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В църквата
„Рождество“
във Витлеем –
мозайка с надпис
„Сердика“

Сбогом,
Лондон:
От имигрантите
от Източна
Европа
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За първи път: Българите с
под 10% откази за US визи
» на 11-13

Нови чекове по $600 заради
COVID-19

Дядо Коледа,
нека COVID-19
да свърши
и да се
прегърнем

» на 39
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Урокът на 2020-а - само
заедно можем да успеем
В края на тази година дори не ми се
искаше да правим традиционния обзор
с новините на изминалите 12 месеца.
Новината е една - коронавирус и всичко, което произтече от нея - милионите
загубени животи, разбити семейства и
съдби по целия свят, срутена икономика и избори, които бяха белязани от заразата. Всичко останало мина под знака
на COVID-19.
Пандемията ще бележи и идващата година, но вече има светлина в тунела. Но
както казват американците - най-тъмно
е преди изгрева. Докато светът започва
най-масовата програма по ваксинация,
насред спекулации, фалшиви новини и
конспирации в социалните мрежи, се
появи нов, по-заразен щам на коронавируса и бум на заразените. Но краят се
вижда. „Не можеш да си представиш каква надежда ми носи тази ваксина“, каза
д-р Катя Илиева от Чикаго - една от първите българки, която се ваксинира през
изминалата седмица.
Макар видими резултати от ваксината
да видим чак след два-три месеца, ясно
е, че краят на тази пандемия наближава.
До края на януари ще сме започнали отърваването от две злини – от сегашния
обитател на Белия дом и от коронавируса, въпреки че последствията от двете
ще продължат да бъдат с нас още дълго време.
Традиционно, в последната ми редакторска колонка за годината, искам да
вдъхна оптимизъм и вяра на всички нас
за това, което ни очаква. Да, 2020-а беше
трудна, преломна година за човечеството. Едва ли има някой, който не е бил докоснат от кошмара на всичко, което ни
се случи колективно. Но всъщност 2020а ни показа още веднъж, че само когато
сме заедно, обединени, е възможно да
преодолеем всяко препятствие - огромното сътрудничество между отделните
държави, бизнеси и отделни личности,
всеки от нас, направиха възможно намирането сравнително бързо на решение
с кризата. Мисля, че това е посланието
на изминаващите 12 месеца - светът от-

давна е едно голямо цяло. И независимо
от писъците на антиглобалистите за стени, разделения, ограничения в пътуването и миграцията, 2020-а още веднъж
показа, че това не може да е печеливша стратегия за нашия свят. Обединени
в разнообразието си на традиции, обичаи, култури, език и народност, е пътят
към просперитет за всички.
2020-а свали маските на всички, видяхме истинските си лица. Сигурен съм, че
всеки е направил изводите за себе си, за
хората около него, за нещата, на които
отделя време и внимание, за приоритетите си. Човечеството има нужда от големи катаклизми от време на време, за
да преосмисли посоката си. През вековете това са били религиозни гонения,
войни и по-рядко пандемии. На нашето поколение пък се падна да преживее
толкова много - смяна на един режим с
друг, масова емиграция, войни и шокиращи политически обрати, сега и пандемия. Да се надяваме, че всичко това ни е
направило не само по-силни, но по-мъдри и по-добри. И че предстоят десетилетия на спокойствие, растеж и просперитет за всички. Така обикновено е ставало
в човешката история и от нас зависи да
потвърдим правилото, а не да бъдем отново изключение. Сигурен съм, че 2021а ще дойде бушуващо, без големите партита и с много лоши новини в първите
си дни. Но това ще бъде бързо, кратко и
трудно, но финално.
От името на целия екип на BG VOICE
ви желая да бъдете най-вече здрави,
сплотени и единни - със семействата си,
с общността си и хората по целия свят.
Да изпратим 2020-а и да погледнем с надежда към новата година. Сигурен съм,
че тя ще бъде много по-добра, успешна
и благосклонна за всички нас!
Още веднъж - бъдете здрави, щастливи, обичайте се и си помагайте!
Весели празници!
Ясен
yasen@bg-voice.com

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков
Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси |
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев |
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com
Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника,
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнението на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи
отговорност за съдържанието на материала си.
Цитирането на BG VOICE е задължително.
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За първи път: Българите
с под 10% откази за US визи
XЕвропейската комисия ще възобнови преговорите със САЩ през пролетта

О

тказите, които САЩ дават
за издаване на визи за българи, за първи път са паднали под 10 процента. Те са
9,75 на сто от всички подадени молби. Това става ясно от доклад
за състоянието на преговорите между
Европейския съюз и Съединените щати
за осигуряване на пълна визова реципрочност. Тя предвижда отпадане на визите за гражданите на България, Румъния, Хърватия и Кипър.
Докладът с новите данни за процента
на отказите бе представен във вторник
от Европейската комисия.
Освен за българите, за първи път се
наблюдава спад под 10 на сто и в отказите на американски визи за румънците.
При тях процентът е 9,11, става ясно от
документа.
Едно от изискванията на Вашингтон за
пълното отпадане на визите за българите и европейците в останалите три държави е процентът на отказите да падне
под три на сто от подадените заявления.
При Кипър този дял се задържа под три
процента, а при Хърватия достига 4 на
сто по данни за миналата фискална го-

4

дина.
Европейската комисия съобщи и че
през пролетта догодина предстоят нови
разговори с властите в САЩ по въпроса
с отмяната на визите. Комисията отново
заяви, че връщането на европейските
визи за граждани на САЩ

не би било полезно
въпреки резолюцията на Европейския
парламент от октомври, който призова
за възстановяване на двустранния визов режим.
Тогава евродепутатите приеха резолюция, с която предложиха Европейският съюз да наложи визи за американците. Искането бе прието с 376 гласа
„за“, 269 „против“ и 43 въздържали се.
Законодателството на ЕС предвижда, ако чужда държава не отмени визовите изисквания в срок от 24 месеца,
след като е била официално уведомена
за липса на реципрочност, ЕК трябва да
приеме решение за отмяна на безвизовия режим за нейните граждани за срок
от 12 месеца.
Въпросът за нарушението на принципа на реципрочност за гражданите на

България, Хърватия, Кипър и Румъния
беше официално повдигнат на 12 април
2014 г. (по това време Полша също беше
в този списък, но от 2019 година полските граждани могат да пътуват безвизово
до САЩ), т.е. крайният срок за ответни
действия от страна на Европейската комисия изтече на 12 април 2016 г.

Евродепутатите обявиха, че „въпросът се отнася до солидарността между
държавите - членки на ЕС“, но е също
така и „институционален, тъй като Парламентът и Съветът понастоящем са лишени от правото“ на адекватно участие
в прилагането на механизма за реципрочност.
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Стотици българи в COVID
капан във Великобритания

С

тотици българи се оказаха блокирани във Великобритания,
след като много държави в Европа затвориха границите си
заради новия щам на коронавирус и спряха полетите от и до Обединеното кралство.
Около 200 български тежкотоварни камиона бяха принудени да останат на Острова. Там имаше и семейства с деца, потеглили с автомобили за България, които
не успяха да се придвижат.
Те са пътували с лични автомобили към
Родината и са останали на улицата в изчакване на разрешаване на ситуацията.
Сред тях има и 8 бебета, съобщиха от посолството на България в Лондон.
Сънародниците ни са в добро състояние и се намират в оживен район с достъп
до стоки от първа необходимост.
Напрежението в английския град Дувър, където са голяма част от блокираните българи, е ескалирало през нощта и хората са направили жива верига в знак на
протест срещу ограниченията.
Междувременно Европа започна поетапното отваряне на границите. Това позволи да започне поетапното пропускане
на хората, останали по пътищата на Ве-

XМного сънародници не могат да се приберат

в Родината заради усложнената обстановка

ликобритания. Властите във редица европейски страни обаче поискаха излизането от Обединеното кралство да става
само с

отрицателен PCR
или антигенен тест
Подобно на други страни, и България
обяви, че възобновява полетите от Великобритания, прекратени заради новия
щам на COVID-19. Пристигащите пътници от Великобритания ще бъдат изследвани с антигенни тестове и поставени
под 10-дневна карантина. От 1 януари
ще се изисква отрицателен PCR тест 72
часа преди пристигането на пътуващите
в страната.
Премиерът Борисов разпореди на отговорните министри да издадат необходимите заповеди, за да могат още в сряда
всички български граждани да се върнат
в Родината.
Външният министър Екатерина Захариева заяви, че посолството на България
във Великобритания оказва пълно съ-
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действие на сънародниците ни, а в ситуационния център в МВнР се следи цялата
оперативна обстановка.
Тя обясни, че прибирането на българските граждани е изключително затруднено заради ограничените полети на близо
20 европейски държави. Захариева доба-

ви, че след като 48 часа границата между
Франция и Обединеното кралство беше
затворена, вече е отворена, но за преминаването й се изисква представяне на PCR
или антигенен тест. Тя добави още, че множество българи изпитват затруднения във
Великобритания в момента.

5

BG ТЕЛЕГРАФ
Здравният министър готов
първи да се ваксинира

И

мам готовност да съм първият
ваксиниран в България, тъй като
с това действие ще покажа, че
ваксината е безопасна и ефективна. Това
обяви пред журналисти здравният министър проф д-р Костадин Ангелов по
повод имунизацията срещу коронавируса. „Аз съм и лекар. Макар в момента
да не съм на първа линия, искам да покажа на всички българи, че вярвам във ваксината и ваксинирането“, заяви той.

350 български тира блокирани
във Великобритания

З

аради ограниченията за пътувания и затворените граници във
Великобритания и в Европа близо 350 български шофьори са блокирани на границите в Обединеното
кралство. 50-80 са пряко на опашката, а другите са отбити по буферни
паркинги. Някои от тях се притесняват от закъснението, с което се движат. Други са недоволни, че не получават никаква информация от властите, но
затова пък им раздали вода. Представители на съюза на Международните превозвачи в страната се надяват на съдействие от България.

Излекуваните от COVID-19
повече от заболелите

И

злекуваните от коронавирус в
България дни наред са повече
от заболелите. Това сочат данните на Националния информационен портал. Във вторник оздравелите дори са двойно повече от новите
случаи. В София новоинфектираните са 181, а в Пловдив - 166. След тях
се нареждат Варна с 96 и Бургас с 81.
Продължава тенденцията за намаляване на броя на активните случаи, но броят
на починалите остава висок - за последните 24 часа битката с болестта са загубили 156 души.

Откриха 200 т опасни
отпадъци край Пловдив

О

коло 200 тона потенциално
опасни отпадъци бяха открити в Пловдив при акция на
прокуратурата и екоминистерството. Те са заровени са в близост до кв.
„Коматево“. Експертите предполагат,
че веществото с кафеникав цвят е отпадъчен материал от производството на акумулатори. Не е ясно кога е
изхвърлено. Предстои анализ дали
подпочвените води са замърсени. С мобилен уред беше проверена почвата за
радиация над нормата, няма отклонения.

Пияна шофьорка уби мъж
в София

П

ияна шофьорка уби с джипа си
шофьор на друг лек автомобил, а 16-годишно момче пострада. Инцидентът стана в София.
Жената навлязла в лентата за насрещно движение и се сблъскала с
насрещно движещата се кола. В резултат на това тя по непредпазливост
причинила смъртта на мъжа зад волана на другата кола, както и средна телесна
повреда на момчето с него. Водачката на лекия автомобил е извършила престъплението в пияно състояние, обявиха от полицията. Тя остава в ареста.
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Б

ългарите се нареждат в топ 5
на песимистите по света заедно с гражданите на Италия,
Хонконг, Полша и Република
Корея. Това показва глобалното изследване „В края на годината“ на
световната асоциация „Галъп интернешънъл“, което се прави всяка година. То
е проведено в 41 държави по света, като
са интервюирани 38 709 души. За всяка държава през периода октомври-декември 2020 г. са анкетирани около 1000
души по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.
В България надеждата за по-добра
2021 г. е по-скоро крехка. 16 на сто от запитаните българи вярват, че предстоящата година ще е по-добра от пандемичната
2020 г., за 45 на сто обаче тя ще е дори полоша, една четвърт очакват да е същата,
а останалите не могат да преценят. Така
страната се нарежда сред топ 5 на песимистите по света с 29 пункта превес на
песимистичните очаквания спрямо оптимистичните заедно с Италия (с 43% превес), Хонконг, (34 пункта превес) на песимистичните очаквания, Полша (32%) и
Република Корея (22%).
Българите изглеждат силно песимистични и на фона на останалите държави
от ЕС, където обобщеното ниво на песимизъм е 31 на сто от всички запитани, а
на оптимизъм - 35 процента. По-скоро
песимистичният поглед към бъдещето е

Българите – в топ 5 на
песимистите по света
XТе пак са и сред гражданите, които се

обичаен за българското
общество
коментират от „Галъп“, като допълват, че
в последните няколко години обаче като
че ли нивата на оптимизъм за бъдещето
в страната са се доближавали до общи-
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определят като по-нещастни от другите

те стойности за света. В края на 2019 г. 32
на сто от пълнолетните българи са отговаряли, че очакват по-добра 2020 г., а 22
на сто са смятали, че тя ще бъде по-лоша
от 2019 г. Що се отнася до очакванията за
икономическата ситуация, настроенията
в България отново са по-скоро негативни. Едва 5 на сто от българите очакват година на икономически просперитет, 64
процента смятат, че 2021 г. ще е година на
икономически трудности, а 20 на сто очакват икономическата ситуация в страната да е същата като през 2020 г. Останалите се затрудняват да отговорят. И по този
показател България е сред топ 5 на негативните отговори.

И през 2020 г. българите
изглеждат по-нещастни
на фона на обобщените стойности на
щастие по света - 54 на сто по света щастливи или много щастливи и 14 на сто нещастни или много нещастни. В края на
2020 г. 41 процента в България декларират, че са по-скоро щастливи или много
щастливи. 46 на сто не се определят нито
като щастливи, нито като нещастни, 10
процента казват, че са нещастни или много нещастни.
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В

Австрия бе разкрита поредната българска банда, която
върти бизнес с проститутки.
Сънародниците ни завъртяли схема, при която предлагали момичета освен в София и в австрийския град Грац. Бандата била от
петима членове, а двама от тях си признали за престъплението, за да сключат споразумение за по-ниски присъди.
Така Димитър Миланов и Татяна Денчева се отървали с условни присъди от
10 месеца и 1 г. с 3-годишен изпитателен срок.
Двамата признават, че между ноември 2016 г. и април 2017 г. са участвали в организирана престъпна група за
трафик на хора. За неин ръководител е
сочен Милан Станков - бизнесмен, който официално се занимава с внос-износ, посредничество и търговия. Мъж
със същото име е разкрит от студентката Елица Крайчева преди няколко години като човека, който я пребил, тормозил и заплашвал да я направи жрица.
Миланов е бивш съдружник със сочения за бос във фирма за търговия с
медицинска козметика, а сега развива
дружество за управление и стопанска
дейност. Той е погнат само за участие
в бандата и затова получава 10 месеца,
колкото по всяка вероятност е и престоят му зад решетките, пише „България
днес“. Дамата в престъпната организация е със средно образование, разведена и безработна.

Тя е имала ролята
на маман
Освен за участие в сутеньорската

Българи въртят бизнес с
проститутки в Австрия
XДвама от бандата си признаха, за да получат по-леки присъди
хора са повдигнати независимо от съгласието на друго момиче да упражнява древния занаят, тъй като сводниците действали с цел да я използват за
разврат - проституция и други форми
на сексуална експлоатация. Обещавали й високи доходи от предлаганите
сексуални услуги.
Преди време стана ясно, че всяка
четвърта жрица в Австрия е българка.

Германия и Австрия са
сред топдестинациите

Сн.: Flickr

група, Денчева е обвинена и че на два
пъти принудила момиче да предлага
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платени ласки.
Отделни обвинения за трафик на

предпочитани от сънародничките ни и
техните сводници, следвани от Франция, Холандия и Белгия. След стряскащата статистика експерти призоваха
да се предприемат действия за справяне с търговията с хора.
В края на 2011 г. Австрия е скандализирана от т.нар. случай „Монтана". Шестима българи, сред които трима мъже
и три жени, са осъдени във Виена за
склоняване към проституция, трафик
на хора и сводничество. Те обещавали
на жертвите работа и по-добър живот,
но след пристигането им в Австрия жените били принуждавани чрез системно насилие и заплахи да проституират.
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„Сбогом“, Великобритания:
От имигрантите от Източна Европа
X„Можем да си броим стотинките и в собствените държави“, смятат някои от тях

Ч

етири години след като Великобритания обяви курс към
Брекзит, днес броени дни делят света от развода между
Лондон и Брюксел. Стотици
преговори, срещи, обсъждания белязаха времето оттогава. Имаше сълзи, имаше радост, опити за сделки и даже оставки. Брекзит промени и хиляди съдби,
най-вече на имигрантите във Великобритания, и особено на тези от Източна Европа. Днес много от тях мислят за напускане. Но дали това е свързано с Брекзит?
Олена Храбовенска, която държи няколко полски магазини за храна в Хънтингдън и Питърбъро, потръпва при спомена за референдума за Брекзит през
2016 г. Кампанията по напускане на Европейския съюз изкара на бял свят много глупави предразсъдъци. Тя си спомня
картичките за „полски паразити“, които
пълнели пощенските кутии. Нейните клиенти изглеждали отчаяни, питали:

Какъв е смисълът
да сме тук
ако никой не ни оценява?“ Съвсем скоро
след това броят на източноевропейците започна да намалява, но не защото са
се втурнали да напускат заради Брекзит,
пише „The Economist“.
Осем балтийски и източноевропейски
държави се присъединиха към Европейския съюз през 2004 година – Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша,
Словакия и Словения. Много от техните
граждани се преместиха във Великобритания, която, за разлика от повечето европейски страни, не наложи преходен
контрол. Но според данни от проучване
на работната сила броят на възрастните
в Англия и Уелс, родени там, е спаднал
от 1 139 000 през 2016-2017 г. до 926 000.
Друго проучване показва сходна история. През последната година по-малко от
17 000 бебета са били родени от полски
майки – спад в сравнение с повече от 23
000 през 2015-та.
Гласуването за Брекзит доведе до спад
на лирата, намалявайки покупателната
способност на паричните преводи, из-
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минат. Някои са си тръгнали, но повечето са щели да си отидат така или иначе
поради семейни задължения или просто
защото са събрали парите, които са искали. Голямата промяна е, че сега пристигат
много по-малко източноевропейци. Миналата година само 77 000 души от присъединилите се през 2004 година държави са получили британски национален
осигурителен номер. През 2015-та, годината преди референдума за Брекзит, такъв са получили 185 000.
Това не е точно „глобалната Великобритания“, с която се хвали Борис Джонс.
Но привличането на източноевропейци ще е по-трудно, дори и лирата и икономиката бяха силни. Намаляването на
раждаемостта в зад Желязната завеса означава, че в Източна Европа са останали

по-малко потенциални
мигранти
пратени от Великобритания. Две години
по-късно правителството обяви, че хората, които искат да се установят в страната, трябва да докажат, че са живели там
в последните пет години – тест, който
някои приеха за отсрочка. „Третират ни
като бройки“, каза Ага Дихтън, полски
емигрант, който е председател на Съвета
в Уотфорд, район в Хартфордшир, Източна Англия. Всъщност всички европейци
са изправени пред този проблем. Макар
че броят на френските, немските и италианските имигранти не е спаднал толкова.
Както и този на българските и румънските имигранти, които получиха правото да
работят във Великобритания през 2014 г.
Въпреки намалелите приходи заради
пандемията българските емигранти например продължават да са един от

най-големите
инвеститори в Родината
си. От 7-те милиона жители на България,
около 1,3 млн. са тези, които трайно живеят извън границите на страната. Поголямата част от тях са в Европа, в това
число и във Великобритания, където работят предимно по земеделските полета,

сочат данните на анализатора Боян Юруков и икономиста Георги Ангелов от Института по пазарна икономика, цитиран
от BalkanInsight.
Но държавите, които се присъединиха към Европейския съюз преди 16 години, вече не виждат Великобритания като
толкова привлекателна. Мариус Вейноскар, който се е преместил през 2005
година, за да работи, като лепи етикети
върху зеленчуци, си спомня, че обикновено се е чувствал богат, когато се прибирал в Латвия. Днес той има по-хубава
работа, като инструктор по шофиране,
но вече не се усеща с толкова възможности. През последните 16 години средната заплата в Латвия се повиши от 41%
до 61% от британската като покупателна
възможност. А много източноевропейци във Великобритания са традиционно
нискозаплатени. Институтът за миграция
в Оксфорд установи, че те са с най-ниското заплащане от всички мигрантски групи, както и че са прекалено квалифицирани за работата, която вършат.
Рута Далтон, счетоводител от Латвия,
подозира, че самият Брекзит е накарал
много малко източноевропейци да си за-

Според изчисленията на ООН броят на
18-годишните поляци е паднал от 598 000
на 340 000 от 2005 година насам. Същата
тенденция се забелязва и в България.
Някои имигранти все още пристигат
на Линкълн Роуд, традиционната начална точка за новодошлите в Питърбъро.
Магазините, които някога са предлагали
полска храна, сега продават румънски
продукти. Петр Торак, бивш полицейски
офицер, който в момента ръководи обществен център, подобен на българските
читалища, споделя, че ромите от Чехия
и Словакия се установяват в района. За
разлика от поляците и латвийците, които идвали преди това, те са преследвани,
както и търсят работа. Той се мъчи да си
представи как биха могли да се върнат в
родните си страни.
Магазинът на госпожа Храбовенска се
справя добре засега. Но като всеки добър
бизнесмен, тя се притеснява за бъдещето. Какво ще се случи, ако Великобритания влезе в продължителна икономическа криза и безработицата скочи? Ако
всеки започне да си брои стотинките, източноевропейците наистина бързо ще
напуснат. „Те могат да си броят стотинките и в техните държави“, казва тя.
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Юни: До медиите са
изпратени снимки от спалнята
на премиера Бойко Борисов

България през
2020-та: COVID-19
и протести
Вижте най-важното, което се случи
в страната през тази година

Януари

9

Министърът на околната среда и
водите Нено Димов бе арестуван
по обвинения в безстопанственост на
яз. „Студена“. Това се случи на фона на
продължилата с месеци водна криза
в Перник, която доведе до дълъг режим на водата в града. Няколко дни
по-късно Димов подаде оставка от ареста и тя бе приета от премиера Бойко Борисов.

Февруари

22

Веригата от павилиони „Лафка“
затваря обектите си в страната.
Тя има над 1000 собствени магазина и
още около 800 на франчайз. До затварянето им се стигна след забраната на
частните лотарии, чиито талони бяха
основен продукт, продаван в „Лафка“.

Март

8

България регистрира първите случаи на коронавирус. На извънреден брифинг здравните власти съобщиха, че пробите на двама души са
дали положителен резултат. Те са на
27-годишен мъж от Плевен и на 75-годишна жена от Габрово. Двамата са
настанени в инфекциозни отделения
с инфекция на белите дробове.

Април

19

Известният телевизионен водещ Милен Цветков загина в
жестока катастрофа. Докато чака на
червен светофар, той бе пометен с
висока скорост от джип, шофиран от
21-годишен младеж. Разследването
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ни и арестувани. Протестиращите опитаха да обърнат полицейски бусове,
за да пробият кордона и да нахлуят в
Народното събрание, но бяха спрени,
включително и със сълзотворен газ.
Десетки хора бяха обгазени, много от
тях, включително и полицаи, потърсиха лекарска помощ.

