 

филми има своите предизвикателства. 
Контактите с продуцентските компании 
може да траят само един месец и пред-
лагат значително по-малко сигурност в 
сравнение с

дългосрочните 
наеми на офиси

Но разходите за филми и висококачест-
вена телевизия са достигнали 3,62 млрд. 
паунда през 2019 г., което е ръст с около 
50% спрямо 2015 г., сочат данни на Бри-
танския филмов институт.

Телевизията Sky U.K. работи върху сту-
дио с 14 сцени и 130 декара в Елстрий, 
северно от Лондон, което трябва да от-
вори врати до 2022 г. Проектът е подкре-
пен от компанията майка на Sky, Comcast, 
и ще бъде осъществен в партньорство с 
NBCUniversal.

Лондон ли ще е 
новият Холивуд
XАмерикански инвеститори в имоти заделят 

милиарди за нови студия във Великобритания

https://www.zneimerlaw.com/
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ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фир-
ма за почистване на домове и офиси 
предлага почасова работа. Изисква се 
собствен автомобил и опит текстваи-
те на 224-334-1818. №18272
BOX TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся 
шофьор за box truck Class C. Може 
с книжка от WA или MA. Заплащане 
между $1200-2000 зависи от желание-
то за работа. Препоръчително с опит. 
Тел. за връзка 630-930-1955 №18274
DISPATCHER, 
Цена US$ 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 � t your lifestyle and 
help you earn what you need. Regional, 
Local and Dedicated, Van reefer, Solo, 
Team. Please call Simona at 8472614912 
ext.107 №18258
SHOFIOR ZA STEDI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Наби-
рам шофьори за стеди Ri� er курсове 
от: IL-ID ,/ WA-IL , 3 на седмица-4000 
мили гарантирани, 2020 Freightliner 
full loaded, New 2020 Trailer. Re� ers, 
заплащане 0.60.-0.65 cents , Hazmat и 
tanker endorsement е препоръчител-
но. 7738274439 №18221

Chicago + suburbs

CDL LOCAL DRIVER, 

Цена US$ 1.00, Зипкод 60007, 
LOCAL DRIVER NEEDED FOR DRY 
VAN TRAILER...40 TO 60 HOURS PER 
WEEK,EVERY NIGHT HOME..CALL 
8476306652. 18476306652 №18301

REGIONAL CDL DRIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търси 
сериозен човек за регионална работа 
с ремарке Dry Van - лесни товари,без 
hazmat, заплащане по договаряне... 
18443494349 №18302

OWNERS / DRIVERS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за 
CDL шофьори и собственици на ка-
миони! *Midwest Accounts!*Strong 
24/7 Dispatch!*Предимно леки 
товари!*Direct Deposit!* Намаления 
за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
8476659273 №18303

МЕХАНИК НА КАМИОНИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, 

Цена US$ 28.00, Зипкод 60172, Сервиз 
за камиони наема механици. Предла-
гаме добро заплащане и възможност 
за развитие,извънреден труд e въз-
можeн . 7733223658 №18304

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна 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, Транс-
портна 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 Си-
мона №18291

$$$ CDL DRIVERS$$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Kompaniq nabira CDL class A sho� ori 
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
CDL A OTR DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само 
за най-добрите с опит и чисто досие.
Специално отношение. Най-добро за-
плащане до 70ц/м. За контрактор/ди-
спечер 20 год в бизнеса. 7734128280 
№18263
ШОФЬОР ЗА КАМИОН, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 
шофьор за камион с хартиен логбук 
7739344547 №18265
OTR 75, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60102, Набира-
ме CDL Hazmat шофьори, 75 cent per 
mile , камион I-Shift Volvo, APU ,2016 
7738182886 №18271

МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Shop in 
Bensenville търси да назнаци меха-
ници с опит и без опит на пълен ра-
ботен ден. За повече информация се 
обадете на 312-735-2532 - Габи или 
Иво №18273

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Мал-
ка транспортна компания търси 
диспечер за Expedite Loads. Опи-
тът 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 

ТЪРСИМ КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Bingo 
Logistics Incorporated, търси кон-
трактори 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 ками-
они място. За повече информация 
изпратете имейл на: bingologistics@
gmail.com или звъннете на тел. 
7738492777 №18287

CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Looking for a reliable, experienced 
driver who wants to work.Clean 
driving record is preferred.Minimum 
of 2 years of experience. Position pays 
$0.55+ per mile (all miles paid) based 
on performance. You should expect 
to make $1500+ weekly with good 
performance. 7736006850 №18296
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CDL WITH HM $0.75CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya 
CDL driver za 2018 Volvo s I shift. 
Plashtam vsichki mili po $0.75 s HazMat, 
bez HazMat $0.67 na milya. Korektno i 
profesionalno otnoshenie. Phone: 224-
659-1690 №18253
CDL DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 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
DISPAT AND SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking 
company in Bensenville looking for 
dispatchers and safety. Please call 
7738376144. №18215
PAYS 0.74 SOLO 0.60, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, 
WE need drivers for TEAM loads to IL-
CO IL-NJ,PA,NC,TX also we have steady 
load for solo for EAST ,SOUTH call Emil 
847 254 2504 or NASS 224 595 9798 
№18208
CDL DRIVER 0.60-0.75, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We 
need or steady runs from IL EAST and 
South and WEST coast TEAM AND SOLO 
more info EMIL and NASS 224 595 9798 
end 847 2542504 №18209
SHOFIOR NA KAMION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Volvo 
670 (2015)-automatic Dry vans only 
$0.54-0.60 na milq 2500-3000 mili na 
sedmica za poveche info:6306707385 
№18210
НАБИРА CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI 
Trucking INC набира шофьори със CDL 
за long distance, regional, local и drop 
and hook товари , заплащане на пъл-
ни празни мили 0.60$ . Предлагаме 
камиони Volvo 2021 I-Shift , за пове-
че 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 o�  ce. 
Need � uent English and computer and 
sales skills. For more info call 773-580-
4032 №18190
DISPATCHER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small 
trucking company is hiring a dispatcher 
with experience for its Lake Zurich o�  ce. 
Need � uent English and computer and 
sales skills. For more info call 773-580-
4032 №18191

МЕХАНИК НА КАМИОНИ, 
Цена US$ 25.00, Зипкод 60439, Сервиз 
за камиони наема механици. Опита е 
предимство. Предлагаме атрактивно 
заплащане и възможност за разви-
тие, 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 773-997-
3998* №18166
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small 
Family Owned Company is looking to 
� ll a driving position ASAP! $275 Day 
pay rate! or 30% of load rate Midwest 
loads, Home on weekends! Volvo 
Automatic. Must have: CLASS A CDL, 
2 Year Minimum experience. Clean 
Driving Record.Call Geri at 708-831-
8432 between the hours of 8 am- 7 pm 
CST №18206
ОО И ШОФЬОРИ, , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Мал-
ка транспортна компания предлага 
работа за CDL class A шофьор и соб-
ственици на камиони! Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 
№18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Тър-
сим шофьори за pick up и delivery от 
понеделник до петък регионално 
midwest (no east coast). Заплащане 
$1500/седмица -$300/ден ( до 2000 
мили ). Tel 847 640 8171 №18174
БОЯДЖИЙ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ 
БОЯДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №18155
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 от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он 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. Ат-
рактивно заплащане в брой.Пишете 
на имейл slavtchokerelski@gmail.com 
или звънете на тел.2243108907-Сла-
ви. 2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Мал-
ка транспортна компания предла-
га работа за CDL class A шофьори и 
собственици на камиони! *Midwest 
Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! *Пре-
димно 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 $3 на миля. 
Компанията предоставя Fuel карти с 
големи отстъпки- 40-80 цента на га-
лон, 10% диспеч. Заплащане всяка 
седмица. Моля обадете се на 773-538-
3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пъл-
но и непълно раб.време.Автомобил е 
предимство и носи доп.бонус.Атрак-
тивно 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, лич-
но отношение. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility 
for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 
Sho� or (solo) c \”double/triple\” 
endorsement.Rabota okolo Chicago.
Moje da e vsiaka vecher v kashti.Tax 
1099 forma 6304409199 №17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Пред-
лагаме 30% от товарите.Ново вол-
во автоматик.Перфектни условия 
2243882400 №17625

SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT , 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, O�  ce 
assistant needed . Harrisburg, PA. 
Must have valid DL and good criminal 
background 3039748716 №18219

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, Мал-
ка семейна фирма търси drivers/
owner operators.Седмично заплащане 
$1800-$2500,може и на ден.Възмож-
ност за купуване на камион на изпла-
щане без лихва и down payment.Чест-
но и коректно отношение.10 години в 
бизнеса 7738187459 №18284
CDL A DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и 
чисто досие.Специално отношение.За 
контрактор/диспечер 20 год в бизне-
са. 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 o� er expedited,dry and 
refrigerated freight.Great pay,good 
inspection bonuses.24/7/365 dispatch 
support.Please call Simona at Tel:847-
261-4912,ext107 №18238

IOO NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR 
department has several full time CDL 
A positions open for Owner Operators. 
Steady shipments. Hazmat and non 
hazmat accounts. Better pay, time and 
miles. For more information please 
call Simona at 847-261-4912, ext.107 
and ext.113. You can also contact us 
at 247dispatchservice@gmail.com 
№18239
COAST TO COAST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира Owner 
Operators.Леки товари, отстъпки на 
горивото, хладилни и сухи ремарке-
та, ифта, пермити. Коректно отноше-
ние 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 Симо-
на №18242
IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна 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.Предла-
гам 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 Благо-
дарско 7736560232 №18270
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma online.Predojeniq na 
e-mail:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na 
telefon:(773)712-3757. №18249
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспе-
чер 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 раз-
гледате 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 ремонтира-
на. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 коли. 
Много добри училища. Ниски данъ-
ци. 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 персонализира-
но обслужване и възможност за вир-
туални огледи на имоти. Предлагаме 
следните услуги: Инвестиция в имоти, 
Отдаване под наем, Продажба на имо-
ти и Property Management. Свържете 
се с с нас bistra@luxuryproperty.bg, да 
обсъдим вашите изисквания и да по-
могнем. 7738886865 №18153
ИМОТИ В СОФИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Luxury 
Property предоставя персонализи-
рано обслужване и възможност за 
виртуални огледи на имоти в Со-
фия. Предлагаме следните услуги: 
Инвестиция в имоти, Отдаване под 
наем, Продажба на имоти и Property 
Management. bistra@luxuryproperty.
bg, Нека да обсъдим вашите изиск-
вания и да помогнем 7738886865 
№18154
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите 
жилище в северозападните кварта-
ли на Чикаго, моля обадете се. Аз не 
съм агент. Ще купите директно от соб-
ственика. Тел: (847) 854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 
№17940

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2 
bedroom apartment in Arlington 
Heights(Rand/Thomas) available for 
RENT as of January 15th. WASHER/
DRYER in the unit. Rent includes Heat, 
Central A/C, Cooking Gas, Parking. For 
more information call Iordan 773 641 
9192 7739968900 №18293
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 575.00, Зипкод 60631, Тър-
ся отговорен съквартирант/ка за 
двустаен апартамент на Cumberland/
Bryn Mawr. Цена: $575 + ток. Моля, 
пратете първо SMS. Алекс /сърбин/ 
13125050727 №18297
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, 2nd � oor, 
nice and sunny 3 bedroom apartment 
in SKOKIE. Separate meters for utilities. 
For more info call 773-344-1468- Galina 
№18300 
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , 
Едностаен(1bdr.) апартамент в 
ARLINGTON HIGHTS IL Обширен и ре-
новиран.LED осветление и вентила-
тори по таваните.Нова дограма.Нова 
баня и нова кухня с място за маса.
Пералня и сушилня във апартамен-
та.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 освет-
ление и вентилатори по таваните. 
Нова дограма, нова баня и нова кух-
ня с място за маса. Балкон,склад на 
етажа,паркинг,басейн.Отопл. е в нае-
ма.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, Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гар-
дeн aпaртaмeнт. Общо ползване на 
хол и кухня с останалите квартиран-
ти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени 
(вода, електричество, internet, gas, пе-
ралня 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 апарта-
мент в Elk Grove Village от 1-ви Де-
кември. Цената включва гараж, газ 
и парно. Апартаментът разполага с 
пералня и сушилня. $600 Депозит и 1 
година договор . За повече информа-
ция - 7742084819 №18255
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантки добър трахспорт 773 
7463728 №18218
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/магази-
ни/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 съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ка-
мион съм и отсъствам в повечето вре-
ме. За повече информация позвънете 
на 630 301 9985 6303019985 №17918
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

СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от призе-
мен апартамент с три спални и две 
бани.Хол и кухня се ползват общо 
с останалите квартиранти..В апар-
тамента има пералня и сушилня.В 
наема е включено всичко-ток, газ 
,вода,интернет,пералня.Намира 
се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В 
Palatine, собствени парко места, ками-
на и тераса, близо до магазини и ма-
гистрали, изгодна цена! 8472192272 
№17826

SOMEWHERE ELSE
ПОД НАЕМ В КВЕБЕК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Едностаен 
апартамент, след основен ремонт, 
в дуплекс в гр. Квебек с цел тури-
зъм. 75$/нощувка. Напълно обо-
рудван.За контакт:(418)558-5820 
или gminkova2001@gmail.com 
4185585820 №18305

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ZAEDNO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 80206, tyrsq 
muj za suvmestno sujitelstvo v usa na 
vuzrast ot 48 - 65 koito ne upotrebqva 
narkotici i misli razumno. Molq pishete 
na email eve.evans33@yahoo.com 
Blagodarq 3033333333 №18298
ПАТЕНТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 94960, Търся 
съдружие с хора от района на Сан 
Франциско за патентоване на реални 
проекти. 4156021020 №18299
GLEDAM DECA , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam 
deca v doma si v Ho� man Estate Za 
poveche informaciq na tel: 224 659 
1156 №18306
КОЛА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся 
кола под наем до $500 на месец.Авто-
матик.Модел и мили нямат значение. 
3129256982 №17178
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ , Зипкод 60025, Българин на 
51 годишна възраст желае запознан-
ство с жена до 42 год., за съвместно 
съжителство с цел брак! За предпочи-
тане бих желал Дамата да притежава 
Више образование може и да не раз-
полага с легален статут за постоянно 
пребиваване! За контакти: (732)672-
4407 №18172

