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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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В един от любимите ми сериали „Скан-
дал“ първите два сезона се въртят около 
конспирация с подмяна на гласовете чрез 
машина за гласуване в градчето Дефайънс, 
Охайо. Така харизматичният Фитц Грант ста-
ва президент, след като петролен магнат, 
съдийка, неговата съпруга и шеф на пре-
дизборния щаб правят съглашение тайно 
да му помогнат чрез тези машини. Това оба-
че е сериал, измислица, от която става пре-
красно телевизионно шоу. За милиони при-
върженици на Доналд Тръмп обаче това е 
някаква паралелна реалност, в която те жи-
веят. Нахъсвани от президента, в сряда те 
щурмуваха сградата на американския Кон-
грес - „цитаделата на демокрацията“, както 
го нарече новоизбраният президент Джо 
Байдън.

Водени от лъжата за изборни измами, 
подстрекавани от Тръмп и неговите сърат-
ници като Руди Джулиани (който поиска 
„съдебно дело чрез битка“), те направиха 
това, което се случва в банановите репу-
блики (по думите на бившия президент 
Джордж У. Буш). Това, което видях в сряда 
около Капитолия, беше шокиращо, безпре-
цедентно, ужасяващо. Тълпа терористи на-
хлуха в Конгреса, събаряйки ограждения, 
преодолявайки охранители, чупейки про-
зорци, катерейки се по стените на Капито-
лия, преди да нахлуят и започнат погрома 
вътре. Миризмата на пушек, димни гранати 
и сълзотворен газ са нещо, което не очак-
ваш в сградата на американския Конгрес.

Сертифицирането на изборния резултат 
би трябвало да е празненство на мирното 
предаване на властта, своеобразна коро-
нация на новоизбрания президент. Проце-
дура, която за петте кампании, които съм 
отразявал, никога не е предизвиквала осо-
бено внимание. Във вторник тази процеду-
ра се превърна в един от най-грозните дни 
в историята на Съединените щати. И има 
само един виновен - Доналд Тръмп.

Да повтаряш денонощно лъжи, да под-
тикваш към насилие фанатизираните ти фе-
нове в сектата, която оглавяваш от позици-
ята на президент на Съединените щати, е 
повече от престъпление. Кръвта на жерт-
вите от размириците са върху ръцете на 
Доналд Тръмп, Руди Джулиани, Тед Круз и 
другите му поддръжници, които повтарят 
лъжливите твърдения за изборни измами 
(отхвърлени от редица щатски и федерални 

служби, управлявани от демократи и репу-
бликанци, много от тях назначени лично от 
Тръмп и от над 60 съдилища в цялата стра-
на).

Много от републиканците сега се отри-
чат от Тръмп, изказват възмущение, вклю-
чително и членове на неговата админи-
страция. Но 4 години бяха гумен печат за 
неговите конспиративни теории, истерич-
ни желания и му осигуриха чиста писта за 
манипулации, лъжи и потъпкване на кон-
ституционните норми.

Сега чуваме повече и повече гласове 
Доналд Тръмп да бъде отстранен от власт 
2 седмици преди изтичане на единстве-
ния му мандат - дали чрез 25-тата поправ-
ка на Конституцията или чрез импийчмънт. 
За мнозина това е радикална стъпка твър-
де късно. Но никога не е късно да напра-
виш правилното нещо. Америка е държава, 
която се крепи на правилото, че законите 
важат за всички, че никой не е над закона, 
включително и президентът. Макар и къс-
но, законодателите трябва да изпратят ясен 
сигнал към Доналд Тръмп и всеки следващ 
след него, че никой не е над закона, че от-
говорност ще бъде потърсена и че дори за-
късняло правосъдието възтържествува.

Сега привържениците му сравняват оп-
ита за преврат с протестите на движение-
то Black Lives Matter. Никога насилие, тро-
шене на собственост и грабежи не са ОК. 
Но в единия случай хора, които смятат, че 
системно са убивани от полицията, си тър-
сят правата и искат справедливост. На мо-
менти определени групи се възползваха от 
тези протести да чупят и грабят - нещо, за 
което мнозина са вече в затвора. В сряда 
видяхме поддръжниците на Доналд Тръмп 
в опит да направят преврат без никакво ос-
нование освен лъжливото твърдение на ли-
дера на тяхната сета за някакви измислени 
изборни измами. И не видяхме нито поли-
ция, нито национална гвардия да ги спре, 
така, както разпръсна мирно протестира-
щи пред Белия дом, когато Тръмп реши да 
се разходи, за да си направи снимка пред 
близката църква с обърната надолу Библия.

Наистина Тръмп трябва да си ходи неза-
бавно. 20 януари е твърде далеч и е твър-
де опасно този човек да има невероятната 
сила на американското президентство, за 
да нанася повече щети върху демокрация-
та и устоите на тази страна.

Репортерски бележник: 
Преврат във Вашингтон

https://axz53.app.goo.gl/radio
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Кога и как ще се гласува  
за депутати – без отговор
XПремиерът обвини президента, че се опитва да отмени изборите

К
ога и как ще се гласува за пар-
ламент на България, е въпрос, 
който остава без отговор мал-
ко повече от два месеца пре-
ди изтичането на мандата на 

сегашния. Яснота не бе дадена и на про-
ведените консултации на президента Ру-
мен Радев със здравния министър Коста-
дин Ангелов и други здравни експерти 
във вторник.

Радев поиска от здравните власти 
прогноза за развитието на епидемията и 
план за изборите, а те от своя страна го 
призоваха първо да насрочи датата.

На този фон премиерът Бойко Борисов 
заподозря държавния глава, че иска да 
отмени изборите.

„Президентът сега се чуди как на база 
на медицински специалисти да отмени 
изборите, но да се опира на това, че ни-
кой не може да му даде прогноза, е гроз-
но“, коментира Борисов и добави:

„Учудвам се, че днес президентът е го-
ворил на тази тема. На 28 март имаме 
обявена дата за избори. За тази дата се 
готвим и подготвяме медицинския про-
токол навсякъде. Ако можеше някой да 
даде прогноза какво ще се случи до 28 

март, той щеше да е шеф на СЗО, макар 
че и те не знаят. Виждаме, че съседите и 
в Европа са в пълен локдаун“, каза още 
премиерът.

Въпреки че Радев съобщи по-рано, че 
смята да насрочи парламентарните из-
бори за 28 март, тази дата засега не е по-
твърдена, а наскоро от екипа на държав-
ния глава допуснаха, че

тя може 
да се ревизира

„Здравните власти се готвят за парла-
ментарни избори на 28 март“, каза меж-
дувременно здравният министър проф. 
Костадин Ангелов.

Сред обсъжданите варианти за гласу-
ване по време на карантина са секции за 
хора, които са преболедували, и списъци 
за гласуване на карантинираните лица, 
както и падане на карантината за някол-
ко часа. Възможна е и организация на 
мобилни урни за гласуване.

Здравните власти заявиха, че при всич-
ки случаи всеки български гражданин ще 
упражни правото си на глас и няма да бъ-
дат нарушени демократичните му права.

В момента законът не дава възможност 

карантинираните да отидат до урни-
те, защото така нарушават карантината 
и подлежат на санкции. В същото време 
обаче Изборният кодекс не дава възмож-
ност за алтернативен начин за гласуване.

Подвижните секции са само за хора с 
трайни увреждания, а дистанционен вот 
не е предвиден.

Това означава, че какъвто и подход да 

предприемат управляващите, те трябва 
да направят законови промени.

Радев заяви, че пандемията няма да от-
мине скоро и трябва да се научим да жи-
веем с вируса, включително и да се орга-
низират и проведат избори, като в много 
страни вече са проведени такива - САЩ, 
Франция, Германия, Израел, Полша, Хър-
ватия, Румъния и др.

https://www.mbglogistics.com/
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Т
енденцията броят на новоро-
дените в България да намаля-
ва всяка година се запазва. И 
през 2020-та родените деца са 
по-малко от предходната 2019 

година.
Това потвърди директорът на най-го-

лямата АГ болница „Майчин дом“ проф. 
Иван Костов.

„За съжаление през 2020 г. най-вероят-
но ще имаме по-малко бебета, отколкото 
през 2019 г. И всъщност посоката се за-
пазва – последните 30 години в България 
раждаемостта намалява“, каза той.

В „Майчин дом“ през миналата година 
са родени 3576 деца. Първото бебе за но-
вата година е било момче.

Проф. Костов призова раждането на 
повече бебета в България да се превърне

в национална кауза
Както се обединихме в борбата сре-

щу коронавируса, така да се обединим и 
около тази кауза, апелира гинекологът.

Преди време той призова повишава-
нето на раждаемостта да бъде основен 
приоритет на българските политици, за-

щото те са тези, които управляват дър-
жавата и създават стимули. Според него 
подходите за това са различни. „Медиите 
също са много важни, и църквата е много 
важна. Аз вярвам много в силата на Бъл-

гарската православна църква. Другите 
вероизповедания също са от значение, 
но ние сме основно православна хрис-
тиянска страна“, каза проф. Костов пре-
ди време.

Според него освен икономическо-
то състояние има и други фактори, кои-
то влияят на раждаемостта. Един от тях 
е това, че съвременната българка отлага 
във времето момента със забременява-
нето и раждането и предпочита да пра-
ви кариера, да пътува. „Това е тенденция, 
която касае цяла Европа. В много от раз-
витите държави по света населението 
застарява, раждаемостта намалява. По-
вечето развити държави в Европейския 
съюз имат отрицателен естествен при-
раст. Така е и в Германия, например. Но 
за съжаление, в България този проблем 
е доста сериозен. През последните годи-
ни намаляваме с около 50 000 души на 
година“.

В четвъртък проф. Костов коменти-
ра и започналата имунизация срещу 
COVID-19. Той каза, че ваксината не е 
препоръчителна като за бременни, така 
и за жени, които планират да забремене-
ят следващите три месеца.

В „Майчин дом“ тази година са родили 
50 жени, заразени с коронавирус – те и 
бебетата са здрави, отчете директорът на 
„Майчин дом“.

И тази година в България 
се родиха по-малко бебета
XПоследните 30 г. раждаемостта в страната продължава да намалява
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BG ТЕЛЕГРАФ
Втора пратка с ваксини 
пристигна в България

Втората пратка ваксини на P�zer 
и BioNTech пристигна в понедел-
ник на летище София. Дозите бяха 

разпределени между шестте регионал-
ни здравни инспекции в страната.Вече 
се създава организация за стартира-
не и на втората фаза от ваксинацията в 
България. Подготвя се имунизацията на 
15 000 души в домовете за стари хора и 
около 11 000 души персонал, сред които педагози и служители във ферми за нор-
ки. Общините вече събират списъците със съгласие.

Британският щам на 
COVID-19 вече е в България

Вече има косвени доказателства, 
че новият щам на коронавиру-
са от Великобритания е дошъл 

и в България. Това каза директорът 
на Националния център по заразни и 
паразитни болести проф. Тодор Кан-
тарджиев. „Много е важно да се знае, 
че мутацията не пречи на ваксините, 
не пречи на диагностиката и също, че 

няма медицински доказателства, че е по-инфекциозна“, каза той. Кантарджиев е 
категоричен и че новият щам не води до по-тежко протичане на вируса.

Простреляха жена на хоро  
за ЧНГ в Ловеч
Жена е била простреляна, дока-

то играе хоро по случай идване-
то на новата година. Инцидентът 

е станал в Ловеч, а при случайно заснет 
клип с телефон е уловен и моментът на 
стрелбата. На него се вижда как жената 
изведнъж пада на земята. В първия мо-
мент хората са помислили, че й е при-
лошало. По-късно е установено, че тя е 
простреляна. Пострадалата е оперирана 
в Плевен. Животът й е вън от опасност.

Диджей загина при преход 
в Стара планина

Варненски диджей загина при 
преход в Стара планина. Тодор 
Желязков - Емоушън е паднал 

от 500 метра височина, минавайки 
по един от най-трудните маршрути в 
лошо време и с неподходящо облек-
ло. Спасителната акция в първите ча-
сове след инцидента с него и прияте-
ля му продължи близо 8 часа. Освен в 
издирването на Емоушън спасители-

те се бореха за живота на още четирима туристи, паднали в улей в труднодостъп-
ния район Северен Джендем.

След COVID ваканцията: 
Малките пак в клас
Училищата, детските градини и 

яслите отвориха врати в пър-
вия работен ден на новата годи-

на. В класните стаи обаче се върнаха 
само учениците от 1 до 4 клас. На учи-
лище отидоха 250 хиляди ученици, а 
на детска градина или ясла - 150 хи-
ляди деца. Само 705 са подадени до 
момента заявления от родители, кои-
то желаят децата им да продължат да 
учат дистанционно. До края на месеца в клас вероятно ще се върнат и по-голе-
мите ученици - от 5-ти до 12-ти клас.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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И
мигрантите в САЩ от сла-
вянски произход са ди-
скриминирани колкото и 
цветнокожите и се сблъск-
ват със същите проблеми, 

с които се сблъскват афроамериканци-
те и латиносите. Това става ясно от со-
циологическо проучване на експерти 
от Университета на Портланд, прове-
дено съвместно с организацията Коа-
лиция на цветните общности (Coalition 
of Communities of Color- ССС). В него се 
казва, че имигрантите от България, Ру-
сия, Сърбия, Полша, Украйна и други се 
възприемат в САЩ като расово непъл-
ноценни хора.

Затова, макар и признати като бели, 
славяните в Америка трябва да се раз-
глеждат социологически като цветно 
население, защото са расово потисна-
ти, смятат учените. В проучването си те 
уточняват, че трудностите, с които сла-
вяните се сблъскват, са свързани с нами-
рането на работа, получаването на обра-
зование и здравно осигуряване, както и 
при ежедневната си комуникация с оста-
налите. Изследването уточнява и че тези 
проблеми не са типични за другите гру-
пи от бялото население на САЩ.

Проучването дава конкретни приме-
ри за дискриминация на славяните в 
САЩ. Първото е още с пристигането –

Америка не признава 
дипломите

на имигрантите от Източна Европа. А 
това е повод лекарите, учителите и ин-
женерите да бъдат изхвърлени от паза-
ра на труда и автоматично от социална-
та йерархия.

Друг начин на дискриминация спря-

мо славяните авторите на проучване-
то откриват в стереотипите на Холивуд, 
които са наследство от Студената вой-
на. Руснаците и сърбите, но понякога и 
българите, са представяни в холивуд-
ските продукции най-вече като кървави 

убийци, мафиоти и потенциални враго-
ве. А също и като алкохолици и наемни 
убийци.

Едни от най-силно потърпевшите от 
дискриминационното отношение са 
децата. В доклада на специалистите от 

Университета на Портланд са описа-
ни проблемите, с които те се сблъскват, 
един от които - подигравки в училищата 
заради езиковите трудности. А това по-
ставя славянските деца (дори и от бога-
ти семейства) наравно с тези от бедните 
черни райони.

Учените стигат и до извода, че живо-
тът на славяните в САЩ се характеризи-
ра с ниско участие в обществения живот 
и отсъствието на ресурси за лобиране-
то на техните интереси в държавните 
структури. А това е показател, характе-
рен за етническите групи, изправени 
пред проявите на расизъм - афроамери-
канците и латиносите, припомнят авто-
рите на изследването.

Според социолозите от Университета 
в Портланд славяните се оказват от една 
и съща страна на барикадата с активи-
стите на BLM, тъй като не са заплаха за 
сигурността на САЩ, а са потиснато мал-
цинство, жертви на расизма и предраз-
съдъците.

Славяните в САЩ – 
дискриминирани  
колкото цветнокожите
XПроучване показва, че имигрантите от 

Източна Европа са расово потиснати

http://imgtrucking.com
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Н
ад 220 000 българи са поис-
кали да останат във Велико-
британия след Брекзит. Това 
става ясно от документ на 
българското Външно минис-

терство.
Тези български граждани са подали за-

явления до британските власти за полу-
чаване на Статут на уседналост или Вре-
менен статут към октомври тази година. 
Статутът е необходим, за да могат съна-
родниците ни да останат в Обединеното 
кралство и след края на 2020 година, ко-
гато изтича преходният период след Бре-
кзит.

Информацията е част от кратък отчет 
на МВнР за свършеното от него през из-
миналата 2020 г., която от ведомството 
определят като „необичайна и за дипло-
мацията“, пише „Сега“.

Подчинените на Екатерина Захариева 
се хвалят, че са помогнали на 7000 бъл-
гарски граждани от 89 държави по све-
та да се върнат у дома след началото на 
здравната криза. „Още от първите дни на 
разрастване на пандемията през март 
министерството бе ангажирано в оси-
гуряването на „зелените коридори“ за 

граждани и транспортни фирми. Създа-
дохме денонощен информационен цен-
тър с 6 директни телефонни линии. Кон-
сулските ни служители нееднократно 
посещаваха на място българи,

блокирани по магистрали 
и летища

по света, като им оказваха съдействие и 
ги снабдяваха с храна и вода“, изтъкват 
от министерството.

МВнР обявява за своя инициатива за-
коновите промени, чрез които се удъл-
жава с 6 месеца срокът на валидност на 
личните документи, изтичащи в периода 
от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. И 
напомня, че по негова молба 48 държави 
по света са решили, че ще признават из-
текли в разгара на пандемията лични до-
кументи на български граждани.

Като свой плюс дипломатическата 
служба отчита, че полага грижа за бъл-
гарските общности зад граница. „Българ-
ски външен министър – Екатерина Заха-
риева, за първи път от 5 години през 2020 
г. посети Украйна. Сред договореностите 
бе в срочен порядък да се работи за от-
криване на училище с преподаване на 

български език в Одеса. Благодарение 
на конструктивния диалог с украинските 
власти при провеждане на администра-
тивно-териториалната реформа в Оде-
ска област, запазихме Болградски район, 
в който живее най-компактното и с най-
висока численост население от българ-
ски произход, като не бе допуснато раз-
водняване на българския етнос“, дават 
пример от ведомството.