Октомври

25

29

Прокуратурата повдигна 7 обвинения на хазартния
бос Васил Божков,
сред които ръководство на организирана престъпна
група и ощетяване
на бюджета с над
550 млн. лв. „Явно този път твърдо са
решили да ме премахнат“, коментира
новината Божков. В този ден главният
прокурор Иван Гешев обяви, че е издадена и европейска заповед за ареста на хазартния бос.

Юли: Сблъсък между
Христо Иванов и гардове
на Ахмед Доган в „Росенец“

по-късно показа, че шофьорът Кристиян Николов е карал с около 100 км/час
и е седнал зад волана, употребил наркотици.

Май

13

Бившият хазартен бос и финансов благодетел на „Левски“
– Васил Божков, предостави мажоритарния пакет акции на министър-председателя Бойко Борисов. Премиерът
отказа да приеме акциите и след няколко дни правни спорове дали има
право на това, собствеността на синия
клуб бе предадена на Наско Сираков.

Юни

17

До медиите са изпратени снимки от спалнята на премиера
Бойко Борисов в резиденция Бояна.
На една от тях се вижда чекмедже на
нощно шкафче, пълно с пачки банкноти по 500 евро. На шкафчето е оставен пистолет. Друга показва премиерът как спи, а на трета – златни кюлчета
в чекмеджето. Месеци след появата на
снимките Борисов потвърди автентичността им и заподозря, че са направени от красива дама, която го е посещавала в резиденцията.

Юли

7

Брегът в парк „Росенец“ при морските сараи на Ахмед Доган става
място на сблъсък между лидера на „Да,
България“ Христо Иванов и гардове на
почетния председател на ДПС. Скандалът се разрасна и заради това, че според някои твърдения охранителите са
служители на НСО. Христо Иванов бе
на брега, за да докаже, че въпреки че
според кадастъра мястото е публична
държавна собственост, територията е
охранявана и на практика недостъпна.

9

Сблъсъкът в „Росенец“ и разкритието, че Ахмед Доган и депутатът
от ДПС Делян Пеевски се охраняват от
Националната служба за охрана, предизвика протест пред сградата на Министерски съвет, на който бе поискана
оставката на правителството на Бойко
Борисов и на главния прокурор Иван
Гешев. Той бе подкрепен от президента Румен Радев и даде началото на ежедневно организирано недоволство
против мафията и олигархията в България.

24

Парламентът одобри промени
в правителството, предложени
от премиера Борисов. Депутатите избраха Христо Терзийски за министър
на вътрешните работи, Лъчезар Борисов - на икономиката, Костадин Ангелов - на здравеопазването, Марияна
Николова - на туризма, а Кирил Ананиев оглави финансовото министерство.

Август

14

В опит да успокои протестите
и да спечели време, премиерът Бойко Борисов предложи свикване
на Велико Народно събрание и приемане на нова конституция. „Време за
рестарт“, заяви тогава премиерът във
видеообръщение към нацията. Министър-председателят предложи и депутатите да бъдат намалени от 240 на 120.

Премиерът
Бойко Борисов е дал положителен тест за коронавирус.
Това
обяви самият той
в социалните мрежи. „След два PCR
теста от днес съм
положителен
с
COVID-19“, написа Борисов. „Като цяло
имам общо неразположение, към момента по преценка на лекарите оставам на домашно лечение“, сподели
той.

Ноември

17

България блокира започването на преговори на Северна
Македония за членство в Европейския съюз (ЕС). Официалната позиция
на София е, че рамката за преговорите не отразява българските искания езикът, на който говорят македонците, да бъде наричан „официален език
на Република Северна Македония“,
и Скопие да се откаже от искането за
признаване на македонско малцинство в България.

Декември

20

Здравните власти обявяват, че
ваксинацията срещу COVID-19
в България ще започне на 27 декември в София, Пловдив и Бургас, като
ще бъдат обхванати 5000 здравни работници. Камионите с ваксини ще потеглят от Белгия на 24 декември и се
очаква на 25 декември да бъдат в България. Планирани са 57 000 дози да
пристигнат през януари и 90 хиляди
за февруари.

Септември

2

Голям протест срещу правителството и главния прокурор Иван
Гешев стана място за сблъсъци, ране-

11
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САЩ през 2020:
Избори, скръб
и надежда
Януари: В авиокатастрофа
загина една от най-големите
емблеми на НБА - Коби Брайънт.

XВижте най-интересното от случилото

се в Америка през последните 365 дни

Януари: В Сената започна процесът за импийчмънт срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.

Май: Афроамериканецът Джордж Флойд е убит
от полицаи при задържането му в Минесота.

Януари:

Март

Май

21

13

25

В Сената започна процесът за
импийчмънт срещу президента на САЩ Доналд Тръмп. Две седмици по-късно той бе оправдан от републиканците по двете обвинения
срещу него - злоупотреба с власт и
възпрепятстване на работата на Конгреса. Гласуването бе предшествано
от 5 месеца изслушвания, разследвания и разкрития. Процесът за импийчмънт срещу Тръмп бе третият в историята на Америка.

26

В авиокатастрофа загина една
от най-големите емблеми на
НБА - Коби Брайънт. Легендарният
гард на „Лос Анджелис Лейкърс“ си
отиде на 41-годишна възраст, след
като хеликоптерът, с който пътува, катастрофира в Калабасас, щата Калифорния. Заедно с Коби умират още
8 души, сред които е и 13-годишната
дъщеря на баскеболната звезда Джиана-Мария.

Февруари

10

Тръмп назначи вицепрезидента си
Майк Пенс да ръководи усилията
на САЩ срещу разпрос транението
на коронавируса.
Този ден се запомни с думите му: „И
това ще мине“. Пред медиите той обяви, че мерките, които наложи за спиране на приемането на хора, идващи
от Китай, са дали много добър резултат. „Работим по въпроса с всички
щати. Има прилики и разлики с грипа,
това е добре и не е добре. И това ще
мине“, увери той. Няколко дни по-рано Тръмп прогнозира, че коронавирусът ще изчезне през април заради
затоплянето.

12

Президентът Тръмп обяви национално извънредно положение заради коронавируса. Той съобщи, че очаква САЩ да разполагат с
1,4 млн. теста за коронавируса в рамките на една седмица и общо 5 млн.
комплекта в рамките на следващия
месец, но изрази съмнение, че страната ще има нужда от цялата тази
бройка.

20

САЩ спряха издаването на
обикновени визи във всички
страни по света, изправени на фона
на здравната криза, предизвикана от
новия коронавирус. „Всички интервюта за обикновени визи за пътуване
или имиграция са отменени“, съобщи
американското външнополитическо
ведомство. Държавният департамент
уточни, че в рамките на възможното
посолствата и консулствата ще продължат да издават спешни визи.

Април

2

Рекордните 6,6
млн. души подадоха заявления
за безработица в
рамките на седмица. Анализаторите
предвиждаха
помощ да поискат
между 3 и 6 милиона, след като огромен брой бизнеси в страната бяха
принудени да затворят заради нуждата от социално дистанциране, оставяйки милиони хора без работа.

15

Доналд Тръмп обяви, че спира
вноските на САЩ в СЗО. Според него организацията се е провалила в основното си задължение - да
отговори на разпространението на
коронавируса. Държавният глава обвини СЗО в прикриване на данни за
пандемията.

Май: SpaceX и НАСА
изстреляха ракетата Dragon
с двама астронавти в орбита:
Астронавтите Дъг Хърли и
Робърт Бенкен

Афроамериканецът
Джордж Флойд е
убит от полицаи
при
задържането му в Минесота. Той на няколко
пъти моли униформените да го пуснат, защото не може да диша, става
ясно от записи, публикувани в интернет. Убийството беше последвано от серия големи протести, които
продължиха седмици и прераснаха
в движение за защита на правата на
тъмнокожите Black Lives Matter.

30

SpaceX и НАСА изстреляха ракетата Dragon с двама астронавти в орбита. Астронавтите Дъг
Хърли и Робърт Бенкен се отправиха на 19-часово пътешествие до Международната космическа станция.
Това бе първият път в история, в който американската агенция за космически изследвания използва частна
компания, за да транспортира екипаж в орбита. Освен това НАСА за
първи път от почти десетилетие изстрелва пилотиран кораб от американска земя.

Юни

7

Тръмп вдигна 2 километра стена
около Белия дом. Съоръжението
посрещна протестиращите, които се
събраха във Вашингтон за девети пореден ден на демонстрации, започнали след убийството на афроамериканеца Джордж Флойд в Минесота.

Март: Президентът Тръмп
обяви национално извънредно положение заради
коронавируса.

Юли

7

Броят на случаите на коронавирус в САЩ надмина 3 милиона. Повече от 133 000 са смъртните
случаи и 875,108 са потвърдени като
хора, които са се възстановили. Щатите Калифорния, Ню Йорк, Флорида, Тексас и Ню Джърси са водещи по
брой заразени.

14

На пазара излиза книгата на
племенницата на президента
Доналд Тръмп - Мери Тръмп. Тя е със
заглавие „Твърде много и все недостатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек на света“. В нея
Мери Тръмп разкрива информация
за „шокиращи и непристойни“ отношения в семейството и описва Доналд Тръмп като егоистичен човек,
готов да успява с цената на всичко.
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Септември: Рекордни в историята на западното
крайбрежие на САЩ пожари изгориха милиони акра
земя и унищожиха домовете на хиляди жители.

Ноември: Америка гласува за нов президент с
рекордна избирателна активност, каквато според
наблюдателите не е имало от 100 години насам.

Август

Ноември

18

3

Демократическата партия утвърди Джо Байдън като свой
кандидат за президентските избори
през ноември. Решението беше взето на националния конгрес на партията в Милуоки. Гласуването, в което участваха делегациите от всички
щати и територии, премина във виртуален формат заради пандемията.
Байдън премина минималния необходим праг от гласовете – 2374.

Септември: Президентът Тръмп и опонентът му Джо Байдън застанаха
лице в лице в Кливланд за първия президентски дебат през 2020 г.

та. До този момент в пожарите са загинали поне 33-ма души, а десетки
други се издирват и не се знае дали
ще бъдат открити.

19

На 87-годишна възраст почина най-старата от 9-те съдии
във Върховния съд на САЩ - Рут Гинзбург. Тя бе един от малцината либерали в най-висшата американска съдебна инстанция, известна бе и като
радетелка на правата на жените. Нейната кончина даде шанс на президента Тръмп да разшири консервативното мнозинство във Върховния съд на
страната.

Октомври
Президентът Доналд Тръмп съобщи, че той и съпругата му Мелания
са заразени с COVID-19. Това стана
на фона на участието му в президентската кампания, по време на която
той пренебрегваше насоките на експертите за предотвратяване на разпространението на болестта. Тръмп
изживя критичен момент, по време
на който нивото на кислорода в кръвта му спадна на два пъти според отчета на лекарския му екип. След кратък
престой в болницата обаче Тръмп
бързо се възстанови и продължи агитацията за вота, често без маска.

26

29
24

Репу б лик анск ата партия утвърди
кандидатурата на Доналд Тръмп за
президентските избори на 3 номеври. Това стана на конгреса на партията в Шарлът, Северна Каролина.
С 2550 гласа президентът Доналд
Тръмп единодушно бе избран за кандидат, а за кандидат за вицепрезидент бе подкрепен Майкъл Пенс.

Президентът Тръмп и опонентът му Джо Байдън застанаха лице в лице в Кливланд за първия
президентски дебат през 2020 г. Диспутът между двамата обаче се превърна в истинско разочарование за
целия свят, защото изобилстваше от
фалшиви и заблуждаващи атаки на
Тръмп и опити на Байдън да вземе
думата.

Републиканците в
Сената еднолично и без нито един
глас от демократите одобриха Ейми
Кони Барет за доживотен съдия във
Върховния съд на
САЩ. Нейната номинация получи 42 гласа „за“ срещу
48 „не“. Така Барет ще наклони баланса във Върховния съд до 6 на 3 в полза на консервативното мнозинство
вместо досегашното консервативнолиберално мнозинство от 5 на 4. Това
може за десетилетия да тласне съда в
крайно консервативна посока, подчинена на религиозните догми.

Америка гласува за нов президент с рекордна избирателна
активност, каквато според наблюдателите не е имало от 100 години
насам. Изборният ден обаче завърши без победител, защото ключови
щати продължиха да броят гласовете. Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания по-късно решиха крайния резултат. Временните резултати в края на
изборния ден показаха преднина за
Байдън. Кандидатът на демократите
имаше 223 електорални гласа срещу
212 за Доналд Тръмп. Три дни по-късно Байдън събра 306 от необходимите 270 гласа.

14

Броят на хората в САЩ, дали
положителна проба за коронавирус, достигна нов връх от 184
514 в рамките на денонощие. Найтежка епидемологична ситуация е
регистрирана в щатите от Средния
Запад: Охайо, Индиана, Айова, Небраска, Северна и Южна Дакота. За
денонощие в страната са починали
1400 души. Общият брой на потвърдените случаи е 10,75 милиона, а починалите са общо 244 465.

18

Исторически сезон на ураганите е регистриран в САЩ.
Броят на стихиите счупи всички рекорди с 30 бури и урагани, последните две от които бяха през ноември –
Тета и Йота. Заради рекордния брой
бури тази година Американският национален център за ураганите прибегна до буквите от гръцката азбука поради изчерпване на имената за
стихиите.

Декември

14

Медицинска сестра от спешна
помощ в медицински център
на Лонг Айлънд в Ню Йорк стана първият ваксиниран срещу коронавирус
в САЩ, който получи ваксината Pfizer/
BioNTech. Само в рамките на няколко
дни десетки хиляди получиха от ваксината, а Агенцията по храните и лекарствата (FDA) одобри и ваксината
на Moderna срещу коронавируса. В
същото време в страната бе регистриран нов пореден рекорд на починали от коронавирус за денонощие 3700 души, и 250 хиляди нови случаи.

Септември

13

Рекордни в историята на западното крайбрежие на САЩ
пожари изгориха милиони акра земя
и унищожиха домовете на хиляди
жители. Те дори изпепелиха цели
градове. Качеството на въздуха на
много места в Калифорния, Орегон и
Вашингтон е сред най-лошите в све-
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Ръст на безработицата,
спад на продажбите в САЩ
XУвеличава се и броят на молбите за обезщетения в редовните държавни програми

П

рез последните дни в САЩ
се регистрира ръст на безработните и спад на продажбите на дребно. Тези
тенденции съвпадат с настъплението на новата по-мощна вълна
на коронавируса в страната.
Молбите за обезщетения при безработица неочаквано са нараснали до
най-високото си ниво от три месеца насам, което предполага, че възстановяването на пазара на труда отслабва на
фона на ръста в броя на разразените с
COVID-19 и разширяването на ограниченията за бизнеса.
Молбите за обезщетения в редовните държавни програми се увеличават с
23 000 до 885 000 през седмицата, приключила на 12 декември, информира
Bloomberg, позовавайки се на данни на
Министерството на труда, публикувани
в четвъртък.
Повторно подадените молби, които
показват броя на хората, останали без
работа за повече от две седмици, намаляват с 273 000 до 5,51 милиона през
седмицата, приключила на 5 декември.
Тази цифра обаче

не включва
милионите хора
които вече нямат възможността да получават държавни помощи или получават
средства чрез федерални програми срещу безработица при пандемия.
В допълнение към тези по редовните държавни програми, 455 000 молби
бяха подадени през миналата седмица
и по мярката за помощ при безработица вследствие на пандемията. Програмата, която предоставя обезщетения за
безработица на тези, които обикновено
не отговарят на условията по държавните програми, като самонаетите лица,
трябва да изтече по-късно този месец,
ако Конгресът не предприеме действия.
През седмицата, приключила на 28
ноември, са подадени 9,24 милиона повторни молби по същата програма, което
е с около 689 000 повече от предходната седмица.
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Отново през тази седмица по мярката за спешна помощ при безработица
са били подадени 4,8 милиона повторни молби. Това е федералната програма, осигуряваща обезщетения до 13 допълнителни седмици за тези, които са

изчерпали редовните си държавни помощи.

Тази програма също
ще изтече
Докато пазарът на труда продължава

да показва слабост, този на жилищата се
развива добре. Отделен правителствен
доклад в четвъртък показва, че строителството на нови жилища се увеличава
с повече от очакваното до деветмесечен
връх през ноември.
В същото време обаче продажбите на
дребно в САЩ се понижават над очакванията през ноември, след като данните
за предходния месец също бяха ревизирани в посока надолу. Това даде сигнал, че икономическото възстановяване
е изправено пред предизвикателства на
фона на ръста на новозаразени и липсата на нови стимули, уточни Bloomberg.
Общите продажби на дребно се понижават с 1,1% спрямо предходния месец,
когато беше отчетен спад от 0,1% - първото понижение от март и април насам,
показват данни на търговското министерство на страната.
Данните са по-слаби от очакванията
на всички допитани от Bloomberg икономисти, с изключение на един. Консенсусната прогноза на експертите беше за
понижение от 0,3%, а първоначалните
данни за октомври отчетоха 0,3-процентен ръст.
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В сделка за $900 млрд.: Нови
чекове по $600 заради COVID-19
XПодпомогнати са останалите без работа и бизнесите, но не и местните власти
Сделката също ще изпрати 400 милиона долара на хранителни банки и складови помещения за храна чрез Програмата за спешна хранителна помощ.
Тя ще осигури и 175 милиона долара
за хранителни услуги за възрастни хора,
като „Хранене на колела“, и 13 милиона
долара за Програмата за хранителни добавки, която обслужва повече от 700 000
възрастни американци месечно.

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

К

Финансиране на ваксините

valeria@bg-voice.com

ъсно вечерта в понеделник
Конгресът гласува пакет нови
финансови стимули за икономиката заради пандемията
от COVID-19 в размер на $900
млрд. Споразумението, плод на месеци
преговори между Републиканската и Демократическата партия, първо беше подписано в Камарата на представителите,
а след това и в Сената.
Ето какво включва пакетът стимули:

Чекове по $600
Пакетът включва директни плащания
от 600 долара на физически лица. Това е
половината от сумата, предоставена при
първия кръг помощи през пролетта. Както при първия кръг, плащанията ще се изпращат само на хора с годишен доход под
$75 000 или семейства, които печелят помалко от $150 000 на година. Допустимите
семейства биха получили допълнителни
600 долара на дете - което е със 100 долара повече, отколкото Конгресът даде на
семействата в първия кръг на облекчения
през пролетта.

Обезщетения за безработица
Безработните ще получават $300 седмично федерални помощи в продължение на 11 седмици, от края на декември
до средата на март. Сумата е половината от по-ранния федерален пакет помощ,
който изтече в края на юли. Освен това
със споразумението се удължават две
други програми за безработицата заради
пандемията, които бяха създадени през
март. Понастоящем и двете трябва да изтекат в края на тази седмица, което засяга

Сн.: АП/БТА

около 12 милиона души.
Програмата за подпомагане на безработните по време на пандемията вече ще
обхваща и хора на свободна практика, независими изпълнители, самостоятелно
заети лица и други, засегнати от коронавируса.
Програмата за спешно компенсиране
на безработни по време на пандемия пък
осигурява допълнителни 13-седмични
плащания на тези, които изчерпват своите редовни държавни помощи.
И двете програми ще бъдат затворени за нови кандидати в средата на март и
след това постепенно ще бъдат прекратени в началото на април.

Заеми за малкия бизнес
Чрез пакета стимули ще бъде отворена
отново Програмата за защита на заплатите, така че някои от най-силно засегнатите малки предприятия могат да кандидатстват за втори заем.
Програмата спря да приема заявления
за първия кръг от заеми през август. Тя
конкретно определя 12 милиарда долара
за притежавани от малцинства бизнеси и
за много малки предприятия.
За разлика от CARES Act от март, този
законопроект отделя 15 милиарда долара за места за живи изпълнения, независими киносалони и културни институции.
Той също така разширява допустимостта до повече организации с нестопанска
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цел, както и местни вестници, телевизионни и радиостанции.

Училища и грижи за деца
Приетият пакет ще осигури 82 милиарда долара помощ за училища и колежи.
Допълнителни 10 милиарда долара са
включени в подкрепа на доставчици на
грижи за деца, които са изпаднали в затруднение заради пандемията.

Помощ за наемите
Споразумението ще удължи до 31 януари защитата от изгонване, която изтичаше
в края на годината.
Също така ще осигури помощ за наемане на жилища в размер на 25 милиарда
долара за лица, загубили източника си на
доход по време на пандемията.

Помощ за храненето
Сделката ще увеличи ползите от SNAP с
15% за шест месеца, но няма да разшири
допустимостта на семейства до нея. Федералната програма помага на милиони
американци с ниски доходи да сложат
храна на трапезата си.
Приетият пакет също така ще разшири
програмата Pandemic-EBT за семейства с
деца под 6-годишна възраст. До момента
тя осигуряваше пари на семейства с ниски доходи с деца в училищна възраст
вместо безплатното и намалено хранене,
които биха получили в училище.

Споразумението ще осигури 20 милиарда долара за закупуване на ваксини,
така че те да бъдат на разположение безплатно за тези, които се нуждаят, както и
още 8 милиарда долара за разпространение на ваксини.
Междувременно отиващият си президент Доналд Тръмп отхвърли помощния
пакет. Той го окачестви като „срамен“ и
поиска увеличаване на сумата, която да
получават изпадналите в затруднение семейства.

Какво остана извън
споразумението?
Окончателната сделка не съдържа никаква пряка помощ за щатските и местните власти. Разпоредбата беше сред найспорните по време на преговорите.
Демократите от Камарата бяха осигурили 875 милиарда долара в закона за финансови помощи, приет през май, за да
помогнат на щатите и местните власти да
се борят с по-ниските данъчни приходи
поради пандемията. Но републиканците
се противопоставиха на отпускането на
допълнителна помощ от над 150 милиарда долара през март, които можеше да
се използват само за разходи, свързани
с коронавируса. Законодателите от Републиканската партия заявиха, че не искат
да спасяват щати, които са управлявали
лошо финансите си.
Това е вторият по обем пакет от икономически стимули в американската история след предишния от 2,7 трилиона долара, гласуван през март. С новия пакет
сумата ще скочи до над 3 трлн. долара в
рамките на година.
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Protect your world

Заразените с коронавирус
в САЩ над 18 млн.

Auto Home Life Retirement
•

•

•

З

аразените с коронавирус в Съединените щати са вече над 18
милиона, съобщи университетът „Джонс Хопкинс“. Точният брой на
заразените е 18 006 061. Смъртните
случаи от коронавирус в САЩ са вече
над 319 хиляди. Броят на заразените
надхвърли 18 милиона на фона на започналата в Съединените щати кампания по ваксиниране на населението срещу Ковид-19.

Ваксинираха Джо Байдън
на живо по телевизията

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.

Н

а живо по телевизиите новоизбраният президент Джо Байдън и съпругата му д-р Джил
Байдън получиха ваксина срещу коронавируса. Семейство Байдън получиха от ваксината на Pfizer, въпреки че на разположение е и тази на
Moderna. „Готов съм“, каза Байдън,
след като му бе поставена първата
доза. „Правя това, за да покажа на хората, че трябва да са готови, когато им дойде редът. Няма от какво да се притеснявате“.

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

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

50245

Call or stop by for a free quote.