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

КАМЕРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, 
Цена US$ , Зипкод 0, Инсталация на 
камери за наблюдение и поддръж-
ка на компютърни системи за дома 
и малкия бизнес. Сертифициран 
техник. Достъпни цени. За повече 
информация моля потърсете Тодор 
на посочения телефонен номер. 
2245729577 №18164

DISPATCHER ON DUTY, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60169, Ди-
спечер по всяко време. сетъп, бук, 
рейт, инвойс, сетълмент 8883301139 
№18289
PAINTING, 
Цена US$ , Зипкод 60016, PAINTING 
+13127227479 №18222
BROKER TRAINING, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, We 
teach LIVE on ZOOM in small groups 
SCHEDULE and REGISTER at www.
smarttrucking.us Check website for 
SPECIAL and CDL Discounts 331-551-
8787 №18261

MAGICIAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, илюзи-
онист за детски партита tel. 708 415 
0590 №18259
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компю-
три ,бяла техника,фърнес, телевизо-
ри.Готови сме да ви помогнем. Нико-
лай 6302200138 №18216
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам 
деца в дома си в Ho� man Estate Пред-
лагам домашно приготвена храна, 
игри и забавления. Намирам се в бли-
зост до кръстовището на улиците Golf 
i Higgins Тел: 2246591156 №18169

COAST TO COAST
DRIVER LICENSE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунад-
на шофьорска книжка, ID Card. Без 
SS номер, без изпит. За туристи, 
студенти, временно пребивава-
щи. Валидна 10 г. Тел: 847-854-8094 
Е - м а й л : d i m i t rova 0 7 @ ya h o o. co m 
№18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплат-
ни 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
ЗА ХОРА С ОПИТ, 
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021, Вол-
во 610 Къминс N14 - 435 конски сили. 
Трансмисия Super 10, 465 000 мили, 
производство 1998 (без електронен 
логбук) идеално техническо състоя-
ние, готов за работа. Цена $12,000. 
Тел.: 602 632 6445 №18295

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 про-
даде с ремарке. 7738187459 №18285

SOMEWHERE ELSE
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, 
Prodavam Velosiped v mnogo dobro 
systoqnie . Tel: 630 3865280 №17641

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

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то и газта за готвене. Само ток се 
плаща допълнително. Близо до 
плаза с магазини и ресторант/бар. 
Жилището е готово за нанасяне 
веднага. За информация обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912
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Разбиваме яйцето със захарта. До-
бавяме киселото мляко, ванилия-
та, бакпулвера и оризовото браш-

но.
Обелваме ябълките, нарязваме ги на 

едро и ги сипваме в сместа.
Разпределяме сместа в тефлонова 

кръгла тавичка с отлепящо се дъно. Пе-
чем на 200 градуса 25 мин. Оставяме да 
се охлади и отлепваме от стените и дъ-
ното. Оставяме блата във формата.

Смесваме изварата, пудрата захар, 
лимоновата захар и скира. Намачкваме 
бананите и ги добавяме.

Разтваряме желатина във водата, за-
гряваме го, за да се разтопи, и го на-
ливаме в крема. Разбъркваме, добавя-

ме стафидите и изсипваме върху блата 
във формата.

Заравняваме чийзкейка и с лъжица-
та правим въртеливи движения отго-
ре. Прибираме го в хладилника за една 
нощ.

Кюфтенца паприка с 
картофи във фурна
Обелете лука и картофите. Офор-

мете каймата на мини кюфтен-
ца.

Налейте олиото в тава за печене и 
добавете лука. Гответе във фурната до 
омекване на лука. Прибавете кюфтен-
цата и гответе до леко запичане.

Прибавете картофите и паприкаша. 
Овкусете със сол и черен пипер млян. 
Ако е необходимо, долейте малко вода.

Запечете до готовност на картофите.
Преди поднасяне поръсете със сит-

но нарязан свеж магданоз. Чийзкейк с 
ябълкова основа

Да ви е сладко!  

Продукти
»  ябълки - 3 бр.
»  оризово брашно - 1 ч.ч.
»  яйца - 1 бр.
»  захар - 2 с.л.
»  кисело мляко - 2 с.л.
»  бакпулвер - 1 ч.л.
»  ванилия - 1 пакетче
»  извара - 200 г
»  скир - 400 г
»  пудра захар - 3 с.л.
»  стафиди - 100 г
»  желатин - 2 пакетчета
»  вода - 2 с.л.
»  банани - 2 бр.
»  лимонова захар - 1 пакетче

Продукти
»  кайма - 500 г
»  картофи - 1 кг
»  лук - 1 глава
»  паприкаш - 1 консерва
»  олио - 3 с.л.
»  магданоз - свеж
»  сол - на вкус
»  черен пипер - млян

https://www.serdikabg.com
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Б
ългарският професионален 
боксьор в тежка категория Ку-
брат Пулев беше нокаутиран 
от световния шампион Антъ-
ни Джошуа в деветия рунд на 

ринга на „Уембли Арена“ в събота. В най-
дълго очаквания мач за световната титла 
заради пандемията от коронавирус, след 
много закани и размяна на обиди, бълга-
ринът се прости с мечтата да стане свето-
вен шампион. Завинаги или до следваща-
та битка, предстои да видим.

Минути след като Пулев бе нокаути-
ран, социалните мрежи в България стана-
ха арена на истински словесни войни. И 
както рядко се случва, мненията бяха аб-
солютно двуполюсни, без никакви нюан-
си между тях – от това, че Пулев е герой, 
дръзнал да се изправи срещу най-добрия 
в света, до това, че е изложил България, 
падайки „като чувал с картофи“ накрая.

Дали едните са прави или другите? 
Трудно може да се намери арбитър, кой-
то да отсъди в този спор. Но едно е оче-
видно – няколко часа след като каза на 
българите, че иска да ги направи „щаст-
ливи и горди“ и че ще се бие за тях, Ко-
брата, безспорно един от най-добрите 
боксьори в света, се превърна в разеди-
нител на нацията.

Ето някои от полюсните коментари

Петър Москов, 
бивш депутат и министър

Никога не съм бил трети в света на как-
вото и да е човешко занимание...

Григор Димитров е бил такъв!
Никога група, от която съм бил част, не 

е била четвърта в света по нищо...
Стоичков и компания са били такива!
Никога не съм се изправял срещу друг 

човек, за да решим спора кой от нас два-
мата е най-добър в целия свят.

Кубрат Пулев го е правил два пъти!
Поради тези причини изпитвам уваже-

ние (и известна мъжка завист) към таки-
ва хора. Това не се променя от факта, че 
Пулев не може да рецитира Рилке, а Ди-
митров е безпомощен пред теоремата на 
Ферма.

Когато тези хора, извън индивидуални-
те си качества, носят и емблемата „бълга-
рин“, изпитвам хубавото чувство, че и аз 
съм такъв. Защото когато целият свят гле-
да и чува химна или „Притури се планина-
та“ или (хайде да си го кажем) как нашият 
поздравява майката на другия на майчин 
език, усещането е велико!