По отношение на позицията на българ-

ската държава да не приеме преговор-
ната рамка на ЕС със Северна Македо-
ния, от ведомството накратко обясняват: 
„С позицията си България цели да прео-
долее проблемите, а не да забави при-
съединяването на Република Северна 
Македония. България се придържа към 
Рамковата позиция на Министерския 
съвет от 09.10.2019 г., подкрепена с Де-
кларация на Народното събрание от 
10.10.2019 г.“

След Брекзит: 220 000 българи искат 
да останат във Великобритания
XС какво България помогна на сънародниците ни в чужбина през 2020 година

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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2020-та ни научи, че очакванията могат да са най-несигурното нещо 
на света и че всички планове могат да пропаднат за кратко време. И 

все пак 2021-ва идва с вярата, че ще ни върне света, който изостави-
хме. Затова са нужни и няколко сигурни стъпала, откъдето да за-

почнем. Защо това да не са събитията, които ще следим през тази 
година – от инагурацията на избрания за президент на 
САЩ и избора на нов канцлер на Германия на мястото 

на Ангела Меркел до олимпиадата в Токио и изстрелва-
нето на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ от НАСА. 

Януари

Джо Байдън ще положи клетва като 
46-ия президент на Съединените 
щати, а Камала Харис ще направи съ-
щото като първата жена ви-
цепрезидент.

Церемонията по връч-
ването на 63-ите награ-
ди Грами ще се състои 
в Лос Анджелис.

Февруари

Трите сонди, изстреляни към Марс, 
ще кацнат на Червената планета. 
Това са „Марс 2020“ на САЩ, Amal на 
ОАЕ и Тиенуън-1 на Китай.

Изтича договорът между САЩ и Ру-
сия за ограничаване на броя на стра-
тегическите ядрени оръжия.

Китай ще отбележи началото на  
годината на 
Металния 
вол. Хора-
та, родени под 
този знак, са 

честни и ис-
крени.

В Бевърли хилс ще бъдат при-
съдени наградите „Златните гло-
буси“, където се очаква българ-
ската актриса Мария Бакалова 
да бъде отличена за ролята 
си в „Борат 2“.

Март

В България 
трябва да се 

проведат ре-
довните избо-

ри за Народно 
събрание. Датата вероятно ще е 28-
ми, но тя може да бъде променена в 
зависимост от развитието на панде-
мията от коронавирус.

Ще започне процесът срещу чети-
римата бивши полицаи, обвинени в 
смъртта на Джордж Флойд през ми-
налата година. Протестите след убий-
ството се превърнаха в масово дви-
жение в защита на тъмнокожите.

Април

Раул Кастро 
ще се оттегли 
като Първи 
секретар на 
Комунистиче-
ската партия на 
Куба, слагайки край на 62-годишното 
управление на фамилията Кастро.

Юли

Започват дългоочакваните Олимпий-
ски игри Токио 2020. Макар и да бяха 
преместени за тази година, те ще запа-
зят оригиналното си име и лого.

Август

Microsoft планира да спре поддръж-
ката на уеб браузъра Internet Explorer 
11, който стартира през 1995 г.

Планиран е стартът на US Open в Ню 
Йорк.

Април
В Лос Анджелис ще се про-
веде церемонията по разда-
ването на наградите „Оскар“. 
Тя бе преместена от 28 фев-

руари заради пандемията от 
коронавирус.

Май

Второто най-крат-
ко пълно лунно 

затъмнение за 
21 век ще може 

да се наблю-
дава в Азия, 
Австралия и 

Америка. То ще 
продължи най-

много 14 минути.

Юни

Започват Евро 2021 и Копа Америка, 
които бяха отложени през 2020-та за-
ради пандемията от коронавирус. Ще 
бъде открит и тенис турнирът в Уим-
бълдън.

Амазон започва да доставя пратки с 
електрически микробуси в Съедине-
ните щати.

Септември

Ерата на Ангела Меркел в 
Германия приключва. 

Германците ще оти-
дат пред урните, за 

да изберат новия 
канцлер на стра-
ната.

Триумфалната арка в Париж ще 
бъде обвита в 25 000 кв. м син плат – 
инсталация, планирана от покойния 
вече Кристо.

Октомври
Планирано е изстрелването на 
космическия телескоп Джеймс 
Уеб на НАСА. Предвижда се той 
да замени Хъбъл.

Експо 2020 – първото световно 
изложение в Близкия изток ще бъде 
открито в Дубай с една година закъс-
нение.

Ноември
В България 
трябва да се 
проведат избо-
ри за президент. 
Предишният вот 
за президент 
беше на 6 ноем-
ври 2016 г.

Започва Световната климатична кон-
ференция Cop26, която ще се прове-
де в Глазгоу до 12 ноември.

Декември
Русия отбе-
лязва 30 го-
дини от раз-
падането на 
Съветския 
съюз.

Индия планира да 
изстреля първия 
си пилотиран кос-
мически кораб и да 
се превърне в 4-та 
държава, изпратила 
хора в Космоса.

 ще отбележи началото на 

та, родени под 

-

2021-ва:  
Какво  

да очакваме?
Ето някои от събитията през тази 
година, които изглеждат сигурни

вол. Хора
та, родени под 
този знак, са 

честни и ис
крени.

В Бевърли хилс
съдени наградите „Златните гло
буси“, където се очаква българ
ската актриса Мария Бакалова 
да бъде отличена за ролята 
си в „Борат 2“.

Октомври
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„Не съм я убил, само я на-
рязах.“ Така Любомир 
Лозанов, който бе арес-
туван в Италия и екстра-
диран в България, се опи-

та да обясни на полицаите, че е невинен 
за смъртта на приятелката си Антониа.

30-годишната жена от село Копаница 
изчезна в първите дни на 2020 година, 
през февруари бе обявена за издирва-
не, а през октомври бяха намерени чо-
вешки останки, за които впоследствие 
се доказа, че са нейни.

Обвиненият за убийството й Любом-
ир Лозанов бяга от България. Появяват 
се слухове, че е във Великобритания, но 
полицията го откри в Италия. 

Засякоха го в градчето 
Ладисполи 

близо до Рим, където гостувал на прия-
тели. Намерили го да се крие в банята и 
му сложили белезници. А след това, по 
силата на издадена европейска заповед 
за арест, Любомир е екстрадиран в Бъл-
гария.

Когато се озовава пред криминалис-
тите, прави частични самопризнания. 
„Не съм убил Антониа, само я нарязах“, 
казва обвиненият мъж от Радомир, ци-

тиран от „България днес“. Той отрича да 
е отнел живота на младата жена. Разказ-
ва, че я е намерил мъртва и много се из-

плашил. Затова решил да я нареже на 
парчета да я сложи в куфар и да я скрие.

После споделил на баща си Красимир. 

Именно родителят на Любомир показал 
на полицията къде е изхвърлено тялото 
на Антониа. Засега от прокуратурата не 
са му повдигнали обвинения за помага-
чество, но казват, че ако се съберат дан-
ни, може и да бъде привлечен към отго-
ворност.

На откритите останки разследващи-
те назначават съдебномедицинска екс-
пертиза. Тя има задача да установи при-
чината за смъртта. „Когато се разбере 
причината, тогава може да се търси и 
авторството на деянието“, коментира го-
ворителят на Окръжната прокуратура в 
Перник Албена Стоилова. Тя разкри, че 

експертизата 
вече е готова 

и се очаква всеки момент да бъде изпра-
тена от вещите лица.

Тогава ще може да се освободят тлен-
ните останки, за да бъдат погребани. 
Разследващите предполагат, че остана-
лите части от тялото вероятно са изяде-
ни от дивите животни. Затова няма да 
ги търсят, а ще предадат наличното на 
роднините. До момента обаче никой от 
близките не го е поискал.

След това се очаква да приключи раз-
следването и да бъде внесен обвини-
телен акт срещу Любомир Лозанов. От 
прокуратурата изтъкват, че имат доста-
тъчно улики срещу него – най-вече сви-
детелски показания. Сред тях е и раз-
каз на защитен свидетел и частичните 
самопризнания на Любомир. Дори да 
няма категорични улики, има комплекс 
от косвени доказателства, който води до 
един възможен извод - че Любомир е из-
вършител на престъплението, смятат от 
държавното обвинение.

„Не съм я убил, 
само я нарязах“

XЕкстрадиран от Италия за убийството 
на приятелката си отрича да е виновен

https://www.balkanikameatanddeli.com


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

6 - 12 януари 2021 г. 11

Г
ранична полицайка на летище Со-
фия унижи българка от чужбина 
на излизане от България. Галина 
Ницкова, която била на гишето за 
паспортна проверка, се опитала 

да възпрепятства заминаването на Елица 
Йорданова от страната. Служителката на 
„Гранична полиция“ демонстрирала явно 
възмущението си за това, че Елица е на-
пуснала България, и я попитала неколко-
кратно какво търси в Родината, след като 
се е отказала от корените си.

За непристойното поведение на по-
лицайката разказа потърпевшата в со-
циалните медии. От написаното от нея 
става ясно, че тя е предоставила всички 
документи, нужни за пътуването й с деца-
та – разрешително от бащата, PCR тестове, 
паспорти и др. Служителката зад гишето 
обаче поискала и „българските докумен-
ти“. А на отговора на Елица, че няма бъл-
гарски документи и че пътува с тези, без 
да има проблеми досега, Галина Нацкова 
отговорила:

„Тези декларации не ми вършат никак-
ва работа… Тези не стават, можете

спокойно да ги изхвърлите
в коша за боклук. Ако нямате нотариално 
заверен документ, значи нищо нямате.“.

Елица Йорданова продължава описа-
нието на случката така:

„След като въпросът за декларации-
те очевидно не даде достатъчно матери-
ал за заяждане, тя се концентрира върху 
личните ни документи.

„Такаааа, значи нямате български доку-
менти?“

Потвърждавам отново, но тонът и по-
гледът на госпожата не предвещават 
нищо хубаво.

„Имате ли българско гражданство?“ 
Обяснявам, че след като нямаме докумен-
ти, нямаме и гражданство.

„И какво, отказахте се, а?“, изстрелва 
Нацкова в упор...

Потвърждавам, че сме се отказали. „Си-
гурна ли сте, или да проверя в система-
та?, набрала е скорост Нацкова и посяга 
заплашително към клавиатурата. „Прове-
рете, да, няма проблем“, отговарям, като 
добавям и годината, в която се е случило 
събитието.

„Отказахте се, а, ама с указ на президен-
та?“, с присвити очи ме стрелка госпожа-
та. Вече се чувствам изключително нелов-
ко, отговарям утвърдително и питам дали 
има нужда от конкретната дата, за да про-
вери по-лесно в системата.

„Няма нужда“, тонът е пренебрежите-
лен, гледа ме, като да съм извършителят 
на някое особено гнусно престъпление.

„Браво, как можахте?“
недоумявам какво ми казва и преди да от-
върна с „моля?“, „служителката“, набрала 
инерция, продължава да стреля с въпро-
си, като че ли е на състезание по откри-
ване и обезвреждане на чужди граждани.

„Да се откажете от гражданството си, 
ами че вие сте се отказали от корените 
си!“, просъсква злобно през зъби Нацко-
ва…“

Елица Йорданова е възмутена от пове-
дението на Нацкова, в чиито правомощия 
не влизат коментари по повод граждан-
ството и това на децата й. А те са до нея и 
са силно притеснени от случилото се. Ця-
лата опашка също е в течение на разго-
вора, а имигрантката споделя, че е в шок. 
Тя продължава разказа си с това, че се е 
отказала да реагира повече на обидите 
и унижението на служителката, но от ду-
мите й става ясно, че е разговаряла с на-
чалника на „Гранична полиция“. В поста си 
Йорданова се обръща към Нацкова: „Вие 
сте срам освен за себе си и своето семей-
ство, но и за своите колеги, чиито труд и 
качества компрометирахте днес.

Вие сте срам за пагона
и петните името на всички гранични по-
лицаи, както и допринасяте за уронване 
на престижа на летището и неговите слу-

жители като цяло“. И продължава:
„Хора като вас и начинът, по който из-

пълнявате служебните си ангажименти, 
трябва да станат достояние на широка-
та публика, да бъдат санкционирани и да 
служат за назидание на останалите…

И понеже цяла сутрин се занимавате с 
моите корени, надявам се да сте чували и 
да схванете смисъла на тази фраза, която 
често се употребя в нашия род, там, откъ-
дето и до днес черпя сила и мъдрост, по-

неже съм потомка на българи от Кукуш и 
на балканджии от Тревненския Балкан – 
„Намерил църква, да се кръсти“.

От „Гранична полиция“ обявиха пред 
BG VOICE, че са запознати със случая и 
извършват проверка. Предстои да бъде 
изслушана и версията на служителка-
та, стана ясно от думите на говорителка-
та на дирекцията Лора Любенова. По за-
кон проверката трябва да продължи до 
30 дни.

На Терминал 2: Гранична полицайка 
унижи българка от чужбина

All credit products are subject to approval. 

At BankFinancial, we know the past few months have 
been di�cult. As your community bank, we are here to 
help you get through 2020 and any financial needs  
that may arise.

These are a few personal credit options available: 

SurePay® and LifeLine of Credit.  
Personal lines of credit tied to  
your checking account. 

Loan On Deposit.  
Great option for those  
that do not want to  
use their savings. 

BankFinancial Visa® 
Credit Card.  
Designed to match  
your different needs.  

To learn more,  
visit BankFinancial.com  
or call 1.800.894.6900.

1.800.894.6900 | BankFinancial.com

X„Гранична полиция“ обяви, че ще извърши проверка на случая

Галина Ницкова

Елица Йорданова

https://www.bankfinancial.com
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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.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Скалата благодари на 
българка пред милиони

Най-високо платеният актьор в Хо-
ливуд Дуейн Джонсън – Скалата 
благодари на българката Полина 

Маринова в Instagram профила си, кой-
то е следван от милиони хора. Тя напи-
са статия за него в сайта си. Маринова 
е създател на платформата The Pro�le, 
в която събира историите на успешни 
хора и компании. Тя е доскорошен ка-
дър на списание Fortune, но през 2020 решава да напусне престижната си работа 
и да създаде собствен сайт.

Без пищна церемония за 
инагурацията на Байдън

Церемонията по встъпването в 
длъжност на новоизбрания пре-
зидент Джо Байдън ще се проведе 

на 20 януари в ограничен формат и в съ-
ответствие с нормите за социално дис-
танциране. Това се казва в изявление, 
публикувано от съвместната комисия на 
Сената и Камарата на представителите 
на Конгреса на САЩ. Заради пандемията 

от новия коронавирус организаторите са решили да се откажат от парада по слу-
чай встъпването в длъжност на следващия държавен глава.

Лари Кинг влезе  
в болница с коронавирус
Известният американски телеви-

зионен водещ Лари Кинг бе при-
ет в болница, след като се разбо-

ля от COVID-19. Той бе в реанимацията, 
но във вторник бе изведен от нея и вече 
диша самостоятелно, съобщи негов го-
ворител. 87-годишният водещ бе пре-
местен в интензивното отделение на 
една от болниците в Лос Анджелис в нощта на Нова година и получаваше кис-
лород. Сега той диша самостоятелно, съобщи Дейвид Тийл, говорител на проду-
центската компания на Кинг „Ора Медия“.

Пелоси пак начело на Камарата 
на представителите

Демократката от Калифорния Нанси 
Пелоси бе преизбрана за предсе-
дателка на Камарата на представи-

телите. Тя ще бъде изправена пред пре-
дизвикателства в 117-ия Конгрес, тъй 
като ще ръководи най-крехкото мнозин-
ство от две десетилетия в долната кама-
ра, след като партията й загуби места на 
изборите през ноември. Новият Конгрес 

на САЩ се събра в неделя на първо заседание на фона на заплахите от сенатори 
от Републиканската партия да гласуват против утвърждаването на резултатите от 
президентските избори.

Бивши министри: Мирно 
предаване на властта
Десетимата живи бивши минист-

ри на отбраната на САЩ призова-
ха за мирен политически преход, 

в който да не бъдат намесвани въоръ-
жените сили. Аштън Картър, Лион Па-
нета, Уилям Пери, Дик Чейни, Уилям 
Коен, Доналд Ръмсфелд, Робърт Гейтс, 
Чък Хейгъл, Джеймс Матис и Марк Ес-
пър призоваха в статия във в. „Вашинг-
тон поуст“ Пентагонът да поеме ангажимент за мирно предаване на властта. Те 
отправиха призива си преди сесията на Конгреса в сряда, когато трябва да бъде 
удостоверен резултатът от президентските избори през ноември.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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П
олицията в Мейн аресту-
ва българин с криминално 
досие за палеж на църква. 
Властите задържаха Душко 
Вълчев от градчето Спринг-

фийлд в петък, като към него бяха пов-
дигнати няколко обвинения – за щети и 
три обвинения за палеж. За инцидента и 
ареста съобщи местната пожарна служ-
ба.

Първият опит за пожар в църквата на 
ул. „Конкорд“ 14 е бил на 13 декември, 
след това са последвали още два опита 
на 15-ти, съобщават още служителите.

Разследването по пожара, който е за-
палил цялата църква на 28 декември, 
продължава. Нанесени са големи щети, 
а умишленият палеж според разследва-
щите е подозрителен.

В неговата Facebook страница има ви-
деозаписи, които показват кадри пред 
ресторанта на Spring�eld Wahlburgers, 
които са направени около датите на по-

жарите.
Това не е първото провинение на Въл-

чев. Досието му сочи, че през 2015 г. е 
бил обвинен в отправяне на заплахи 
към Кристалина Георгиева. Тотава той 
изпрати имейл, в който заплаши с убий-
ство еврокомисарката. Съдът в град 
Холтън го осъди на 6 месеца затвор за 

писмото до българските власти, в което 
Вълчев написа:

Ще ви прережа гърлата
Ще ви убия като пилци“.