Шестима бяха простреляни
на парти в Чикаго

Ш

естима души бяха простреляни по време на частно парти в
салон за красота в Чикаго. Нападението станало в квартал Бърнсайд.
Пострадалите си организирали купон
след работно време. На партито били
една жена и петима мъже. Всички те са
пострадали, след като някой започнал
да стреля през прозорците по тях. 41-годишен мъже е бил ранен в корема и откаран в болницата в тежко състояние.

Поискаха достъп до мейлите
на Руди Джулиани

Ф

едерални прокурори поискаха
достъп до имейлите на Руди Джулиани. Разследването срещу личния адвокат на Доналд Тръмп е в „много активна“ фаза. Те обаче се нуждаят от
одобрението на Вашингтон, преди да
могат да продължат напред, като получат заповед за издирване на информация, потенциално защитена от привилегията на адвокат-клиент. Не е известно
дали Министерството на правосъдието е дало това одобрение.

Мъж от Мичиган прекара
37 г. в затвора невинен

М

ъж от Мичиган прекара 37
години зад решетките за
престъпление, което не е
извършил. На свобода той излезе след признанието на свидетелка
в лъжа. Уолтър Форбс бе арестуван
през 1982 година, след като се е намесил да разтърве сбиване в бар. На
следващия ден един от участниците
в побоя, Денис Хол, стрелял срещу
Форбс. По-късно Хол умрял при пожар, възникнал при палеж. Свидетелката Енис
Кенъбрю твърдяла, че видяла Форбс на мястото на пожара.
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Малкият бизнес в САЩ:
Най-лошото тепърва предстои
XАнкета показва, че 74% от собствениците се нуждаят от допълнителна държавна помощ

П

овечето собственици на малък бизнес в САЩ смятат, че
най-лошото от пандемията
тепърва предстои. Половината от тях твърдят, че операциите им ще бъдат окончателно прекратени
до една година, освен ако бизнес средата не се подобри. Това става ясно от съобщение на Американската търговска камара.
Данните са част от нова анкета, обхващаща малкия бизнес в САЩ. Тя е направена в периода 30 октомври-10 ноември и
показва, че 74% от собствениците на малък бизнес смятат, че се нуждаят от допълнителна държавна помощ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията
от коронавирус.
Само 40% декларират, че техният бизнес може да работи безпроблемно в настоящата бизнес среда.
Междувременно стана ясно, че

бизнес активността
се забавя
през първата половина на декември заради подновените ограничения за справяне с новите случаи на COVID-19.

остават проблем, като подобни закъснения не са регистрирани от 2007 г.
В същото време продажбите на дребно
в САЩ са намалели повече от очакваното
през ноември, което е вторият пореден
месечен спад на показателя.
Продажбите на дребно

са спаднали с 1,1%
миналия месец,

Общият индекс на мениджърите по поръчките (PMI) на IHS Markit за производствения сектор и услугите е спаднал до
55,7 пункта в началото на този месец от
58,6 пункта през ноември. Отчитането над
50 пункта показва ръст на производството
в частния сектор.
Според IHS Markit, въпреки че новите

23 декември 2020 г. - 5 януари 2021 г.

поръчки продължават да нарастват, временните блокади и несигурността на клиентите тежат върху подобрението. Компаниите отчитат спад в новите продажби за
износ, тъй като блокадите в ключовите пазари за износ намалява външното търсене.
Прекъсванията на веригата за доставки

като приходите са намалели почти навсякъде. Данните за октомври бяха ревизирани надолу, като продажбите отчитат
спад от 0,1%, вместо ръста от 0,3%, както
беше съобщено по-рано.
Спадът през октомври е първият от април насам, когато строгите мерки за контрол на първата вълна на коронавирус
удариха икономиката.
По спад в продажбите през миналия месец води секторът на моторните превозни средства, като приходите в автокъщите
се свиха с 1,7%, след като останаха непроменени през октомври. Постъпленията
в магазините за дрехи се стопиха с 6,8%.
Потребителите също така са намалили
разходите си за храна и напитки. Продажбите в ресторанти и барове спаднаха с 4%.
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В

началото на 2020 г. безработицата в САЩ достигна 50-годишно дъно, инвеститорите
продължаваха да се възползват от най-дългия бичи пазар
в историята, а с намаляването на напрежението в търговската война с Китай
перспективите за 2020 г. бяха обещаващи, анализира The Wall Street Journal.
След това всичко приключи, когато
новият коронавирус затвори икономиките по целия свят. Изведнъж повечето
американци останаха по домовете си и
несъществените фирми бяха принудени
да затворят. Всички рекорди бяха счупени, когато 10 млн. души подадоха молби
за обезщетения при безработица през
втората половина на март и фондовият пазар се разклати и премина от бичи
към мечи пазар най-бързо от всеки друг
път в историята – само за 28 дни.
Но след забележителния спад акциите организираха още по-забележимо
завръщане. Възходът, който започна в
края на март, се задържа през април и
изведе Dow Jones Industrial Average до
нови рекордни върхове, пробивайки
границата от 30 хил. долара.
Компании като Facebook, Amazon,
Apple, Netflix и компанията майка на
Google Alphabet, заедно с Microsoft, се
възползваха от поскъпването на акциите, стимулирано от здравната криза,
която остави хората по домовете им,
вторачени в телефони и компютри.
Тези компании, които наистина са от
съществено значение за ежедневието
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Ангел Сапунджиев

Надя Ангелова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Гергана Тодорова

След тази луда година:
В какво да инвестираме?
XТова, което е работило преди, едва ли ще работи след това

на много хора, продължават

да поддържат
огромни оценки
Повечето хора считат S&P 500 за индекс, широко представящ големите корпорации в различни отрасли, като така
се явява и показател за здравето на аме-

риканската икономика. Но когато шест
компании представляват близо 25% от
индекса и допринасят за 77% от ръстовете му през 12-те месеца до септември,
човек трябва да се замисли.
Сега да видим какво се е случило за
последните 10 години към 30 септември 2020 г. Широкият показател S&P 50

е нараствал средно с 13.74% на година
в сравнение с 9.85% за индекса Russell
2000.
Но това, което е работило през последното десетилетие, едва ли ще работи през следващото, пише The Wall Street
Journal. Налице са големи възможности
за възползване от стойностните акции. В
14 от последните 14 икономически възстановявания стойностните акции са
повеждали във всички сектори. Освен
това стойностните книжа се представят
добре в периоди, когато печалбите и
лихвените проценти се ускоряват.
След 10 години очакванията са стойностните акции да покажат добър растеж и по-малките компании да надминат
по-големите, тъй като световната икономика ще се възстановява и търсенето
ще расте.
В сегашният момент стойностните акции изглеждат по-атрактивни от големите компании, се посочва още в анализа.
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Плащанията по ипотечните
кредити – в режим „отлагане“
XВсе повече са собствениците на жилища, които не плащат вноските си

Р

астящ процент американски
собственици на имоти опитват да отложат плащания по
ипотечни кредити, което е
пореден признак, че възстановяването на икономиката се забавя,
пише Bloomberg.
През първата седмица на декември
делът на притежателите на ипотечен
кредит, които са поискали спиране на
плащанията, е нараснал до най-високото си ниво от август насам, сочат данни
на Асоциацията на ипотечните банкери
(MBA). Обажданията на компании за събиране на вземания са достигнали найвисокото си равнище от април насам,
което е признак за растящ натиск върху притежателите на жилища, пише асоциацията.
На фона на растящата дългосрочна
безработица и увеличаването на случаите на COVID-19, „не е изненадващо,
че все повече притежатели на жилища
търсят облекчения“, коментира Майк
Фратантони, главен икономист на MBA,
в комюнике.
Процентът на притежателите на жи-

лище, които са започнали да искат отлагане на плащанията, все още е сравнително нисък, но

ръстът се случва
въпреки че икономиката проявява признаци на възстановяване, а това показва колко неравен е обратът. Нетното богатство на американските домакинства
достигна нов рекорд от 123,5 трлн. до-
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лара през третото тримесечие, а почти
4 млн. души са безработни повече от 27
седмици.
Собственици на жилища отлагат плащания въз основа на американската
програма за отлагане на плащанията,
която започна през март и позволява
на притежателите на ипотечен кредит
да не плащат до една година без наказание.

Общият процент на заемите, по които има отлагане на плащанията, е намалял до 5,48% в седмицата до 6 декември
спрямо 5,54% предишната седмица. Но
броят на кредитополучателите, които
се стремят към спиране на плащанията,
е нараснал до 0,12% от всички ипотечни кредити, най-високото ниво от август насам, съобщава MBA.
С проточването на пандемията времето за някои кредитополучатели изтича. Потребителите, които са спрели
плащанията по заемите си, трябва да ги
възобновят догодина, в някои случаи
още в края на март. Когато това се случи, много собственици на жилища ще
бъдат изправени пред труден избор –
дали да плащат ипотечния си кредит, да
убедят банката си да смекчи някак условията по заема им или да спрат плащанията.
Кредитополучателите, изложени на
най-голям стрес, са тези, които обикновено са най-бедни и са се възползвали от правителствени програми, позволяващи им минимална първоначална
вноска за жилището им.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада казва скоро за
ваксините на „Модерна“

З

дравните власти в Канада увериха, че скоро ще са готови да
обявят дали ще разрешат втората ваксина срещу коронавирус. В
страната вече са получени последните документи от американската компания. Преди три седмици „Модерна“
отвори офис в Канада, а изпълнителният му директор Патрисия Готие
обяви, че фирмата е в непрекъснат
контакт със здравните служби на страната.

Призив към лекарите:
Не пътувайте за празника

Н

а фона на покачващите се случаи от коронавирус в Квебек,
Колежът на медиците призова
лекарите да спазват изискванията за
дистанция и да не пътуват в чужбина. Други професионални общности
също отправиха подобна молба към
членовете си. „В сегашната ситуация,
когато случаите в провинцията са по
над 2000 на ден, е неприемливо все
още някой да не се съобразява с директивите или да обмисля пътувания“, написаха от Колежа към медиците.

Арести заради смъртта
на затворник абориген

П

олицията в Канада съобщи за
няколко ареста на затворнически служители заради смъртта на абориген в един от затворите
в провинцията Нюфаундленд и Лабрадор. Броят на задържаните не се
уточнява. Джонатан Енош е на 33 години, той е починал на 6 ноември
след сбиване със служители на затвора. Той е изчаквал процеса срещу
него за убийство от първа степен на 88-годишна жена през 2016 година.

Медсестри в шок:
За Коледа - храна за кучета

М

едицински сестри от Квебек
бяха истински изненадани,
отваряйки подаръка от техния работодател - Университетския
болничен център. В него имало вагинален крем, боя за сива коса, храна за кучета и още няколко продукти,
чийто краен срок изтича през февруари 2021 г. „Обидно е“, оплака се една
от медицинските сестри в интервю за
местен вестник. Тя предпочете да запази анонимност, за да избегне евентуални
репресии.

Ръст на случаите на секс
изнудване в Квебек

Р

ъст на случаите на изнудване
със сексуални изображения регистрират от полицията в Гатино, Квебек. Локдаунът, самотата и
липсата на срещи с други хора са идеален климат за този вид тормоз, смятат органите на реда. Те отчитат огромен ръст на жалбите срещу този вид
престъпление. То се състои в това да
се заснемат кадри със сексуални сцени с някой, след което снимките да стават
повод за шантаж или искане на откуп.
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Klausau.com

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

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

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

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

888-383-8974,

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

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

Customer Service 1-877-338-1545
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Българче с илюстрация за
книга на Джоан К. Роулинг
X9-годишният Божидар има няколко

успеха в международни конкурси

Д

еветгодишно българче от Ловеч нарисува една от илюстрациите за новата книга на
световноизвестната
авторка на историите за Хари Потър - Джоан К. Роулинг. Божидар Варчев
е ученик в IV“а“ клас в ОУ „В. Левски“ в
Ловеч и е един от крайните тридесет и
четири победители, чиято рисунка ще
бъде включена в българското издание
на „Икабог“.
Организатор на конкурса за детска
илюстрация по историята е издателство
„Егмонт“ ЕООД. Джоан К. Роулинг написва преди повече от десет години книгата
като приказка преди сън за своите деца.
Днес тя споделя историята с читателите,
като кани за илюстратори всички деца
по света. Целта на авторката е чрез книгата да подпомогне борбата с пандемия-
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та, причинена от вируса COVID-19.
В обявения конкурс от издателство
„Егмонт“ за илюстрация към българското издание на „Икабог“ взеха участие 87
деца със 155 рисунки

Световната онлайн
премиера
на книгата се състоя на 10 ноември, а от
28 ноември по книжарниците излиза и
българското издание на „Икабог“.

„Бях изпаднал в депресия,
когато прочетох
всичките „Хари
Потър"-и, и отидох в библиотеката и видях
плаката за този
конкурс.
Набързо реших да
участвам и взе,
че ми провървя, и рисунката
ми е в книгата“,
разказа Божидар пред БНР.
А това не е първият му успех, защото
се оказва, че той е сред победителите и
в още два международни конкурса. Като
участник в АРТ-клуб „Гея“ с ръководител
Кремена Попова при ЦПЛР-ОДК-Ловеч,
той се класира на второ място в международния конкурс за изкуство „Различен поглед“, организиран в Сосновец,
Полша, в който взеха участие деца от
над 10 държави с над 3000 творби.

Като представител на АРТ-клуб „Гея“,
Божидар Варчев спечели и трето място
в международното биенале за детско и
младежко творчество „Знаменити и непознати личности – Марк Шагал“, организиран в Рибник, Полша, като стана
едно от трите класирани деца, представили България.
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Михаил от Великобритания
с „Книга за добрите идеи“
X„Искам да дам сила, надежда, вяра и финансова помощ

чрез кампанията Българската Коледа“, обяснява Михаил
хора са лъгани в България през последните години. Моята цел е да поема отговорност за случващото се в държавата
ни и чрез кампанията да спомогна, дори
и да е с 0.1%, за възвръщане на вярата в
доброто на хората, особено в Родината“,
обяснява Михаил. „Аз искам да дам сила,
надежда, вяра и, ако Бог е рекъл, финансова помощ чрез кампанията.“
Успехите до момента са налице - Мишо
има няколко онлайн срещи в училища с
много позитивна обратна връзка. Книгата вече има стотици изтегляния.

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Б

luba@bg-voice.com

ългарски студент във Великобритания започна кампания
за набиране на средства за издаването на книга, в която да
опише всичко онова, което е
научил в живота си. Михаил Георгиев е
роден през 1991 г. в Пловдив. Завършва
спортното училище ‘‘Васил Левски‘‘ с профил плуване, а след това поема към Великобритания, където завършва бакалавърска степен по спортен мениджмънт.
През всички тези години животът го дарява с много тъга и радост, благодарение
на които преоткрива един напълно нов и
непознат за него свят. По пътя си среща
много нови хора. Съмишленици или не,
те всички оказват влияние върху неговото личностно развитие.
Често губи и намира себе си по пътя,
но това, което го променя най-много
през тези „олимпийски цикли“, както ги
нарича Михаил, е спортният му хъс да
анализира

българския модел
на поведение

която да помогна на възможно най-много хора в България“, обясни още Мишо.
Той твърди, че книгата е всъщност
само началото на цялостния му замисъл.
Помощта ще се изразява в това да предаде наученото от него до този момент в
живота на други млади хора в Родината.
Но тази 2020 година - месеци преди издаването на книгата, Мишо решава тя да
е напълно безплатна, в електронен вид и
в подкрепа на Българската Коледа. Смята, че това е по-добрият начин да бъде
книга на доброто.
„Ръката ми започна да пише в нощния влак от Цюрих до Виена. Датата бе
12.04.2013 г., но идеята за книгата бе в
главата ми от много месеци преди това.
Не съм наясно доколко тя ще успее да
придобие популярност, но ще бъда щастлив, ако помогне дори и на неколцина
читатели. Хора, изпаднали в нужда, защото все повече от нас

Едва няколко метра по-надолу по улицата се замисля, че има две банкноти в
джоба си - една от 10 и една от 20 евро.
Решава да се раздели с първата, но не пожелава да вземе цветето...
„Осъзнавам, че много българи ще се
отнесат скептично. Разбирам, че много

Книгата за добрите идеи ще бъде
налична вече в два онлайн сайта
за книги BooksBG.org - Портал за
безплатни електронни книги на
български език и КНИГИ, ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ,Е-СПИСАНИЯ Библио.бг (biblio.bg).
Книгата може да се тегли напълно безплатно и от този линк:
https://bit.ly/3okZPyY

сме се превърнали
в човеци слепи

И не спира да търси отговора на въпроса: Защо толкова често Европа ни нарежда на опашката в най-престижните си
класации?!
Дали е разбрал ли?! Ето какво ни разказа младежът за себе си и идеята си за
„Книга за добрите идеи“.
„Преди седем години дойде идеята за
книгата, но тогава исках тя да е в хартиен вид и всички приходи от продажбите
да се разпределят след всички разходи,
както следва: 20% ще са помощ за деца
сираци в България, 20% за подпомагане
на пенсионери с покриване на част от
сметките им, 10% за осигуряване на

храна за бездомни
хора в България
10% за проект за уебсайт, който да подпомогне развитието на други добри
идеи“, обяснява Мишо.
,,След няколко случки в живота ми,
които ме промениха към по-добро, реших да започна собствена кампания, с

слепи от болка. Под „болка“ имам предвид това, че ние, българите, сме страдали, страдаме и ще страдаме. Страданието
за съжаление е неразделна част от нашето израстване“, разказа Мишо.
Благодарение на трудностите, които
изпитва в живота, Мишо взима решение
да избяга надалеч. Предприема обиколка из Европа с InterRail. Билет, даващ правото на 20 дни неограничено пътуване
из стария континент срещу сумата от 480
лева. Сам, с една раница на гърба, карта
на Европа, малко джобни пари за храна и
усмивка на лицето.
„В Будапеща, докато търсех карта на
града, се натъкнах на една възрастна
жена на видима пенсионна възраст. Тя
продаваше гербери. Държейки ги в ръцете си, чух как се молеше на Господ за
помощ. Случвало ми се е много пъти да
видя

измъчени хора,
които просят пари
Хора, които не смогват да си купят
хляб, не могат да си платят сметките за
ток и вода. Много пъти съм бил на прага
да им помогна с пари и храна, но винаги
нещо ме спираше“, обяснява младежът.
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Великобритания чака
700 000 болни на седмица

Н

ай-лошият сценарий за развитието на епидемията във Великобритания е, че до края на
февруари ще има близо 700 000 случая седмично, разкри публикация на
в. „Таймс“. Това е повече от три пъти
над настоящото ниво. При тези числа се очакват 20 000 приема в болница и 5000 смъртни случая на всеки 7
дни. Тези изчисления се обсъждат от
британското правителство като възможна последица от новия щам на коронавируса.

Руснаците избраха Путин
за политик на 2020 г.

Р

уснаците смятат, че президентът
Владимир Путин е политикът на
2020 година, сочи допитване на
Руския център за изследване на общественото мнение. За руски политик на изминалата година 38 процента от анкетираните посочват Путин.
В челото на класацията освен президентът влизат премиерът Михаил
Мишустин (17 процента), министърът на отбраната Сергей Шойгу (15 процента)
и външният министър Сергей Лавров (9 процента).

Преговори за Брекзит
и след Нова година

П

реговорите за Брекзит може
да продължат и след 1 януари.
Европейските преговарящи са
готови на това, въпросът е дали Великобритания ще се върне на масата, коментира източници, запознати с
разговорите. „Европейската комисия
е готова да преговаря до последния
полезен ден и нашата врата ще остане отворена, в случай че преговорите продължат след 1 януари. От наша страна
политическа воля има“, каза източникът.

Експлозия в Кабул
уби няколко лекари

Е

ксплозия в афганистанската столица Кабул уби няколко души,
сред които най-много лекари.
Други двама бяха ранени. Била е задействана магнитна бомба, прикачена към колата на лекари, работещи
за правителството, съобщи полицейски говорител. Насилието в различни
части на Афганистан се е увеличило,
въпреки че правителството и талибаните започнаха мирни преговори.

Арестуваха кмета
на Рио за корупция

К

метът на Рио де Жанейро Марсел Кривела бе арестуван по
обвинение в корупция. По информация на медията, в рамките на
разследването са били арестувани
още няколко души – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес,
бившият ковчежник на кампанията
на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Арестите са част от операция „Хадес“, разследваща корупционни схеми в кметството на Рио.
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Moderna или Pfizer/BioNTech:
Какви са разликите?
XКоя ваксина каква ефективност има и какви са страничните й ефекти?

А

мериканските
регулатори
разрешиха ваксината срещу
COVID-19 на Moderna Inc за
спешна употреба, а Европейската агенция по лекарствата
(ЕМА) трябва да вземе решение на 6 януари. САЩ дадоха одобрение в петък - седмица след разрешението за ваксината на
Pfizer и BioNTech.
Между двете ваксини има прилики и
разлики, които трябва да знаем, когато
станат достъпни.
И двете например използват технология за т.нар. информационна РНК (mRNA),
която съдържа инструкции за човешките
клетки да започнат да произвеждат протеини, имитиращи част от коронавируса.
Инструкциите стимулират имунната система да се задейства и така превръщат човешкия организъм във „фабрика за ваксини“, прогонващи вируса. Във ваксините не
се съдържа действителен вирус.
Изглежда, че

ваксините са с подобна
ефективност
Тази на Pfizer и BioNTech е показала около
95% ефективност за предотвратяване на
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симптомите на заболяването в последния
етап от проучването, докато ваксината на
Moderna е била около 94% ефективна.
И двете се поставят в две дози - при
Pfizer втората се поставя след 21 дни, а
при Moderna - след 28 дни. Много малко
участници, които са получили ваксината и
в двата опита, са се разболели от COVID-19
и почти никой не се е разболял сериозно.
Основната разлика между двете ваксини е температурата, необходима за поддържането им стабилни в дългосрочен
план.
Ваксината на Pfizer трябва да се съхранява при ултрастудени температури от
минус 70 градуса по Целзий (-94 по Фаренхайт). Ваксината на Moderna може да
се съхранява при стандартни температури на фризера от -20 по Целзий (-4 по Фаренхайт) до шест месеца.
Нито едно от двете мащабни клинични
изпитвания на ваксините не е установило
сериозни дългосрочни странични ефекти. Но ваксините имат малко по-различни краткосрочни профили на странични
ефекти.
Въпреки че ваксините не са сравнявани
директно, ваксината на Moderna изглежда е свързана с малко по-тежки случаи на
отпадналост, главоболие и треска за дендва след втората доза, особено при хора
на възраст под 65 години. Въпреки че не
се вижда от клиничното изпитване, ваксината на Pfizer е свързана с няколко случая
на тежки алергични реакции, след като е
пусната в действие във Великобритания и
САЩ. Най-малко двама здравни работници във Великобритания и двама в Аляска съобщават за тежки алергични реакции скоро след получаване на ваксината
Pfizer/BioNTech.
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Н

ов щам на коронавируса
стресна света. Той бе засечен
първо във Великобритания,
което стана причина десетки
страни по света да се затворят за идващи от Обединеното кралство.
България спря полетите от и за Англия, а
идващите оттам започна да подлага на задължителна карантина. Същото направи
и Канада.
В понеделник лидерите на Европейския съюз провеждат спешно заседание
за въвеждането на координирани действия срещу разпространението на мутацията на коронавируса.
Във Великобритания премиерът Борис
Джонсън свика спешно заседание на правителството, след като в неделя здравният министър Мат Ханкок заяви, че мутиралият вариант на новия коронавирус е
„извън контрол“.
Какво обаче представлява новият щам,
по-опасен ли е той и ще бъде ли необходима нова ваксина?