Николай Козарски, 
бизнесмен

„Снощи всички, които гледахме мача, 
бяхме за нашия. Същевременно май ня-
маше човек, който да не знаеше поне 

една история, в която националният ни 
герой да не е пребил някое момче по 
зали и дискотеки или да не е унижил ня-
кой младеж, задявайки се провокативно 
с мацката му по софийските заведения. 
Преди 12-13 години аз лично тренирах с 
едно талантливо момче, което беше пре-
горяло за бокса още на 17-годишна въз-
раст, защото Кубрат (тогава на около 26-
27 г.) му беше счупил челюстта по време 
на спаринг. Дълбоко съм убеден, че си-
лата изисква благородство и известна 
скромност в обикновения живот. И по-
знавам бойци спортисти, които ги при-
тежават. Останалите са просто гамени 
със спортни качества, понякога дори на 
световно ниво, но все пак гамени. Бойни-
те спортове са вероятно най-добрият на-
чин да видиш големи, мъжки качества в 
един човек и точно затова понякога це-
ниш високо не само дали някой е „наш“ 
или „чужд“, а начина, по който практикува 

На двата полюса: 
Кубрат Пулев 
раздели българите
XЗагубата от Антъни Джошуа поляризира мненията за боксьора

„Много интелигентни, умни 
хора ми пишат. да не обръщам 
внимание на злобата. И аз им 
казвам: Хора, това не е важно-
то, това не е важното. Злобата 
ще я има цял живот. Нас няма 
да ни има, но злобата ще я има 
– хорската". Така Пулев комен-
тира противоречивите комен-
тари за себе си два дни след боя 
с Джошуа.
От думите му стана ясно, че 
той няма да слиза от ринга, а 
ще продължи да се бие.

Пулев: Злобата  
ще я има цял живот

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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спорта си. Снощи всички поддържахме 
Кобрата, но май нямаше човек, който да 
не изпитваше неудобство от поведение-
то му. Не от резултата му, не от спортната 
загуба, а от начина, по който отново де-
монстрира себе си и България. Себе си 
да демонстрира както иска, но за Бълга-
рия… имам известни надежди и изисква-
ния.“

Чавдар Крумов, 
журналист

Прочетох омразни слова за Кубрат Пу-
лев и от мои приятели в мрежата, някои 
от които ценя и уважавам. Не бива така, 
братя и сестри, не бива да хулите падна-
лия, не е честно, а още по-малко спорт-
сменско. Пулев е голям боксьор, невед-
нъж го е доказвал, и загуби в един мач от 
шампион. Дори само за това следва да го 
подкрепим в този момент, а не да си из-
карваме комплексите и омразата върху 
името на един голям спортист!

Светла Бъчварова, 
журналист

„Защо все някой Пулев ни е нужен, за 
да се види малката България на картата? 
Мелания Тръмп ли сложи малката Слове-
ния на европейската карта? Не е ли ви-
сокият й брутен вътрешен продукт, бърз 
ръст на икономиката и доброто качество 
на живота? Мелания е черешката на сло-
венската торта. Пулев е лютата чушка в 
чорбата ни – само ние си я ядем, бършем 
сълзи и викаме – абе, велик е, тури ни на 
картата. За малко.“

Мартин Димитров, 
рекламен мениджър

„Няколко пъти съм водил този раз-
говор с приятели и винаги съм отстоя-
вал мнението, че няма по-интелигентен 
спорт от бокса. Този танц с краката, на-
блюдаването на противника, умението да 
предвидиш следващите 5-6 удара в рам-
ките на някаква си секунди или частица 
от секунда, та това е невероятна психо-
логия. Не е случайно, че боксът е дал на 
литературата много повече от който и 
да е друг спорт. Норман Мейлър – баща-
та на „новата журналистика“ (това е т.нар. 
creative non-�ction), е боксьор. Марк Твен, 
Хемингуей, Джек Лондон, Албер Камю и 
още сума ти писатели се боксират, много 
от тях и почти професионално... Поне мо-
ето усещане е, че г-н Пулев е акцентирал 
основно върху физическата си подготов-
ка, но в известен смисъл е подценил или 
поне е неглижирал интелектуалните тре-
нировки. Плезенето и еженето са добри 
психологически трикове, които за съжа-
ление не могат да компенсират известни 
литературни дефицити.

Васил Койнарев, журналист
„Кобрата се яви, би се, падна лошо и 

толкова. Не е лошо да загубиш. Лошо е да 
дрънкаш глупости през цялото време, ко-
гато излизаш срещу къде по-млад, здрав, 
във форма, действащ шампион. И не, не 
беше ОК да гледаме как го бият като ту-
пан, как го свалят четири пъти, как накрая 
го просват като торба. Как отнесе десетки 
удари почти без да удари съперника. Как 
загуби (вероятно) по точки повечето рун-
дове. Това не е национална гордост. Това 
си беше срам. Както и цялото му поведе-
ние на ринга, преди и след него. Имаше 
шанс, можеше да нацели с един удар съ-
перника, да го нокаутира и да стане све-
товен шампион. Но не успя. Всичко друго 
не го можеше и това се видя дори от хо-
рата, които не разбират от бокс.“

Гергана Райченска, модел
„Излизаш да се боксираш с Джошуа, 

разбираш ли, Антъни Джошуа?! Но ти 
липсва спортен респект. Липсва ти кул-
тура. Бият те, а ти се смееш, смееш се на-
гло, безпардонно. Некултурен си. Кличко 
те победи, а ти стоеше на един крак – из-
плезен. Джошуа те биеше, а ти се хилеше. 
Провокираше го. Победи те, а ти повтаря-
ше: Помни ме! For what??? Накратко, ти си 
достоен представител на едно цяло по-
коление невъзпитани българи и само на 
тях. А на тези, които подкрепят спортист 
на етническа основа, нека кажа следното: 
Спортът няма цвят, няма нация. Спортът е 
дисциплина, нещо, което Пулев няма. Той 
загуби, загуби, хилейки се нагло, срещу 
боксьор, който имаше дисциплина.“

Тежки закани и обиди хвърчаха меж-
ду българина и британеца преди мача. 
Част от медиите в Англия, които имаха 
достъп до събитието, проследиха какво 
си казаха Пулев и Джошуа.

Ето го едно към едно:
Джошуа: Говориш прекалено много! 

Който и да си ти, много боксьори се дър-
жаха като теб и загубиха.

Пулев: Уважавам те, но утре ще ти по-
кажа кой съм!

Джошуа: Трябва да разбереш, че ще 
се биеш срещу някой като мен!

Пулев: Уважавам те, но утре ще ти по-
кажа кой съм!

Джошуа: Утре отиваме на война!
Пулев: Утре ще ти покажа кой съм!
Джошуа: Говориш твърде много.
Пулев: Респект! Ти си олимпийски 

шампион, световен шампион...
Джошуа: Това не ме интересува!
Пулев: Утре ще ти покажа!
Джошуа: Говориш много!
Пулев: Ще видиш утре какво те чака! 

Утре! Утре ще те смачкам! Харесвам те, 
но утре ще разбереш, че съм по-добър 
от теб.

Джошуа: Опитай! Пробвай!
Пулев: Няма само да се опитвам.
Джошуа: Сигурен съм, че утре ще да-

деш всичко от себе си. Но нека да видим 
кой ще победи.