През 2016-та пък българинът с амери-
канско гражданство отново бил аресту-
ван. Този път, защото отвлякъл приятел-

ката си и я държал гола и без документи 
в къщата си в Холтън. Дни след това е 
бил арестуван, защото родителите на 
приятелката му се обадили на полиция-
та, тъй като не можели да се свържат с 
дъщеря си.

Директорът на полицията тогава спо-
дели, че органите на реда са посетили 
дома на Душко, но той не им е отворил. 
Тогава била издадена заповед за обиск 
и при претърсването на къщата открили 
Вълчев и приятелката му в спалнята, къ-
дето той я държал против волята й.

Станало ясно, че той взел дрехите й, 
часовника, ключовете и мобилния теле-
фон. По тялото на момичето имало ви-
дими следи от насилие.

След случилото се срещу българина 
бяха повдигнати няколко обвинения - 
отвличане, домашно насилие, кражба и 
възпрепятстване на подаване на сигнал 
за престъпление. Съдът в Хамилтън оп-
редели свободата му срещу паричната 
гаранция от 25 000 долара. Тогава той бе 
обявен на брифинг за „обществена опас-
ност“.

Арестуваха българин, 
запалил църква в Мейн

Изминаха почти три години от бру-
талното тройно убийство на българи в 
градчето Ейджакс, област Онтарио, Ка-
нада, когато българка и двете й деца 
бяха убити в собствения им дом. Tелата 
на 39-годишната Красимира Пейчинов-
ски, 15-годишния Рой Пейчиновски и 
13-годишната Венайлия Пейчиновски са 
намерени на 14 март 2018 г. след сигнал 
от съседка на семейството до полиция-
та. По това време Венайлия, която има 
прободни рани, е в критично състояние 
и откарана в най-близката болница, къ-
дето по-късно издъхва от раните си.

За трите убийства беше обвинен 

29-годишният Кори Фен, който е бил 
в интимни отношения с убитата майка 
Красимира.

Обвиненият за убийството на бъл-
гарското семейство най-накрая ще се 
изправи пред съда в средата на сеп-
тември. Забавянето на делото е заради 
пандемията от COVID-19, а през септем-
ври съдилищата на Дърам ще се заемат 
отново с важни дела за убийства, които 
изискват съдебни заседатели.

Фен, който е имал връзка с Красими-
ра, получи 3 обвинения в убийство вто-
ра степен. Според последни сведения 
от прокурорската служба на Дърам Кра-
ун процедурите, предхождащи процеса, 
е предвидено да започнат през юни, а 
7-седмичният процес трябва да старти-

ра на 13 септември.
Кори Фен е стар познайник на поли-

цията. Той има предишна присъда за 
нападение над полицай през 2009 г. и 
за унищожаване на чужда собственост 
през 2011 г. И в двата случая присъдата 
е била 12 месеца пробация.

Убиецът на българското семейство 
от Торонто на съд през септември

XПрез 2015 г. той е бил обвинен в отправяне на заплахи 
към еврокомисарката Кристалина Георгиева

Душко Вълчев

Красимира Пейчиновски и обвиненият Кори Фен
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Б
езпрецедентен за историята 
на САЩ кървав щурм на сгра-
дата на Конгреса във Вашинг-
тон сложи край на президент-
ския мандат на Доналд Тръмп. 

Негови привърженици нахлуха в Капи-
толия в сряда малко преди двете камари 
да започнат процедурата по утвържда-
ването на победата на Джо Байдън на 
президентските избори през ноември. 
Няколко часа по-късно щурмът приклю-
чи с арести и с една простреляна жена, 
която почина. Общо четирима души са 
починали по време на атаката. Бяха от-
крити и две бомби.

В драматичните часове преди бунтът да 
бъде потушен в сградата на Конгреса по-
лицията се опита да разпръсне протес-
тиращите със сълзотворен газ, а на кон-
гресмените бяха раздадени маски. Бяха 
изпратени и войници от Национална гвар-
дия. Те не бяха въоръжени, но бяха под-
готвени и снабдени с оборудване за борба 
с безредиците. Кметът на Вашингтон въве-
де вечерен час, а малко по-късно и

извънредно положение 
в столицата до 21 януари

В опит да овладее ситуацията избрани-
ят за президент Джо Байдън се обърна 
към нацията и към самия Тръмп. „Г-н Пре-
зидент Тръмп, отстъпете!“, каза Байдън. 
Той обяви, че демокрацията е под безпре-
цедентна заплаха, каквато не е виждана в 
историята на страната.

„Нападение над храма на свободата, 
над Капитолия. Нападение срещу народ-
ната гвардия и полицията, заклели се да 

ги защитават. Нека бъда много ясен. Сце-
ните на хаос в Капитолия не отразяват ис-
тинската Америка“, каза новоизбраният 
президент.

„Тази тълпа трябва да се оттегли и да 
позволи на демокрацията да върви на-
пред“, призова още Байдън.

Самият Тръмп обаче не осъди насилие-
то, а напротив, поощри подръжниците си. 
След нахлуването той публикува видео, в 
което ги призова да се разотидат, но пов-
тори необоснованите си твърдения за из-
мама на президентските избори през но-
ември.

Това доведе до още едно безпрецедент-
но събитие -

спиране на акаунтите 
в Twitter и Facebook

на Тръмп, както и върху изтегляне на не-
гово видео от двете мрежи, както и от 
Youtube, в което той отново говори за от-
краднат вот, въпреки че призовава при-
вържениците си да се приберат у дома.

С кървавия щурм на Капитолия Тръмп 
настрои срещу себе си и най-близко-
то си обкръжение, а много наблюдатели 
прогнозираха

разцепление в 
Републиканската партия

Републикански лидери и сенатори за-
почнаха да обсъждат отстраняването на 
президента, а много негови съпартийци 
отказаха да го подкрепят. След като полу-
чи отказ от вицепрезидента Майк Пенс да 
отхвърли електоралните гласове за Джо 
Байдън, отиващият си президент забрани 
достъп до западното крило на Белия дом 
на шефа на кабинета на Пенс, Марк Шорт.

Заради безредиците и Стефани Гришам, 
бившият говорител на Белия дом и насто-
ящ шеф на кабинета на първата дама Ме-
лания Тръмп, подаде оставка.

Тя беше един от служителите на адми-
нистрацията на Тръмп с най-дълъг стаж, 
след като започна мандата си, работейки 
за него още като кандидат за държавен 
глава през 2015 г.

В часовете на щурма от Белия дом 
си тръгна и социалният секретар Анна 
Кристина „Рики“ Ничета. Тя служи като 
единствен социален секретар на админи-
страцията на Тръмп, поемайки поста през 
февруари 2017 г.

Няколко от топ съветниците на прези-
дента Доналд Тръмп, сред които и съвет-
никът по национална сигурност Робърт 
О’Брайън, също дадоха да се разбере, че 
обмислят да се оттеглят от постовете си 
след размириците.

О’Брайън, бившият съветник по нацио-
нална сигурност Мат Потингър и замест-
ник-началника на кабинета Крис Лидъл 
обмислят да подадат оставка, съобщиха 
запознати източници.

Снимки: БТА

Тръмп си тръгна с кървав 
щурм на Капитолия
XЧетирима души починаха при атаката на негови привърженици на сградата на Конгреса
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К
онгресът на САЩ утвърди по-
бедата на Джо Байдън над До-
налд Тръмп на президентските 
избори през ноември.

Вицепрезидентът и пред-
седател на Сената Майк Пенс обяви, че 
Байдън е получил 306 гласа от Избор-
ната колегия, а действащият президент 
Доналд Тръмп – 232. Така Конгресът ва-
лидира избирането на Джо Байдън за 
президент на САЩ с повече от необхо-
димите 270 електорски гласа.

Заради атаката на привържениците на 
Тръмп сесията по утвърждаването на из-
борната победа, която обикновено е це-
ремониална стъпка, бе

отложена с няколко часа
и възобновена в късните часове на сря-
да. Когато заседанието продължи, репу-
бликански представители все пак възра-
зиха срещу резултатите в отделни щати 
(като Уисконсин и Пенсилвания), но ис-
канията им бяха отхвърлени. Байдън 
прехвърли прага от 270 електорски гла-
са след сертифицирането на резултатите 

от Върмонт.
Процедурата в Конгреса се състоя два 

месеца след като всички прогнозни ре-
зултати посочиха Байдън като следва-
щия президент на САЩ (а Тръмп отказа 
да признае това с аргументите за „избор-
на измама").

Междувременно Тръмп обяви, че въ-
преки несъгласието си с резултатите ще 
предаде властта на 20 януари. „Макар 
че изобщо не съм съгласен с резултата 
от изборите и фактите ме подкрепят, ще 
има преход на властта в обичайния по-
рядък на 20 януари“, се казва в изявлени-

ето, направено по-малко от 24 часа след 
като отиващият си държавнен глава обе-
ща никога да не признае загубата си.

Станалото е краят на „най-великия 
първи мандат в историята на президент-
ството“, но е и „едва началото на битката 
ни, за да Направим Америка Отново Ве-
лика“, завършва изявлението на Тръмп.

Жената, застреляна фатално в Капи-
толия в сряда, е идентифицирана като 
Ашли Бабит. Тя е ветеран от 14 години, 
обслужвала е Air Force и е пребивавала 
в Сан Диего.

„Бабит беше силен поддръжник на 
президента Тръмп“, разказа съпругът й.

„Наистина не знам защо е решила 
да направи това“, каза тъща й по повод 
включването й в щурма.

Съпругът на Бабит не е бил в окръг 
Колумбия с нея.

Според съобщенията двойката е 
имала собствен бизнес.

Бабит е била простреляна в гърдите 
и е транспортирана от сградата малко 
преди 15:00 ч.

Все още не е установено кой е про-
извел стрелбата.

Тръмп си тръгна с кървав 
щурм на Капитолия

Конгресът потвърди: 
Властта отива при Байдън
XТръмп обеща в изявление „обичайно предаване на властта“ на 20 януари

Убитата при 
атаката е 
ветерен от ВВС

Няколко републикански лидери и чле-
нове на кабинета, гневни от щурма на Ка-
питолия, са провели предварителни раз-
говори за задействане на 25-та поправка, 
за отстраняване на Тръмп от властта.

Това твърди източник от Републикан-
ската партия.

Дискусиите продължават, но не е ясно 
дали ще има достатъчно членове на ка-
бинета, които да доведат до отстранява-
нето на Тръмп.

25-ата поправка предвижда процеду-
ри за прехвърляне на властта на вице-
президента в случаите на смърт на пре-

зидента, лишаване от правоспособност, 
отстраняване или оставка. Поправка-
та беше ратифицирана и одобрена след 
убийството на президента Джон Ф. Кене-
ди. Един от нейните параграфи урежда 
механизма за прехвърляне на властта от 
президента на вицепрезидента.

Републиканци ще задействат 25-ата поправка?
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Демократите спечелиха два-
та балотажа в Джорджия във 
вторник и така получиха мно-
зинството в Сената и контро-
ла върху Конгреса на САЩ. 

Това ще даде възможност на новоиз-
брания президент Джо Байдън да про-
карва по-лесно политиките си и така да 
засили влиянието си.

Във вторник избирателите в Джор-
джия гласуваха кой да получи двете се-
наторски места в щата.

В ранните часове на сряда стана ясно, 
че демократът Рафаел Уорнок печели 
битката с досегашната сенаторка, репу-
бликанката Кели Лофлър.

Това е историческа победа, защото 
Уорнок става

първият чернокож 
сенатор от Джорджия

Той е пастор, който е прекарал по-
следните 15 години начело на църква в 
Атланта, където е проповядвал Мартин 
Лутер Кинг.

Единадесето от общо 12 деца в семей-
ството, той разказва, че е роден „в бед-
ност“ и че майка му е работила на паму-
ковите ниви. И само „в Америка“ е било 
възможно да преодолее разстоянието, 
делящо го от църквата на Мартин Лутър 
Кинг и позицията на кандидат за Сената.

„Кандидатирам се за американския 
Сенат, 

защото вярвам в 
американското обещание, 

защото зная, че то е в сила. Но то не се 
сбъдва за твърде много от децата ни“, 
каза той на електората преди балотажа.

С победата си Уорнок нанесе удар по 
отиващия си президент Тръмп, който 
преди изборите бе в Джорджия, за да 
надъха републиканците да гласуват за 
Лофлър и за другия им кандидат Дей-
вид Пърдю.

След неговата победа вниманието ос-
тана съсредоточено към втората битка 
на балотажа между Пърдю и демократа 
Джон Ософф, където разликата бе мал-

ка. В крайна сметка
трийсет и три годишният Джон Осо-

фф спечели състезанието. Той засега е 
политик с все още скромна автобиогра-
фия, но бе сигурен в успеха си още пре-
ди гласуването.

Ософф е продуцент на разследващи 
документални филми и бивш парламен-
тарен сътрудник и преди изборите из-
тъкваше колко е символично, че се кан-
дидатира едновременно с чернокожия 
пастор Рафаел Уорнок в щат, неизлеку-
вал още раните от робството и сегрега-
цията.

„Помислете какъв път сме изминали, 
за факта, че ваши кандидати в този ис-
торически момент са един млад евреин

имигрантски син, 
и чернокож пастор

заел мястото на Мартин Лутър Кинг в 
църковния амвон в Атланта“, казва Осо-
фф в навечерието на балотажа. Той об-
вини своя съперник, че е използвал 
получена в Сената поверителна инфор-
мация за пандемията с цел лично обо-
гатяване.

71-годишният Дейвид Пърдю отхвър-
ли тези обвинения, а екипът му упрек-
ва Ософф, че „никога не е имал истинска 
работа“ - намек за наследственото бо-
гатство на семейството му, част от кое-
то е вложил в британска студия за до-
кументални филми „Инсайт Ти Дабъл Ю 
Ай“ (Insight TW).

Другият кандидат на републиканци-
те, досегашната сенаторка Кели Лоф-
лър, която отпадна в битката с Уорнок, 
бе сред най-богатите членове на Кон-
греса и води кампания, като обикаляше 
Джорджия с частния си самолет.

50-годишната Кели Лофлър обича-
ше да припомня скромното си детство, 
прекарано в една ферма, преди да за-
почне кариерата й във финансовите 
служби. И се представяше като вярна 
следовница на Доналд Тръмп.

Тя ще се запомни с неизменната си 
бейзболна шапка, дискретно щампова-
на с американското знаме.

XТова ще даде възможност на Байдън да прокарва по-лесно политиките си

Демократите с историческа победа 
в Джорджия и контрол в Сената

Републиканецът Дейвид ПърдюРепубликанката Кели Лофлър

Демократът Джон ОсоффДемократът Рафаел Уорнок

Снимки: БТА

http://bg-voice.com/
http://bg-voice.com/
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С
пад на потребителските кре-
дити и ръст на ипотечни-
те, констатират експертите в 
САЩ. Cпopeд Фeдepaлнaтa 
peзepвнa бaнкa нa Hю Йopк 

дeлът нa aмepикaнцитe, кoитo ca кaн-
дидaтcтвaли зa зaeми пoд eднa или 

дpyгa фopмa oт нaчaлoтo нa 2020 г., e 
нaмaлял дo oктoмвpи c 11 пpoцeнтни 
пyнктa - дo 35%.

B тoвa oтнoшeниe дeлът нa тъpceщи-
тe нoви кpeдитни кapти e cпaднaл нaй-
мнoгo - дo 16%. Toвa e нaй-ниcкaтa cтoй-
нocт, oткaктo Фeд зaпoчнa дa cъбиpa 

тaкивa дaнни пpeз 2013 г., пишe Fіnаnсіаl 
Тіmеѕ.

Toвa oтчacти ce дължи нa cтимyлиpa-
щитe пpoгpaми, пo кoитo мнoгo aмepи-
кaнcки дoмaкинcтвa ca пoлyчили дoпъл-
нитeлни cpeдcтвa, кaзвa Чapлз Пибoди, 
бaнкoв aнaлизaтop в Роrtаlеѕ Раrtnеrѕ, 
цитиран от money.bg. 

Cпopeд нeгo „пapитe, дaдeни нa фи-
зичecки лицa oт дъpжaвaтa, ca дocтaтъч-
ни зa изплaщaнe нa дългoвe пo кpe-
дитни кapти и зaeмитe зa aвтoмoбили“, 
кoeтo нaмaлявa тъpceнeтo нa дoпълни-
тeлни кpeдити.

Cпopeд Фeдepaлния peзepв caлдoтo 
нa кpeдитни кapти нa aмepикaнcки бaн-
ки oт нaчaлoтo нa пaндeмиятa e cпaд-
нaлo

дo oкoлo 
100 млpд. дoлapa

oт пpeдишнитe 750 млpд. дoлapa. 
Oбeмът нa paзxoдитe пo кpeдитни кapти 
нaмaлявa пpeз пo-гoлямaтa чacт oт гo-
динaтa нa фoнa нa oгpaничeниятa въpxy 
aктивнocттa нa пoтpeбитeлитe пopaди 
oгpaничeниятa, нo Vіѕа и Маѕtеrсаrd съ-

общиха зa пoчти пълнo възcтaнoвявaнe 
нa мaщaбa нa плaщaниятa в CAЩ пpeз 
oктoмвpи.

„Oчaквaмe зaeмaнeтo пo кpeдитни 
кapти дa ce yвeличи дo кpaя нa гoдинaтa“, 
кaзa Пибoди. Hoвият зaкoнoпpoeкт зa 
cтимyлиpaнe дa имa възпиpaщ eфeкт, 
тъй кaтo cъдъpжa дoпълнитeлeн кpъг oт 
диpeктни плaщaния към дoмaкинcтвaтa.

Eдинcтвeнoтo изключeниe oт oбщaтa 
тeндeнция нa cпaд ca ипoтeчнитe зaeми. 

Пoвeчe oт 15% oт aнкeтиpaнитe 
aмepикaнци ca кaндидaтcтвaли зa pe-
финaнcиpaнe пpeз гoдинaтa, пpиклю-
чилa пpeз oктoмвpи. Пpeз фeвpyapи ци-
фpaтa e 11%. Toвa ce дължи нa peкopднo 
ниcкитe лиxвeни пpoцeнти.