Новият щам на COVID-19:
Какво трябва да знаем?
XВъпроси и отговори за мутацията, която отново стресна света

Какво е различното?
Какво е по-различното в тази мутация
на вируса? Здравни експерти от САЩ и
Великобритания заявяват, че новият щам
на COVID-19 се разпространява по-лесно.
Това се дължи на възможностите му бързо да заменя останалите версии на вируса, както и че мутациите му засягат ключови части в състава на вируса. Според
лабораторни изследвания част от тези
мутации на щама увеличават потенциала
му, свързан с инфектирането на клетките
в човешкия организъм.
Все пак, по данни на ВВС, все още има
много неизвестни около новия щам, а
предприетите мерки във Великобритания целят ограничаването на разпространението му именно заради това.

Мутирал ли
е COVID-19 досега?
Да. Вирусът, с който световната пандемия започна от Ухан, вече не е същият,
който засяга милиони хора по света. Две
различни мутации в Европа от февруари
и средата на годината станаха основните
форми на COVID-19, които се разпространяват на планетата.
Откъде дойде тази мутация? Щамът се
характеризира с много високите си нива
на мутация – над двайсет. Асошиейтед
прес цитира данни, според които това
най-често се случва в една държава или
регион вследствие на събитие, превърнало се в масов разпространител.
По данни на ВВС най-вероятният първоизточник на мутацията е пациент с отслабена имунна система, който не е успял
да пребори заразата. Вместо това тялото

му се е превърнало в инкубатор за вируса
и му е дало възможност да мутира.

По-смъртоносен ли е
новият щам?
Към момента няма достатъчно данни в
тази посока. По-бързото разпространение на заразата може да стане причина
за по-висока натовареност в болничните
заведения. Експерти по биология и генетика от Центъра за онкологични изследвания в Сиатъл смятат, че най-опасна би
била мутация на протеините във външния слой на вируса, които да го направят
резистентен към антитела.

Ще трябват ли
нови ваксини?
Почти сигурно разработените досега ваксини на водещите фармацевтични компании ще действат и срещу новия
щам, заявяват здравните експерти.
Ваксините спомагат за това имунната
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система да се научи да атакува отделни
части на вируса. Това означава, че въпреки мутацията на части от него, ваксината
ще запази своята ефективност.
Проблем може да се появи, ако мутацията на вируса продължи толкова, че той
да може да избягва ефектите от ваксината и да остава заразен за хората. Според
специалистите това е най-опасният сценарий, свързан с разпространението на
новата мутация на вируса.
Заразен ли е новият щам за хора, които
вече са преболедували COVID-19? Вероятно, не. Това заявява изследователят от
Кеймбридж д-р Рави Гупта. Неговото мнение е подкрепено и от това на бившия директор на агенцията по храните и лекарствата на САЩ Скот Готлиб.

Налага ли се промяна
в основните мерки?
Не. Здравните експерти продължават
да препоръчват използването на маски,

спазването на дистанция и честата дезинфекция.
Докъде стигна и

колко бързо се случва
разпространението
на вируса? За пръв път новият щам е засечен през септември. През ноември близо
една четвърт от новозаразените в Лондон бяха диагностицирани с мутиралия
вирус, а днес те са вече близо две трети
от всички нови случаи.
По думите на премиера Борис Джонсън новият щам се разпространява със
70% по-лесно от досегашните му версии.
Няма достатъчно информация по въпроса къде точно се е зародила мутацията
и дали това се е случило при гражданин
на Обединеното кралство. Новият щам
може да бъде открит във всички точки на
Великобритания освен Северна Ирландия. Най-масовата му концентрация е в
Лондон и източната част на Англия.
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Българският борец Брендо,
който стана световна новина
XИсторията на Брендо е достойна да съперничи на холивудски сценарий
безследно след последното си публично
появяване в Софийския апелативен съд
през септември 2015 г. Това не му попречи впоследствие да напише книга и да
купи хотел „Рила“ в София от укриващия
се в Дубай хазартен бос и обвиняем Васил Божков.

Предстоящото дело
в Цюрих

П

БОРИС МИТОВ
„Свободна Европа“

реди няколко дни световните агенции разпространиха
новина за „пране на пари“,
„наркотрафик“, „швейцарска
банка“ и „български борец".
Дори само тези думи са достатъчни, за
да предизвикат сериозен интерес. Но
зад кратката новина се крие много поинтересна история, която може да съперничи на холивудски сценарий.
„Ръководени от Евелин Банев, за приятелите – Брендо, 40-годишен нахъсан
бизнесмен, станал милионер чрез спекула, българите се превръщат в брокери.“
Цитатът е от книгата „Нула Нула Нула“
на световноизвестния италиански писател и разследващ журналист Роберто
Савиано, чиито разкрития за мафията и
наркотрафика му издействаха смъртна

Евелин Банев – Брендо

Роберто Савиано, авторът на „Нула Нула Нула“.

присъда от Камората.
„Нула Нула Нула“ е названието за найкачественото бяло брашно, но сред наркотрафикантите означава нещо много
по-скъпо – най-чистият кокаин. Издадената през 2013 г. книга описва детайлно
световната мрежа в разпространението
на белия прах – от производителите в Латинска Америка, през брокерите, които
организират пренасянето му през океaна, до купувачите на едро в Европа.
Евелин Банев е единственият българин, споменат в „Нула Нула Нула". Савиано го описва като ръководител на група,
отговаряща за транспортирането на кокаин от Карибите, Африка и Испания за
няколко мафиотски фамилии в Италия.
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Факт, установен от карабинерите в Торино през 2005 г.
Седем години по-късно, през юни 2012
г., това разкритие довежда до мащабна
операция на антимафиотите от Милано.
Разкрита е престъпна мрежа, разпростряла се между България, Испания, Холандия, Словения, Румъния, Хърватия,
Финландия и Италия. Арестувани са около трийсетина души и са конфискувани
седем тона кокаин.
Междувременно срещу Брендо започват три паралелни процеса в три държави, по които той вече получи окончателни осъдителни присъди за наркотрафик
и пране на пари. Засега обаче не изтърпява нито една от тях, защото изчезна

Миналия четвъртък Евелин Банев се
оказа част от новина, разпространена от
Асошиейтед прес, макар името му дори
да не беше споменато в нея. Офисът на
главния прокурор на Швейцария обяви
края на 12-годишно разследване за пране на пари от наркотрафик с участието на
българската мафия. Обвинения бяха повдигнати на банката Credit Suisse, бивш
неин мениджър и още няколко заподозрени. Описаната от разследващите схема е действала най-вече в периода между 2004 и 2008 г.
Сред споменатите в обвинителния акт,
внесен във Федералния наказателен съд
в Цюрих, беше и „български борец". Бившите състезатели по борба се превърнаха в символ на организираната престъпност в България в първите години
след промените през 1989 г. Този генезис
беше описан накратко и в официалното
съобщение на швейцарската прокуратура от 17 декември.
Тя спести имената на обвиняемите, но
огласи подробности от разследването,
които разкриват достатъчно, за да стане
ясно, че то се е занимавало именно с групата на Евелин Банев. Бивш състезател
по борба от Тополовград, който е сочен
от българските и международните служби като активен участник в трафика на
кокаин в Европа през първото и началото на второто десетилетие на XXI век.
Брендо се издирва неуспешно от Интерпол от 2016 г. във връзка с трите му
неизпълнени досега присъди. Една от тях
беше произнесена от Касационния съд в
Италия през 2017 г. - за участие в организирана престъпна група, занимаваща се
с трафик на кокаин. Именно този факт
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Съдебното минало на Евелин Банев
Фактът, че ръководителят на споменатата престъпна група към момента
е неоткриваем за швейцарското правосъдие, също съвпада с обстоятелството, че Интерпол неуспешно издирва Банев от 2016 г. Последно той беше
окончателно осъден на 6 години затвор за пране на пари от наркотрафик
от Върховния касационен съд (ВКС) в
България през 2018 г. В Италия и Румъния пък го очакват присъди от съответно 20 и 10 и половина години зад решетките.
Той беше задържан в България през
2012 г. и предаден на италианските власти за началото на делото му там. Впоследствие те отказваха да го пуснат
обратно в София, където пък беше по-

Сн.: БТА, архив
Евелин Банев – Брендо

стъпило искане за екстрадицията му в
Румъния. В крайна сметка Банев беше
временно върнат от Италия, за да присъства на процеса си в България, и така
успя да изчезне.
През юли 2013 г. съдът в Милано за
първи път осъди Брендо на 20 години затвор. През септември 2015 г. Касационният съд в Италия отмени присъдата и я върна за доразглеждане в
Апелативния съд в Милано. На 23 март
2016 г. той обаче потвърди първото решение. През март 2017 г. Банев обжалва, но 20-годишната му присъда окончателно беше потвърдена от третата
инстанция на 8 юни същата година.
Междувременно през юни 2016 г.
българинът получи 14 години затвор

потвърждава, че споменатият от швейцарската прокуратура български борец
е именно Банев.

беше призован тогавашният председател на Комисията за финансов надзор
(КФН), бивш изпълнителен директор на
Българската банка за развитие (ББР) и ексдепутат от ГЕРБ Стоян Мавродиев.

Обвиненията на
швейцарската прокуратура
В официалното съобщение за края на
12-годишното разследване се казва, че
от началото на 2000 г., поне до 2012 г.,
неназованият български борец „управлява йерархична криминална структура, която се занимава с трафик на кокаин
и изпирането на пари от тази дейност".
Споменава се също, че е бил осъден на
„дълги години затвор“ в няколко европейски държави, сред които Италия, „където през 2017 г. е признат за виновен за
това, че е свързан с криминална организация“.
Въпросният българин е описан като
човек, генерирал и изпрал огромни печалби от трафик на тонове кокаин от
Южна Америка до Европа по въздух и
море. Швейцарските разследващи твърдят, че между 2004 и 2007 г. проследените от тях доходи от наркотрафик са били
внасяни в местни банкови сметки в банкноти в малки купюри с цел пране на пари
чрез закупуване на недвижими имоти в
Швейцария и България.
Разследването започва през 2008 г.,
като първоначално заподозрени са само
споменатият борец и работодателят му.
Вторият е осъден през 2017 г., след като
пренася 4 млн. швейцарски франка в колата си от Испания до Швейцария. Впоследствие кръгът от разследвани включва бивш банков служител, мениджър в
Credit Suisse, ръководителят на престъпната група, бившата му жена, финансови-

от съда в Букурещ по обвинение, че е
организирал внасянето на над 51 килограма кокаин на територията на Румъния. Година по-късно Апелативният
съд в румънската столица намали наказанието му на 10 години и половина.
В началото на 2013 г. Софийският
градски съд осъди на 7 години и половина Банев за участие в организирана
престъпна група, изпрала над 20 млн.
лв. от трафик на наркотици, както и за
извършването на повече от две финансови операции с пари, придобити отново от наркотрафик. На 17 март 2017
г. Софийският апелативен съд намали
присъдата на Брендо на 6 години затвор, която впоследствие беше потвърдена от ВКС.

Той така и не се яви
в съдебната зала

Сн.: БТА, архив
Над 300 кг кокаин бяха открити преди месеци в апартамент в Студентски град. Смята се, че зад тях стои
приближен на Брендо.

ят му съветник и още няколко души.
Ключова роля е имал бившият ръководен кадър в Credit Suisse, който е помогнал на престъпната група да изпере
около 16 млн. швейцарски франка, като
не е сигнализирал компетентните институции за съмнителния произход на
тези пари. Банката е обвинена за това,
че между 2004 и 2008 г. е нарушила редица разпоредби за противодействие на
прането на пари, включително собствените си вътрешни правила. Наред с това,
Credit Suisse не е откликнала на искане
от швейцарските власти за блокиране на
35 млн. франка на групата, вследствие на
което те са били преведени в чужбина.
Швейцарските власти смятат, че бъл-
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гарският борец е спомогнал за прикриването на престъпния произход на около 7 млн. швейцарски франка в периода
от юли 2005 до април 2009 г. Официалното съобщение на местната прокуратура от 17 декември уточняваше, че разследването по случая е било разделено
през декември тази година, тъй като „организаторът на групата“ няма как да бъде
открит в кратки срокове. Затова е взето
решение за внасяне на останалите обвинения във Федералния наказателен съд
в Цюрих.

Връзката със
Стоян Мавродиев
По делото през 2013 г. като свидетел

но в негово отсъствие стана ясно, че
подписът му стои върху пълномощни на
подсъдимата заедно с Брендо Десислава
Дишлиева и Владимир Дишлиев – баща
на убития й мъж Константин Дишлиев.
„Държа на разпита на свидетеля Мавродиев, доколкото има негови подписи
на документи, представени от „Куилин
венчърс“ и „Фиделити ентърпрайсиз“,
включително и документи, с които е дадено упълномощаване на Десислава Дишлиева и Владимир Дишлиев да представляват дружествата по банковите сметки
в „Еръм банк“, заяви тогава пред СГС наблюдаващият прокурор по делото Мариана Станкова, цитирана в официален протокол.
Мавродиев обаче така и не изясни
връзката си с въпросните две дружества,
фигуриращи в обвинението срещу Банев,
защото Станкова се отказа от разпита му.
Според тезата на прокуратурата Брендо
е извършил превод за близо 2 млн. лв. в
швейцарска сметка на „Куилин венчърс“
през 2004 г., които след това са преведени на „Фиделити ентърпрайсиз“.
Самият Мавродиев публично декларира, че Евелин Банев не му е бил клиент, но никога не коментира причината
да бъде призован като свидетел по това
дело, нито фактите по делото, свързващи
го със случая.
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А някой
кара колело...

ВЕНЦИ
МИЦОВ
В тоя тъп град няма достатъчно велоалеи.
И слава богу, че е така. Защото ако имаше достатъчно велоалеи, щяхме да караме колела като централноевропейците
- всички в един калъп, в една велоалея,
спазвайки правилата за движение, махайки като малоумни с лява и дясна ръка, сигнализирайки като вежливи зомбита останалите накъде сме тръгнали.
В този тъп град няма достатъчно велоалеи и карането на колело е нещо незаконно... Декадентско... Нещо, носещо лек аромат на хулиганство, на несистемност...
Преди време една банда изпя песен за
колелото.
„Един човек ме спря веднъж на уличка валеше дъжд.
Той каза ми със мен ела,
аз правя чудеса!
Повярвах аз и ний сега
сами вървим в пустинята.
Дъждът се лее из ведро,
а някой кара КОЛЕЛО!“
Няма да забравя кога чух ПИФ за първи път. Бях войник (ако се учудвате, бях в
казармата през 1999 година, влязох там
28-годишен). В края на 1999-а отидох на
един купон - предстоеше ми уволнение. А
на купона се слушаше само ПИФ.
Трябваше ми известно време, за да ги
харесам. И честно - това не бе любимата ми музика. Аз слушах Слеър, дъ Кюър,
Айндщюрценде Нойбаутен и Лайбах, някак се разминах с алтернативната вълна,
а ПИФ бяха точно това - по някакъв начин
гласът на Димо ми напомняше на Еди Ведър, а музиката им беше тъмна, меланхолична, но и хармонически изчистена и по
някакъв начин театрална.
Спомням си, че за първи път се засякохме някъде по морето - имахме общо участие - ако се не лъжа, във Варна, на входа на
Морската градина.
Може би след това сме се засичали веднъж-два пъти, но май това са всичките ни
срещи.
А днес Димо, вокалистът на ПИФ, си е
тръгнал. Качил се на това колело, на което не му трябват велоалеи, и поел към небето.
Не искам да пиша текст за смъртта.
Искам да напиша нещо за музиката на
отминалите десетилетия, която си отива
заедно с моето прокълнато поколение,
дръзнало да пробва да пробие дебелата
чугунена стена с крехките си глави. И за
стената, която не подаде и не рухна.
Да се кара колело срещу тази стена е самоубийство. Ако се засилите и се опитате
да я прескочите, ще се размажете в нея.
Ако се опитате да се засилите и да я разбиете, ще бъдете смачкани.
И тези, които дръзнаха да се пробват
срещу стената, си отиват един по един.
Помните ли ги?
Воев? Духи от „Херманс Уулф бенд"?
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Явор от „Гравити ко"? Пеци Гюзелев? Гошо
Минчев? Кембъла?
Помните ли тези хора? Всеки един от тях
се опита да удари тая шибана стена с главата си. И не за друго. А заради вас. За да
имате път напред, към светлината.
Грешката на всичките тези хора бе една те се опитваха да проправят път, който вас,
скъпи приятели, не ви интересуваше. Този
път бе пътят към свободния дух. Само че
вас този път не ви вълнуваше. Вас ви интересуваха други пътища. Които до един водят в ада. Защото бяха постлани с вашите
добри намерения.
Димо и неговите текстове и песни се опитваха да ви разказват различни истории.
Приказки. Да, имаше една такава песен на
ПИФ - „Приказка“, в която се пееше за любов... Но по един странен, стягащ гърлото
начин. Тези приказки, които Димо ви разказа, не счупиха стената. Но написаха върху нея онова, което са написали някога на
Бастилията - „Тук ще се танцува"...
...Знаете ли, колело не се кара лесно. Колелото изисква да пазите равновесие, да
внимавате със скоростта, да сте нащрек,
защото у нас автомобилите не се съобразяват много, особено ако са управлявани
от изнервени от собствената си еректилна
дисфункция комплексари.
За това да караш колело в днешно време е подвиг.
А аз се сещам пак за тази песен:
„Жираф един видях сега с вестник под ръка.
Дъждът се лее из ведро,
а някой кара КОЛЕЛО!"...
Денят е мрачен. Коледа идва, но не носи
радост. А аз седя и се чудя - къде сбъркахме? Какво точно объркахме по пътя, та се
случи така, че тези, които трябваше да бъдат героите на нашето поколение, ние убихме един по един. Не физически, а чрез
безразличието си.
Къде в историята на тромавото каране
на колело по неосветения и пълен с дупки
път ни писна и си казахме - не, тая няма да
стане, предпочитаме удобството на 20-годишните автомобили, които ще караме по
50-годишните закърпени пътища, заплащайки за това с нелепите си животи, които гаснат един след друг, за да не оказваме
натиск върху здравната система...
Седя и си мисля за ПИФ. И за текстовете на Димо.
„Почувствай камбаните!
Погледай вятъра за миг поне"...
Да се кара колело на тоя вятър и студ навън е трудно. Декември е. Температурите
са около нулата.
А така ми се иска да видя онова, което
пеят ПИФ - как именно в този непрогледен
мрак, как именно в тази безнадеждна минута навън изведнъж се появява кит, който
продава сладолед.
Точно като в текста на „Колело"...
Толкова много песни ще останат ненаписани, скъпи приятели.
И толкова истории - неразказани... Че
щеше да е тъжно, ако ние имахме нужда
да ги чуем.
...Да се кара колело днес е трудна работа. А героите, които се опитаха да ви накарат да се пуснете с всичка сила, отчаяно и
безразсъдно с голи ръце срещу непреодолимата бариера, вече ги няма...
А които са все още тук, ние смятаме за
луди...
Това не е реквием! Не е другарска жалейка!
Това е текст за карането на колело.
Лек път към небето, Димо от ПИФ.
...И все пак някой кара колело....
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„За празниците си стойте вкъщи, яжте, пийте
и се пазете.“

Математикът Николай Витанов, който е част
от щаба за борба с коронавируса, със съвети
към българите преди Коледа и Нова година

„Нека да оставим настрана г-н Бойко
Борисов и трябва да му прошепнем, че
стилът на Лукашенко вече не е на мода.“

Бившият президент на АЛДЕ Греъм Уотсън
във видеоприветствие към делегатите на
онлайн конференцията на ДПС

„Много се притеснявам Мария
Бакалова да не вземе случайно да
спечели „Оскар“, защото дружно ще
й натоварим живота с национални
очаквания во веки веков, при това от
най-добри чувства.“

Журналистът Драгомир Симеонов
по повод очакванията българката
да бъде номинирана за престижната
статуетка
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„Отказах да стана президент на България.“

Руската легенда с български корени Филип
Киркоров разказва в руско предаване как през
2000 година новоучредена българска партия
му предлага да се кандидатира за президент

„Все по-често чувам за
някаква „Силиконова
долина“. Очевидно става
въпрос за Silicon Valley
- Силициева долина.
Наречена е така, защото там
се произвеждат силициеви
чипове, а не силиконки.“

Бившият депутат от СДС
Иван Сотиров във Facebook
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кг кокаин на стойност над 2 млн.
лв. бе заловен на границата между
България и Турция край Лесово.
Митничарите открили допълнително
монтиран метален капак над фабрична кухина в багажника на автомобил,
предназначена за резервната гума.
Той бил с белгийска регистрация и
бил шофиран от 22-годишен младеж.
В пригодения тайник са намерени
общо 22 пакета с кокаин.

$100 000 000
трябва да получи семейството на краля
на попа Майкъл Джексън, след като спечели делото срещу HBO. То
бе заведено, след като през 2019
г. тв каналът излъчи филма за великия изпълнител „Да напуснеш Невърленд“. Семейството се позова на
факта, че през 1992 г. Джексън подписва договор, според който НВО
няма право да разпространява
слухове за него.
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6,97
млн. км бе разстоянието между Земята и астероид с размер на самолет, който премина
край нашата планета. Диаметърът му бе изчислен между 26 до
52 метра. Скоростта, с която той
премина покрай нашата планета,
бе около 7,65 километра в секунда. Друг, по-малък астероид, премина по същото време близо до
Земята. Максималната му точка
на приближаване със Земята бе
около 791 000 км.

700 000
гледания в YouTube събра
само за три дни новият хит
на Роби Уилямс. В него той е
в ролята на Борис Джонсън
и влиза в нея, за да спаси
Коледа. Името на песента е
„Не можеш да спреш Коледа".
Във видеото, предрешен като
Борис Джонсън, певецът уверява, че въпреки ситуацията с
коронавируса хората трябва
да се насладят на празниците.
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Кожата на лицето:
Как да я опазим през
студените месеци
Почистването на лицето трябва
да е с щадящи средства

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

В

luba@bg-voice.com

инаги се радваме на красивата
зима - магията на заснежените
улици, тишината на мразовито утро, мистичното виене на
снежна виелица, мандарини и
украсена елха. Смяната на сезоните и ниските температури обаче се отразяват
неблагоприятно на кожата на лицето и
ръцете. И също както при грижата в топлите сезони, и през студените всичко се
свежда до правилното й подхранване и
хидратиране.
Ето няколко съвета.
Вероятно сте забелязали, че през студените дни чувствате кожата си по-суха
и по-бледа. Три са основните причини за
изсушаването й през студените месеци.
Те се характеризират с ниска влажност и
това често е главната причина за сухата
кожа. Вторият виновник са средствата за
отопление. Те

намалят влажността
на помещенията
и това допълнително изсушава кожата. И
третата причина, която не влияе благоприятно на хидратацията на кожата, но е
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едно от любимите ни занимания през зимата, е дългият и горещ душ или вана.
Има само един начин да изглеждаме
свежи и подмладени в снежните и ветровити студени дни - като запазим еластичността на кожата.
Почистването на лицето трябва да е
с щадящи средства. За всекидневното й
почистване най-добре е да използвате
меки тоалетни млека, богати на витамин
А. Ако сте свикнали да се миете, за целта използвайте преварена вода, наполовина разредена с прясно мляко. Такова
измиване е много подходящо за мазната
кожа. Забравете за лосионите със спирт,
можете да използвате тоник без алкохол
или меки гелове, а ако е суха или нормална, сутрин и вечер я обтривайте с тоалетно мляко.