Пулев: Няма само да опитвам! Утре 
ще съжаляваш.

Джошуа: През годините много бок-
сьори като теб не спираха да говорят.

Пулев: Знаеш, че съм по-добър от теб!
Джошуа: Ти?

Пулев: Страхотен! Аз съм страхотен!
След кантара Пулев заяви, че е чул 

обидната дума „п**ка". Това потвърди и 
българският коментатор на мача Огнян 
Георгиев.

„Това не е учтив език, не ми хареса. Ще 
видим обаче кой е това нещо“, закани 
се Пулев, а след това пред българските 
журналисти добави: „Не смятам, че това 
би трябвало да бъде нивото, на което 
сме, и по този начин да бъде разговорът. 
Всеки иска да покаже, да докаже себе си 
в този момент. Всеки иска да бъде по-до-
брият. Не отива от устата на един свето-
вен шампион и нивото, на което той се 
представя, че е. Това е още едно доказа-
телство, че световните титли не му оти-
ват. Дори и природата иска нов световен 
шампион.“

Преди мача: Джошуа нарече Кобрата „п**ка

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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АНИТА ХРИСТОВА

К
репости, лабиринти, митични 
чудовища, архитектурни за-
бележителности, герои от по-
знати и непознати приказки 
от цял свят – точно това може 

да се види на място, където водата е до-
карана до твърдото й агрегатно състоя-
ние.

Смята се, че първите творения от зам-
ръзнала течност, създадени от човека, са 
се появили поне преди три века в Китай. 
Рибарите, излизащи в морето, когато 
още е тъмно, вземали със себе си леде-
ни фенери. Изработването им било мно-
го просто: кофа, кошница или друг под-
ходящ съд, напълнен с вода, се оставял 
за през нощта на студа. Сутринта ледът 
се издълбавал и в него се слагала една 
горяща свещ или няколко... Лека-полека 
доста хора започнали да се увличат по 
създаването на полезни и не чак толко-
ва приложими във всекидневието тво-
рения от твърда вода.

Истински шедьовър на ледената ар-
хитектура обаче бил издигнат в Русия 
през 1740 г. с указ на императрица Анна. 
Архитектът Пьотр Еропкин реализирал 
идеята специално за сватбата на прид-
ворния шут Голицин и годеницата му Бу-
женинова.

„Леденият дом“ бил разположен меж-
ду Зимния дворец и Адмиралтейството 
в Санкт Петербург. Цялата мебел и всич-
ки предмети от интериора, включително 
цветята и картите за игра, също били на-
правени от лед. На входа на замъка бил 
поставен леден слон със стопанина му - 
естествено, от лед. Ледени делфини плу-
вали в заледена вода, оставяйки ледени 
пръски, а ледени оръдия стреляли с ле-
дени топове...

Ето и някои от красивите ледени тво-
рения.

The World Ice Art 
в Аляска

От едноседмично събитие с 8 отбора 
през 1990 г., The World Ice Art в Аляска на-
раства до едномесечно международно 
състезание, в което се включват повече 
от 70 отбора от целия свят.

Зимният фестивал 
в Япония

Най-големият зимен фестивал в Япо-
ния се провежда в началото на февруари 
всяка година още от 1950 г. На централ-
ната улица на Сапоро, по протежение на 
1.5 км, се разполагат около 100 ледени 
или снежни скулптури, някои от които 
високи повече от 10 м.

Фестивалът на леда 
в Харбин

Фестивал на леда и снега се провеж-
да от 1985 г. в Харбин – едно от най-сту-
дените места в Китай. Обикновено всич-
ко се случва в периода от 5 януари до 25 
февруари, за което време градът успя-
ва да привлече около 15 млн. посетите-
ли. Или поне така е било досега. Ледът за 
необикновените скулптори и постройки 
идва само от река Сонгуа.

Студена красота: 
Вълшебният свят 
на ледовете
XМитични чудовища и приказни дворци излизат  

изпод длетата на талантливи майстори

„Леденият дом“ в Санкт Петербург.Ледена фигура от Русе

Снимки: Pixabay
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П
реди милиони години при-
родата се е погрижила да 
създаде един загадъчен, 
примамлив и красив свят, 
който винаги е излъчвал 

мощна притегателна сила за тези, които 
веднъж са го открили. Превръщал ги е в 
свои пленници за хилядолетия. Родопи-
те е тяхната свещена планина –

място за среща на хората 
с боговете

Тук има неизброимо множество пъ-
тища и пътеки, по които можете с дни и 
седмици да бродите сред разнообразна 
природа - вековни гъсти гори, скалисти 
върхове над просторни била, покрити 
с килими от цветя, величествени ждре-
ла и пещери, които спират дъха, буйни 
реки и водопади.

Феноменалният скален масив Белин-
таш ревниво пази своите тайни. Краси-
вите скали се намират на около 30 км 
южно от Асеновград, в района на селата 
Врата и Сини връх. Това е скално плато с 
дължина около 300 метра и ширина 35-
45 метра.

Много легенди се носят за това място. 
Археолозите са намерили и доста съот-
ветствия

с части от 
звездното небе

но има едно място, което сякаш място-
то те свързва с енергията на живота. То 
представлява издълбаване в скалата с 

форма на вдлъбната леща. В краища-
та на тази леща има издълбани четири 
дълбоки отвора, които отговарят на по-
соките на света. Те са с различна големи-
на и дълбочина. На платото има издъл-
бани и три кладенеца. Те представляват 
правилни цилиндри и стените им са аб-
солютно гладки.

Името на скалата в превод от древни-
те тюркски езици означава „умен камък“ 
или камък на знанието. Предполага се, 
че тук е било едно от големите

древни светилища 
на траките

от Родопа планина. В района на Белин-
таш е намерена единствената сребър-
на плочка с образа на бог Сабазий. Из-
следователи са сигурни, че някъде там е 
скрита древната библиотека със знани-
ята на траките.

Според исторически източници на 
това място в огнените олтари жреци-
те са изливали вино и по височината на 
пламъка са предсказвали бъдещето.

Древните са вярвали, че потапяйки 
се в свещената вода на щерните, в дни-
те, когато в тях се отразявали Луната и 
Слънцето, хората се свързвали с Кос-
моса и придобивали необичайни мощ 
и познания. На издълбаните в южната 
част на скалата стъпала са били поста-
вяни идоли и свещени дарове, предназ-
начени за бог Сабазий.

Божеството е било 
почитано от бесите

още през бронзовата епоха.
От южната страна на скалата се откро-

ява ясен, сякаш изваян в камъка човеш-
ки профил, който според преданията 
пази уникалното природно явление от 
иманяри и недоброжелателни посети-
тели. Горната площадка на стрелналата 
се в небесата каменна грамада е равна 
и гладка. На нея са издълбани пореди-
ца от улеи, ниши и стъпала, както и дъл-
боки щерни с почти съвършена окръж-
ност. Според изследователи на района 
тези творения на човешката ръка пред-

ставляват една от най-древните карти 
на звездното небе и съзвездията, дати-
раща отпреди 7 хиляди години. Други 

стигат още по-далеч в твърденията си, 
че в дълбока древност Белинташ е бил 
площадка

за кацане 
на космически апарати

а изсечената в скалата „координатна 
мрежа“ е служила за ориентир на извън-
земните пилоти.