Cпopeд Фeдepaлния peзepв нa Hю 
Йopк бaнкитe ca пo-мaлкo cклoнни дa 
oдoбpявaт зaeми. Дeлът нa oткaзитe зa 
вcички видoвe пoтpeбитeлcки зaeми ce 
e yвeличил oт фeвpyapи дo oктoмвpи c 
пoчти 4 пpoцeнтни пyнктa - дo 18%. 

B cъщoтo вpeмe в oблacттa нa ипoтeч-
нoтo кpeдитиpaнe пoкaзaтeлят зa oткaз 
пaднa oт 16% в нaчaлoтo нa гoдинaтa дo 
пo-мaлкo oт 6% пpeз eceнтa.

Спад на потребителските 
кредити, ръст на ипотечните
XПакетът от стимули е една от причините да не се търсят нови заеми
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Б
елият дом удължи моратори-
ума за издаване на работни 
визи и зелени карти за ими-
грантите, идващи в САЩ до 
края на март. Това е поредно-

то решение за имиграционна полити-
ка, за да се пребори входящата админи-
страция на Байдън.

Президентът Тръмп издаде забрана-
та през април и през юни в името на за-
щитата на американските работници от 
чуждестранна конкуренция, точно кога-
то много бизнеси спряха работа заради 
пандемията от коронавирус.

Мораториумът, който трябваше да из-
тече в четвъртък, се отнася за имигран-
ти, идващи в САЩ с виза H-1B и няколко 
други визи, основани на заетостта, как-
то и за хората, идващи със зелени карти, 
за да работят или да се съберат със се-
мейството си.

Забраната на работните визи

беше критикувана 
от Силициевата долина

и други, които заявиха, че зависят от тях, 
за да привлекат служители в индустрии, 

вариращи от технологии и консултации 
до озеленяване и сезонни курорти.

Основните американски компании, 
особено в технологичния сектор, при-
зоваха Тръмп да се въздържа от бло-
киране на потока от чуждестранни ра-
ботници в САЩ, заявявайки, че това ще 

навреди на икономиката. Технологич-
ната индустрия разчита на H-1B визи, за 
да наеме чужди таланти, особено в об-
ластта на науката и технологиите.

През октомври Търговската кама-
ра на САЩ, която представлява широк 
кръг от тези индустрии, спечели частич-

на заповед срещу мораториума в съда, 
като позволи на компаниите членки да 
възобновят приемането на чуждестран-
ни служители.

Преходният екип на новоизбрания 
президент Джо Байдън отказа да отго-
вори на въпроси как ще се справи със 
забраната. 

От една страна, Байдън заяви, че ще 
отмени някои ограничения за имигра-
ция, включително една, обхващаща 
имигранти от няколко мюсюлмански и 
африкански държави. Но той също така 
акцентира върху контрола върху панде-
мията от COVID-19 и неговият екип из-
рази нежелание бързо да прекрати дру-
ги политики на Тръмп от страх, че това 
може да не е безопасно.

Например съветниците на Байдън за-
явиха миналата седмица, че ще отворят 
бавно южната граница за блокираните в 
Мексико лица, търсещи убежище. През 
март правителството затвори южната 
граница за несъществени пътувания и 
въведе политика за изгонване на миг-
ранти, преминаващи незаконно грани-
цата, или с молба за убежище.

Тръмп удължи забраната  
за визи и зелени карти
XМораториумът, насочен срещу имигрантите, трябваше да изтече в четвъртък

http://imgtrucking.com
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
50% от канадците били  
при роднини за ЧНГ
Социологическо проучване по-

каза, че почти 50 процента от 
канадците са посетили свои 

близки и роднини за празниците в 
края на годината. Сондажът, прове-
ден от фирма Леже в сътрудничество 
с Асоциацията на канадските проуч-
вания, уточнява, че 48% от анкети-
раните са посетили близки, с които 
не живеят заедно. 50 на сто от кана-
дците са се въздържали да го направят. В седмиците преди празниците власти-
те призоваха хората да останат вкъщи, за да попречат на разпространението на 
COVID-19.

Двама младежи обвинени  
в убийство на полицай

Двама младежи, на 17 и на 19 годи-
ни, са обвинени в убийството на 
полицай. Те са били задържани в 

петък следобед, след като се предали 
на полицията. Двамата бяха издирвани 
заради убийството на сержант Андрю 
Арнет, на 37 г., който беше ударен и вла-
чен от джип, докато патрулирал на пътя 
в нощта на Нова година. Полицията съ-
общи, че разследването продължава, и 

благодари на обществеността за изразената подкрепа.

Квебек настоява за по-бързо 
ваксиниране
Повече от две седмици след нача-

лото на кампанията за ваксини-
ране в Квебек, здравни експерти 

смятат, че скоростта на процеса трябва 
да бъде увеличена. В същото време пра-
вителството напомни, че акцията зави-
си от броя на получените дози. От 14 де-
кември насам повече от 30 000 жители 
на Квебек са били ваксинирани, но според специалистите може да бъде и по-до-
бре.

Семейство загина при 
катастрофа с хеликоптер

Цяло семейство загина при ката-
строфа с хеликоптер в Алберта. 
Инцидентът стана на 1 януари, 

а преди дни станаха ясни и жертви-
те. Те са Уейд Балиски, на 45 години, 
съпругата му Обри Балиски, на 37 
г. и двете им деца - Джевел на 8 г. и 
Фльор на 2 г. Двойката оставя сираче-
та другите си три деца - Чиви на 16 г., 
Ремингтън на 14 г. и Индиа на 12 г. Се-

мейството е живеело в ДеБолт, малка земеделска общност, разположена на 15-
ина км от Гранд Прери.

Калгари счупи рекорд  
по продажба на жилища
Пазарът на недвижими имоти в 

Калгари изживява бум, какъв-
то не е имало от 2007 г. Почти 

1200 къщи са били продадени в райо-
на миналия месец. Това сочат данни-
те на Камарата за недвижими имо-
ти. Според организацията ниските 
лихвени проценти и 20% свиване на 
продаваните жилища са довели до 
продажбата на 1199 къщи само през 
декември 2020 г. Това е ръст с 40,1% спрямо декември 2019 година.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Цените на жилищата в САЩ се 
повишават през октомври 
най-силно от повече от шест 
години насам, тъй като панде-
мията сви до рекордно ниско 

ниво дела на наличните имоти за про-
дажба.

Същевременно търсенето е силно и в 
комбинация с ограниченото предлага-
не, цените нарастват със 7,9% в сравне-
ние с преди 12 месеца, според индекса 
на цените на жилищата на S&P CoreLogic 
Case-Shiller за 20 от водещите градове в 
страната.

Това е най-голямото годишно уве-
личение от юни 2014 г. насам, пише 
Investor.

Пандемията от новия коронавирус 
принуди милиони американци да ра-
ботят от вкъщи и ограничи други дей-
ности, като хранене навън, посещение 
на кино или посещение на фитнес зали. 
Това кара повече хора

да търсят домове 
с повече място

за домашен офис, по-голяма кухня или 
място за тренировка.

„Данните от последните няколко ме-
сеца са в съответствие с виждането, че 
коронавирусът насърчава потенциал-
ните купувачи да се преместят от град-
ски апартаменти в крайградски домове“, 
казва Крейг Лацара, управляващ дирек-

тор в S&P Dow Jones Indices.
От изследваните 20 града и окръга 19 

отчитат по-големи ценови ръстове през 
октомври в сравнение със септември, 
казва Лацара. Детройт не е докладвал 
изцяло данните за продажбите на жили-

ща поради закъснения, свързани с бло-
кадите заради вируса.

Във Финикс са отчетени най-големите 
ръстове на цените за 17-ти пореден ме-
сец – 12,7% през октомври на годишна 
база. Следва Сиатъл с 11,7% и Сан Дие-
го с 11,6%.

Продажбите на жилища спадат през 
ноември, според Националната асоциа-
ция на брокерите на имоти в САЩ. Пре-
ди това в продължение на пет месеца 
сделките се увеличаваха. Дори и след 
спада обаче

продажбите са 
с близо 26% повече

миналия месец в сравнение с преди го-
дина.

Продажбите на имоти се стимулират и 
от ниските лихвени проценти, които от-
разяват хода на Федералния резерв да 
запази референтния си краткосрочен 
лихвен процент на почти нула.

Брокерите отчитат, че наличните жи-
лища за продажба през ноември нама-
ляват до рекордно ниските 1,28 млн. С 
настоящите темпове на продажби това 
ще стигне за само 2,3 месеца.

Скокът на цените на жилищата 
в САЩ – най-висок от над 6 г.
XПродажбите на имоти се стимулират от ниските лихвени проценти

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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О
тиващият си Доналд Тръмп 
е поискал от щатския се-
кретар на Джорджия Брад 
Рафенспъргър да „намери“ 
достатъчно гласове, за да 

потвърди победата му в щата.
Разговорът, провел се в събота, е опре-

делян като „последната стъпка от безпре-
цедентни опити на действащ президент 
да окаже натиск на щатски политик да 
промени резултата от свободни и чест-
ни избори, които въпросният президент 
е загубил“.

Аудио на едночасовия телефонен раз-
говор беше публикувано в неделя от 
Washington Post, като се чува Тръмп да 
настоява пред Рафенспъргър и губер-
натора Брайън Кемп да направят всичко 
възможно

за да променят 
резултата от изборите

в Джорджия.
Той казва: „Така че вижте. Всичко, кое-

то искам да направя, е това – просто ис-
кам да намеря 11 780 гласа, което е с един 
повече. Защото спечелихме щата. Няма 
нищо лошо в това, че знаете, хм, че сте 
преизчислили.“

Новата намеса и продължаващите не-
основателни твърдения за измама, на-
правени от първия президент от бли-
зо 30 години, който не успя да спечели 
втори мандат, се случиха близо две сед-
мици преди края на мандата на Тръмп и 
два дни преди втория кръг на изборите в 
щата Джорджия, които ще определят коя 
партия контролира Сената на САЩ.

В неделя Тръмп потвърди в Twitter, че 
е разговарял с Рафенспъргър. Щатски-
ят секретар от своя страна заяви, отно-
во в Twitter, че твърденията, направени 
от президента по време на разговора, са 
неверни.

Тръмп отказа да признае загубата си 
от новоизбрания президент на САЩ Джо 
Байдън. По време на разговора прези-
дентът намеква, че ако Рафенспъргър и 
неговият юридически съветник не наме-
рят бюлетините, които според Тръмп са 
били подадени в негова подкрепа, а по-

сле унищожени, и двамата могат да се 
смятат за съучастници в престъпление.

Правни експерти твърдят, че с притис-
кането президентът

Доналд Тръмп 
е нарушил закона

в Джорджия. Според тях молбата на 
Тръмп представлява нова злоупотреба 
с власт и нарушение на закона на Джор-
джия. Това представлява криминално 
искане за изборна измама, категорични 
са те.

„Президентът поиска, без съмнение, 
държавният секретар да измисли гласо-
ве, които не съществуват“, каза Антъни 
Майкъл Крайс, професор в Юридическия 
колеж на Джорджия, за Politico. „Той не 
само поиска това по отношение на прос-
то отменяне на конкретния марж, с който 
Джо Байдън спечели, но след това каза, 
че се нуждае от един допълнителен глас, 
за да осигури победа в Джорджия.“

The Post не разкри източника си за ау-

диото, но експертите отбелязаха, че съ-
гласно закона на щата само една страна в 
разговора трябва да даде съгласие за за-
пис, което означава, че който е включил 
микрофона си, няма да носи юридическа 
отговорност.

Записът предизвика шум сред демо-
кратите, включително призиви за импий-
чмънт или Тръмп да подаде оставка.

Новоизбраният вицепрезидент Кама-
ла Харис го нарече „гласът на отчаяние-
то“ и „дръзка злонамерена злоупотреба с 
власт от президента“.

Тръмп се развихри в Twitter в явен от-
говор на недоброжелателите си малко 
след полунощ, ретуитвайки поредица от 
видеоклипове, в които неговите съюзни-
ци в Конгреса и медиите защитаваха не-
говите неумолими усилия да отмени ре-
зултатите.

Както Крейс, така и Джед Шугърман, 
професор в Юридическото училище във 
Фордхам, отбелязват, че Тръмп няма да 
може да бъде помилван, ако бъде офици-
ално обвинен, защото делото ще бъде в 
щатски съд, а не във федерален.

Крейс написа: „Най-вредната част от 
обаждането е, когато Тръмп казва, че 
държавният секретар трябва просто да 
каже, че е „преизчислил“ броя. Това раз-
крива, че той не търси искрено истината. 
Единственото му искане е да се хвърлят 
или измислят гласове

за да се изфабрикува 
победа

„Между това и „имаме нужда“ броят гла-
сове, спечелени от Байдън плюс един, 
е просто изумително искане. Няма друг 
начин да се прочете това, освен като 
очевиден опит за натиск върху служите-
лите на Джорджия да лъжат и да проме-
нят легитимните резултати от изборите 
с намигване и кимване за наближаващо 
последствие.“

Шугърман се съгласи, публикувайки 
съобщение в Twitter, че Тръмп „може“ да 
е нарушил както щатския, така и феде-

ралния закон, като „криминално е искал 
изборна измама“.

Той добави: „Президентското помилва-
не няма ефект върху щатските наказател-
ни обвинения. Тръмп не може да се по-
милва за нарушението на наказателния 
закон на щата Джорджия в издирването 
на престъпления от държавни служители 
в Джорджия.“

Крейс заяви пред Politico: „Ако съм 
президент на Съединените щати и моето 
помилване не е – не се разпростира вър-
ху щатски актове, не мисля, че през по-
следните няколко дни от моя мандат бих 
искал да участвам в дейности, които дори 
отдалечено ме подлагат на възможността 
за щатско наказателно преследване “.

Андрю Вайсман, ветеран адвокат, пре-
карал 20 години в Министерството на 
правосъдието, написа в Twitter: „Изявле-
нието на Тръмп показва, че той знае ка-
къв е законът, и той прави точно това, 
което забранява: стреми се да предизви-
ка представяне на

фалшиви изборни 
резултати

и заплашва хората да направят това.“
Междувременно ръководителят на Ре-

публиканската партия в Джорджия Дей-
вид Шафър излезе в защита на прези-
дента в Twitter, заявявайки, че призивът 
е послужил като „поверителна дискусия 
за уреждане“ на две дела, заведени от 
Тръмп срещу Рафенспъргеър в щатския и 
федералния съд.

„Аудиото, публикувано от @
TheWashingtonPost, е силно редактирано 
и пропуска уговорката, че всички диску-
сии са били с цел уреждане на съдебни 
спорове и поверителни съгласно феде-
ралния и щатския закон“, пише Шафър.

Противно на твърдението на Шафър, 
в стенограмата на Post се споменава съ-
дебният процес. А аргументът за повери-
телността беше осуетен от самия Тръмп, 
когато той написа в Twitter за обаждането 
по-рано в неделя

Всичко, което иска Тръмп: 
„Намерете ми 11 780 гласа“

Сн.: АП/БТА

XЗапис на скандален телефонен разговор уличава отиващия си президент в престъпление

Брад Рафенспъргър, 
Сн.: Twitter
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58% от французите не искат 
COVID ваксини
58 процента от французите са 

посочили, че не желаят да се 
ваксинират срещу COVID-19. 

В страната има голямо недоверие към 
имунизацията като цяло. Франция е на 
едно от последните места по ваксини-
ране в Европа. Около 500 души са били 
ваксинирани до неделя вечерта. Това са 
предимно хора в старчески домове и 
служителите в тях. Това показват последните официални данни. В страната все 
още липсват изградени ваксинационни центрове.

Меркел и Путин обсъдиха 
производство на ваксини

Руският президент Владимир Пу-
тин и германският канцлер Ангела 
Меркел са обсъдили възможност-

ите за съвместно производство на вак-
сина срещу коронавирусна инфекция. 
Двамата разговаряли по телефона и до-
говорили контактите по този въпрос да 
продължат между министерствата на 
здравеопазването и други специализи-

рани структури на Германия и Руската федерация. Меркел и Путин не пропус-
нали да си пожелаят весела Коледа и щастлива Нова година. В Русия Коледа се 
празнува на 7 януари.

Два метра сняг затрупа 
къщи в Италия
Силен снеговалеж доведе до об-

разуването на дебела снежна 
покривка в много райони на 

Северна Италия. На места, близо до 
границата с Австрия, снегът е стиг-
нал височина до два метра. Десетки 
къщи и обществени сгради останаха 
блокирани. В разчистването се вклю-
чиха пожарникари и планински спа-
сители. Испания също попадна в капана на снега. Очаква се валежите да продъл-
жат през следващите няколко дни

Мексико одобри ваксината на 
Astra Zeneca и Oxford

Мексико одобри за употреба вак-
сината срещу COVID-19 на бри-
танско-шведската компания 

„Астра Зенека“ и Оксфордския универ-
ситет. Федералната комисия за защита 
от здравни рискове е издала в понедел-
ник в спешен порядък разрешение за 
употреба на ваксината. Министърът на 
външните работи Марсело Ебрард зая-

ви, че това е много добра новина и скоро ще започне производството на препа-
рата в Мексико.

Лондон отново стана  
град № 1 на планетата
За поредна година класацията 

The World Best Cities 2021 публи-
кува списъка си с най-хубавите 

градове, в които си струва да се жи-
вее и да се посетят през тази годи-
на. Стига да отпаднат ограниченията, 
причинени от пандемията. Въпреки 
Brexit Лондон е класиран на върха за 
пета поредна година. Той се откроява 
главно със свежия си въздух, откри-
тите пространства и пейзажи. Следват го Ню Йорк, Париж, Москва, Токио, Дубай, 
Сингапур, Барселона, Лос Анджелис и Мадрид.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Г
раничи с чудо - след един край-
но нечестен съдебен процес 
съдийката Ванеса Барейтзър в 
Лондон отказа да изпълни ис-
кането на САЩ за екстрадира-

не на създателя на Уикилийкс Джулиан 
Асандж. Британското правосъдие вся-
чески затрудняваше защитата на Асан-
дж по време на процеса, поради което 
повечето наблюдатели очакваха, че Ве-
ликобритания ще принесе в жертва на 
„особеното си приятелство със САЩ“ не 
само правата на Джулиан Асандж, но и 
свободата на словото. Фактът, че това не 
се случи, е повод за радост, но не и за ис-
тинско облекчение.