Кожата около очите
е нежна и уязвима
Добра защита срещу студа е редовното й намазване със специален околоочен
крем, обогатен с витамин А и D. Ако го
нанасяте след сутрешния масаж, ефектът от подхранването ще е по-голям, защото гладната кожа веднага ще „глътне“
мазнината.
Независимо от типа на кожата ви, сутринта поне 20-30 мин. преди да излезете навън, трябва да си сложите дневния
крем. Купете си нощен крем с мазнини и
масла. Тези съставки намаляват обезводняването на кожата, което я предпазва от
изсъхване.
През студените месеци е добре да си
забърквате каши за лицето със сметана,
кисело мляко, всякакво растително мас-

Хидратиращи
зимни маски

ло - зехтин, слънчогледово олио.
През студените дни и шията се нуждае
от мазнина.

Топлите маслени
компреси ще я тонизират
Натопете многопластова марля в затоплен на водна баня зехтин или бадемово масло. След това леко изстискайте и я
поставете за 15 мин. Отстранете мазнината с памук, натопен в розова вода.
Деликатната кожа на устните изсъхва
най-бързо в студените месеци и е добре
да имаме подръка ексфолиант/скраб за
устни отделно от хидратиращия балсам,
за да изглаждаме напукванията. През зимата особено ценна съставка в продуктите за устни е маслото от карите (шеа).

С яйце
Смесете 3 с.л. зехтин и 1 с.л. ябълков оцет. Разбийте добре белтъка
на яйцето и го добавете към сместа. Нанесете на лицето и изчакайте 30 мин. Изплакнете с топла вода.
Яйцето съдържа много мазнини,
които ще направят кожата ви мека
и гладка. Зехтинът ще я овлажни
по естествен път, а оцетът ще стегне кожата, сякаш сте си направили
бърз фейслифтинг.
С банан
Тази домашно приготвена маска
помага за дълбоко овлажняване на
кожата на лицето. Така тя ще стане
по-мека, гладка и свежа.
Намачкайте 1 банан добре. Смесете го с ¼ чаша кисело мляко, прибавете 2 с.л. мед и разбъркайте,
докато се получи мека каша. Нанесете върху добре почистена кожа и
оставете да подейства за около 30
мин. Изплакнете с топла вода.
С витамин C
Смесете 2 с.л. кисело мляко, 2
с.л. портокалов сок, 1 с.л. бадемово масло и бъркайте, докато сместа стане твърда. Нанесете я върху
добре почистената кожа. Избягвайте деликатната зона около очите. Изчакайте 20 мин. и изплакнете
с хладка вода. Бадемовото масло
хидратира прекрасно кожата. Портокаловият сок я снабдява с витамин C, а киселото мляко избелва и
прави кожата по-блестяща.
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АНИТА ХРИСТОВА

ои ли са актуалните ботуши за
есен/зима 2020-2021? Стилни,
удобни, спортни - така накратко можем да опишем тенденциите при обувките, ботите и
ботушите за есенно-зимния сезон. Вижте кои са най-модерните предложения
за сезона.

Модерните ботуши
на зимата: Стилни,
удобни и елегантни

Едно от най-стилните и удобни предложения за есен/зима 2020-2021 са челси ботите. Те са на ниска подметка, с широк, леко повдигна ток. Най-често са без
цип, а с малък ластик. Височината им е
малко над глезените. Съчетават се добре с панталон или дънки, както и с понебрежни рокли и поли. Челси ботите са
идеални за жената, която е винаги в движение.

Цветните ботуши са хит на модния подиум
за есен/зима 2020-2021

Т.нар. милитъри боти периодично
са част от модните тенденции. Те имат
по-грубовато излъчване и не са за всеки вкус. Но ако харесвате бунтарската
мода, ще ги носите с удоволствие. Милитъри ботите са с големи грайфери и с
връзки. Съчетават се лесно с дънки, както и с по-небрежни рокли.

брежно-елегантни, комбинират се добре с пола или рокля, както и със скини
дънки. Можете да ги носите и с клин.
Цветните ботуши са хит на модния подиум за есен/зима 2020-2021, като тези
в тъмночервено доминират. Червените ботуши са секси и всъщност лесно се

Една от най-секси тенденциите за
есен/зима 2020-2021 са ботушите чорап
над коляното. Те почти винаги са на висок и тънък ток и се комбинират с къси
поли и рокли. Не са подходящи за ежедневието, но изглеждат много привлекателно и предизвикателно за свободното време.
Друга тенденция, подходяща повече
за ежедневния стил, са ботушите с широк и леко набръчкан чорап. Те са не-
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съчетават с много цветове палта и якета.
Друга цветна тенденция за сезона са ботушите с флорални мотиви и дори бродерии.
Те се съчетават доста трудно и обикновено отиват само на 1-2 тоалета от
гардероба ви, но пък приковават вни-

манието и няма как да останат незабелязани.
Сред актуалните тенденции тази зима
са ботушите с квадратен връх. Те излъчват особена елегантност. Предимството
им е, че са удобни и подходящи за дами
с по-широко стъпало, които не могат да
носят ботуши с остър връх. Най-често са
с нисък и широк ток и са много удобни.
Ако не харесвате класическата матова
кожа, то вероятно предпочитате велурените или лачени модели. Добрата новина е, че и двата попадат в топ тенденциите за есен/зима 2020-2021. Велурът е мек,
удобен и излъчва сдържана елегантност.
Лакът е по-екстравагантен. Мнозина
дори го определят като „крещящ“ и кичозен, но лачените ботуши имат своите
почитатели и изглеждат чудесно, ако жената, която ги носи, излъчва увереност.
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оледа е весела, пълна с радост и хубави изненади. И макар тази година пандемията
да ни отне много от очарованието й, има едно нещо, което остава – подаръците. Те са начинът да
покажем на близките си, че ги обичаме и
мислим за тях, да им доставим удоволствие и да предизвикаме неочаквани усмивки.
Но... всички знаем колко е трудно
това. И как в опита си да бъдем забавни и оригинални често бъркаме. Тогава подаръкът ни вместо да стопли хората, които обичаме, често отива в някой
шкаф, забравен завинаги. Ето няколко
съвета как да предотвратим това. А те са
лесни за изпълнение – никога не купувайте тези подаръци.

Домашен любимец
Да връчиш тържествено на някого, когото твърдиш, че обичаш,
нещо със зъби, свой собствен нрав, склонност към
драскане, хапане и нужда от хранене и дефекиране е доста лоша
идея. Голям е шансът
да му създадеш главоболия за няколко
години напред.
Освен ако не сте герои в някой сладникав
коледен филм за самотници, или не го подаряваш
на собственото си дете (което
пак може да ти излезе през носа), подарък домашен любимец може дълготрайно да развали отношенията с получателя, пише webcafe.
Може да ти изглежда като добра идея,
но ако не знаеш дали човекът иска и
може да се грижи за животно
вкъщи, ще обречеш и животното, и него на безрадостен съвместен живот. После и двамата
ще те мразят.

Ваучер
Да подариш хартийка за някого, та
било то и за безплатни стоки от любимия му
спортен магазин, си е жалка проява на отбиване на номера. Ако много държиш да подаряваш красиво опакована хартия, за която
си платил скъпо, по-добре да е билет за
околосветско пътешествие (невъзможно в момента. но все някога), билет за
концерт на любим изпълнител/група
(също с изчакване) или най-малкото за
скачане с бънджи, което - разбираемо
- ще трябва да почака по-топло време.
Другото си е чисто признание „исках да
ти купя нещо, ама нямах желание“.

„Купи си нещо,
аз ще го платя“
Това не е подарък, а още едно явно
отбиване на номера. Ако не знаеш как-
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Подарък за Коледа?
Да, но не и този
XНе купувайте тези неща, ако искате празникът ви да е наистина весел
во да купиш, има сто начина да разбереш, включително и с помощта на други
хора. Уста имаш ли? Имаш. Питай, разпитвай, консултирай се.
А ако толкова го закъсаш откъм идеи,
по-добре попитай човека директно. Да,
лишаваш се от фактора „изненада“, но
пак показва някаква загриженост и ангажимент, че си се дръпнал до
магазина или си изчакал куриера. Това е ценно за повечето хора и нещо, което касичката не може
да им даде. Не бъди
просто (проста) касичка.

или погледни насоките за жени. Шал не!

Книга
Освен ако човекът не ти е супер близък и не си го чул да търси някое уникално издание, писано на агнешка кожа
с кръвта на девствен гълъб през 12 век,
книгата винаги е риск (а ако отговаря на
горните критерии, трябва да си потърсиш нови приятели).

Не можеш да си напълно наясно кои
писатели са по вкуса на човека, дали
той вече няма дадената книга в библиотеката си (или някой скрит кашон, който да не можеш случайно да разгледаш)
и най-малкото - дали му остава време и
желание за четене. А и дори да си наясно с всички фактори и да откриеш перфектната книга, как ще си сигурен, че
още 5 човека няма да му/й подарят същата?

Нож
Историята на идиотските подаръци има
много лица. Но нож? Освен ако няма да го подаряваш на Беър Грилс или трайно
увлечен по ultimate survival преживявания човек или колекционер, ножът ще
го наведе на нали-се-сещаш-какви мисли. Произведение е на изпипан майстор? Не. Върху него са написани имената на всички ханове? Не. Дръжката е от
злато? Не (и ако имаш толкова
пари, защо купуваш такива
глупости?).
Ако подариш нож,
гледай да си близо до
вратата. А и запомни - нож не се подарява, освен ако не
си решил тотално да
прекратяваш отношенията си с човека. Ако
планът ти е такъв, трябва да знаеш, че коледните
раздели са кофти клише. Така
че подари нещо смислено като за
„сбогом“ и след Нова година спокойно
се отдай пак на ергенлък.

Шал
„Ей, колко хубаво“, може да пророни
сухо получателят на такъв, докато си мисли: „Супер, това ми е 11-ти за тая зима".
Бабите ги плетат, лелите ги шият, приятелите ги купуват и така шал след шал,
година след година колекцията расте.
Нека бъдем реалисти - за жена няма как
да нацелиш такъв, който да отива на някой от тоалетите й и тя вече да няма поподходящ. За мъж... Тук вариантите са
два: или е мъж от типа „1-2 шала стигат“,

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

1.800.894.6900 | BankFinancial.com
All credit products are subject to approval.
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Снимкa: Facebook

В църквата „Рождество“ във
Витлеем - мозайка с надпис „Сердика“
XЗащо старото име на българската столица е изографисано

над входа на пещерата, където се е родил Христос?

върти век са единствените останки от
оригиналната базилика.
Църквата „Рождество Христово“ е

поръчана от
императрица Елена

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА

Х

valeria@bg-voice.com

иляди поклонници всяка година се отправят по Коледа
към мястото, където според
светото писание се е родил
Божият син – Иисус Христос.
Върху пещерата в палестинския град
Витлеем е изградена църквата „Рождество Христово“.
Любопитен и слабо известен факт е, че
там има и българска следа. Върху арката вляво от входа има красива стара мозайка с надпис „Сердика“. Артефактът е
в чест на църковния събор в земите на
днешната българска столица София, свикан през далечната 342 г.
Храмът в днешно време е

реновиран и възстановен
Той се издига точно върху яслите на
Божия син. Мястото на това велико съ-

Снимкa: Уикипедия

битие е отбелязано с 14-лъчна сребърна звезда. Върху нея има надпис, който
гласи „Тук се роди Иисус Христос от Девата Мария“ ("Hic de virgine Maria Iesus
Christus Natus est").
Реставрирани са и мозайките по пода
и стените, датиращи още от 4-ти век.
Само малка част от оригиналните стенни
орнаменти е оцеляла до наши дни.
Мозайките, които са се съхранили,

Снимкa: Уикипедия
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включват изображения на Дева Мария,
ангелите, светиите Елеазар и Елуид, св.
Йосиф.
Други пана описват различни библейски сцени, включително апостолите,
които виждат възкръсналия Христос, и
мозайки в чест на църковните събори в
Антиох (341 г.) и Сердика (343 г.).
Красивите геометрични фигури от
късноантичните подови мозайки от чет-

Снимкa: Уикипедия

около 325 г. и е построена 330-333 г.
Геометричните мозайки са от пода на
тази оригинална църква от четвърти век.
Константиновата базилика е била унищожена в Самарянския бунт около 529 г.,
след което сегашната базилика е построена от император Юстиниан I. Стенните
мозайки са произведени през 1165-1169
г. по поръчка за възстановителни работи
от кръстоносния крал на Йерусалим Алмарих I (1163-1174) и чичо му византийски император Мануил I Комнин (11431180).
Творбата е подписана от Базилий
както на сирийски, така и на латински.
Църквата е била повредена при завладяването на Витлеем от кръстоносците
през 1244 г. и е била пренебрегвана през
следващите векове. През 1479 г. базиликата е подложена на реставрация, по
време на която остатъците от стенните
мозайки са измазани и остават скрити
до двадесет и първи век.
Поради разногласия между трите религии, които отговарят за базиликата,
сградата е затворена през 19 век.
Подовите мозайки остават покрити
под повдигнат под в началото на ХХ век.
През 2002 година е била застигната от
куршумите на израелската армия през
петте седмици на обсада, защото в нея
са намерили убежище около 100 палестинци.
Църквата „Рождество Христово“ е подложена на спешни реставрации през
2013-2019 г., което е довело до преоткриването на стенните мозайки. Сега те
са красиво реставрирани и видими за
посетителите на базиликата.
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Дядо Коледа, нека COVID-19
да свърши и да се прегърнем
XКакво искат малките американци от добрия старец за празника

И

ска ми се COVID-19 да
свърши, за да можем да
се прегърнем.“ Това е желанието на 5-годишния
Анди от Калифорния до
Дядо Коледа. Той е едно от многото деца
в САЩ, които изпратиха писма до добрия старец с искане да спре пандемията, да върне работата на родителите им и
животът да си тръгне постарому.
Антъни например пише на Дядо Коледа, че иска магически бутон, който да
може да натисне и той да го отведе далеч от уморената реалност на пандемията. Коледният списък на Жасмин е кратък и ясен: „Тази година бих искала

„

да дойде краят
на COVID-19
да има световен мир, контрол на климата и нов Xbox“.
В писмата си до Дядо Коледа децата от
САЩ все още искат играчки, дрехи, лего
и видеоигри. Но в година, изпълнена с
болести и несигурност, преглед на писма, адресирани до белобрадия старец
и събрани чрез кампанията „Дядо Коледа“ на американските пощенски служби, разкрива, че пандемията доста е натоварила психиката на децата. За това
пише Вяра Карими в публикация в сайта на CNN.
Някои молят Дядо Коледа да накара
коронавирусът да изчезне. Други искат
маски за Коледа. Трети пък пишат за предизвикателствата да ходят на училище
онлайн или как родителите им не могат
да си позволят да купуват подаръци тази
година, защото са загубили работата си.
„Скъпи Дядо Коледа“, написа Йона. „Не
искам нищо за Коледа, но бих искал да
ви попитам дали можете да ми направите услуга: Можете ли да намерите лекарство за COVID-19 и да ни го дадете, за да
спасим света. Благодаря ви.“
Пощенската служба на САЩ започва
да получава писма до Дядо Коледа преди повече от век. Операция „Дядо Коледа“ датира от 1912 г., когато Франк Хичкок, генерален директор на пощите по
това време, позволява на пощенските
служители да отварят и да отговарят на
писма, адресирани до Северния полюс.
Пощите дълги години са работили с доброволци, които отговаряли на нуждаещи се деца и им изпращали различни
неща от техните списъци с желания, припомня „Списание 8“.
През тази година за първи път USPS
(Пощенска служба на САЩ) публикува
на сайта си всички писма от операция
„Дядо Коледа“, с цел добри хора в цялата
страна да могат

да помогнат
на децата
и техните семейства.
Дарителите си избират писмо на дете,
което да „осиновят“. Попълват регистрационен формуляр. Купуват подаръците
и ги носят в местния пощенски клон. Пощенският служител проверява дали номерът на писмото съвпада с адреса на
детето и ги изпраща по пощата. От съо-

бражения за поверителност самаряните нямат достъп до адресите на получателите.
„Това, което прочетох в тези писма, е,
че децата наистина мислят за нуждите
на своя родител или за света, а не само
за собствените си желания (въпреки че,
разбира се, някои деца си искат и подаръците, както всяка година)". Това казва
за CNN Авитал Коен, детски психолог от
Атланта.
От октомври досега деца и възрастни в САЩ са изпратили над 10 000 писма и картички на Дядо Коледа - много от
тях отразяват трудностите през годината, казва Кимбърли Фрум, говорител на
USPS. Много дарители вече са се включили в кампанията и са влезли в ролята
на Санта Клаус за нуждаещи се семейства. Пощенските служители ще продължат да качват нови писма на сайта до 15
декември.

Анди, 5-годишен, от Калифорния, който поиска от Дядо Коледа Nintendo Switch за него и

малкия му брат: „Иска ми се с COVID да се
свърши, за да можем да се прегърнем“,
пише той.

Ето още няколко реда
от тъжните писма:
Кимбърли, 13 г., от Тексас: „Тази година е трудна за всички нас поради
СOVID-19. Моят втори баща е единственият работещ в семейството, но заради СOVID-19 вече не е на пълен работен
ден. Сега той работи по-малко и всички
пари, които получава, са за плащане на
наема и сметките. Родителите ми смятат,
че пиша това за своите братя и сестри и
за себе си, но аз искам да ги изненадам
за всичко, което са направили тази година.“
Савана, момиче от Масачузетс: „PS: съжалявам, ако съм
била лоша... Наистина е трудно
заради COVID-19 и онлайн училището...
Опитвам се да бъда добра. Надявам се,
че разбираш.“
Неа, момиче от Флорида: „Има
ли при вас COVID, къде сте? Ако
не, просто искам да ви кажа, че
имате късмет. Татко казва, че въпреки че е загубил работата си, все пак
ще намерим начин да празнуваме.“
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BG VOICE
  

Истински съпруг е този, който излиза
от автомобила и казва:
- Скъпа, ти паркира идеално. Мерцедесът и без това си беше ударен, котката отдавна едва се движеше, а това пък
дърво на никого не беше нужно.

  

Семейство пътува с кола. Синът пита
баща си:
- Татко, кой ти е казвал кога да сменяш
скоростите, накъде да завиеш, как да си
слагаш колана, когато още не си бил женен?

  

Две бабки нищят клюките пред входа.
- Вчера на главната паднал някакъв
балкон и пребил един човек.
- Ей, изпонастроиха всичко тези богаташи, човек няма откъде да мине спокойно! И кого пребил?
- Някакъв политик.
- Ейй, покрай тези избори навсякъде
плъзнаха политици, един балкон няма
къде да падне.

  

Да плачеш не означава, че си слаб!
Може да плачеш, щото си дебел...

  

Жена се кара на мъжа си:
- Не разбирам как може по цял ден да
стоиш в кръчмата!
- Ами... защо тогава обсъждаш неща,
които не разбираш?

  

Помислете за бъдещето си! Сложете
100 лева в летните си дрехи!

  

Безкрайно можеш да гледаш три неща:
как гори огън, как тече вода и как жена
си рови в чантата.

  

Екскурзовод, който заеквал, показвал
дивата Африка на туристите. Изведнъж
се затичал хипопотам към тях. Екскурзоводът развълнувано казал:
- Хип-хип-хип...
- Ура-а-а!- извикали туристите.

  

Всички момичета мечтаят за принц на
бял кон. В зависимост от темперамента,
едни мечтаят за принца, а други за коня.

  

В семейството на момичето очакват
сватовете да дойдат и поискат ръката й.
Майката дава последни инструкции:
- Като влязат хората, недей да коленичиш пред зетя, и като му целуваш ръка,
да проплакваш „Спасителю мой!“ Достатъчно е да ги поздравиш с „Добре дошли.“

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
- Ще умрете беден, сам и ще страдате
жестоко.
- Извинете, не ви чух, какво казахте?
- Казвам, че исканият от вас кредит е
одобрен. Подпишете тук и тук.

  

- Имам две новини, добра и лоша.
- Целият съм в слух.
- Разделяме се, повече не ми пиши и не
ме търси!
- Разбрах. А каква е лошата?

  

Изпращат английски шпионин в България, с маскировка като чужд студент.
След два дена го разобличават и го
връщат обратно.
- Как те хванаха? - питат го шефовете
му.
- Ами, на лекциите всички спят, а аз си
водя записки и ме разкриха.
Пращат друг шпионин, той се връща
след месец.
- Как те хванаха?
- Ами, на лекциите всички спят и аз
спя. В общежитието всички пият, а аз уча
- и ме разкриха.
Пращат трети шпионин, той изкарва
половин година и се връща.
- Тебе пък как те хванаха?
- Ами, на лекциите всички спят и аз
спя. В общежитието всички пият и аз
пия. Обаче като дойде сесията - всички
си взеха изпитите, а мен ме скъсаха на
английския. Нямах прасе.

  

- Защо господ е създал блондинките?
- Защото овцете не могат да ни донесат
бира от хладилника.

  

Ловец с твърде богато въображение
разказва на приятели как в неделя ударил заек и две яребици.
- Стрелях само по една яребица, но падайки, тя се блъсна в летящата под нея и
я повали на земята.
- Гледай ти! - скептично се усмихва
един от групата. - А кой знае как си ударил заека!
- Там работата е съвсем друга - спокойно продължава ловецът. - Патронът
ми бе с подсилен заряд и след изстрела
пушката страшно ме ритна в рамото. Аз
паднах и смачках с тежестта си бягащия
край мене заек.

  

- Иванчо, спрегни глаголът гласувам.
- Аз гласувам, ти гласуваш, той гласува,

тя гласува, ние гласуваме, вие
гласувате!
- А „те“?
- Те после ни разкатават мамата, госпожо!

  

- Защо изоставяш мъжа си?
- Защото ме заблуди! Едно
време ми разправяше, че в
леглото е като орел!
- И какво?
- Ами аз да не съм орнитолог? Откъде да знам, че орлите правели секс веднъж в годината?

  

коледна украса - гирлянди на сърчица.
Качих се до гинекологията, че ми стана
любопитно....

  

На обикновените хора им излиза ечемик на окото, а на веганите - лимец.

Най-големият рибар-карък в света отпразнува десетгодишнината на своя червей...
Двама пият. Единият става, излиза и се
връща с мокри обувки.
- Дъжд?
- Не, вятър!

  

- Чувам, че втори път си се омъжила.
- Да. Но се притеснявам, че той е доста
по-млад от мен.
- Не се тревожи. С твоя характер бързо
ще се състари.

  

Класна работа. Преподавателят зорко
следи и от време на време гони по някой
преписвач.
Влиза негов колега:
- Какво? Пълно ли е с любители на преписването?
- Любителите са вън! Тук останаха само
професионалисти!

  

Една жена се явила на интервю за стюардеса. Служителят я попитал:
- Защо се ориентирахте точно към тази
професия?
Тя отговорила:
- Ами защото в самолета ще се запозная с много мъже!
Оня се шашнал:
- И само за това?! Ами, че вие може да
се запознаете с мъже и в някоя кръчма!
Тя се аргументирала:
- Да де, ама в самолета няма къде да
избягат!