Скалата е любимо място на много ек-
страсенси. Те твърдят, че тук има много 
силно енергийно поле, и идват, за да се 
зареждат с енергия.

Местните хора избягват и не искат да 
говорят за скалата. Казват, че това е лош 
камък. Носят се легенди за несметни бо-
гатства, скрити в масива.

От самия камък като че ли се излъчва 
ясно доловима феноменална енергия, 
чувствата се изострят, човек усеща как 
в жилите му пулсира нов живот. Но това 
се случва само ако отидете там с чисти 
помисли, без да рушите и осквернявате 
древното светилище. В противен случай 
ще ви стигне злощастната орис на има-
нярите, за която разказват с мистичен 
страх местните.

Белинташ: Природна магия 
като знак за поколенията

Студена красота: 
Вълшебният свят 
на ледовете

XФеноменалният скален масив ревниво пази своите тайни

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Местните твърдят, че само 5 мин. върху нагретите от слънцето скали ви карат да се 
преродите или поне да се презаредите.

Някои го наричат Дяволското дърво, други просто 
го прегръщат, за да се презаредят, трети само го 
съзерцават. 

Сн. Wikipedia

https://www.russianschool.com/
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Представители на още един вид голяма кот-
ка дадоха положителен тест за COVID-19 - 
става дума за снежни леопарди.

Това е шестият животински вид, за който е по-
твърдено, че може да се зарази с коронавируса 
след контакт с хора. Леопардите са дали положи-
телни тестове за коронавирус в зоологическата 
градина в Луисвил.

„Първо беше потвърдена инфекцията на жен-
ската. И трите леопарда, чиито симптоми са 
„леки“ и включват хрипове и суха кашлица, се оч-
аква да се възстановят напълно“, заяви във виде-
ооизявление директорът на зоопарка в Луисвил 
Джон Уолчак.

Малко вероятно е леопардите да представля-
ват риск при предаването на вируса на хора-
та, тъй като COVID-19 се разпространява главно 
между хората.

74-годишна американка завърши колеж 
42 години след като за първи път е стъ-
пила в него през 1978 г. Но семейство 

Ормънд в същия ден имало още един абсолвент 
от университета в Тенеси в Чатануга (UTC): Мелъ-
ди, 22-годишната внучка на Пат.

„Винаги съм знаела, че ще завърша колеж“, каза 
Мелъди Ормънд. „Просто никога не съм допуска-
ла, че моята баба също ще бъде там“.

Пат стъпила за първи път в колеж в Атланта, но 
след първия семестър се преместила в Чатану-
га. През следващите няколко десетилетия работи 
като счетоводител и създава семейство, един от 
чиито членове е бащата на Мелъди.

Пат сподели, че й било по-приятно да ходи в ау-
лите за лекции, отколкото да учи онлайн.

Нина Добрев се прибра  
за кратко в България

Нина Добрев, канадската актриса от 
български произход, се прибра в Бъл-
гария, но остана само 4 дни при се-

мейството си в София. Много скоро след 
това тя бързо полетя през Лондон за Ел Ей. 
Българката в Холивуд е бързала да се върне 
при гаджето си, се говори от ловците на ав-
тографи, които направиха засада около дома 
на фамилията, за да се сдобият с подпис от 
звездата, изгряла в Меката на киното с култо-
вия сериал „Дневниците на вампира“.

Нина сравнително отскоро е двойка с три-
кратния олимпийски шампион в сноуборда 
Шон Уайт, известен като Летящия домат. Два-
мата щели да посрещнат коледните празни-
ци в планината, където Уайт се чувства най-
добре. Актрисата и спортистът са били с 
неговите роднини и в Деня на благодарност-
та. Екранната Елена Гилбърт и червенокоси-
ят юнак бяха изловени през март от папара-
ци да карат заедно колела в Малибу.

Никола и Бруклин Бекъм  
с брачен договор

Американка завърши 
колеж заедно с внучката си

Излязоха нови подробности за сват-
бата между Никола и Бруклин. 
21-годишният син на Дейвид и 

Виктория Бекъм се сгоди за 25-годишна-
та си любима през юли тази година. Пора-
ди пандемията от коронавирус двойката 
отложи сватбената церемония до 2022 г., 
но вече започна да планира семейния си 
живот.

Двамата подписаха предбрачен дого-
вор, за да могат в случай на развод лесно 
да запазят наследството си. Състоянието 
на Бекъм се оценява на $450 млн., а баща-
та на Никола има повече от милиард до-
лара в сметката си.

„Решението им беше взаимно, каза 
близък до двойката. - Бруклин се натък-
на на момичета, които отчаяно искаха да 
получат името Бекъм, така че сега семей-
ството му е щастливо“.

Петя Дикова стана майка  
за втори път
В навечерието на коледните 

празници телевизионната во-
деща Петя Дикова стана май-

ка за втори път - тя се сдоби с втори 
син. Малкият е с мерки от 4,140 кг и 
54 см и ще носи името на своя баща 
– поета Илиян Любомиров.

Радостната вест съобщи горди-
ят татко с чаровна семейна снимка 
и с думите „Petya, няма да ми стигне 
един цял живот да те обичам.“

На 26 декември в ефира на bTV ще 
бъде излъчен и филмът на тв воде-
щата „Направи го сега: Приказка за 
бъдещето“, посветен на демограф-
ската криза в България и нараства-
щият брой на двойки с репродук-
тивни проблеми. Той има за цел и 
да мотивира младите хора да се ин-
формират за последиците от късно-
то вземане на решение за създава-
не на дете.

COVID-19 не подмина и 
снежните леопарди
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Жителка на щата Минесота стана майка на 
два пъти с разлика от няколко седмици, 
след като една от дъщерите й бе износена 

от нейната майка. Бабата станала сурогатна май-
ка на внучето си

31-годишната Келси Пиърс страдала от без-
плодие и последните три години с мъжа й безус-
пешно предприемали опити да имат дете. Келси 
претърпяла няколко операции и процедури ин 
витро.

Семейният лекар ги посъветвал да прибегнат 
до сурогатна майка. Тогава 53-годишната й майка 
предложила да износи внучка си.

Пиърс сметнала идеята за дивашка, но майка 
й била настойчива и я уговорила. Жената минала 
през множество медицински изследвания и ана-
лизи и благодарение на отличното й здраве, ме-
диците й разрешили да стане сурогатна майка.

Археолози откриха фрагмент от стена, изгра-
дена от човешки черепи от времето на Ац-
текската империя при разкопки, осъщест-

вени централната зона на Мексико.
Диаметърът на ритуалното съоръжение, което 

ацтеките наричали цомпантли, възлиза на 4,7 ме-
тра. В открития фрагмент изследователите са се 
натъкнали на минимум 119 човешки черепа, като 
три от тях са на деца.

Експертите предполагат, че това съоръжение е 
било издигнато в Тенотчитлан, столицата на Ац-
текската империя, където се намира и сегашна-
та столица на страната. То датира от границата на 
XV-XVI век.

По-рано на същото място бяха разкрити човеш-
ки черепи на 484 души. Предполага се, че това са 
били врагове на ацтеките, взети в плен.