Свободата на словото продължава да 
е застрашена, пише „Дойче Веле“.

Съдийката в Лондон така и не се обя-
ви в защита на разследващата журна-
листика. В мотивите за решението си тя 
подчерта единствено и само нечовеш-
ките условия на задържане, които биха 
очаквали Асандж в САЩ, и произтича-
щата от тях опасност от самоубийство.

Тя обаче изрично се противопостави 
на аргументите на защитата, в които се 
изтъкваше, че австралиецът е преслед-
ван заради журналистическата си дей-
ност и че неговите разкрития за воен-
ни и други престъпления, извършени 
от САЩ, представляват висок общест-
вен интерес. Там се изтъкваше и това, че 
преследването на Асандж би могло да е 
политически мотивирано и да не даде 
възможност за честен съдебен процес 
срещу него.

Казано накратко – съдийката подкре-
пи почти всички точки на изложение-
то, представено от американското пра-
вителство. А това означава, че Джулиан 
Асандж, както и свободата на словото, 
си остават под заплаха.

Намеса на Байдън?
Може само да се спекулира относно 

съображенията, довели до съдебното 
решение в Лондон. През декември пре-
зидентът Тръмп помилва четирима осъ-
дени военни престъпници, устроили 

кървава баня в Багдад, при която бяха 
загинали 14 цивилни граждани. Всички 
призиви за защита на „изконните аме-
рикански ценности“ и за помилване на 
Асандж като човек, който е разкрил во-
енни престъпления, останаха обаче не-
чути. Възможно е екипът на новоизбра-
ния президент Байдън да е намекнал на 
британците, че Вашингтон няма интерес 
да води съдебен процес срещу създате-
ля на Уикилийкс, който несъмнено би 
нанесъл сериозни вреди на американ-
ския имидж в света.

Най-късно през ноември си пролича 
как преследването на Асандж буквално 
взриви имиджа на Запада като пазител 
на хуманитарните ценности. Една корес-
пондентка на ВВС беше задала на азер-
байджанския президент Илхам Алиев 
критични въпроси за свободата на пе-

чата в неговата страна, а той й затвори 
устата с аргумента, че точно Великобри-
тания няма право да отправя никакви 
упреци към други държави по въпроса, 
след като се отнася така към Асандж.

Вашингтон ще обжалва
Какво следва оттук нататък?
Американското правителство вече 

обяви, че ще обжалва. Докато проце-
сът мине по всички инстанции, могат 
да минат години. Асандж обаче не би 
трябвало да прекара това време в за-
твора в Белмарш. Нилс Мелцер, специ-
алният докладчик на ООН по въпросите, 
свързани с изтезанията, нарече затвора 
на Асандж „британското Гуантанамо“ и 
приравни условията на задържане там 
именно с изтезания. От година и поло-
вина Асандж е държан в пълна изола-

ция - без да е законно осъден за някакво 
престъпление.

Като първа стъпка би следвало Асан-
дж най-сетне да бъде поставен под до-
машен арест, за да изчака там края на съ-
дебната сага. Необяснимо е защо един 
разследващ журналист е държан при 
строг затворнически режим – значител-
но по-суров, отколкото този за масови 
убийци. Помним, че бившият чилийски 
диктатор Аугусто Пиночет имаше право 
да изчака съдебната присъда по екстра-
дирането му в една луксозна вила край 
Лондон.

И още нещо: важно е късно пробуди-
лата се общественост да продължи да 
оказва натиск по случая Асандж дори и 
след сегашното благоприятно решение. 
Джулиан Асандж и свободата на словото 
заслужават това.

Асандж остава в Лондон, 
но има и лоша новина
XРазследващата журналистика и свободата на словото остават под заплаха

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

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

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

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

универсалния callback номер  888-383-8974,
и системата ще ви се обади (за по-малко от 45 сек.) 
да ви даде нужните инструкции  и свръзка.

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

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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В
сички български филми на 
едно място! Трудно е човек да 
си го представи, но за амбици-
озния екип на четирима мла-
ди българи се оказва мисия 

възможна. На 21 декември - малко пре-
ди Коледа, когато на човек му се гледа 
нещо хубаво и родно, беше стартът на 
онлайн платформата Gledam.bg (https://
gledam.bg/), с над 50 игрални и доку-
ментални филма.

В платформата има заглавия от 1958 
г. до най-нови, в категориите класика, 
комедии, драма, за децата, документал-
ни. Най-старият засега е „Любимец 13“, 
най-новият – „Доза щастие“. Вече са он-
лайн култови заглавия като „Оркестър 
без име“, „Топло“, „Вчера“, „Таралежите се 
раждат без бодли“, „Авантаж“, „Дами ка-
нят“, „Двойникът“, „С деца на море“, „Спе-
циалист по всичко“, „Рицар без броня“, 
„Вилна зона“. Списъкът ще се допълва 
два пъти седмично. Подготвени са още 
около 40 заглавия с уредени права. В 
процес на подготовка са още двойно по-
вече филми, като оптимистичните прог-
нози са за до 500 заглавия. Водят се

преговори и 
за български сериали

Ще се заснемат и качват и тетрални 
постановки, като вече е положено нача-
лото с авторския спектакъл на Мариус 
Куркински „Черното пиле“.

Зад амбициозния проект стоят Нико-
лай Стоичков и Александър Алексиев, 
автори на платформата NoBlink!, създа-

дена преди 5 години за популяризира-
не на късометражни български филми. 
Двамата са ученици на Георги Дюлгеров 
и продуцират филми и реклами. Нико-
лай приема киното като своя съдба на 21 
години. Преди това е състезател по вди-
гане на тежести и републикански шам-
пион. През 2010 г., когато българската 
федерация е наказана за 4 години зара-
ди непозволени средства, той се отказва 
от състезателна дейност и учи режису-
ра при Дюлгеров. Александър е син на 
актьора Стоян Алексиев и брат на Петър 
Алексиев. Той продължава да се сни-
ма активно в България и чужбина. Сил-
ни роли има във филмите „Възвишение“, 
„Пеещите обувки“, „Радиограмофон“, 
„Войвода“. Току-що е завършил филма 
„Доза щастие“, в който е продуцент заед-
но с Николай и се снима. В главна роля е 
в сериала „Откраднат живот“.

Другите двама в екипа са Полина Ата-
насова, IT специалист, която се занимава 
с изграждането на платформата, и Алек-
сандър Каролев, финансов специалист 
от Лондон, отговарящ за бизнес и фи-
нансовата част.

Шестмесечен 
къртовски труд

предшества раждането на платформата. 
Екипът води дълги преговори и разме-
ня стотици имейли за предоставяне на 
авторските права от Националния 
филмов фонд, БНТ, „Филм ау-
тор“, „Артист аутор“, „Музик 
аутор“. Проектът пред-
вижда със средствата 
от таксите за полз-
ване на платформа-
та да се отчисляват 
авторски права на 
продуценти, сцена-
ристи, режисьори, 
актьори. „Български-
те кинотворци заслу-
жават този реверанс 
към тях. Убеден съм, че ко-
гато платформата е добре ор-
ганизирана, хората с готовност ще 
си плащат за този качествен продукт“, 
казва Александър. Сайтът е добре орга-
низиран на основата на най-съвремен-
ни облачни технологии, а филмите се 

стриймват лесно на смарт телевизори, 
компютри и всякакви мобилни устрой-
ства.

„От 10 години живея между Лондон 
и София и понякога ми се е искало да 
представя на приятелите си чужденци 
култови български филми, а нямам дос-
тъп до тях“, споделя Алекс. Затова фи-
лмите в платформата ще бъдат и с ан-
глийски субтитри за чужденци. Ще има 
и български субтитри за слепите хора.

Социологическо проучване, поръча-
но от екипа, сочи, че 70% от българи-
те биха искали да гледат родни филми. 
Платформата се стриймва без проблем 
освен в България и в САЩ, Канада и Ев-
ропейския съюз, напреднали са прего-
ворите и за Азия.

Създателите не крият, че разчитат 
много на сънародниците ни в чужбина, 
които дават мило и драго да гледат бъл-
гарско кино и театър

да подкрепят проекта
като се абонират за платформата. Така 
ще бъдат подпомогнати българските 
кинотворци. Програмата минимум на 
създателите е в някакъв момент плат-
формата да започне да се самоиздър-

жа. Всеки от четиримата има други 
източници на доходи. Плани-

рат също, когато доходите 
се увеличат, да проду-

цират нови качестве-
ни български филми. 
Таксата е уеднакве-
на за всички бълга-
ри в Родината и в 
чужбина и месечни-
ят абонамент е 7,99 

лв. (4,99 USD), три-
месечният – 20,99 лв. 

(13,10 USD), а годишни-
ят – 69,99 лв. (43,68 USD).

Никой не е правил статис-
тика колко са българските филми 

от зората на киното до момента. Затова 
следващата амбициозна цел на екипа е 
да създаде каталог на всички български 
заглавия.

За българите в чужбина: Всички 
BG филми в една платформа
XТя се стриймва за сънародниците ни в САЩ, Канада, ЕС, а скоро ще е достъпна и в Азия

БОРЯНА АНТИМОВА

Николай Стоичков и Александър Алексиев на премиерата на филма „Доза щастие“, на който са продуценти.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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Н
ад 600 села в България, чи-
ито жители са напуснали 
страната или са отишли в 
по-големите градове, за да 
търсят препитание, пустеят. 

Това показва статистиката на НСИ.
Според цифрите в селата има под 10 

жители, основно възрастни хора. В 171 
други села пък няма нито един човек, 
който да е постоянен обитател.

Селата без население се увеличават 
постоянно. Като за последната година 
те са с 10 повече.

Според различни данни напусналите 
страната българи в последните 8 годи-
ни са над 400 000. Статистиката за об-
щия брой живеещи и работещи в чуж-
бина обаче е разнопосочна.

Смята се, че в Турция живеят 350 хи-
ляди българи, в САЩ - 300 хиляди, в 
Гърция също 300 хиляди, в Испания - 
250 хиляди, във Великобритания - 200 
хиляди, в Италия - 120 хиляди, в Кана-
да - 70 хиляди, в Австрия - 35 хиляди, в 
Молдова - 31 хиляди, в Кипър - 25 хи-
ляди, в Чехия също 25 хиляди, в Южна 
Африка - 20 хиляди, в Швейцария - 12 
хиляди, в Норвегия - 7 хиляди, за ОАЕ 
- също 7 хиляди, в Малта - 6 хиляди, в 
Полша - 4 хиляди, в Йордания - хиляда 
и пр.

„В почти никоя друга държава насе-
лението не се топи толкова бързо, кол-
кото в България.

В северозападния край на страната

се обезлюдяват 
цели райони

констатира журналистът от „Нойе Цюр-
хер Цайтунг“ Фолкер Пабст в репортаж 
от района на Белоградчик.

Пабст обяснява как през есента може 
да се установи дали някоя къща в село 
Пролазница е още обитаема или не - по 
това дали по нея са закачени низи с чер-
вени чушки. В Пролазница обаче чушки 
вече почти не се виждат- но пък все по-
вече некролози, пише авторът и посоч-
ва, че в селото са останали само петима 
постоянни жители. Линка и Борис Тоше-
ви са двама от тях.

„Засега имаме сили, справяме се“, раз-
казва Борис пред журналиста от „Нойе 
Цюрхер Цайтунг“.

„В градината растат зеленчуци и гроз-
де, в гората има дивеч“, добавя възраст-

ният мъж. Макар да е на 80 години, Бо-
рис още ходи на лов.

По-трудно става, когато на двамата 
им потрябва нещо от града. Транспорт-
на връзка с намиращия се на около 10 
км Белоградчик няма. За щастие една-
та от дъщерите на Линка и Борис живее 
в града и им носи нужните лекарства. 
А през зимата по три пъти в седмицата 
идва социален работник и носи хляб.

Двамата пенсионери

признават, че се чувстват 
самотни

Към края 2019 година в България 
има общо 5257 населени места, от кои-
то градовете са 257, селата – 4998, а два 
са манастирите със статут на населено 
място – Клисурски и Рилски.

От всички 4998 села в България точно 
617 са без население или с едноцифрен 
брой жители, което е с 26 повече в срав-
нение с 2018 година, сочат данните.

С един жител в страната са точно 69 
села. По двама души население има в 63 
населени места, а по трима – в 46 села. 
45 населени места в България са с по че-
тирима жители. С по пет души постоян-
но население са 44 села, а с по шести-
ма жители – 37 села. Общо 44 села имат 
по седем жители, други 55 са с по осем 
обитатели, а 43 села са с деветима души 
население.

Най-много села без население и с ед-
ноцифрен брой жители има в област 
Габрово.

Селата без население са разполо-
жени в 14 области на страната, а тези 
с едноцифрен брой жители са пръсна-
ти в 23 области. Справката в регистъра 
показва, че най-много села без жители 
(63) и най-много с едноцифрен брой на 
населението (119) има в Габровска об-
ласт – общо 182. В Габровска област има 

общо 349 населени места, което означа-
ва, че повече от половината от тях са

или необитаеми, 
или с едноцифрен брой

на жителите.
След Габровска област се нарежда 

област Велико Търново (общо 336 насе-
лени места) с 58 села без постоянно на-
селение и 85 села с едноцифрен брой 
на обитателите. В двете области са раз-
положени повече от половината от се-
лата в разглежданата група – общо 325.

В област Кърджали има 11 села без 
жители и 28 с едноцифрен брой насе-
ление. В Смолянска област са разполо-
жени 8 села без население и 33 села с 
едноцифрен брой на населението. Се-
дем населени места в област Хасково са 
без нито един жител, а други 19 с едно-
цифрен брой на жителите. В областите 
Стара Загора и София са разположени 
по четири села без население и съот-
ветно 8 и 29 населени места с едноциф-
рен брой на жителите си. По три села в 
Благоевградска, Добричка, Кюстендил-
ска и Търговищка области нямат нито 
един жител и съответно 23, 12, 25 и 16 
населени места са с под 10 обитатели. 
В Бургаска област са разположени две 
села без постоянно население и 5 села с 
едноцифрен брой на обитателите. В две 
области – Пазарджик и Перник, има по 
едно село без постоянно население и 
съответно 2 и 19 населени места с едно-
цифрен брой жители.

С различен брой на селата с едноциф-
рен брой на населението са областите 
Видин - 7 села, Пловдив - 4 села, Варна 
- 3 села, Монтана, Силистра и Сливен - 
по 2 села, и Враца, Шумен и Ямбол – по 
едно село.

В 1753 населени места жителите са 
под 100 души.

От дома към летището –  
600 имигрантски села 
в България пустеят

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

X„Вече няма нанизи с чушки на входните врати, а некролози“

Граничното село Богойна, близо до град Трън.

В област Хасково 11 села са без жители. 

Сн.: haskovo.net

Сн.: Томислав Рашков
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ООН: До 2050-а 
българите ще се 
стопят с 2 млн.

Справка в Националния регистър на 
населените места на НСИ за броя на 
жителите по селища към 31 декември 
2019 година показва още, че общо 1753 
населени места, включително Клисур-
ски и Рилски манастир, които имат ста-
тут на населено място, са с население 
под 100 души. Ако към тях се прибавят 
и селата с нулево население – 171, об-
щият брой на населените места под 100 
жители става 1924, или повече от една 
трета от всички населени места в стра-
ната, включително и градовете.

Проверката показва още, че към 
края на 2019 година 274 села имат на-
селение между 10 и 20 души включи-
телно, като 37 села имат точно по 10 
жители. В тази група попада и Клисур-
ският манастир с 10 постоянни обита-
тели. От 21 до 30 жители имат 189 села, 
включително и Рилският манастир със 
своите 30 постоянни обитатели. Общо 
160 села имат от 31 до 40 жители, а 136 
– от 41 до 50 обитатели. В други 129 
села живеят постоянно между 51 и 60 
обитатели.

Повече от 1700 населени 
места са с под 100 души

България е страната с най-бър-
зо топящо се население в свето-
вен мащаб. Според прогнозите на 

ООН от сегашните 7,1 милиона души до 

2050-та ще останат около 5,2 милиона. 
Това означава спад с над 25%. За Литва 
прогнозираният спад за същия период 
е около 22%. На трето място по бързо-
топящо се население е Латвия, а на чет-
върто - Украйна.

В България и днес цели области са 
обезлюдени, а най-засегнат е североза-
падният край на страната - на граница-
та със Сърбия. Това е най-бедният реги-
он в най-бедната държава - членка на 
ЕС, посочва „Нойе Цюрхер Цайтунг". Из-
данието отбелязва и това: че България 
е единствената страна, в която най-го-
лямата възрастова група (при жените) 
са хората в пенсионна възраст. И сред-
ната възраст расте по-бързо, отколкото 
където и да било другаде по света. При 
това, колкото и да е парадоксално, при 
най-ниската продължителност на жи-
вота в рамките на ЕС - 75 години.

Според проучване на фондация 
„Фридрих Еберт“ в София, съгласно 
което в селските региони на Североза-
падна България на 1000 души се падат 
до 30 смъртни случая годишно - пока-
затели, каквито иначе се срещат само 
в развиващите се страни и в зоните на 
военни действия. Раждаемостта от своя 
страна е около средната за Европа - же-
ните раждат по 1,4 деца. А това, че де-
мографското развитие е толкова небла-
гоприятно, има една основна причина 
- емиграцията.