  

Вчера ходих в кардиологията и гледам

Виц в снимка

  

  
  

В последно време детето много яде
кренвирши, страх ме е да не стане вегетарианец...

  

- Що ревеш, бе?
- Заради лука...
- Е-е-е, вие, веганите, вече прекалявате!

  

Баба се хвали на внучката си:
- Снощи пак цяла нощ сънувах, че летя.
- Ама, бабо, колко пъти да ти казвам,
че твоите хапчета са в другото чекмедже!

  

Двама приятели вървят по улицата.
Единият вечно сърдит и недоволен. Приятелят му решава да го зарадва и вади
десет лева:
- Пешо, вземи, братче, тия десет кинта
и хапни и пийни за мое здраве!
Пешо го поглежда сърдито:
- По-смачкани не можа ли да извадиш?

  

Между приятелки:
- И в този момент аз се съблякох до
кръста.
- От горе надолу или от долу нагоре?
- От двете страни!

  

Обаждане в радиото:
- Здравейте! Казвам се Петя и искам да
пожелая на моя шеф Дядо Коледа да му
подари торба прeзервативи.
Водещият:
- Сигурно му желаете много секс през
новата година?
Петя:
- Не, желая такива идиоти да не се размножават повече!

  

- Имам чувството, че всички ме мразят!
- Не драматизирай. Мразят те само
тези, които те познават.

Кръчмарска мъдрост:
- Истинският приятел не те изнася от
кръчмата, а пълзи до теб.

  

  

Доказано е научно, че мъжете са умни
същества. Но едва ли всички от тях знаят
как се вади сутиен през ръкава!

- Какво ядат канибалите по време на
пости?
- Вегани.

  

  

Урок по рисуване. Учителката:
- Пепи, какво рисуваш?
- Дева Мария.
- Я да видя! Майко Божия!

  

Катаджия спира пиян шофьор и му
прави тест. Показал му дрегера:
- Виж - 2,45!
- Оле-ле! 3 без 15? Мойта ша ма убий!

  

Знаете ли, че:
Като разместиш буквите на КОВИД 19
се получава 19 ВОДКИ.

70% от българите не вярват, че любовта съществува. Останалите смятат, че
вече са я изкарали!
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е
б р а х те , ч
- Ко га р а з
ви няма
в ръ з к ата
бъ д е щ е ?
пря д а ми
- Ко гато с
ц о в е т е .. .
лайква ви

  

Магията на празниците
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ОВЕН

Не се очертават остри конфликти на работното място.
Вероятно ще се изненадате от
ефективността на някои нови
начини да печелите пари,
което ще се окаже полезно за вашите спестявания в дългосрочен план. Щастие в любовен
план се очертава за вас. Ще е добре да прекарвате повече време с любимите ви хора, да ги накарате да се почувстват обичани и да знаят, че
винаги има някой, на когото могат да разчитат.
Ще можете да осъществите своите идеи и работни проекти.

ТЕЛЕЦ

Но позволявайте разговорите с колегите да бъдат обект
на чести и дълги прекъсвания
на работния ви процес. Този
период ще бъде благоприятен за вас от финансова или бизнес гледна точка. Ако отдавна искате да започнете нов бизнес,
това може да е подходящият момент да го направите. Препоръчително е да поддържате позитивно отношение, тъй като това със сигурност
ще ви помогне в личните отношения. В случай,
че сте неангажирани, ще накарате доста хора да
ви оценят по достойнство.

БЛИЗНАЦИ

Професионалната ви стабилност ще се увеличи. Бъдете
изключително предпазливи,
защото вероятно периодът
ще се окаже напрегнат. Ще се
наложи да разгледате внимателно финансовите инвестиции, които сте направили в миналото, за да разберете къде се намирате в момента
във финансово състояние. Мнозина от вас едва
ли ще се радват на цветуща любов, по-скоро ще
бъде пиперлива. За сметка на това самотните
ще имат шанса да превърнат приятелските си
взаимоотношения в любовни такива.
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РАК

Безработните да очакват
нови и изгодни предложения
за работни позиции. С известни дребни перипетии, работният процес ще върви гладко и безпроблемно, обаче ще бъде изпълнен с
опасения за управление на парите. Опитайте се
да не правите големи разходи или инвестиции
и ако е възможно, избягвайте да давате пари
назаем. Семейните ще подобрят взаимоотношенията си, само ако намерят смелостта да се
изправят пред определени теми, които досега
са били отбягвани.

ЛЪВ

Надграждайте
доверието
във връзката си, като говорите откровено с човека, който
обичате. Бъдете внимателни,
тъй като вашите колеги няма
да могат да ви подкрепят. Покажете своите
професионални таланти, това ще ви помогне
да постигнете напредък в кариерата. Възможно е да похарчите пари за нещо ненужно в момента, за което може би ще съжалявате по-късно. Обърнете внимание на спестяванията си за
извънредни ситуации и за осигуряване благоденствие на вашето семейство.

ДЕВА

Може да ви липсва подкрепата на вашите близки, но за
сметка на това приятелското
ви обкръжение ще ви подкрепя. Неангажираните могат да очакват относително добър период. Вероятно нещата в работен план ще се променят
към по-добро въпреки тягостната атмосфера.
Необходимо е да поддържате дипломатични
отношения с колегите. Избягвайте прибързани
и нелицеприятни действия, само за да спечелите бързо пари, тъй като това може да се отрази
негативно върху репутацията ви.

ВЕЗНИ

Битови дребнавости ще допринесат за скандали в семейно отношение. Очертават се и конфликтни точки
с родственици. Има вероятност да допуснете неща, които са извън работната дисциплина, а това може да доведе до
сериозни последствия. Така че бъдете внимателни какво говорите. Много е важно да бъдете внимателни при харченето на парите си и
да водите контрол върху спестяването им. По
възможност не теглете кредити, не ипотекирайте имущество и не влизайте в заеми.

СКОРПИОН

Брачните двойки ще трябва
да положат огромни усилия
за подобряване на отношенията си. Отделете малко повече внимание на партньора
си, поговорете и изчистете недоразуменията помежду ви. В професионален план ще имате добро развитие. Съществуват шансове да реализирате някои от своите идеи, ала е необходимо
това да стане постъпателно, е не наведнъж. Ще
имате някои добри възможности за инвестиции,
но трябва да внимавате при вземането на всяко
едно инвестиционно решение.

СТРЕЛЕЦ

В случай, че ви измъчва чувството, че не сте казали всичко на любимия си човек, ще се
наложи да намерите смелост,
за да го направите, изразявайки своите чувства. Имайте предвид, че може да
бъдете изправени пред сериозни изпитания в
работата, така че бъдете подготвени и за това.
Вероятно ще се наложи да работите съвместно
с няколко ваши колеги, вероятно по някой стар
работен проект. Възможно е да понесете някои
големи разходи за нуждите на вашето семейство.

КОЗИРОГ

Ако търсите начини да реализирате повече пари, ще бъде
необходимо да потърсите работа на непълно работно време. Влюбените ще трябва да
забравят някои търкания помежду си. На семейните ще им се наложи да преодолеят своите
неразбирателства, каквото и да означава това.
Муден и тромав период в сектор кариера. Така
че стегнете се и не се отпускайте. Тези, които
търсят работа или възнамеряват да заменят работното си място, ще трябва да отложат това за
известно време.

ВОДОЛЕЙ

Препоръчително е да управлявате добре финансите си и
да поддържате разходите си в
рамките на приходите си. Опитайте се да сведете разходите си до минимум. На влюбените двойки ще им
се наложи да изчакат малко, за да си възвърнат
хармонията. Повечето от семейните да бъдат
спокойни, ще им се предостави възможност да
затвърдят добрите си взаимоотношения. Преди всичко не допускайте да се разсейвате на работното място и се концентрирайте върху работните си ангажименти.

РИБИ

Ще бъде необходимо да определите вашите работни приоритети. Много е вероятно да
запазите удобната си позиция
по отношение на вашите финанси днес. Постарайте се да спестите достатъчно пари за спешни случаи за вас и семейството ви. Ако имате планове и мечти за бъдещето
ви с вашия партньор в дългосрочен план, сега
е моментът да си ги запишете и да си направите
план, по който да реализирате стъпка по стъпка всяка една цел. Звездите ще ви подкрепят в
това начинание.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Време е: Поканете
Коледата вкъщи

luba@bg-voice.com

оронавирусът ни постави
на колене - да се работи от
вкъщи, да се избягват пътуванията, да не се срещаме с
близките и приятелите си по
празниците – засега до началото на януари. Всеки един от нас обаче знае каква
неповторима атмосфера царува в дните
около Коледа и Нова година. Базари, украса по сгради, улици и магазини, светлини, усмивки на хората, концерти на
открито и на закрито, изложби и сценични изпълнения - живот в най-чист вид,
живот, пълен с красота и много емоции.
Но всичко това се промени заради
пандемията от коронавирус, която уби
повече от милион души по света. Светът
е различен и няма спор, че ограниченията във връзка с коронавируса трябва
да се спазват. И сега се налага по време
на така дълго чаканата Коледа да си останем вкъщи.
И въпреки че действителността потиска до голяма степен коледния дух,
нека не забравяме, че само от нас зависи да го съживим. Най-лесният начин за
това е да внесем уют и топлина, като поканим Коледа у дома!
Ето няколко идеи за по-комфортен интериор вкъщи по време на коледните и
новогодишните празници.
Първото, което трябва да направите, е

да си изберете цвета
на Коледа
Червеното и зеленото са класическо
предпочитание за коледно настроение,
но същия ефект можете да постигнете и
с други комбинации - синьо и бяло, златно и сребърно, червено и бяло, оранжево, червено и кафяво.
Тъй като трапезата е ядрото на семейството по празниците, внесете подобаваща топлина и гостоприемност. Ако
сте избрали конкретна цветова гама за
украсата на дома, координирайте с нея
покривката и салфетките. Друг вариант
е да я аранжирате тематично - битово,
зимно, библейски - или да заложите на
естествените материали, които придават особен уют. В средата не забравяйте
да поставите красива свещ и купа/кошничка с клонки, плодове, шишарки, оре-

XКак да направим коледните и новогодишните

празници по-уютни и безопасни

хи и панделки.
Свещите са предпочитаният аксесоар
за дома през студените сезони поради
ред причини –

вдигат настроението
и намаляват стреса
Създайте невероятна атмосфера с чаени свещи, поставени в красив свещник.
Изберете ги в тематичен коледен аромат – на ванилия или канела - ще сте изненадани от терапевтичното им действие.
Част от основите на декорирането
за коледната визия са възглавниците.
Тези, които имате вече и са с по-светли
цветове, ви съветваме да ги замените с
по-топли нюанси. Ориентирайте се към
цветове като охра, кафяво и кестеняво.
Ако пък домът ви е с по-бледи нюанси,
спокойно може да заложите на възглавници в оранжево или мъхово зелено.
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С настъпването на студените месеци
денят започна да намалява, а нощта –
да настъпва по-рано. Определете къде ще ви е нужна повече
светлина у дома и създайте своя кът за концентрация. Добавете малки лампички - използвайте LED
лампички, които могат да
висят по стените, или се
доверете на настолни малки цветни лампи с по-ниска
мощност.

Ще се влюбите в сенките
които светлината им ще рисува по стените на дома ви.
Запишете компилация с коледни песни. Започнете да правите „репетиции“ за
коледни сладки и ястия. На някоя мебел
поставете кръгла свещ с пръчици канела и купичка с потпури, а на масичката

за кафе – керамична фигурка и някоя
коледна книга. Окачете коледните
чорапи, звънчета или звезди
на периферни, но видими
места, например в антрето.
И след като освежите дома си и го превърнете в уютното и топло
местенце, няма нищо
по-удовлетворително от
това да се настаните удобно в любимия си кът и да започнете ново приключение с
нова книга в ръка. Време само за вас в
уютния ви апартамент или къща. Направете си топла напитка, запалете ароматни свещи, нагласете възглавниците, завийте се с одеяло и отворете новата
книга.
Потопете се в коледния дух и очаквайте чудесата на празника.
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Работа
Предлагам

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

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

Тел. : 224-600-1550
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
МЕХАНИК НА КАМИОНИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173,
Цена US$ 28.00, Зипкод 60172, Сервиз за камиони наема механици.
Предлагаме добро заплащане и възможност за развитие,извънреден
труд e възможeн . 7733223658
№18304
OO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner
Operators.Леки товари, отстъпки
на горивото, хладилни и сухи ремаркета, ифта, пермити. Коректно
отношение и бързо плащане. Signup бонус. Моля, обадете се на 847261-4912, ext.107. или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com Симона №18290

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

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 $1500+
weekly with good performance.
7736006850 №18296
ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007,
Малка транспортна компания
търси диспечер за Expedite
Loads. Опитът не е задължително условие. За повече информация свържете се с нас
днес! Phone: (815) 388 0004 Cell:
(224) 518 7032 2300 E Higgins
Rd Elk Grove Village, IL 60007
careers@tangraexpedited.com
2245187032 №18279
OWNER OPERATOR,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner
operators.
Предлагаме
hazmat,
expedited, сухи и reefer товари. Добро и коректно заплащане. Моля,
обадете на за повече информация на
телефон 847-261-4912, ext.107 или
ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18291

BOX TRUCK DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся
шофьор за box truck Class C. Може
с книжка от WA или MA. Заплащане
между $1200-2000 зависи от желанието за работа. Препоръчително
с опит. Тел. за връзка 630-930-1955
№18274

МЕХАНИК ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106,
Shop in Bensenville търси да
назнаци механици с опит и без
опит на пълен работен ден. За
повече информация се обадете
на 312-735-2532 - Габи или Иво
№18273
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. Найдобро заплащане до 70ц/м. За контрактор/диспечер 20 год в бизнеса.
7734128280 №18263
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фирма
за почистване на домове и офиси
предлага почасова работа. Изисква се собствен автомобил и опит
текстваите на 224-334-1818. №18272

DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся
диспечер с опит за работа с dry van.
Само от US. Моля не звънете ако
не сте в United States. 8476680373
№18248
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We have
driving jobs that will fit your lifestyle
and help you earn what you need.
Regional, Local and Dedicated, Van
reefer, Solo, Team. Please call Simona
at 8472614912 ext.107 №18258
SHOFIOR ZA STEDI,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофьори за стеди Riffer курсове
от: IL-ID ,/ WA-IL , 3 на седмица-4000
мили гарантирани, 2020 Freightliner
full loaded, New 2020 Trailer. Reffers,
заплащане 0.60.-0.65 cents , Hazmat
и tanker endorsement е препоръчително. 7738274439 №18221

$$$ CDL DRIVERS$$$,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007,
Kompaniq nabira CDL class A shofiori
za stedi kursove, kakto i za pick up and
delivery. Novi kamioni, mnogo dobro
zaplashtane, vseki weekend v kushti.
Za poveche informaciq 3122082222
№18292
ШОФЬОР ЗА КАМИОН,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся
шофьор за камион с хартиен логбук
7739344547 №18265

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

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

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985
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CDL 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 $350 per day. Safety
bonus weekly. Weekends home - 630857-8397 №18231
TEAM DRIVER 0.75CPM,
Цена
US$
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 ILCO 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
НАБИРА CDL DRIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI
Trucking INC набира шофьори със
CDL за long distance, regional, local
и drop and hook товари , заплащане на пълни празни мили 0.60$ .
Предлагаме камиони Volvo 2021 IShift , за повече информация офис в
Schaumburg : Иван Стоянов 727-4887987 №18211
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка
компания предлага работа за Owner
Operators! Midwest; 24/7 Dispatch;
Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787
№18192
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047,
Small trucking company is hiring a
dispatcher with experience for its Lake
Zurich office. Need fluent English and
computer and sales skills. For more
info call 773-580-4032 №18190
DISPATCHER NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047,
Small trucking company is hiring a
dispatcher with experience for its Lake
Zurich office. Need fluent English and
computer and sales skills. For more
info call 773-580-4032 №18191
МЕХАНИК НА КАМИОНИ,
Цена US$ 25.00, Зипкод 60439, Сервиз за камиони наема механици.
Опита е предимство. Предлагаме атрактивно заплащане и възможност
за развитие, допълнително квалифициране както и извънреден труд.
7737579056 №18198

CLASS A CDL DRIVER,
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We
are looking for an experienced and
responsible OTR truck driver for reefer
and Dry Van *Contact Mira at 773-9973998* №18166
CDL CLASS A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Small
Family Owned Company is looking to
fill a driving position ASAP! $275 Day
pay rate! or 30% of load rate Midwest
loads, Home on weekends! Volvo
Automatic. Must have: CLASS A CDL,
2 Year Minimum experience. Clean
Driving Record.Call Geri at 708-8318432 between the hours of 8 am- 7 pm
CST №18206
ОО И ШОФЬОРИ, ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьор и
собственици на камиони! Midwest
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече информация се обадете на 708831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007,
Търсим шофьори за pick up и delivery
от понеделник до петък регионално
midwest (no east coast). Заплащане
$1500/седмица -$300/ден ( до 2000
мили ). Tel 847 640 8171 №18174
CDLDRIVER$0.60,$0.70,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro
zaplashtane i dobri mili. Garantiram
$1,800 per week! Shte bydite dovolni
ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690
Evgeni 2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya
CDL driver s opit i chist record.
Plashtam $0.62 na milya, kato za
7 dena garantiram $1,800 salary.
Korektno i profesionalano otnoshenie.
2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся
отговорен CDL Hazmat шофьор на
камион I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение.
7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ,
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving
company наема помощници носачи
на вещи и мебели. Предишен опит
не се изисква. Full time and part time.
Атрактивно заплащане в брой.Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звънете на тел.2243108907Слави. 2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспортна компания предлага работа за CDL class A шофьори и
собственици на камиони! *Midwest
Accounts! *Strong 24/7 Dispatch!
*Предимно леки товари! *Direct
Deposit всеки петък! * Намаления за
гориво - до $0.70 /галон. Обадете се
днес! ***847-665-9273 или 847-4838787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER
OPERАTORS - Цени над $3 на миля.
Компанията предоставя Fuel карти
с големи отстъпки- 40-80 цента на
галон, 10% диспеч. Заплащане всяка
седмица. Моля обадете се на 773538-3818 №17863
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ХАМАЛИН ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания специализирана в
преместване на вещи и мебели
наема на пълно и непълно раб.
време.Автомобил е предимство
и носи доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой. Пишете на имейл
slavtchokerelski@gmail.com
или
звъннете на тел.2243108907-Слави
2243108907 №17926
CDL-A DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth
автоматик с dry van. Хубави мили,
лично отношение. 8476680373
№17752
SAFETY,
Цена US$
0.00, Зипкод 60018,
Trucking company looking for Safety
person with experience. Part-time
with possibility for full time. Serious
inquiries only. 8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia
Shofior (solo) c \”double/triple\”
endorsement.Rabota okolo Chicago.
Moje da e vsiaka vecher v kashti.Tax
1099 forma 6304409199 №17755
COMPANY DRIVER,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 30% от товарите.Ново волво автоматик.Перфектни условия
2243882400 №17625
SOMEWHERE ELSE
OFFICE ASSISTANT ,
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Office
assistant needed . Harrisburg, PA.
Must have valid DL and good criminal
background 3039748716 №18219
ФЛОРИДА
CDL A CLASS ,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 33601,
New automatic trucks OTR Bonuses
Weekly pay Direct deposit 7738990137
№18196
COAST TO COAST
RABOTA V-V FABRIKA,
Цена US$ 15.00, Зипкод 17104,
Predlagame $15 na chas i $22.50
over time rabota v-v fabrika,
Predostavyame
ziliste
www.
tocconsult.com 3039748716 №18307
TRUCK DRIVER NEEDED ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стар
камион в изправност търси опитен
шофьор , който знае да кара Ръчка
. С хартиен logbook = възможност
за повече мили .Peдовни товари за
FedEx и UPS ( hook and drop ) седмично заплащане . По предпочитаме на шофьорa може и Delivery . За
контакти : 773-747-0875 7737470875
№18309
DRIVER/OWNER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка
семейна фирма търси drivers/owner
operators.Седмично
заплащане
$1800-$2500,може и на ден.Възможност за купуване на камион на изплащане без лихва и down payment.
Честно и коректно отношение.10 години в бизнеса 7738187459 №18284
CDL A DRY VAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С
опит и чисто досие.Специално отношение.За контрактор/диспечер
20 год в бизнеса. Старт-веднага.
Каране и почивка- по договаряне.
7734128280 №18264

IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007,
A trucking company is seeking
to contract with experienced
independent owner operators in
the Chicagoland.Sing up bonus.We
offer expedited,dry and refrigerated
freight.Great pay,good inspection
bonuses.24/7/365 dispatch support.
Please call Simona at Tel:847-2614912,ext107 №18238
IOO NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our
OTR department has several full time
CDL A positions open for Owner
Operators. Steady shipments. Hazmat
and non hazmat accounts. Better pay,
time and miles. For more information
please call Simona at 847-261-4912,
ext.107 and ext.113. You can also
contact us at 247dispatchservice@
gmail.com №18239
COAST TO COAST,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner
Operators.Леки товари, отстъпки на
горивото, хладилни и сухи ремаркета, ифта, пермити. Коректно отношение и бързо плащане. Sing up бонус.
Моля, обадете се на 847-261-4912,
ext.107 and ext.113. или ни пишете
на
247dispatchservice@gmail.com
Симона №18242
IOO,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна компания набира Owner
operators.
Предлагаме
hazmat,
expedited, сухи и reefer товари. Добро и коректно заплащане. Моля,
обадете на за повече информация
на телефон 847-261-4912, ext.107
and ext.113. или ни пишете на
247dispatchservice@gmail.com Симона №18243
DISPATCHER HAZMAT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60177, Looking
for dispatcher with Reefer and hazmat
experience 2247241694 №18186
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
РАБОТА ТЪРСЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60171,
Гледам деца в моят дом в River
Grove.Предлагам домашна вкусна храна,занимания и следобеден сън.Информация на телефон
7739712024 7739712024 №18275
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, Диспечер с опит търси работа. За контакт
708 998 3851 Ext.101 №18162
CAREGIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога
да Ви замествам в почивните дни.
Имам опит и препоръки.Намирам се
в Mount Prospect.Тел.за връзка 224425-6746 №17703
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СВАЛЕТЕBG
СИ МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED
И ПУБЛИКУВАЙТЕ
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
BG
VOICE
СВАЛЕТЕ
СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ
БЕЗПЛАТНА
МАЛКА ОБЯВА
В РЕАЛНО
ВРЕМЕ

ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs
ПРОДАВА СЕ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Елате да
разгледате и да се влюбите! Отворена за посещение на 15-ти
ноември(неделя)от 12 ам до 2 рм.
Eднофамилна къща в Lake in the
Hills. Основно ремонтирана. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 коли. Много
добри училища. Ниски данъци. Цена
$222,900. Тел 847 854 8094 №18237
COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите
жилище в северозападните квартали на Чикаго, моля обадете се. Аз
не съм агент. Ще купите директно
от собственика. Тел: (847) 854-8094,
е-майл:
dimitrova07@yahoo.com
8478548094 №17940