В Мексико откриха стена 
с човешки черепи

Баба роди внучето си  
в Минесота

Кайли Дженър превърна дома си 
в коледен рай

Харисън Форд се завръща като 
Индиана Джоунс

Риалити звездата превърна едно 
от именията си в истинска зимна 
приказка. Луксозният дом е с впе-

чатляваща празнична украса, включва-
ща полярни мечки, Гринч и елфове.

Кайли сподели видеа, на които се 
вижда как дъщеря й Сторми се радва 
на украшенията. В имението има ня-
колко елхи, като една от тях е украсе-
на с традиционни лампички, светещи 
в бяло

Големи полярни мечки са се нареди-
ли пред друго коледно дръвче с лам-
пички. Около камината има окачени 
чорапи, а елфове стоят на рафтовете в 
дома.

Вижда се и легълцето на Сторми, в 
което си играе с плюшени играчки, а 
до нея има огромен Гринч - чудовище-
то, което открадна Коледа.

Дворът също е украсен. Палмите 
край басейна са снабдени с лампички.

Зендая стана лице на Valentino
Започнала кариерата си в 

Disney, тя се изкачи до големия 
екран благодарение на талан-

та и харизмата си. Видяхме я в поре-
дицата за Спайдърмен, както и във 
филма „Най-великият шоумен“, къ-
дето си партнира с Хю Джакмън и 
Зак Ефрон. Сега можем да се насла-
дим на играта й в сериала „Еуфория“, 
който й донесе награда „Еми“.

Освен с невероятните си роли, 
звездата впечатлява и с модните 
си тоалети. По време на виртуално-
то раздаване на „Еми“ тя се появи с 
прекрасна рокля на Giorgio Armani 
Prive, като веднага влезе в класаци-
ите за най-добре облечени актриси. 
Сега Зендая добави още една титла 
към автобиографията си. Преди дни 
тя стана новото лице на италианска-
та марка Valentino, рекламирайки 
новите й чанти.

Харисън Форд ще се завърне 
като археолога Индиана Джо-
унс в нов филм от поредица-

та. Снимките на филма ще започнат 
тази година, а по екраните ще изле-
зе през юли 2022 г., съобщи съучре-
дителката на „Лукасфилм“ Катлийн 
Кенеди.

Както беше обявено преди месе-
ци, режисьор на филма ще е Джеймс 
Манголд.

Имаше предположения, че Форд 
може да бъде заместен от актьо-
ра Крис Прат. Любимият Индиана 
Джоунс ги отхвърли още през 2015 
г., като каза, че никой друг не може 
да играе тази роля. Тогава обърка и 
името на Крис Прат, като го нарече 
Крис Пайн.

Харисън Форд е на 78 години. 
Компанията „Уолт Дисни“ обяви пла-
нове за пети филм от поредицата за 
Индиана Джоунс през 2016 г.
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Eмили Ратайковски винаги завла-
дява социалните мрежи със сним-
ки, на които позира по бельо, бан-

ски или дори чисто гола. Явно дори 
по време на бременността си звезда-
та продължава да бъде провокативна. 
Сега тя зарадва феновете с голо селфи 
от банята.

Моделката позира пред огледало, 
косата й e увита с кърпа, а лицето й не 
се вижда добре заради парата от баня-
та.

Но тя отново показва наедрялото си 
коремче. Снимката в Instgram веднага 
събра много харесвания и коментари.

Емили обяви, че е бременна през ок-
томври.

29-годишната манекенка разкри 
щастливата новина, че ще става май-
ка за първи път, в есе и фотосесия за 
„Vogue“.

Звездата уточни, че не иска да налага 
на детето си стереотипи.

В американския щат Южна Каролина бе от-
крита голяма златна рибка.

Откритието бе направено от работниците 
от службата за парковете и зоните за отдих, които 
проверявали качеството на водата в езерото Оук 
Гроув Лейк. При един от тестовете във водата се 
потапяли електроди и се подавал ток.

Рибите изплували на повърхността, където ги 
оглеждали. Този път от езерото изскочила златна 
рибка с дължина 38 см и тегло 4 кг. След като била 
оразмерена, била върната във водата.

Обикновено златните рибки не се срещат във 
водоемите на Южна Каролина, затова специали-
стите смятат, че някой я е пуснал в езерото. Кога 
е станало това, не е известно, но при предишна-
та проверка на езерото рибката не била засечена.

Починал преди 6 г. баща купи първата бира 
на сина си при навършването на законната 
за алкохол в САЩ 21-годишна възраст.

Когато Мат бил 15-годишен, баща му Джон по-
чинал от рак. Но той толкова държал да купи пър-
вата на детето си, че оставил 10-доларова банк-
нота за специалния случай, която завещал за 
отговорно пазене на сестрата на Мат. Той й заръ-
чал да използва парите на 21-ия рожден ден на 
брат й за покупката на първата му бира.

„Онази вечер сложихме парите в плик, при-
брахме го в сейф и го дадох на мама. Оставихме 
го в килера й през последните шест години“, раз-
каза Кейси.

Така желанието на Джон се сбъдна. С тази банк-
нота от 10 долара е закупена първата любима 
бира на Мат.

Изплува златна рибка  
с огромни размери

Емили Ратайковски с голо  
селфи от банята

Катрин Зита-Джоунс се контузи

Починал преди 6 г. татко 
плати първата бира на сина си

Карди Би пак се разголи
Карди Би е сред знаменитостите, 

които непрекъснато експеримен-
тират. Звездата често изпробва 

перуки, нови прически и цветове, как-
то и екстравагантни или провокативни 
дрехи. Тя за пореден път доказа това, 
като постна снимка със секси прозрач-
на рокля в Instagram.

Рапърката позира с рокля в кафяво, 
която става прозрачна под кръста. Така 
се виждат и татуировките на Карди. Пе-
вицата е покрила бедрата си с палто от 
пух, отново в кафяво.

Звездата показа и че е заложила и на 
нова прическа - тя вече е със светло-
кестенява коса и руси кичури.

Заради палтото някои фенове срав-
ниха Карди Би с героинята от „101 дал-
матинци“ Круела Девил.

Последоателите на рапърката вед-
нага я поздравиха за новата прическа 
и секси визията.

Катрин Зита-Джоунс разкри, 
че е ранила крака си, дока-
то е слагала коледната укра-

са в дома си. Железен прът, който 
е бил част от коледно украшение, 
е паднал върху крака на 51-го-
дишната актриса. Тя постна видео 
в Instagram, на което показва, че 
кракът й е покрит с торбичка лед.

Катрин все пак показа коледна-
та украса вкъщи и заяви, че вече 
е в празнично настроение. Тя бла-
годари на феновете, които са й из-
пратили пожелания за бързо въз-
становяване.

„Благодаря на всички за мили-
те пожелания за бързо възстано-
вяване на крака ми. Боли ме, но 
весела Коледа на всички“, каза тя 
в клип, в който показва украсата.

Актрисата разкри, че заради 
контузията няма да може да свър-
ши някои от домашните си задъл-
жения.
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Модата е нейното ДНК. Стилът й 
не робува на правила или пред-
разсъдъци. Актрисата от тийнсе-

риала „Малки сладки лъжкини“ постна 
селфи, на което позира в естествен вид 
- без грим и специална прическа. Ашли 
се е снимала по време на сутрешната си 
тренировка, но дори без грим и с върза-
на горна част на косата, тя изглежда пер-
фектно, коментират последователите й.