Сгушеното в полите на Стара пла-
нина село Бумалча се обезлюдя-
ва внезапно през 1964 година. До 

днес няма обяснение защо всички не-
гови жители решават да напуснат до-
мовете си и да оставят цялата си по-
къщнина. Това е и причината около 
мястото непрекъснато да витаят раз-
лични легенди и предания. Незави-
симо от това жители на съседни села 
мислят, че все пак причината се крие 
в демографската криза. Днес не бихте 
могли да откриете Бумалча дори да из-
ползвате карта или GPS. Ако сте твърдо 
решени и авантюристично настроени 
обаче, с множество упътвания на овча-
ри може и да успеете да достигнете до 
обгърнатото в мистерия село.

В живописните Родопи се намира и 
село Дядовци – още едно незапомне-

но от света село. Дядовци било едно 
от големите села в района. През 70 и 
80-те години на миналия век населе-
нието му наброявало няколкостотин 
души. За съжаление днес по възви-
шенията му не може да срещнете чо-
век, а някогашните красиви каменни 
къщи са почти разрушени.

Отново в Родопите, само на 45 км 
от Кърджали, се намира и обезлю-
деното преди 30 години село Жер-
ка. Сякаш кацнало на едно възвише-
ние, селото съхранява спомени от 
миналото. Още със самото влизане в 
Жерка, едно 100-годишно дърво ще 
ви посрещне, а изкачвайки се все по-
високо по тесните пътечки, големи-
те, но празни къщи ще ви напомнят и 
„разкажат“ за някогашния живот, ки-
пял там.

Старите къщи продължават да пустеят. В тях няма да има живот никога повече. 

Сн.: delink.net

Имало едно време... Бумалча

В повечето обезлюдени села жителите са над 90-годишни. 

Сн.: opoznaybulgaria.com

Село Еловица (Трънско) е само едно от многото 
прогресивно обезлюдяващи села в живописния 
Трънски край. 

Сн.: myroads.mobi

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

Новолетието 
да ни донесе 
повече

С благодарност към Бога и с нова надежда за България и за 
целия свят прекрачваме прага на 2021 г. от Рождеството по 
плът на нашия Господ, Изкупител и Спасител Иисус Христос. 
Той, чрез Когото всичко е станало, Който отвека е бил и вове-
ки остава за всички нас „пътят и истината и животът“ (Ин 14:6), 
е и Този, с Чието божествено Въплъщение вече трето хилядо-
летие човечеството отмерва историческото време, обновя-
вайки с всяка изминала година паметта за онова решаващо 
събитие от богочовешката история, което завинаги промени 
нашия свят, като посочи на всички пътя към спасението и към 
вечния живот. Светът, в който Христос Господ някога дойде, 
за да го обнови, беше свят на тъгата, скръбта, безнадеждност-
та, управляван от греха и смъртта, от „поднебесните духове на 
злобата“ (Еф. 6:12).

С Рождеството на Христа, и особено с Неговото славно Въз-
кресение, този свят веднъж и завинаги беше облян от божест-
вената Светлина, която и сега огрява живота и пътя на всеки 
човек към неговото лично преображение. С Рождеството на 
Богочовека историята на човечеството, някога лутаща се из 
лабиринтите на суетните езически вярвания, стана история 
богочовешка, придоби смисъл и има цел. И тази цел е най-
високата, възможна за човека - достигането на обожение и 
наследяване на Царството Божие, Царството на обновено-
то творение, на новото небе и новата земя (Откр. 21:1), къде-
то „… ще отрие Бог всяка сълза, … и смърт не ще има вече“ 
(Откр. 21:4), Царството на Светлината и на вечния живот в ло-
ното на Отца.

Огрени от тази божествена Светлина още тук, на земята, ок-
рилени от нашата вяра, споделяйки нашата обща непомраче-
на надежда, и днес, както при раздялата ни с всяка стара годи-
на, ние се молим Новолетието да ни донесе повече радости, 
сбъднати надежди и мечти. Да бъде година, през която всеки 
от нас и всички заедно да разгърнем потенциала си, като по-
стигнем още много благословени от Всеподателя Бога дости-
жения и успехи като общество и като народ.

Надяваме се и се молим изминалата 2020 г., която не само 
за нас, но и за целия свят беше година на невижданото изпи-
тание на пандемията от новия и непознат доскоро на чове-
чеството вирус, да ни е направила по-мъдри и още повече 
мотивирани да се борим заедно за дара на живота – за дару-
вания ни от Бога земен живот, в очакване и подготовка за ве-
чния, защото Бог иска да имаме живот и да го имаме „в изоби-
лие“ (Ин 10:10).

Благодатта и мирът на нашия Господ Иисус Христос и обще-
нието в Светия Дух да бъдат с всички нас!

За много и благословени години!

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

„С благодарност празнувам 
45 години трезвеност. 
Тогава Господ ми проговори: 
„Искаш ли да живееш?“, 
ме попита. И аз казах „Да". 
Млади хора, бъдете силни. 
Честита Нова година!“

Холивудската звезда Антъни 
Хопкинс в профила си във 

Facebook

„Това, което Делян Пеевски направи в 
борбата с коронавируса, няма аналог в 
България.“

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ защити 
депутата от партията, който чрез фирми, 

с които е свързан, направи редица дарения на 
болници по време на пандемията

„Аз съм ти пратил 83 млн., сега да видим кой 
ти ги е задържал.“

Премиерът Бойко Борисов на въпрос на шофьор 
на линейка от Доспат, който го попита защо не 

получава обещаните 1000 лева, полагащи се на 
работещите на първа линия срещу коронавируса

„България се намира в една 
чудовищна матрьошка от кризи 
– COVID кризата, икономическата 
криза, криза, свързана с огромното 
недоверие към това управление.“

Съпредседателят на „Демократична 
България“ Христо Иванов, 

анализирайки случващото се в 
страната

„Трагедията е, че политиката стана 
изгорена земя. В нея не влизат 
способните и талантливи хора, защото 
знаят каква съдба ще ги последва. Отиват 
хората като на пикник - да се нахранят.“
Бившият премиер Иван Костов в коментар 

на ситуацията в България

https://www.facebook.com/nasko17


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

6 - 12 януари 2021 г.32

 в цифри

265 17,8 
градуса по Целзий бяха изме-
рени в Хасково дни преди Нова 
година. Температурата бе реги-
стрирана на 30 декември и бе 
обявена от метеоролозите за аб-
солютен рекорд за този ден. До-
сега най-високото показание спо-
ред дежурните в станцията е било 
през 1985 година, когато термоме-
търът е бил с три десети по-малко - 
17,5 градуса.

вторични земетресения са регистри-
рани в Хърватия дни след силния 
трус от 6,4 по Рихтер, който удари 
страната на 29 декември. Тогава заги-
наха най-малко 7 души. В новогодишна-
та нощ сеизмолозите регистрираха ня-
колко умерено силни труса - с магнитуд 
между 3.1 и 3.7. Много хора прекараха и 
новогодишната нощ на открито.

лева на хартия, емисии 1999 г. и 2005 г., престават 
да бъдат законно платежно средство. Така някол-
ко години след като хартиеният лев отиде в история-
та, това направи и хартиената двулевка. Това се случи 
с решение на БНБ, според което от 1 януари 2021 г. 
банкнотите с номинална стойност от 2 лева се извеж-
дат от обращение.

км/ч вече е общата макси-
мална скорост, с която мо-
гат да се движат превоз-
ните средства в Брюксел. 
Специални знаци за ско-
ростта ще се поставят там, 
където е позволено движе-
ние с над 30 км/ч, поясни-
ха властите. Те добавиха, че 
около местата, където се 
струпват хора, позволената 
скорост ще бъде 20 км/ч.

30

https://www.brookhavenmarket.com/
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З
имата е сезонът, кога-
то организмът ни е 
подложен на се-
риозна липса на 
витамини и ми-

нерали. Студ, мрак, виру-
си дебнат отвсякъде - ето 
защо зимното ни меню 
трябва да бъде разноо-
бразно и винаги да включва 
храни, съобразени с особено-
стите на студения сезон. В комбина-
ция със здравословни храни и правилен 
начин на хранене, движението на откри-
то сред природата пък ще ни помогне да 
се чувстваме бодри и свежи и да бъдем 
здрави, дори когато снегът ни затрупва, а 
грипът ни дебне на всяка крачка.

C лeкo cлaдък вкyc и apoмaт нa пoч-
вa, чepвeнoтo цвeклo e eдин нaиcтинa 
нeoбикнoвeн зeлeнчyк. Maкap и cъ-
дъpжaниeтo нa жeлязo в цвeклoтo дa нe 
e гoлямo, тo e c дoбpo кaчecтвo. Toвa гo 
пpaви чyдecнo cpeдcтвo зa пpoчиcтвaнe 
нa кpъвтa. Xoлинът, кoйтo ce cъдъpжa 
в coкa, имa cвoйcтвoтo дa изчиcтвa тя-
лoтo oт нaтpyпaлитe ce тoкcини и тeж-

ки мeтaли. Цвeклoтo cъдъpжa oщe мeд, 
кaлий, фoлиeвa киceлинa, витaмини A, 
B, C. Paзлични изcлeдвaния ca дoкaзaли, 
чe тo пpeдпaзвa oт paк нa cтoмaxa и 
дeбeлoтo чepвo.

Ако можете да намерите лилави карто-
фи в магазина, ще получите допълнител-
на порция здраве – тази разновидност на 
картофите

е богата на 
антиоксиданти

с които са свързани множество 
ползи за здравето – от пони-

жаване на риска от рак, от 
развитие на сърдечни за-
болявания до намаляване 
на възпалението. Те са от-
личен източник на два ви-

тамина, подсилващи иму-
нитета – С и В6. Те са също 

добър източник на фолиева 
киселина и доставят фибри на 

организма.
По-малкото слънчеви дни означават, 

че в тялото на човек попада по-малко 
количество витамин D. Ето защо 
е хубаво да си набавяте това 
ценно хранително вещество 
и през зимата. Добър източ-
ник на витамин D е сьомгата. 
За този витамин се знае, че 
укрепва имунната система. 
В сьомгата пък се съдържат 
омега-3 мастни киселини, кои-
то са полезни за сърцето и пси-
хическото здраве. Лесен начин да 
си набавите витамин D през зимата е и 
като закусвате

зърнени култури 
с растително мляко

Пoвeчeтo oт нac пoдцeнявaт кapфиoлa 
или дopи нaпълнo гo игнopиpaт oт мe-
нютo cи. Ho тoй e eдин мнoгo цeнeн из-
тoчник нa мaнгaн, мaгнeзий, фocфop, 
кaлий, витaмин C и K, нa фибpи, фoлиeвa 
киceлинa. Aнтиoкcидaнтитe, cъдъpжa-
щи ce в нeгo, пoмaгaт дeтoкcикaциятa нa 
opгaнизмa кaтo yбивaт paкoвитe клeтки.

Уcтaнoвeнo e, чe в cyшeнитe пoдпpaв-
ки кoнцeнтpaциятa нa пoлeзни вeщecтвa 
e мнoгo cилнa, eтo зaщo и тe ca в пъти 
пoвeчe, oткoлкoтo тeзи в пpecнитe пoд-
пpaвки. Eдни oт нaй-пoлeзнитe ca кaнeлa, 
бocилeк, мeнтa, джинджифил, чyбpицa. 
Bcякa oт тяx нocи cвoитe пoлзи зa opгa-
низмa, някoи ca бoгaти нa aнтиoкcидaн-
ти, дpyги, кaтo джинджифилa, пpeдпaз-
вaт oт гpип.

Чесън срещу
 грип

Не е ясно доколко чесънът гони злите 
сили, но със сигурност се спра-

вя в борбата срещу грипни 
и други вируси. Дейст-

вието на чесъна срещу 
вирусите се дължи на 
алицина в него, кой-
то стимулира образу-
ването на бели кръв-

ни клетки. Хапвайте по 
скилидка-две чесън ве-

чер, верни са препоръ-
ките на старите хора за си-

лата на този естествен продукт 
срещу вирусите.

Други храни с ефект срещу вирусни ин-
фекции са моркови, кисело мляко, кисе-
ло зеле. Куркумата не само придава при-
ятен аромат на ястията, но и притежава 
качества, които се борят с инфекциите и 
възпалението.

Kaктo e извecтнo, витaмин C e oт cъ-
щecтвeнo знaчeниe зa yкpeпвaнe нa 
имyннaтa cиcтeмa. Чepвeният пипep cъ-
дъpжa двa пъти пoвeчe витaмин C, oткoл-
кoтo цитpycoвитe плoдoвe, и пo тoзи нa-
чин ecтecтвeнo пoдcилва

cъпpoтивaтa нa opгaнизмa 
cpeщy бoлecтитe

Консумирането на натурални масла, 
като например индийското гхи, помагат 
на храносмилателната система да функ-
ционира добре. В резултат на това мо-
жете да повишите имунитета си и да се 
предпазите от заболяване.

Чиа семена, суперхраната, която тряб-
ва да се накисне предварително преди 
консумация, е богата на витамини, ми-
нерали, антиоксиданти. Чиата намалява 
възпалението в сезона на вирусите, ба-
лансира нивото на кръвната захар и се 
грижи за по-голямата жизненост на тя-
лото.

20% от едно малко зрънце чиа е проте-
ин. Учудващо е как в толкова малък плод 
има 9 есенциални аминокиселини, които 
тялото ни не произвежда. От друга стра-
на, то е богато на фибри, които са полез-
ни за храносмилателния тракт и ни дър-
жат сити между храненията. Чиата може 
да се слага в смутита, кисело или прясно 
мляко или зърнени закуски. Препоръчи-
телната дневна доза е 1 чаена лъжичка.

За силен имунитет 
през зимата:  
С какво да се храним?

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Движението на открито също ще ни помогне 
да се чувстваме бодри и да бъдем здрави

http://www.bulstate.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

Ш
алът е задължителен ак-
сесоар за зимата. Освен 
че топли и пази от студа, 
с него внасяме цвят и на-
строение във визията си, 

като подчертаваме личния си стил. А тази 
зима сред фаворитите е шал тип одеяло 
- ето няколко модни идеи как да го съче-
таете.

Шалът тип одеяло е нестандартен ак-
сесоар, който успя да се наложи като тен-
денция за студените дни. Закачливото 
определение тръгна още през 2014-та, 
когато Burberry пуснаха серия от големи 
шалове, наподобяващи пончо и с ини-
циалите на своите притежатели, а прин-
тът и размерите им се асоциираха с тези 
на одеяло. След това шалът одеяло по-
степенно завладя градския стил и днес 
има редица привърженици.

Зима 2020-2021 върна на мода големи-
те карирани шалове. Дълги и широки, в 
квадратна или правоъгълна форма, с тях 
може да се загърнете така, че

хем да не ви е студено
хем да ги носите като стилен моден ак-
сесоар. Все повече жени започнаха да ги 
носят върху тънките си якета, като през 
студените месеци те ще продължат да се 
ползват.

Всъщност шалът тип одеяло е може би 
най-подходящият аксесоар към роклята 
в студените дни, защото ще ви стопли и 
винаги може да го ползвате като намет-
ка. Най-добре е обаче да го съчетаете с 
рокля и ботуши до коляното, а по-смели-
те могат да заменят палтото с кожено яке.

Приличащи на меките одеялца, с които 
се завиваме на дивана, по-
вечето от въпросните ша-
лове са многофункционал-

ни. Някои приличат на тип пончо, когато 
се сложат върху раменете, но не са заши-

ти, че да се нахлузват през 
главата, а разполагат с коп-
чета или просто се увиват 

така, че могат да се носят по няколко раз-
лични начина.

Карето остава 
тенденция номер едно

при тези широки шалове, които може да 
носите както вътре, така и навън – върху 
поло, тънък пуловер или просто върху 
зимното палто или яке. След него живо-
тинските принтове, както и тези с лога на 
известни марки, също се харесват. Едно-
цветните пък са за дами, които имат оп-
ределен дрескод и се обличат по-офици-
ално.

Повечето модели шалове тип одеяло 
са с дълги ресни. Има и такива с дребни 
помпони, но за зима 2020-2021 те не са 
толкова актуални.

Вълнените, кашмирените и памучните 
материи са за предпочитане при избор 
на един такъв шал. От аксесоар около 
врата навън, той може да се превърне в 
асиметрична туника. Тя става за по-едри 
дами, а пък по-фините могат да си сложат 
един колан през кръста, който

да подчертае талията им
Използван като дреха, пухкавият шал 

може да се носи с тъмен панталон, клин 
или дънки. Върху него обаче не бива да 
има бижута, защото изглежда твърде на-
труфено.

Трябва да отбележим, че шалът тип 
одеяло не е подходящ аксесоар за по-де-
лови и елегантен стил. С него по-скоро 
се търси удобството, а заради формата и 
цвета служи като моден акцент.

Все повече жени се обръщат към тях. Ето как да ги съчетаете

Шаловете тип одеяло – 
удобен и моден акцент

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Тя обикаля с линейка Ню Йорк, а 
после пуска голи снимки в нета

Да си парамедик в Ню Йорк и в 
същото време да имаш акаунт 
в OnlyFans, където пускаш свои 
голи снимки... На пръв поглед 
изглежда възмутително или 

поне далеч от представите за добър мо-
рал и пример в медицинската професия.

Само че случаят на Лорън Куей разказ-
ва една съвсем различна история, като 
повдига много въпроси, което в крайна 
сметка води до положителни промени.

Доскоро Лорън работи и двете неща 
– парамедик, който се труди в линейка 
сред бушуващата пандемия в Ню Йорк. В 
ръцете й буквално умират хора и в съз-
нанието й трудно успява да се пребори с 
това.

В свободното си време Лорън има дру-
го тайно занимание. То е нейният акаунт 
в OnlyFans, където 23-годишната жена пу-
ска свои голи снимки и дава възможност 
на абонатите на платформата

да ги разглеждат 
срещу заплащане

Така Лорън успява да запълни дупките 
в бюджета си и да живее по-спокойно в 
един от най-скъпите градове в света, ка-
къвто е Ню Йорк. С докараните допълни-
телни пари тя може да посрещне разхо-
дите си за наем, сметки и храна – нещо, 
което заплатата й на парамедик не й поз-
волява. 