НОВ ДВУСТАЕН АПТ,
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов
Двустаен Апартамент под наем
Дава се под наем 2-стаен апартамент в чисто нова сграда в
Проспект Хайтс. Всичко в жилището е абсолютно ново и модерно. Има басейн и фитнес. Голям
балкон, 3ти етаж. В наема влизат
отоплението и газта за готвене.
Само ток се плаща допълнително. Близо до плаза с магазини
и ресторант/бар. Жилището
е готово за нанасяне веднага.
За информация обадете се на
2248291787 2248291787 №17912
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CТAЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под наем oбзавeдeна cтaя в
гардeн aпaртaмeнт. Общо ползване
на хол и кухня с останалите квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електричество, internet,
gas, пералня и cyшилня) Близo
дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори
цeнa $390. Депозит за един месец.
8472223412 №18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава
се малък 1-стаен апт под наем в Елк
Гроув. Включено отопление. Балкон/
паркинг. Ламинатен под. Огледални
гардеробни врати. Басейн/фитнес
в комплекса. Асансьор в сградата.
Пералното е на същия етаж. Близо
до магистрали/голям парк/магазини/ресторанти. За информация, тел.
2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава
се самостоятелен бейсмънт от къща
във Franklin Park. Включва спалня,
кухня с трапезария и баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640
7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквартирант за споделяне на
двустаен апартамент в шилер парк.
Собствено парко място. Наем 500.
Шофьор на камион съм и отсъствам
в повечето време. За повече информация позвънете на 630 301 9985
6303019985 №17918
CONDO POD NAEM ,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2
bed 2 bath apartament pod naem v
arlington heights. Zvunnete na 84784-4435. 8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В
Palatine, собствени парко места,
камина и тераса, близо до магазини и магистрали, изгодна цена!
8472192272 №17826

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

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

ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
4 RENT 1BED AH,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60005, 4
RENT remodelled 1bed AH, terrace,
storage, parking, heat included. Close
to downtown and train. 3124511561
№18308
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,
Търся 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
floor, nice and sunny 3 bedroom
apartment in SKOKIE. Separate meters
for utilities. For more info call 773-3441468- Galina №18300
ДАВАМ ПОД НАЕМ,
Цена
US$
0.00,
Зипкод
,
Едностаен(1bdr.)
апартамент
в
ARLINGTON HIGHTS IL Обширен и
реновиран.LED осветление и вентилатори по таваните.Нова дограма.Нова баня и нова кухня с
място за маса.Пералня и сушилня
във апартамента.Балкон,склад на
етажа,боклука се хвърля на етажа,
паркинг,басейн.Отопл. е в наема.
Тел:347-543-6879 №18250
ДАВАМ ПОД НАЕМ,
Цена
US$
0.00,
Зипкод
,
Едностаен(1bdr.)
апартамент
в
ADDISON IL Обширен и реновиран.
Има асансьор в сградата. LED осветление и вентилатори по таваните.
Нова дограма, нова баня и нова кухня с място за маса. Балкон,склад на
етажа,паркинг,басейн.Отопл. е в наема.Тел:347-543-6879 №18251
ДАВА ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим
съквартирантки добър трахспорт
773 7463728 №18218

СТАЯ ПОД НААМ,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена стая под наем от приземен апартамент с три спални и две
бани.Хол и кухня се ползват общо
с останалите квартиранти..В апартамента има пералня и сушилня.В
наема е включено всичко-ток, газ
,вода,интернет,пералня.Намира
се в Elmood parк..Наемът е $500
7733879465 №17838

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
GLEDAM DECA ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam
deca v doma si v Hoffman Estate Za
poveche informaciq na tel: 224 659
1156 №18306
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся
кола под наем до $500 на месец.Автоматик.Модел и мили нямат значение. 3129256982 №17178
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ,
Цена US$ 590.00, Зипкод 60290, Професионална изработка на уеб сайтове или електронни магазини с Гугъл
оптимизация. Поддръжка и бъдещо
развиване на проекта. Достъпни
цени 5672442360 №18310
DISPATCHER ON DUTY,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60169, Диспечер 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 331-5518787 №18261
MAGICIAN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, илюзионист за детски партита tel. 708 415
0590 №18259
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт
на техниката във вашия дом.Компютри ,бяла техника,фърнес, телевизори.Готови сме да ви помогнем. Николай 6302200138 №18216

GLEDAM DECA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в дома си в Hoffman Estate
Предлагам домашно приготвена
храна, игри и забавления. Намирам се в близост до кръстовището на улиците Golf i Higgins Тел:
2246591156 №18169
COAST TO COAST
DRIVER LICENSE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шофьорска книжка, ID Card. Без
SS номер, без изпит. За туристи,
студенти, временно пребиваващи. Валидна 10 г. Тел: 847-854-8094
Е-майл:dimitrova07@yahoo.com
№18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплатни имиграционни услуги tel.
708 415 0590 №18260
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР,
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 60169,
Търся да купя трейлър. 53 драйвен
2246593189 №18288
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
ЗА ХОРА С ОПИТ,
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021,
Волво 610 Къминс N14 - 435 конски
сили. Трансмисия Super 10, 465 000
мили, производство 1998 (без електронен логбук) идеално техническо
състояние, 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 продаде с ремарке. 7738187459
№18285
SOMEWHERE ELSE
PRODAVAM VELOSIPED,
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176,
Prodavam Velosiped v mnogo dobro
systoqnie . Tel: 630 3865280 №17641
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Празнично печено
„Три в едно“

И

змийте котлетите и ги поставете в купа. Прецедете маринатата
от един буркан с кисели краставички и с нея залейте котлетите. Оставете ги така да престоят най-малко два
часа, но хубаво би било и повече, защото колкото повече стоят в тази марината, толкова по-вкусно става месото.
Измийте пилето, оставете го да се отцеди от водата и го намажете обилно
с масло и червен пипер. Сложете го в
средата на дълбока тавичка.
Извадете котлетите от маринатата и
ги подредете в тавичката около пилето.
Почистете печурките, измийте ги хубаво и отстранете пънчетата. Подредете ги в тавичката около пилето и между
котлетите.
Нарежете лука на шайби, а пънчетата
от гъбите - на дребни парчета, и ги раз-
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Продукти

Продукти

» пиле - 1 бр. цяло
» свински котлети - 4 бр.
» печурки - 1 кг
» кашкавал - 150 г
» лук - 2 глави
» вино бяло - 100 мл
» масло - 1/2 пакетче
» червен пипер - 1 с.л.
» черен пипер - 1 к.л.
» универсална подправка - 1 с.л.
зеленчукова
» вода - 300 мл
» марината - от 1 буркан кисели
краставички
» сол - на вкус

пределете върху котлетите и гъбите.
Поръсете всичко с универсална зеленчукова подправка, черен пипер и
малко сол.
Начупете маслото на парченца и го
поставете върху котлетите, гъбите и
лука.
Налейте в тавичката бялото вино и
водата.
Покрийте и загънете тавичката с фолио и я сложете в загрята фурна на 200
градуса за около 90 мин., след което
намалете температурата на 160 градуса и махнете фолиото.
Върху всяка печурка сложете парченце кашкавал и печете още около 30
мин. без фолио.

» блатове за торта - 3
бр. бели квадратни
» крема сирене - 500
г или маскарпоне
» сладкарска сметана - 500 мл
» пудра захар - 300 г
» кокосови стърготини - 30 г
» ананас - 1 консерва
» нар

Новогодишна торта
„Снежна целувка“

П

ригответе крема, като за целта разбийте с миксер сметаната
и пудрата захар. Прибавете на
малки части сиренето, като продължавате да разбивате до получаването на
гладка смес. Сипете и кокосовите стърготини.
Сокът от консервата ананас се отцежда в малка купичка, а част от ананасите се оформят на звезди с помощта
на нож.
Нарежете блатовете на ленти, които
се високи, колкото е и височината на
ринг от форма за кекс. Рингът се слага в
средата на поднос за торта.
Сиропирайте първите три парчета
блат със сиропа от ананаса. Поставе-

те ги плътно по вътрешната страна на
ринга. С шпатула вземете от крема и
намажете блатовете равномерно.
Дебелината на крема трябва да бъде
равна на дебелината на блатовете.
След това продължавайте, докато стигнете до средата. Намажете тортата и отгоре, като кремът трябва да се заглади
много добре.
Махнете ринга и намажете и стените
на тортата. Отгоре наредете звездичките от ананаса и украсете със зърна нар.
Сложете да стегне в хладилник.

Да ви е сладко!
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А знаете ли че... някога
гирляндите били от сребро
XИ още интересни факти за Коледа, които може да не сте чували

К

АНИТА ХРИСТОВА

оледа се нарежда сред найлюбимите ни празници,
но знаем ли достатъчно за
него? Сега, когато коледният дух напълно ни е завладял, ще ви разкрием кои са едни от
най-интересните факти за празника.
Първата възстановка на Рождество
Христово с живи домашни животни
създал свети Франциск Азиски през
1224 г.
В Англия пък Коледата е била забранена
през 1644 г. Пуританите твърдели,
че
празникът
подтиква към
п р а хо с в а н е .
Всички дейности, свързани с Коледа,
били забранени, включително и събирането на много
хора на едно място. Почти четири века
по-късно събиранията
за Коледа отново са ограничени, този път заради страшната зараза, която покоси света.
Празникът е бил забранен и в Бостън, от 1659-а до 1681 г. Забраната, наложена от пилигримите, била премах-
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През 1836 г. Алабама става първият щат в САЩ, който обявява Коледа
за празник, на който не се работи. Оклахома е последният щат, който прави
това през 1907 г. През юни 1870 г. Коледа става федерален официален празник в САЩ.
Коледните лампички са използвани
за пръв път през 1895 г. Песента Jingle
Bells е написана от Джеймс Пиърпънт
през 1857 г. Първоначално е наречена
One Horse Open Sleigh и е предназначена за Деня на благодарността.
А знаете ли, че някога гирляндите
са правени от истинско сребро! Така е
било в Германия през 1610 г.
Има два острова, носещи името на
празника - в Тихия и в Индийския океани.
Най-високото коледно дърво е било
в Сиатъл Вашингтон през 1950 г. - високо е цели 67 м!
Има страни, които могат да се похвалят с някои наистина
ната през 1681 г.
от губернатор сър
Едмънд Андрюс, но
едва през 19-и век
честването на Коледа
става обичай в региона.
В България Коледа е официално забранена до 1990 г.

Украсяването
на коледни елхи
пък се смята за възникнало през 16 век

в Германия, когато християните са започнали да украсят с тях домовете си.
Твърди се, че първият човек, който украсил коледно дърво, е немският
духовник, теолог и протестантски реформатор Мартин Лутер (1483-1546).
Според легендата той е толкова развълнуван от красотата на звездите,
които блестят между клоните на елха,
че донася вкъщи едно вечнозелено
дърво и го украсява със свещи, за да
сподели изображението с децата си.

странни коледни обичаи
Сред тях е Швеция. През 1966 г. на
централния площад в град Гавле била
издигната 13-метрова коза, направена
от слама. В навечерието на Коледа вандали я подпалили и тя изгоряла напълно. Постепенно това се превърнало в
една необичайна традиция. И до днес
местните жители продължават да издигат подобни сламени фигури, а подпалвачи се опитват да ги унищожат.
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Коледа е! Небесата се отварят
и желанията се сбъдват
XБоговица или коледник се казва содената питка, в която се слага сребърна пара
се прави предсказание
за здраве или болест

С

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

ветът е в хватката на коронавируса, а единствената светлина в тунела са идващите
ваксини. Лидерите очакват
трета вълна на COVID-19 и
тежки икономически рестрикции. Световната здравна организация отправи
препоръка да празнуваме в тесен кръг,
без големи семейни тържества или събирания. Всяко едно отпускане по Коледа и Нова година ще доведе до повече
заразени и следователно до повече фатални случаи, смятат вирусолозите.
Празничният дух някак трудно си пробива път между тревогата в очите на хората сред затворените градове и тъжните статистики. И със сигурност тази
година Коледа няма да прилича на никоя досега. За първи път сякаш светът
е застинал под маската на страха от неизвестното бъдеще и социалната изолация.
Независимо от това дали събиранията
на членове от различни домакинства ще
бъде възможно или не, трябва да разработим

Постни сарми с боб и ориз
Необходими са зелеви листа – 10
бр., ориз - 1/2 чаена чаша, боб - 1 чаена чаша, 1 морков, 1 глава лук, 1
чушка, сол, черен пипер, джоджен,
червен пипер, олио.
Оризът се накисва с малко вода за
около 30 мин. През това време се слага бобът да се вари. После се подправя със сол и джоджен. Когато е напълно готов, се запържва с червен пипер
и олио.
Чушката, морковът и лукът се нарязват на дребно, след което се запържват
в силно сгорещено олио. Към тях се добавя и отцеденият ориз. Пържи се, докато оризът стане прозрачен.
Оризът се подправя със сол и черен
пипер. Разбърква се хубаво и се сваля

безопасни начини
за празнуване
които да са сигурни както за нас, така и
за нашите семейства и нашата общност.
И да заложим отново на традициите, защото през всички трудности и изпитания, те винаги са били опора на народа
ни.
На 24 декември празнуваме един от
най-светлите християнски празници –
Бъдни вечер. В различните краища на
България той е наричан с различни имена – Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа.
Въпреки разнообразните наименования на празника, всички са единодуш-

ни, че в полунощ, според Православната църква, в една пещера около Витлеем
се е родил Иисус Христос.
Тогава в небето пламнала необикновена светлина и се е явил ангел, който
съобщава на намиращите се близо пастири добрата вест. Интересен факт е, че
въпреки липсата на информация за конкретната дата на рождението на Исус
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от котлона. След това бобът и оризът се
смесват и се разбъркват. С получената
смес се пълнят сармите.
Завитите сарми се подреждат в тава и
се заливат с 2-3 чаени чаши вода. Пекат
се на 200 градуса за около 30-40 мин.
или до готовност. Приготвени по същия
начин, могат да се сложат в тенджера,
където да се сварят до готовност.
Христос, през VI век Църквата решава
празникът да бъде на 25 декември.
Вярва се, че на Коледа небето се отваря и

всичко в един миг светва
Това обаче могат да видят само праведниците. На Коледа човек може да си
пожелае каквото поиска, желанията се
сбъдват.
Според традициите Бъдни вечер започва със запалването на бъдника –
3-годишно дъбово дърво, отсечено от
млад момък. По искрите, излизащи от
него, се гадае колко плодородна ще е
годината. Дали ще има изобилие, предсказва и пепелта от бъдника - ако на сутринта, на Коледа, тя е много, много ще
е и плодът по земята и стоката.
Денят продължава с приготовленията на празничната трапеза. Според
вярванията тя се разполага на земята,
най-често върху слама, напомняща за
Витлеемските ясли. На трапезата трябва
да има 7, 9 или 12 постни ястия. Някои от
храните пък имат за цел да гонят злите
духове – лук, чесън, мед и орехи. Всъщност орехите са основна част от трапезата. По тях също

Всеки член на семейството си избира
по един орех от поставените на трапезата и го чупи. От това дали вътре има цяла,
здрава ядка, или пък е гнила, се разбира
здраве или болест го чака през годината.
Сред обичайните ястия, които се подготвят за трапезата, са варен боб, пълнени чушки и сарми с боб или ориз, жито,
тиквеник, зелник, ошав, плодове, както
и обреден хляб – содена питка, приготвена без яйца и мляко, в която се слага
сребърна паричка - на когото се падне,
ще бъде щастлив и ще има късмет цялата година.
Вечерта на 24 декември трапезата се
слага рано и всички сядат заедно около нея, като никой не трябва да става.
Ако все пак това се наложи, той трябва
да ходи приведен, за да не повалят караконджолите житата и да не обрекат семейството на глад.
Хората около масата трябва да хапнат
от всяко ястие, за да им върви през годината. След приключване на вечерята
трапезата не се прибира, за да не избяга късметът. Вярва се, че когато домочадието заспи, близките покойници идват
да вечерят.

Вкусна
капама за
Коледа

За коледната трапеза са характерни ястията с месо. Необходими са
свинско месо - 500 г, телешко месо 500 г, сурова наденица - 500 г, 1 пиле,
сланина - 200 г, 1 кисела зелка, ориз
- 1 1/2 чаена чаша, червено цвекло 1 глава, червено вино - 1 чаена чаша,
10 бр. дафинов лист, червен пипер 2 ч.л., кимион - 1 ч.л.
На дъното на голям глинен гювеч
слагате 2-3 лентични сланина, а върху
тях няколко цели зелеви листа. Отгоре слагате ред ситно нарязано кисело
зеле, ½ от кубчетата червено цвекло, ½
от ориза и поръсвате с половината от
подправките. Нареждате няколко лентични сланина, ½ от месото и ½ от суровата наденица, а в средата и ½ пиле.
Отгоре отново редите всички останали съставки на пластове, като не пропускате и да добавяте от подправките.
Накрая завивате всичко с останалите
цели листа кисело зеле. Заливате с червеното вино и 1 чаена чаша зелев сок.
Глиненият гювеч слагате задължително в студена фурна, за да не се спука. След като гювечът е вече във фурната, я пускате на високи градуси, докато
заври, след това намалявате фурната
на 160 градуса и оставяте да се пече
около 3-4 ч.
Ако нямате кален гювеч, всичко
може да сложите в дълбока тава и да я
покриете с фолио.
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К

азват, че както посрещнеш новата година, така ще ти върви цяла година. Затова много хора се вълнуват и се чудят
какво ще им се случи в празничната новогодишна нощ. Даже и наймрачните хора започват да се усмихват, а
скептиците трепетно да си намислят желания и дълбоко в душата си да чакат да
стане чудо.

ОВЕН
Бъдете по-внимателни в комуникацията с околните, тъй като има вероятност
да кръстосате шпаги в последните часове на годината. Опитайте се да го карате
по-лежерно – отдайте се на приятни разговори, вместо да се товарите с битови
ангажименти. Абсолютно безсмислено
е да се насилвате точно сега. Време е да
помислите за доброто си настроение.

ТЕЛЕЦ
Ще ви се иска да проявите по-голяма
щедрост от обикновено и ще зарадвате
близък човек с нещо наистина специално. Ще се чувствате ценени от околните,
а и ще имате усещането, че животът ви
изсипва повече блага. Насладете се на
радостите от тези последни часове на годината и си пожелайте здраве за себе си
и околните през новата година.

За ЧНГ:
Празничен
хороскоп
за всеки

мислете и как да подобрите настроението на близките ви в оставащите часове
от годината. Постарайте се да обърнете
внимание на всеки един от близките си с
дребно подаръче.

ВЕЗНИ
Има шансове в края на годината да получите висока оценка за добре свършената работа. Възможно е това да има парично изражение. Иначе казано, трудът
ви ще бъде възнаграден – не само в работата, но и този в семейството. Ще се
осъществят опитите ви за укрепване на
личностните взаимоотношения. Правете
добрини и те ще ви се върнат. Обградете
с внимание и нежност близките си хора.

СКОРПИОН
Има шанс да спечелите хората около
себе си, ако им покажете своята по-нежна страна и отворите сърцето си за тях.
Вашата магнетична същност – да привличате внимание, подкрепа, пари и
какво ли още не, ще се прояви особено
силно. Затова внимавайте какво си пожелавате. Не бъдете изцяло егоистични
в желанията си. Защо поне една нощ не
се опитате просто да бъдете себе си...

XОсвободете се от притесненията и

се отдайте на празничното настроение

СТРЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ
Не е изключено да научите нещо, за
което досега не сте знаели, да достигнете до определено прозрение или самите вие да дадете ценна информация
на хората около себе си. Вниманието ви
ще бъде насочено изцяло към бъдещето, тъй че набележете най-важните цели,
които искате да постигнете през новата
година. Освободете се от притесненията и се отдайте на празничното настроение.

РАК
Настройте се празнично,
купете дребни подаръци,
които ще зарадват близките ви в новогодишната нощ. Ще е полезно,
дори в последните часове на отиващата си
година, ако положите
усилия за сближаване с
партньора, за освежаване
на чувствата ви. Дано сте си
осигурили нов тоалет за новогодишната нощ, нали знаете, че е хубаво да
посрещнете новата година с нови дрехи.

ЛЪВ
На преден план може да изскочи проблем, който не е намерил разрешение
през изтеклата година. Дори да е така,
опитайте се да не губите доброто си настроение и да не се поддавате на притеснения – възможно е съвсем скоро да
усетите как да се справите с проблема,
само имайте търпение. А сега се отдайте
на празничното настроение от наближаването на новата година.

ДЕВА
Възможно е в последните работни
дни делата ви да са били затруднени.
Сега обаче е моментът да правите това,
което обичате, и да си доставяте повече
удоволствия – нещо, което много от вас
обикновено оставят на заден план. По-
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Бъдете комуникативни и приятелски
настроени към околните. Не налагайте
мнението си на всяка цена, влизайте в
диалози и се вслушвайте в това, което ви
казват хората – така ще постигнете резултати, изгодни за всички страни. Дайте
гръб на егоизма си и се опитайте да дадете нещо повече на хората около вас. С
малко повече изобретателност ще успеете да подготвите интересни неща за новогодишната нощ.

КОЗИРОГ
Хубавото е, че енергията ви се възвръща и ще знаете какво искате. Работата, естествено, ще остане на заден план
– дори да имате повече задачи,
тя няма да ви вълнува толкова. Внимавайте, защото
има риск да ви въведат
в интриги в последните часове на годината.
Пазете се от сблъсъци
и конфликти с близките
си, от които нямате никаква полза. Иначе казано, скрийте рогата си и се
усмихвайте повече.

ВОДОЛЕЙ
Има шанс да разрешите даден конфликт, но за целта трябва да извадите наяве всичко скрито и да насърчите
околните към искрени разговори. Ще
получите или ще споделите някаква информация, която до този момент е била
неизвестна. Не си правете прибързани
изводи обаче, просто се отдайте на добро настроение за прекарване на новогодишната нощ.

РИБИ
Обхваналата ви напоследък динамика ще отстъпи място на по-кротки занимания в домашна обстановка. Ще се насладите на уюта, за който копнеете, и ще
обърнете заслужено внимание на близките си. Обуздайте желанията си в края
на годината и го карайте по-леко. Нещата бавно ще се подредят и събитията ще
тръгнат в благоприятен ход.
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Подаръци за Коледа:
Какво казва зодиакът?
XВижте най-подходящите подаръци за всяка от зодиите в хороскопа

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

С

luba@bg-voice.com

настъпването на празничния
коледно-новогодишен сезон
се обръщаме назад, за да си
дадем сметка през какво сме
преминали и с кого сме го
преживели. 2020-а безспорно не беше
лека година и затова в края й е време да
се поспрем и да оценим положителните
моменти и хората, с които сме ги споделили. Разбира се, какъв по-добър начин
да покажем благодарността и обичта си,
ако не с мил жест или подарък.
Всички знаем колко трудно може да
бъде намирането на правилния подарък за Коледа, независимо дали пазаруваме за колега, за член на семейството
или за приятел. Но за щастие астрологията, въпреки че е смятана за псевдонаучно схващане, може да ни е в помощ и
в този случай.
Ето 12 полезни, надяваме се, идеи за
подаръци, базирани на зодиака, които
да ни помогнат при покупките.

ОВЕН
Характерно за повечето Овни е, че са
фокусирани върху задачите си и обичат
да си угаждат с нещо ново. Те обичат подаръци, на които може да се наслаждават ежедневно, за да им напомнят колко

са ценени и обичани. Можете да ги изненадате с красив мек пуловер, свещник, рисувана подкова за късмет, дори
с парфюм.