Любимката на тийнейджърите е с къс 
спортен потник и анцугово долнище. „Су-
трешна тренировка“, написала е тя към 
кадъра.

Вижда се, че Бенсън отново е с руса 
коса.

През октомври актрисата експеримен-
тира и боядиса косата си в друг цвят. Тя 
изненада феновете, тъй като в социал-
ните мрежи се видя, че е избрала тиквен 
нюанс и косата й е оранжева.

Певицата постна снимка, за да промотира 
новия си албум и така се подновиха спеку-
лациите, че тя вече е омъжена за прияте-

ля си Джо Алуин. От кадъра се вижда, че Тейлър 
е облечена с дълга до земята бежова рокля, коя-
то напомня за булчинска рокля. Изпълнителката 
носи и бяла диадема от цветя и така почитатели-
те смятат, че Суифт е издала, че вече е сключила 
брак.

Джо и певицата не говорят много за връзката 
си и не постват общи снимки в социалните мре-
жи. Затова, двамата още не са потвърдили слухо-
вете за сватбата. Те са заедно от 2016 г.

Роднини и близки на актьора не са потвърди-
ли, но не са и отрекли дали той вече е женен за 
Тейлър.

„Съжалявам, няма да кажа нищо“, коментирал 
близък до Джо.

Тейлър Суифт:  
Дали се омъжих за Джо?

Кристина Милиан е бременна с третото си 
дете. Певицата и актриса роди второто си 
бебе само преди 10 месеца. През януари тя 

дари певеца и текстописец Мат Покора с момче, 

което носи името Исая.
Кристина има и 10-годишна дъщеря Вайълет от 

бившия си съпруг - рапърa The-Dream.
Сега 39-годишната звезда постна в Instagram 

снимка, на която позира по бански на плажа, по-
казва наедрялото си коремче, а Мат я целува.

Скоро Милиан призна, че карантината е била 
вид благословия за нея и семейството й, защото 
така те най-накрая са имали свободно време, кое-
то да прекарат заедно, както и да решат дали ис-
кат още едно дете.

Певицата посочи също, че иска да държи сина 
си Исая извън светлините на прожекторите.

Тази година Гомес ни показа, 
че може да бъде секси както в 
бански костюм, така и в офици-

ална рокля. Изпълнителката беше 
забелязана на снимачната площад-
ка на новия си филм, а тоалетите й 
си струват да бъдат копирани.

Разбира се, най-вероятно визията 
й е дело на професионални дизай-
нери, но все пак не можем да отре-
чем колко добре изглежда Селена 
в няколко различни палта. На една 
от снимките тя е облечена в червен 
гащеризон, съчетан с ниски зелени 
ботуши, светлозелена маска и бяло 
пухкаво палто.

Следващите й визии се състоя-
ха от още няколко добре съчетани 
дрехи, като кариран панталон, боту-
ши и късо палто. Те се допълваха от 
жълта зимна шапка, слънчеви очила 
и големи слушалки.

Селена Гомес - модната  
кралица на 2020 г.

Кристина Милиан ще става 
майка за трети път

Малката сладка  
Ашли Бенсън без грим

Парис Хилтън: Картър  
е единственият!
Парис Хилтън каза, че се чувства 

като голяма късметлийка, защото 
е срещнала Картър Реум. Звезда-

та сподели, че цял живот е чакала за мъж 
като него.

„Това е първият път в живота ми, в кой-
то съм с еднакъв с мен човек. Той не иска 
нищо повече от любовта ми. Невероят-
ното е чувството да знаеш това и това 
е първият път в живота ми, в който раз-
руших стените около себе си и отворих 
сърцето си за някого.

След всичко, което съм преживяла, 
бях много предпазлива към сърцето си 
и това да допускам хора до себе си. Но с 
Картър всичко се случи толкова естест-
вено - сякаш той е този, който съм чакала 
цял живот“, сподели тя.

Богатата наследница смята, че с пред-
приемача им е било писано да са заедно.
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За селото с име от 58 букви. 
И още шантави истории

З
наете ли, че село в Уелс има 
име, което е от цели 58 бук-
ви? Или пък, че има населени 
места, които се казват И или Е? 
Едва ли пък сте чували, че Ай-

феловата кула е с различен размер през 
различните сезони. Ето и още няколко 
шантави факти, събрани от „Дойче веле“.

Номер едно 
на всяка цена

Тъй като може да се похвали с термал-
ни извори, известният германски град 
Аахен би имал правото да се нарича 

„Бани Аахен". Но за да остане пръв в аз-
бучния списък на германските градове, 
Аахен съвсем съзнателно се отказал от 
тази ценна добавка в името си.

Най-дългото 
име

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndro
bwllllantysiliogogogoch. Не, това не е пе-

чатна грешка, а името на населено мяс-
то в Уелс, което в превод означава „Черк-
ва на Света Мария в падината на белия 
лешник край бързея и черквата на Тиси-
лио до червената пещера". А още по-ку-
риозно е, че двете партньорски селища 
на уелското населено място се наричат Е 
(в Нидерландия) и И (във Франция).

Мазилка 
с ориз

Ако не я бяха слепили с лепкава ори-
зова каша, дали щеше да се издига и до 
днес? Известно е, че строителите на Ве-
ликата китайска стена са се възползва-
ли от слепващите свойства на ориза, 
смесвайки мазилката с лепкава оризова 
каша. Съставката била използвана и за 
строежа на пагоди, гробници и зидове.

Ту расте, 
ту се смалява

Знаете ли, че прочутата Айфелова 

кула променя височината си? Стомане-
ната й конструкция се влияе от темпе-
ратурите. Затова през лятото тя е с бли-
зо 15 сантиметра по-висока, отколкото 
през зимата.

Когато всичко 
тръгне накриво

Наклонената кула в Пиза също се про-
меня с времето - и то не към добро. Из-

числено е, че ако не бъде укрепена, през 
2300 година кулата ще се срине. Пясъч-
но-глинестата основа под нея постоян-
но се деформира под тежестта й. А раз-
копки установиха, че кулата е построена 
на място, където навремето е имало ан-
тично пристанище.

Как сте с
 латинския?

Ако някога сте се питали за какво му 
е на човек да изучава мъртъв език като 

латинския - ето една причина: латински-
ят е официален език във Ватикана. Дори 
тамошните банкови автомати „говорят“ 
на латински. Ватиканът и бездруго е спе-
циално място: със своята площ от едва 
0,44 кв. км той е най-малката държава в 
света.

Градът с най-много 
мостове

Не, Венеция не е градът с най-много 
мостове. В германския град Хамбург има 
повече мостове, отколкото във Венеция 
и Амстердам, взети заедно. Около 2500 
моста улесняват прекосяването на раз-
личните реки и канали в града.

В страната на елфите 
и троловете

И днес част от исландците вярват в съ-
ществуването на елфи и тролове. Зара-
ди тези митични създания неведнъж са 
спирали важни строежи. А имаше дори 
времена, когато специалистка консулти-
раше правителството по въпросите на 
елфите и троловете.

XВижте няколко любопитни факти за познати и непознати места по света
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