Двойнственият живот на младата аме-

риканка обаче излиза наяве, когато ма-
териал за нея е публикуван в „Ню Йорк 
Поуст“. Авторите на изданието я обвиня-
ват в непрофесионализъм за това, че хем 
обикаля с линейката, хем продава голото 
си тяло. Куей е съсипана и е убедена, че 
„Ню Йорк Поуст“ са искали да я засрамят. 
Ефектът от разкритието на изданието на-
истина е голям, но в съвсем друга посока. 
Материалът дава възможност да се раз-
бере колко лоши са условията на труд на 
парамедиците в Ню Йорк и събужда съ-
чувствие в много от читателите.

След публикацията Лорън Куей полу-
чава вълна от подкрепа. Хиляди хора за-
стават зад нея и правото и да може

да изкарва 
допълнително пари

след като възнаграждението й е недоста-
тъчно. Сред онези, които я подкрепят, е 
и Александра Окасио-Кортес, представи-
тел на Ню Йорк в долната камара на аме-
риканския Конгрес. Паралелно с това на 
преден план излиза въпросът какво за-
плащане получават работещите в спеш-
ната помощ в един от най-големите гра-
дове в света.

Лорън е от Западна Вирджиния и се 
мести в Ню Йорк преди 5 години. Раз-
казва, че е мечтаела за работа на сце-
ната - ето защо посещава Американска-
та музикална и драматична академия в 
продължение на 2 години, пише webcafe. 
През 2017-а започва да ходи на прослуш-
вания. Тогава осъзнава, че тази работа не 
й допада - изключително ангажираща е, а 
отплатата може да е нулева, ако не те ха-
ресат никъде.

Майка й е била здравен работник, а 
баща й е все още такъв. Ето защо Лорън 
се чувства комфортно в тази сфера, тъй 
като е израснала в такава среда. Така се 
записва в училище за техници в спешна-
та медицинска помощ (EMT) - работещи в 
линейките на Запад, които имат по-мал-
ко умения от парамедиците. Започва да 
практикува през 2018 г., но тъй като ос-

ъзнава, че парамедиците изкарват пове-
че, се записва в училище за такива и за-
вършва и него.

Дипломирането й е през февруари 
2020-а - точно в началото на пандемия-
та от коронавирус. Така Лорън отблизо 
вижда не само отчаянието и страха на хо-
рата, но и тези, които обземат колегите й. 
Самата тя цял живот се бори с депресия-
та, а отскоро и с тревожност. Споделя, че 
тази година се е стигнало дори до

няколко случаи 
на самоубийства

сред служителите на спешната помощ в 
Ню Йорк.

„И въпреки това се очаква да продъл-
жаваме към следващата задача и да ра-
ботим 30-40 часа седмично, правейки 
едно и също всеки ден, при което по ня-
колко пациента дневно умират [в ръцете 
ни]. И от теб се очаква да оставиш [този 
товар] да падне от гърдите ти и да про-
дължиш напред“, разказва Куей.

Тя си прави акаунт в OnlyFans през но-
ември 2019 г. По думите й платформата 
по онова време тъкмо е ставала популяр-
на и в нея е видяла възможност да „изка-
ра допълнителни пари“.

В OnlyFans потребителите могат да се 
абонират срещу заплащане за даден съз-
дател на съдържание, с което получават 
достъп до качените от него или нея сним-
ки или клипове.

„Мисленето ми за почти всичко е, че 
докато не нараняваш някого или себе си, 
прави каквото искаш. Гледай си работата. 
Напълно подкрепям всеки, който добро-
волно иска да се занимава със сексуални 

услуги“, казва парамедикът.
Първоначално е била нервна, че рис-

кува безопасността и тялото си за пари. 
Използвала е и фалшиво име. Казала е 
само на майка си, защото не е искала тя 
да разбере от друг човек. Съобщила й го 
със смс, а полученият отговор бил „ОК". 
На въпроса дали е разочарована,

майката отговорила 
с „Не, обичам те“

Лорън не казва колко е изкарала от 
профила си в OnlyFans, но посочва, че су-
мата определено е помогнала на личния 
й бюджет.

Тогава се появяват журналистите от 
„Ню Йорк Поуст". Един от тях се свързва с 
нея в Instagram и тя остава с впечатлени-
ето, че се интересуват от работата й като 
парамедик. Късно е, когато разбира ис-
тинската им цел. На въпроса й дали имат 
право да публикуват статията без нейно 
позволение, те отвръщат положително.

Куей си мисли, че ще бъде уволнена от 
основната си работа, а репутацията й ще 
бъде съсипана. Разказва, че се е почув-
ствала сякаш иска да се скрие в дупка.

Но намира подкрепа. Група фенове на 
популярен подкаст скачат в нейна защи-
та и са последвани от други потребите-
ли на социалните мрежи, които засипват 
„Поуст“ с критики срещу нападките към 
опитващата да си осигури спокоен живот 
млада жена.

Стига се и до създаването на страни-
ца в GoFundMe, където желаещи даря-
ват пари на Куей. В края на декември там 
вече има над 100 хиляди долара.

Същевременно тя се среща с шефовете 
си и става ясно, че ще запази работата си 
като парамедик. Опитът да бъде превър-
ната в негативен пример за хората, които 
прибягват до OnlyFans за допълнителни 
пари, се превръща точно в обратното и 
носи позитиви на младата жена.

Е, акаунта й в платформата вече го 
няма, но и Лорън Куей може би вече няма 
нужда от него.

XСлучаят на Лорън Куей повдигна много въпроси  
и се прехвърли отвъд границите на обикновения скандал

Страницата в подкрепа на Лорън Куей в GoFundMe

Сн.: Twitter

https://cabinetleader.com/
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М
ексикански банди, зани-
маващи се с производ-
ство на метамфетамин, 
се опитват да се наложат 
в Европа. В последните 

години полицията в Белгия и Нидерлан-
дия проведе многобройните акции, в 
рамките на които бяха разбити редица 
лаборатории за наркотици, припомня 
„Дойче веле“. Разследващите предпола-
гат, че зад тях стоят мексикански карте-
ли, които целят разширяване на влия-
нието и пазара си в Европа.

Все повече мексиканска 
дрога в Европа

60 журналисти от 18 държави, сред кои-
то от „Ди цайт“, NDR, WDR и „Зюддойче 
цайтунг“, се включиха в мащабно раз-
следване за мексиканските картели и 
техните връзки в Европа. Разследването 
е публикувано под името „Cartel Project“.

Един от по-особените случаи е от май 
2019 година в малкото градче Мурдейк 
в Нидерландия. Там вниманието на по-
лицията било привлечено от шлеп, за-
котвен в пристанището и излъчващ 
странна миризма. При последвалата 
проверка на плавателния съд е открита 
професионална лаборатория за произ-
водство на метамфетамини. Трима мек-
сиканци на борда били задържани.

Само за последните две години в Бел-
гия и Нидерландия са открити над 40 ла-
боратории за метамфетамини, а 19 мек-
сиканци – задържани. И преди в двете 
държави са откривани „кухни“ за нар-
котици, но основно такива, в 
които местни банди про-
извеждат т.нар. ку-
понджийски нар-
котици - екстази 
и амфетамини. 
Напос ледък 
обаче зачес-
тиха случа-
ите на пря-
ко участие 
на мекси-
кански нар-
кокартели. 
Ако те наис-
тина искат да 
се утвърдят в 
Европа, не са 
изключени ганг-
стерски войни за 
преразпределение на 
територии с други групи, за-
нимаващи се с производство и раз-
пространение на дрога.

Настъпление на 
мексикански картели

„Готвачите“ на наркотици от Мексико 
в никакъв случай не са се озовали слу-
чайно в Европа, казва Макс Даниел от 
нидерландската полиция: „Мексиканци-
те не са каубои, които работят сами. По-
добни неща винаги са организирани.“

Изглежда, че „те търсят начини да раз-
ширят дейността си в Европа чрез съз-
даването на връзки с местни банди“, 
казва Яри Лиуку, който ръководи отдела 
за тежка и организирана престъпност 

в Европол. Засега няма регистрирани 
случаи на насилие от страна на мекси-
канските банди в Европа. „Но, разбира 
се, картелите представляват заплаха, те 

принадлежат към високорис-
ковите групи от органи-

зираната престъп-
ност.“

Р а з с л е д в а -
щите пред-

полагат, че 
мексикан-
ските „гот-
вачи“ на 
н а р к о -
тици пъ-
туват до 
Нидерлан-

дия и Бел-
гия през 

Испания с 
т у р и с т и ч е -

ски визи. Там те 
произвеждат голе-

ми количества метам-
фетамин за няколко месе-

ца и след това отново изчезват. 
Очевидно са наблюдавани от Мексико 
и поддържат пряк контакт с тамошни 
престъпни групи.

Има ли посредници?
По време на съдебните дела стана 

ясно, че някои от мексиканците обменят 
опит чрез съобщения от мобилен теле-
фон и изпращат снимки на продукция-
та си на номера в Мексико. Все още не 
е ясно дали лицата, с които контактуват, 
са просто посредници, или този процес 
се контролира пряко от картелите.

Анди Крааг, ръководител на централ-
ното разследващо звено в Нидерлан-

дия, и неговите колеги предполагат, че 
има независими посредници между ни-
дерландските престъпници и мекси-
канските картели. „Това са брокерите от 
подземния свят, мексикански брокери“, 
каза Крааг. „Тяхната задача е да се погри-
жат мексиканските „готвачи“ да стигнат 
до лабораториите в Европа, производ-
ственият процес да върви гладко и се 
договарят за цена.“

Парите отиват при брокера, който 
след това плаща на „готвача“ и удържа 
комисиона. „Тези посредници също ид-
ват тук и проверяват лабораториите“, 
казва Крааг. Пак според него, холанд-
ските групи осигуряват суровините и 
оборудването, след което мексиканците 
започват производството.

От Европа към Азия 
и Австралия

Досега метамфетаминът в Източна Ев-
ропа се произвеждаше главно в мал-
ки лаборатории за регионалния пазар 
на дрога. През последните години мек-
сиканските престъпни групи са усъвър-
шенствали химически процеси, с които 
могат да произведат много големи коли-
чества висококачествен метамфетамин.

„Мексиканците са гросмайсторите“, 
обяснява Крааг. С тяхна подкрепа прес-
тъпниците в Нидерландия и Белгия оче-
видно могат да произвеждат и по-големи 
количества. Разследващите смятат, че го-
ляма част от дрогата е предназначена за 
износ, и най-вече за Азия и Австралия.

Мексикански наркокартели 
излизат на сцената в Европа
X„Готвачите“ на наркотици пътуват през Испания с туристически визи

Сн.: Flickr
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М
ириам Родригес сграбчи 
пистолета в чантата си, 
докато тичаше сред су-
трешните тълпи по мо-
ста към Тексас. Тя спира-

ше през няколко минути, за да си поеме 
дъх и за да погледне отново снимката на 
следващата си мишена – цветар.

Тя го преследваше от около година, 
дебнейки го онлайн, разпитвайки бан-
дитите, с които работеше, дори и нищо 
неподозиращите му роднини, за това 
къде може да се намира. Накрая получи 
информация – една вдовица й се обади 
и й каза, че той продава цветя на грани-
цата.

Мириам Родригес прави това от 2014 
година. Тя преследва хората, отговорни 
за отвличането и убийството на 20-го-
дишната й дъщеря Карън. Половината 
от тях вече бяха в затвора, но не след 
разследване на полицията, а защото тя 
ги проследи по собствена инициатива и 
след собствено щателно проучване.

Г-жа Родригес отряза косата си, про-
мени цвета й и взе различни идентично-
сти – на анкетьор, на здравен работник 
и дори на официален представител по 
провеждане на изборите, за да се снаб-
ди с

имената и адресите 
на похитителите

Тя намери причини, за да се срещне 
със семействата им, с неподозиращите 
нищо баби и братовчеди, които й дадо-
ха информация, макар и малка. Мириам 
си записваше всичко и го складираше в 
черната си чанта от компютър, изграж-
дайки своето разследване и проследя-
вайки ги един по един.

Тя научи много за техните навици, 
приятели, родни градове и за това какво 
е било детството им. Така разбра, че цве-
тарят е продавал цветя на улицата, пре-
ди да се присъедини към картела Зета 
и да се включи в отвличането на дъще-
ря й. Сега той се беше върнал към това, 
което може да прави най-добре – да 
продава рози, за да свърже двата края.

В деня, в който Мириам Родригес най-
после го откри, той не продаваше цветя, 
а слънчеви очила. Младият мъж я раз-
позна и спринтира в опит да се измъкне. 
56-годишната по онова време жена оба-
че го хвана за ризата и го свали на земя-
та. След това опря пистолета си в гърба 
му.

„Ако мръднеш, ще те застрелям“, му 

казала тя според членове на семей-
ството й, запознати с преследването на 
цветаря. Тя го държала така почти час, 
чакайки полицията да дойде и да го 
арестува.

За три години госпожа Родригес бе ус-
пяла да залови почти всички живи чле-
нове на бандата, която отвлече дъщеря 
й за откуп. Всички те бяха престъпници, 
които след това се бяха опитали се

да започнат нов живот
новопокръстен християнин, шофьор на 
такси, продавач на коли, детегледачка.

В крайна сметка тя успя да вкара в за-
твора 10 души и да създаде движение за 
справедливост, което я направи извест-
на, но и много уязвима. Защото никой не 
си позволява да предизвика организи-
раната престъпност, вкарвайки нейните 
членове в затвора. И тя го знаеше, зато-
ва поиска от правителството въоръжена 
охрана, страхувайки се от картела.

Но в Деня на майката през 2017 годи-
на, седмици след като тя тръгна по сле-
дите на последната си мишена, Мириам 
Родригес беше застреляна пред дома й. 
Съпругът й, който по това време гледал 
телевизия вкъщи, я намерил по лице на 
улицата, с ръка в чантата, близо до пис-
толета й. Няколко дни по-рано 10 прес-
тъпници, сред които и похитители на дъ-
щеря й, били избягали от затвора.

Преди да бъде убита обаче, госпожа 
Родригес успява да направи още някол-
ко разкрития благодарение на собстве-
ното си разследване. Въпреки опитите 
да приобщи към него местните, щатски-
те и федералните власти, тя не получи 
съдействие от нито една институция. 
Само един федерален полицай й оказа 
помощ, впечатлен от огромната работа, 
която е извършила.

Заедно с няколкото похитители, кои-
то тя успя да идентифицира и вкара в 
затвора, госпожа Родригес стига и до 
един от най-младите членове на банда-
та, 18-годишен младеж.

Кристиан Хосе Сапата Гонсалес

се уплашил по време 
на разпита

поискал да извикат майка му, а на ду-
мите му, че е гладен, се отзовала самата 
Мириам, която му дала обяда си, а после 
отишла да му купи кока-кола. „Той все 
още е дете, независимо какво е напра-
вил“, казала тя на полицая по думите на 
една от приятелките й, която я придру-

жавала.
Вероятно смекчен от жеста й и добри-

ната й, Кристиан разказал всичко. И за-
вел майката и полицаите до мястото, 
където е убита и погребана Карън. Ми-
риам е разтърсена – в ранчото тя нами-
ра лични вещи на дъщеря си, неин шал 
и възглавница от камиона й. А местоп-
рестъплението е съвсем близо до рес-
торант, в който малко след изчезване-
то на Карън Мириам влязла с другата си 
дъщеря, Азалия. Тогава на една от ма-
сите седяло момиче от квартала, Елвия 
Бетанкур. Госпожа Родригес я попитала 
дали знае нещо за изчезналата й дъще-
ря й, но тя отвърнала отрицателно.

Сега, след като ранчото, в което била 
убита дъщеря й, се оказало съвсем бли-
зо до ресторанта, в който седяла Бе-
танкур, Мириам помислила, че младата 
жена може да е замесена. Тя я познава-
ла отдавна, била проститутка, на която 
помагала с дрехи на дъщерите си. Г-жа 
Родригес се прибрала вкъщи и отново 
предприела разследване, в хода на кое-
то установила, че младата Бетанкур има-

ла връзка с един от похитителите на дъ-
щеря й, а някои от

обажданията с искания 
за подкуп

били извършени от нейната къща. Бла-
годарение на свършеното от госпожа 
Родригес, и Елвия Бетанкур е била за-
държана и пратена в затвора.

Днес синът на Мириам, Лука, и дру-
гата й дъщеря Азалия ходят на гроба 
на майка си, който е до този на Карън. 
В малкото северно градче Сан Фернан-
до е издигнат бронзов бюст на Мириам 
Родригес, а движението й за справедли-
вост, което тя основа, продължава да съ-
ществува под някаква форма, макар и не 
така активно.

Отвличанията за откуп и убийства-
та обаче не са спрели в Сан Фернандо. 
Малко след случая с изчезването на Ка-
рън същото се случва и с 14-годишния 
Лучано. И той не се връща вкъщи, след 
като семейството му плаща торби с пари 
на похитителите му, а месеци по-късно 
тялото му е открито от полицията.

Тя залови убийците на 
дъщеря си. Един по един
XС пистолет в чантата си, Мириам Родригес ги издирва с години и ги предава на полицията

Сн.: El Mundo

Сн.: El Mundo



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

6 - 12 януари 2021 г.40

- И аз.
- На коя улица живееш?
- На Килфойл Роуд.
- На Килфойл Роуд ли? И аз живея там. 

На кой номер?
- Седемдесет и шест.
- На седемдесет и шест? Не вярвам на 

ушите си. Как се казват родителите ти?
- Джо и Кити.
- Джо и Кити. Невероятно. Моите също.
В този момент барманите се сменили.
- Нещо да се е случвало? - попитал но-

вият барман.
- Нищо - отвърнал старият. - А, освен че 

близнаците Мърфи пак са пияни.