ТЕЛЕЦ
Като един непоправим ценител на лукса и разкоша, той е прецизен във вкуса
си към подаръци. Каквото и да му вземете, задължително трябва да е скъпо и обвързано със специална изненада, която
да „разтопи“ сърцето му. Постарайте се
с подаръка, дарете го с красив артикул,
например, картина с маслена боя, ароматна свещ, копринени калъфки за възглавници, дори луксозно бельо.

БЛИЗНАЦИ
Близнаците са управлявани от „бъбривия“ Меркурий - планетата на интелекта и комуникациите. Ако имате такъв
до себе си, добре е да знаете, че книгите
и органайзерите са перфектен подарък
за тях. Ако подаръкът е предназначен за
дама, няма да сбъркате, ако заложите на
богата палитра със сенки и гримове.

РАК
Раците обичат да поддържат дома си,
който често е огледало на духа им. Подарете им забавна декорация или сувенир за дома, нежно бижу талисман, настолна игра или топъл шал също ще го
зарадват.

ЛЪВ
Лъвовете са родени да бъдат звезди. Подаръкът им трябва да е страхотен, блестящ и лъскав. Ще се зарадват на
всяко произведение на изкуството, а дамите никога няма да се наситят на бижута. Зарадвайте го със скъпо шампанско,
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луксозни аксесоари, картина или дори
ваучер за екзотична екскурзия.

ДЕВА
Девата е перфекционист и се стреми
само към най-доброто. Те ценят живота
и се стремят към най-спокоен развой на
нещата. Резките промени не са по вкуса
им, затова не ги разочаровайте. Девите
имат разностранни интереси и затова
подходящ подарък за тях може да е биокозметика, красива чаша за чай, закачлива играчка-касичка или електронен
четец за книги.

ВЕЗНИ
Този знак особено цени красотата,
така че подаръкът определено трябва
да е добър. За жената може да подходите с изискан комплект гримове, кошница с бутиков шоколад, хубаво вино и
други лакомства, а за мъжа – с елегантна поставка за вино или луксозни чаши
за предпочитан алкохол, хубава вратовръзка или копчета за ръкавели.

СКОРПИОН
Представителите на водния знак обичат мистичното, загадъчното, затова и
подаръкът трябва да бъде добре опакован. Няма да сгрешите, ако подберете
нещо с намигване към тайните - шпионски роман, или към технологиите - телескоп, камера/фотоапарат, компютърни джаджи. Жените обожават цветята,
затова един прекрасен букет с рози в
допълнение към небаналния подарък
ще ги удовлетвори перфектно.

СТРЕЛЕЦ
Ако искате истински да го зарадвате,
то първо разберете каква е новата му

мания. Константното е любовта му към
спорта и пътешествията. Затова им изберете картина или друго произведение
на изкуството, спортен аксесоар според
вида на любимия им спорт, копринен
шал за дамите или колан от естествена
кожа за господата.

КОЗИРОГ
Представителите на този земен знак
ценят семейството, предаността, отговорността. Падат си по вълнуващите четива, по историята, мистиката и загадките. Също така са от почитателите на
плетивата, пухкавите и меки материи.
Ще ги зарадвате, ако ги изненадате с
дар, свързан с тяхно любимо хоби – например стайно растение в саксия, нощна лампа, стилно портмоне, даже вид
карти за гадаене на бъдещето.

ВОДОЛЕЙ
Всичко старо и непривично ги уморява. Подаръците за тях трябва да бъдат неочаквани и нестандартни. За тях
е много важно да знаят, че подаръкът е
избран специално и единствено за тях.
Ще ги зарадват оригинални вещи, които
само те ще притежават, масивна ароматна свещ, продукти от естествени материали или бляскаво бижу.

РИБИ
Чувствителни, креативни и артистични, те обичат да получават подаръци,
които носят в себе си мир и хармония
и се асоциират със спомените им. Ще ги
зарадвате с красиви бижута или талисман. Може да им подарите бутилка отлично вино, скъп парфюм или ароматизирани свещи и цветя, албум за снимки,
романтична книга и те ще ви бъдат искрено благодарни.
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Учени засякоха радиосигнал
от екзопланета

Р

адиовълни, дошли от планета газов-гигант
извън Слънчевата система, бяха засечени за
пръв път, свидетелствайки за наличието на
защитно магнитно поле при това небесно тяло.
Сигналът е бил проследен с помощта на европейския радиоинтерферометър LOFAR, който
сканира небето в ниския радиочестотен диапазон. Комплексът включва 50 хиляди антени, разпределени из цяла Европа.
Радиочестотната емисия идва от познат източник - системата Тау Бутис, разположена на 50 хиляди светлинни години от Земята и определяна
като най-близкото „предградие“ на Слънчевата
система.
Тя е съставена от двойна звезда и от екзопланета газов гигант, която орбитира наблизо. Това е
един „горещ Юпитер“, кръстен Тау Бутис-b.

Нина Добрев се сбогувала
с умиращата си баба
Б

ългарската звезда в Холивуд Нина Добрев разкри причината за скорошното
си посещение в Родината. Тя се е прибрала, за да се види с баба си.
87-годишната жена е починала скоро след
това, а скръбната вест съобщи самата актриса. С пост в Инстаграм тя публикува снимки, от
които се вижда как двете са прекарали заедно
последните дни.
Нина Добрев придружи поста и с емоционален текст: „Една глава приключи. Сърцето ме
боли... Но въпреки това се опитвам да намеря
благодарност. Аз съм късметлийка. Имам толкова много красиви спомени с теб, които продължават да проблясват в съзнанието ми, като
във филм. Ти ме научи толкова много и ни обичаше всички толкова дълбоко през 87-те години, в които светът имаше късмета да те има.
Ти беше светец. Възпитател. Пазител. Любяща
майка. Отдадена баба. И сега си ангел, някъде
където е несъмнено по-добре, отколкото тук
сега“, написа младата жена.

Менделсон и за Мария Шарапова
М
Роби Уилямс се натровил
с живак

Роби Уилямс направи ужасяващо разкритие.
Певецът за малко е щял да умре от натравяне с
живак. Лекар му е казал, че той може да се разболее сериозно и да умре, ако не направи промени
в храненето си. Тогава Роби се е хранил основно
с морска храна.
Специалистите му съобщили, че има високи
нива на натравяне с живак и е можело това да доведе до фатален край.Той си направил кръвни изследвания и така разбрал, че застрашава живота
си, като яде толкова много морски деликатеси.
Резултатите показвали, че Уилямс има натрупана отрова в организма си и му казали, че високите
нива на живака могат да доведат до заболяване
на белия дроб или рак на кожата.
Сега музикантът признава, че е на веганска диета.
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ария Шарапова обяви в
Instagram, че е приела
предложението за брак на
приятеля си – бизнесмена и галерист Александър Гилкс, за когото се
знае, че е близък приятел с принц
Хари и че е излизал с Пипа Мидълтън. Руската топспортистка, която
е бивша номер 1 в света на тениса,
сподели няколко снимки, на които
се вижда, че е много щастлива от
факта, че скоро ще е омъжена жена.
Вероятно влюбената двойка е пазила тайната за годежа си известно
време от медиите, като това се подразбира от пост на Мария, който
гласи.“Това беше нашата малка тайна?“
Александър произхожда от богато британско семейство, производители на уиски. Той също е
споделил романтични снимки с
блондинката, която скоро ще му стане съпруга.

Клуни превърнал офиса си
в детска стая
С
емейство Клуни също си има
своите проблеми, които се опитва да разреши далеч от светлината на прожекторите и таблоидите.
Преди дни Амал разкри, че е имало момент, в който е подложила брака си на
риск заради професионалните си задължения.
Адвокатката участва в специално събитие по случай виртуалното издаване на текста й The Right to a Fair Trial in
International Law. Книгата й е от 1000
страници и е написана в колаборация
с професор Филипа Уеб. Амал призна,
че никога повече не би подложила съпруга си на подобно нещо.
Клуни пък разкри как се приспособява към домашния живот с близнаците Ела и Александър. „Трябваше да превърна любимия си офис в детска стая.
Беше ужасно“, пошегува се той.
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Ким Кардашян живее отделно
от Кание
К
им Кардашян и Кание Уест се
ожениха през 2014 г., но връзката им бе в криза това лято
след влошеното психично здраве
на Кание.
Двойката успя да се съхрани след
грубите изявления на рапъра към
съпругата му, но въпреки че привидно Ким му прости, като че ли семейството вече не може да преодолее съвсем случилото се и не може
„всичко да е както преди“.
Близък до звездното семейство
разкри, че Ким и Кание живеят различен живот. „Кардашян се занимава с важни за нея работни проекти.
А Кание прави своето“.
Всъщност Ким е потопена в управлението на марката шампоани
Skims, както и в реформирането
на правната система на САЩ. Тя се
бори за правата на затворниците,
които са осъдени на смърт.

Котки парализираха
работата на полицаи

Д

ве уплашени котета станали причина за известно време да спре работата на полицейско управление в Щутгарт.
Млада жена чула през нощта мяукане и излязла
в градината, за да види какво се случва там. След
като я видели, котета отказали да се отделят от
23-годишната жителка на Щутгарт. Когато осъзнала сериозността на положението, в което изпаднала заедно с неканените гости, жената се обадила в полицията за помощ.
Пухкавите бездомници били откарани в полицейското управление, където всички служители
се втурнали да ги обгрижват. Благодарение на
това усърдие работата на полицейското управление била парализирана.
За да се върнат към работата си, полицаите
предали животинките в приют за животни.

Том Круз се среща тайно
с британска кинозвезда

Т

ом Круз излиза тайно със зашеметяващата си британска партньорка в „Мисията невъзможна
7“ Хейли Атуел.
Двойката беше заснета от папараци хваната за ръце по време на скорошните снимки на филма в Лондон, което подхрани слуховете, че
двамата скоро ще направят връзката си публично достояние.
Том и Хейли, която е 20 години помлада от него, се сближиха, докато снимаха сцени от филма в Рим и
Лондон.
Круз няма партньорка, след като
се раздели с бившата си съпруга
Кейти Холмс.
Том и Хейли си допаднаха страхотно още от първия ден. Локдауна
и всички трудности, дошли с него,
ги сближиха още повече и те станаха неразделни. Срещат се за часове,
но се разбират блестящо и изглеждат щастливи.

Пол Макартни пусна
новия си албум

Л

егендарният член на „Бийтълс“ Пол Макартни пусна новия си солов албум, озаглавен
„Макартни III“. Освен това музикантът, написал едни от най-добрите песни в историята на музиката, даде рамо на кампанията по ваксинирането във Великобритания, обещавайки да бъде сред
първите суперзвезди, които получат инжекция от
ваксината. Неговият екип издаде, че това ще стане възможно най-скоро.

Бритни Спиърс: Отрязах си
косата
Б

ритни Спиърс дебютира с
нова прическа. От снимки
вInstagram се вижда, че певицата е решила да отреже косата си.
Дългата руса коса беше запазена
марка на звездата и тя рядко правеше големи промени във визията си.
Затова феновете са учудени да я
видят с къса до раменете коса, но
пишат, че Бритни отново изглежда
перфектно. Тя е заложила на модерната през тази година прическа шаг.
„Отрязах си косата“, написа тя към
един от кадрите.
„Брит, изглеждаш феноменално!
Винаги изглеждаш страхотно! Шагът! Перфектно е“, пишат феновете

под снимките.
През ноември Спиърс беше на
романтична ваканция с гаджето.

23 декември 2020 г. - 5 януари 2021 г.

Поп певицата и Сам Асгари са взели частен самолет и са летели до остров Мауи.

Новият албум, включващ водещия сингъл Find
My Way, бе написан, продуциран и изпълнен от самия Макартни по време на домашната изолация в
Съсекс, Англия. Музикантът свири на всички инструменти в записите. 78-годишният Макартни е
сред хората от трета категория, които имат право
да бъдат ваксинирани – над 75 години.
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Патладжаните и зехтинът
борят холестерола

Н

аличието на холестерол над 200 mg /dl
може да бъде причина за риск от развитие
на сърдечни заболявания.
Виждали ли сте как патладжанът абсорбира
мазнината, когато го готвите? Е, по същия начин
работи и с холестерола. Разбира се, за да действа като „гъба“, трябва да го вземете варен и цял,
с кожата и семената. Освен това патладжанът съдържа и хлорогенова киселина, вещество, което
предотвратява окисляването на LDL - лошия холестерол.
Олеиновата киселина, съдържаща се в студено
пресования зехтин, също е идеалният съюзник за
регулиране нивото на холестерола в кръвта, тъй
като спомага за понижаване на „лошия“ холестерол и увеличаване на „добрия“ холестерол. Не се
страхувайте, с две супени лъжици на ден няма да
увеличите триглицеридите.

Дъщерята на Мадона се появи
в секси реклама
П
реди няколко месеца марката Juicy Couture ни показа новата си колекция Simply Life.
Лейбълът си партнираше с Kappa
и успя да привлече София Ричи за
рекламно лице. Сега Juicy Couture
могат да се похвалят с още една известна личност - дъщерята на Мадона – Лурдес Леон, която рекламира
новата им колекция.
24-годишната дама, чийто баща
е фитнес треньорът Карлос Леон,
участва в секси фотосесия, в която
позира само по бельо. Тя носи нови
модели от колекцията, а снимките
са заснети в разхвърляна спалня,
която много прилича на стаята на
всяко момиче през 2000 г
Гримове, чанти, дрехи и аксесоари се подмятат навсякъде, но
Лурдес излиза на преден план заедно със своето секси бельо.

Бекъм и дъщеря му Харпър
готови за Коледа
Б

ившият футболист Дейвид Бекъм
постна снимки в Instagram, от които
се вижда, че е завел дъщеря си Харпър в Аскот, където има знаменита атракция - пресъздаване на Лапландия. Бекъм
и дъщеря му позират с предпазни маски,
върху които има изобразени муцуни на
елени.
Виктория, както и двама от синовете
Бекъм също са били в Аскот.
„Не забравяйте морковите за елените.
Забавляваме се в магичната Лапландия
във Великобритания“, написал е Дейвид.
На една от снимките се виждат елфи, а
на друга Харпър стои близо до Дядо Коледа, а баща й e написал към кадъра:
„Очевидно, в списъка с послушните деца“.
Бекъм е постнал и снимки на Круз и Ромео с Дядо Коледа и е потвърдил, че те
също са в списъка с послушните деца.

Зубри превзеха военен
полигон в Чехия

Лана Дел Рей се сгоди?
С

Б

роят на зубрите, обитаващи бившия военен
полигон Ралско в окръг Либерецк в северната част на Чехия, се е увеличил десетократно за 10 години. Тяхната численост е достигнала 50 глави. Само през тази година в стадото са се
появили 9 малки.
Първите зубри са доставени в Ралско през 2011
г. от съседна Полша. Това са най-едрите горски
животни, обитаващи територията на Чехия.
Бившият военен полигон е с площ от 4 хиляди
хектара и активно се е използвал за ученията на
чешката и съветската армия в периода 1968-1991
г. През следващото десетилетие територията му
беше прочистена от неизбухнали боеприпаси.
През 2016 г. беше изграден природният парк
„Ралско“, който получи статут на национален парк.
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мята се, че Лана Дел Рей
и приятелят й Клейтън
Джонсън, който е музикант,
вече са се сгодили, въпреки че са
заедно само от няколко месеца.
35-годишната певица беше забелязана да носи пръстен по време на участието си в „The Tonight
Show Starring Jimmy Fallon". Още
тогава се появиха слухове, че тя
вече е сгодена.
Лана разкри, че има връзка с
Клейтън през август. От този момент нататък двамата често започнаха да качват общи снимки
в социалната мрежа. Смята се, че
са се запознали онлайн.
Преди това изпълнителката
имаше връзка с полицай. Лана и
полицаят бяха забелязани заедно за първи път през декември
миналата година. Но през март и
двамата потвърдили, че са скъсали. Те са били заедно 6 месеца.
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Джеси Джей се показа топлес

Защо Морган Фрийман носи
скъпи обеци?

А

ктьорът Морган Фрийман не променя стила си, към който се придържа още в младежките си години - костюми в класически
нюанси, бейзболни шапки и слънчеви очила от
различни марки. Една от дългогодишните загадки за феновете остават обеците му, украсени със
скъпоценни камъни.

В

ъпреки че имат най-стилните
и скъпи дрехи, често знаменитостите провокират феновете
си и позират голи. Пример за това е
певицата Джеси Джей, която зарадва феновете си в Instagram с кратко
клипче. На него се вижда как изпълнителката лежи на леглото си на-

пълно гола и се снима в огледалото.
Тя веднага събра много харесвания и коментари за публикацията,
както и много поздравления за перфектното тяло.
През октомври звездата потвърди, че е необвързана, чрез пост в
социалните мрежи.

Певицата последно имаше връзка с актьора Чанинг Тейтъм. Двамата се събраха през есента на 2018 г.,
но няколко пъти късаха и отново се
събираха.
През пролетта на тази година се
появи слух, че вече звездите са се
разделили окончателно.

Гуен Стефани с рокля елха
П

евицата се облече като коледна елха за финала на предаването „The Voice". Тя и финалистът в шоуто Картър Рублин
направиха дует и зарадваха феновете с изпълнение на песента „You
Make It Feel Like Christmas“.
Гуен е с зелен топ и широка зелена
надиплена пола, която е украсена с
червени коледни венци и блестящи
орнаменти. Звездата е с червена диадема с голяма панделка.
Гуен Стефани показа, че е в коледно настроение още в началото на
месеца. Тя изнесе изпълнения, заедно с Доли Партън и Кели Кларксън,
по случай запалването на светлините на коледното дръвче в „Рокфелер
Сентър“, Манхатън, Ню Йорк, на 3
декември.
Тогава певицата заложи на рокля в тон с Коледа, в червено и бяло,
като популярните коледни бастунчета.

Наскоро той обясни, че носи обеци по същата
причина, както моряците през миналите векове.
Според легендата те носели неизменно скъпи
обеци, за да може в случай на смърт другарите им
да платят погребението им, тъй като бижутата се
приемали като платежно средство във всяка държава.
Според Фрийман обеците му са достатъчно
скъпи, за да се плати прилично погребение на непознато място. Остава загадка дали се е пошегувал.

Откриха динозавър
с козина

П

алеонтолози откриха неизвестен досега
вид динозавър с необичаен външен вид.
Покриващата тялото му дебела козина
била съчетана с две двойки пластини, стърчащи
от раменете, което позволява по-ясно да се разбере връзката между динозаврите и птиците.

Шон Мендес: Всички
мислеха, че съм гей
Ш

он призна, че се е ядосвал
много, когато са му задавали въпроси за сексуалната
ориентация. Певецът е хетеросексуален и сега има връзка с изпълнителката Камила Кабело. Но в миналото няколко пъти са го питали за
сексуалната му ориентация и хората
са се чудили дали не е гей.
Той признава, че е чувствал гняв,
когато са му задавали тези въпроси и не знаел как да реагира на ситуацията. Той се ядосвал заради начина, по който се чувствали негови
приятели гейове.
Изпълнителят признава, че хората си мислели, че той е гей, още когато е бил тийнейджър, защото имал
женствен стил. Мендес иска хората
да спрат да съдят другите толкова.
„Всеки ме наричаше „гей“, още откакто бях на 15 г.“, жалва се певецът.
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Учени от Карлсруе открили сред колекцията от
вкаменелости проба от варовикова утайка от Североизточна Бразилия с останки от неизвестен
вид динозавър.
Благодарение на добре запазените отпечатъци, учените установили, че гърбът на животното е
бил покрит с грива от дълга козина, което досега
не се е срещало в описанието на вкаменелости.
Това е първият динозавър с нептичи произход
със запазена външна обвивка, открит на територията на древния суперконтинент Гондвана.
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Пътуването
се отлага:
Честита
следваща
Нова година
XЕто как хем да не отидете при

близките си, хем да ги усмихнете

П

рез тази ужасна година
свикнахме с много неща, но
едно от онези, с които вероятно е най-трудно да се примирим, е, че може да не пътуваме при близките си за Коледа.
За щастие, от Hotwire имат предложение, което ще подобри настроението ви,
ако сте решили да останете, където сте,
далече от онези, които обичате.
Компанията е създала генератор, наречен Happy Next Holidays (Честит следващ празник), с чиято употреба ще успеете не само да развеселите близките си,
но и да спечелите малко пари.
„Знаем, че тази година е, меко казано, стресираща за всички, особено през
празничния сезон, когато при нормални
обстоятелства се събираме със семейството и приятелите си“, казва ръководителят на Hotwire Ник Греъм, цитиран
от profit.bg.
„Въпреки че тази година пътуването
до дома може да не е на дневен ред, ние
сме поели ангажимент да предоставим
нещо, което всички да очакват с нетърпение и малко комично облекчение“, до-

580 долара в брой, за да можете „компенсирате пропуснатите през 2020 г.
дейности“.
Но дори и да не спечелите тази голяма награда, пак можете да станете победител, тъй като първите 100 участници
ще получат специален купон, с който да
кандидатстват за бъдещо пътуване.
Ако пък сте решили все пак да пътувате, имайте предвид, че освен рисковете по пътя, може да срещнете и някои
странни правила, въведени от авиокомпаниите например.
Една от тях е руската Aeroflot, която
обяви, че пътниците, които отказват да
носят предпазна маска на борда, ще бъдат настанени в

„зона без маски“
на самолета

пълва той.
Това комично облекчение, за което говори Греъм, е генераторът Happy
Next Holidays (Честит следващ празник,
в превод от английски), който помага на
всеки да създава персонализирани съобщения, чрез които лошата новина

да бъде съобщена
по-щадящо
на семейството и близките му.
Генераторът се използва много лесно.
Всичко, което трябва да направите, е да
посетите happynextholidays.hotwire.com
и да следвате инструкциите, за да създадете вашето съобщение Happy Next
Holidays.
След това можете да го изпратите по
имейл, като SMS, пощенска картичка
или публикация в социалните медии.
Като бонус, използването на услугата
действа и като формуляр за регистрация в играта с награди на Hotwire.
Ако спечелите, компанията ще покрие
пътните разходи, включително полети и
хотел, до дестинация по ваш избор, когато пътуването ще е безопасно. Освен
това дори ще ви даде допълнителни 15
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Това съобщение идва в резултат на
решението на превозвача да не отказва
достъп на пътници без маски.
Въпреки че всички ще трябва да използват предпазни средства, които покриват устата и носа им по време на качване в самолета, те ще имат възможност
да ги свалят, когато бъдат настанени в
специалната зона.
Тя ще заема последните два реда от
дясната страна на икономичната класа,
според The Moscow Times.
Авиокомпанията не дава информация
дали тази част от самолета ще бъде отделена от останалата по някакъв начин.
Маските са задължителни на борда на
самолетите в Русия от май. Разрешава
се те да бъдат сваляни само по време на
хранене, според агенция ТАСС.
Всички американски авиокомпании
изискват от пътниците на две и повече
години да носят маски на борда на самолети.
Тези, които не изпълнят това изискване, не се допускат на борда и дори са поставяни в списък със забрана за летене
с конкретната авиокомпания.
По-рано тази година South Shore Line
- железопътна компания, пътуваща между Индиана и Чикаго, пусна вагони, в
които предпазните маски се слагат по
избор, но идеята беше изоставена след
няколко седмици, след като в САЩ бяха
затегнати мерките срещу разпространението на коронавируса.
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