  
Иванчо пита баща си:
- Тате, нали вещици има само в приказ-

ките?
Бащата, поглеждайки към кухнята:
- Едно време и аз така мислех...

  
Знаете ли, че:
Преди сватбата мъжът нарича бъде-

щата си съпруга „мишленце“, „пиленце“, 
„котенце". С всяка изминала година след 
сватбата животните стават все по-големи 
и големи...

  
Жена получава подарък от съпруга си - 

много хубава рокля. Детето пита:
- Мамо, какъв е този плат?
- Това е коприна.
- Това, дето се получава от един малък 

червей?
- Не говори така за баща си!

  
Главният лекар към пациента:
- Въведохме нови правила в болница-

та. Веднага след операцията вие трябва 
сам да станете от масата и да стигнете до 
стаята си. На следващия ден трябва да на-
правите пет обиколки на болницата, а на 
по-следващия да пробягате десет мили. 
Имате ли въпроси?

- Да, докторе. А по време на операцията 
може ли поне за малко да полежа?

  
- Длъжна съм да ви предупредя, че след 

четиридесет минути ще се върне мъжът 
ми!

- Но аз нищо не правя!
- Именно! А времето лети...

  
Жена звъни на лекар и пита:
- Докторе, мога ли да къпя детето с раз-

стройство?
Лекарят:
- Е, да... Ако успее да напъл-

ни ваната.

  
- Скъпи, дебела ли съм?
- Не си.
- Кажи ми го на ушенце.
- Не си дебела.
- Кажи го и на другото.
- Е-е, вярно ли ще ме караш 

сега да те обикалям?!

  
На квартално събрание на 

свекървите било взето решение вместо 
свекърви за по-благозвучно да ги нари-
чат маргаритки. Една от тях, страдаща от 
склероза, прибирайки се вкъщи, сподели-
ла развълнувано със снаха си:

- Сийче, знаеш ли, днес на събранието 
единодушно решихме отсега нататък да 
ни наричате... Ох, как се наричаха онези 
белите цветенца с жълто в средата?

- Лайкучки! - отговорила снахата.

  
За да не се разболявам, правя преван-

тивна терапия с витамин „ЦЕ“: мезенЦЕ, 
винЦЕ, кюфтенЦЕ, прасенЦЕ!

  
Заблуда е, че смехът лекува всичко. На-

пример при диария не помага.

  
Сварих един боб. Видя ми се самотен и 

му опекох петнайсет кюфтенца.

  
Ако в кренвиршите има месо, значи е 

станала трудова злополука в цеха.

  
Отворено писмо до тези, които късат 

салатата, за да не повредят витамините в 
нея:

- Как не ви е съвестно, докато дъвчете, 
бе?!

  
- Защо българите имат скокливи танци с 

високо вдигнати крака?
- Защото тогава, когато са се населили 

на Земята, земната кора още не е била из-
стинала.

  
Телефонна измамница звъни на печена 

лелка:

  
Реклама:
Анални свещички с бенгалски огън - 

нека за хемороидите ви настане истински 
празник!

  
Мъж пише на жена си от командиров-

ка:
„Любима моя, този месец не мога да ти 

пратя пари. Пращам ти вместо това 100 
целувки“.

Жената отговаря:
„Мерси, любими, за 100-те целувки.
Ето отчет за разходите:
1. Млекарят се съгласи на 2 целувки за 

бутилка мляко на ден.
2. Електротехникът се съгласи едва 

след 7-мата да оправи телевизора.
3. Хазяинът идва всеки ден за неговите 

си 3 целувки.
4. Бакалинът не се нави само на целув-

ки. Наложи се да дам нещо отгоре, мръс-
никът му с мръсник!

5. Засега разходите са 65 целувки. Не 
унивай, останаха ми 35 до края на месе-
ца. Да планирам ли същото за следващия 
месец? Хазяинът иска да вдигне наема!

  
Задача:
Майката е по-възрастна от сина си с 21 

години. След шест години тя ще е
пет пъти по-възрастна от него.
Въпрос: Къде е бащата?
Да приемем, че възрастта на сина е X, а 

на майката У. Значи:
Х+21 = У
След шест години ще имаме: 5 

(Х+6)=У+6
Решаваме тази проста система от две 

уравнения и получаваме: Х= - 3/4
Следователно синът е на - 3/4 години, 

т.е. на минус 9 месеца, от което следва, че 
бащата в момента е върху майката.

  
Подпийнал матрос гледа с бинокъл и 

докладва:
- Лодка с шест весла ляво на борд!
- Ляво на борд, прието!
- Лодка с шест весла дясно на борд!
- И вдясно?
- Лодка с шест весла право срещу нас!
- Как така, к`ви са тия лодки?! Дай бино-

къла!... Я махни хлебарката от стъклото!

  
Mъж се кара с жена си. В един момент 

й казва:
- Ти си идиотка!
Жената:
- Естествено, че съм идиотка, щото ако 

се бях омъжила за генерал, щях да съм ге-
нералша...

  
Млада жена е откарана по спешност 

в родилния дом. Слагат я на носилка и я 
вкарват асансьора.

- Потърпи, мила! - казва акушерката. 
- Не можеш да родиш в асансьора! Още 
мъничко и пристигаме в отделението. Ус-
покой се, по-миналата година една дама 
закъсня повече от теб с идването си и, 
представи си, роди на паркинга!

- Знам - стене жената. - Това бях аз…

  
Двама мъже седели в дъблински бар, 

когато единият се обърнал към другия и 
казал:

- Виждаш ли оня приятел ей там? Не ти 
ли прилича на мен?

Мъжът отишъл при своя двойник и за-
явил:

- Извинявай, обаче не мога да не за-
бележа, че си приличаме като две капки 
вода.

- Прав си, наистина си приличаме.
- Откъде си?
- От Дъблин.

Виц в снимка

- Ядох кюфтета и сега 

ми е зле. Кой знае какво 

слагат вътре.

- Колко изяде?

- 37...

- Майко-о-о, блъснах човек с колата. 
Трябват ми 10 000 лева, за да се оправя!

- Блъсни и свидетелите и идвай вкъщи, 
че съм направила супа.

  
- Скъпа, исках да ти подаря пръстен, но 

не знам какъв ти е размерът.
- На първата ни среща и аз не знаех ка-

къв размер имаш, но дойдох!
- Ти изобщо в ред ли си?
- Да, в произволен.

  
Диета за отслабване по фън шуй: Завър-

тете хладилника с вратата към стената.

  
Струва ми се, че всичко е наред, но в съ-

щото време ми се струва, че само така ми 
се струва.

  
- Саше, а ние душевно богати ли сме?
- Не, Ваня, богати сме духовно, а душев-

но сме болни...

  
Случва се, четеш книга и сълзата ти 

сама се търкулва по лицето. Сякаш за теб 
е написан целият този сюжет в учебника 
по психиатрия.

  
И коронавирус да бях, пак нямаше да се 

лепна точно на теб.

  
Спрете да мразите мързеливите хора, 

те нищо не са направили!

  
Толкова хора живеят в облаците, че по-

някога се притеснявам да не започнат да 
валят идиоти.

  
Кажете скоропоговорката: „Джендър 

джентълмен жандармерист по джапанки 
джанки и джинджифил купува!“

  
- Мамо, искам да се омъжа за Ваньо пък! 

Той ме обича! Освен това не пие, не пуши, 
не се заглежда по жени. Идеален е!

- Ох, не знам, не знам, сине...

  
Някои хора имат на корема си плочки. 

Аз имам купол!

  
Извънземните, похитили пиян бълга-

рин, все пак не издържаха и му дадоха да 
покара.

  
Младеж се обажда по телефона у дома. 

Вдигнала баба му.
- Бабо, я виж работи ли рутерът?
- Че работи ли, знам ли чедо...
- Коя лампа свети?
- В банята. Да я изгася ли?

  
Според изчисленията на учените 90% 

от хората са симулирали еволюция!
Изключване на алармата
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
6 - 12 януари 2021 г.

ОВЕН
Първата половина от седми-
цата ще премине активно, с 
много общуване. В полезре-
нието ви ще влязат много 
нови хора, заедно с които ще 

получите много интересна и полезна информа-
ция. В резултат на това ще може да попълните 
информационните си пропуски за последните 
новини от приятели и познати. Може би ще бъ-
дете поканени да участвате в някое интересно 
събитие. Ако използвате интернет често, ще се 
включвате в интензивна комуникация на фору-
ми и общности в социалните мрежи.

РАК
За семейните въпросите за 
отглеждането на децата ще 
излязат на преден план. Но 
точно децата ще ви носят най-
много радост през тези дни. 

Може да ви привлече някакъв вид творческа 
дейност, от която впоследствие да се увлече-
те. Може да чуете слухове и клюки, които недо-
брожелатели разпространяват за вас. Опитайте 
се да не придавате особено значение на това, 
още повече, че няма да има последици за вас. 
Старайте се да не споделяте със случайни хора 
подробности за любовния си живот.

ВЕЗНИ
Ако имате неща за вършене 
на работа и у дома, започне-
те да ги решавате. Сами ще 
се изненадате колко бър-
зо ще разрешите задачите и 

скоро всички проблеми ще бъдат разчисте-
ни. Финансовите ви възможности ще се увели-
чат, което ще позволи да придобиете полезни 
неща за себе си и за дома. Благоприятни дни 
за процедури за лечение и профилактика, за 
закаляващи процедури, профилактика и усил-
ване на тялото за борба с настинки и вирусни 
инфекции, като подсилите имунитета си.

КОЗИРОГ
Не отказвайте да помагате на 
хората - това ще помогне и на 
вас. Освен това е подходящо 
време за обработка на вся-
какви документи. Въздържай-

те се от закупуване на модни вещи и бижута. В 
противен случай рискувате да вземете дефек-
тен предмет и да похарчите пари за бракувани 
стоки. Ако имате малки деца, по-добре заобика-
ляйте магазините с играчки. Разходите за деца 
могат да бъдат огромна тежест за вашия бю-
джет. Въздържайте се и от закупуване на нену-
жно скъпи предмети да дома.

ТЕЛЕЦ
В тези дни е добре да прави-
те планове. Някои от мечтите 
ви определено ще се сбъднат. 
Ще има дни, свързани с обър-
кващи ситуации. Ще ви бъде 

трудно да подредите делата си, тъй като няма да 
имате правилно разбиране на ситуацията. Отно-
шенията с хора, на които сте обещали нещо, но 
сте пропуснали да го изпълните, могат да се ус-
ложнят. По-добре е да се дистанцирате от лич-
ности с по-висок статус от вашия. Възможно е 
твърде амбициозните задачи да се окажат непо-
силна тежест за вас.

ЛЪВ
Тези дни ще бъдат благопри-
ятни, ако се чувствате ком-
фортно в дома си. Ще бъдете 
привлечени от тихи забавле-
ния в позната среда, в топлия 

домашен кръг, с близки роднини и членове 
на семейството. Ако сте имали противоречия 
с някои от тях, сега лесно ще ги преодолеете. 
Ще имате желание да се уедините от всички и 
да останете сами. Добре е, ако имате собстве-
на стая, където никой да не ви притеснява, спо-
койно да си починете, да се отпуснете и да по-
мислите за скорошните събития.

СКОРПИОН
Енергията ще ви е достатъчна 
за преодоляване на всякакви 
трудности. Втората половина 
на седмицата може да е свър-
зана със семейни разногла-

сия. Ако сте млади, тогава е възможен конфликт 
между поколенията, когато по-възрастните не 
могат да разберат и оценят желанията на по-мла-
дите. Родителите ви могат да попречат на прека-
лено свободния ви стил на поведение, като при-
зовават за спазване на моралните норми. Може 
да има и конфликти с членовете на семейството 
на битова основа.

ВОДОЛЕЙ
Ще се чувствате доста ком-
фортно у дома, заобиколени 
от семейството и приятелите. 
Ако сте женени и имате парт-
ньор, тогава ще може да ре-

ализирате сексуалните си фантазии в брачна-
та връзка. Интимният живот в семейството ще 
премине през период на обновление. Може да 
уредите среща с роднини и да обсъдите трудни 
въпроси, свързани с наследство. Ако планирате 
да купите имот, може да разчитате на одобрени-
ето на банката за ипотечен заем, ако подадете 
документи през този период.

БЛИЗНАЦИ
Чудесно време за развитие 
на романтични отношения и 
забавление. Вашето настрое-
ние и творчески ентусиазъм 
предполага някакво приятно 

приключение, когато от вас се изискват въоб-
ражение и лична свобода. Ако имате любим чо-
век, опитайте се да му подготвите приятни из-
ненади и разнообразете отношенията си, като 
внесете в тях усещане за новост и необичай-
ност. Ако сте необвързани, може да срещнете 
някой, с когото да изпитате взаимна симпатия и 
романтични отношения.

ДЕВА
Подходящо време за духов-
ни практики и самоусъвър-
шенстване. Може да се за-
емете с йога, медитация, 
автогенни тренировки в спо-

койна среда. Втората половина на седмицата е 
неблагоприятна по отношение на приятелски-
те връзки. Опитайте се деликатно да заобико-
лите темата за финансовите отношения с при-
ятели и като цяло се старайте да минете без 
заеми. Повечето от вас ще могат да покажат 
най-добрите си бизнес качества. Ще успеете да 
разрешите материалните проблеми.

СТРЕЛЕЦ
Ще имате чудесна възмож-
ност за хармонизиране на 
брачните отношения. Опи-
тайте се да угодите на люби-
мия човек, потърсете начини 

за нови изненади, зарадвайте с нещо близките 
си. И вашите отношения по чудо ще заблестят с 
нови цветове. Ще откриете у партньора си по-
ложителни качества, които не сте забелязвали 
преди. Много е важно да общувате дружелюбно 
с партньора. Възможно е също да бъдете помо-
лени да играете ролята на посредник при разре-
шаването на спорни въпроси в чужди дела.

РИБИ
Ако от дълго време планирате 
да правите генерално почист-
ване, да изхвърлите всички 
ненужни неща от жилището 
си, сега е най-подходящото 

време. Опитайте се да не създавате нови запоз-
нанства и отложете насрочените срещи. Общу-
ването с другите през тези дни едва ли ще бъде 
приятно. Някои хора може да ви разочароват. 
Освен това могат да възникнат усложнения по 
време на пътуване. Например може да попадне-
те в задръстване и да закъснеете за важна сре-
ща.

http://www.prospectlicensing.com/
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П
од улиците на Неапол бе 
открит забравен тунел, 
просъществувал буквално 
цели епохи. След години 
наред бил напълно нену-

жен, той бе преоткрит през 2000 годи-
на. Стари опожарени автомобили, мо-
тоциклети, десетилетно медицинско 
оборудване, телевизори и хладилници 
от други времена... Всичко това бе от-
крито от съвременниците и изложено 
на показ.

Тунелът се намира на по-малко от 
сто и петдесет метра от големия шумен 
площад Пиаца дел Плебисцито в Не-
апол, Италия, и към него се стига през 
нищо неиздаваща врата. Следва спус-
кане на почти

тридесет метра 
под земята

и ето го тунела на Бурбоните - половин 
километър лабиринт от проходи и тес-
ни канали. Построен в средата на XIX 
век, тунелът бил изоставен след Втора-
та световна война.

Той бил замислен като изход за бяг-
ство от кралския дворец на Фердинанд 
II Бурбон, кралят на Двете Сицилии. Не-
гово Височество се страхувал от линчу-
ване от народа на Сицилия и Неапол, 
тъй като сред хората се ширело силно 
недоволство по времето на Наполео-
новите войни (1803-1815 г.).

Но Фердинанд II никога не успял да 
се възползва от тунела, защото се спо-
минал през 1859 година. Не след дъл-
го към Сицилия се отправила войска от 
доброволци, които станали част от със-
тава на новото кралство Италия (1861 г.)

Тунелът бил не само изоставен, но и 
напълно забравен, тъй като никой не 
го използвал. През 30-те години на ми-
налия век се превърнал в склад на кон-
фискувани и контрабандни автомоби-
ли. По време на Втората световна война 
подземното пространство се превър-
нало в чудесно бомбоубежище и воен-
на медицинска болница.

След като войната приключила, туне-

лите станали нещо като импровизира-
но сметище за отломките от изминали-
те военни времена. Но тук стоварвали 
строителни отпадъци, стари телевизо-
ри и хладилници, коли и мотоциклети, 
както и фашистки мраморни статуи. На-
края тунелът бил запечатан и забравен, 
разказва palatka.bg.

Днес всички тези подземни проходи 
заедно с боклука на различните епо-
хи са се превърнали в музей, наречен 
„Galleria Borbonica“.

Посетителите могат да видят инте-
ресни изложби на старинни автомоби-
ли и мотоциклети, както стари убежи-
ща, древни резервоари и още много 
други съкровища, оцелели под праш-
ния воал на времето.

Боклук от няколко епохи: 
Тунелът със стари коли в Неапол

XЕдно невероятно място под оживените улици на италианския град

Сн.: Galleria Borbonica

Сн.: Galleria Borbonica

https://www.russianschool.com/
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ШОФЬОР ЗА КАМИОН, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 
шофьор за камион с хартиен логбук 
7739344547 №18265
CDL A OTR DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Само 
за най-добрите с опит и чисто досие.
Специално отношение. Най-добро за-
плащане до 70ц/м. За контрактор/ди-
спечер 20 год в бизнеса. 7734128280 
№18263
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фир-
ма за почистване на домове и офиси 
предлага почасова работа. Изисква се 
собствен автомобил и опит текстваите 
на 224-334-1818. №18272
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, We have 
driving jobs that will � t your lifestyle and 
help you earn what you need. Regional, 
Local and Dedicated, Van reefer, Solo, 
Team. Please call Simona at 8472614912 
ext.107 №18258
SHOFIOR ZA STEDI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Наби-
рам шофьори за стеди Ri� er курсове 
от: IL-ID ,/ WA-IL , 3 на седмица-4000 
мили гарантирани, 2020 Freightliner 
full loaded, New 2020 Trailer. Re� ers, 
заплащане 0.60.-0.65 cents , Hazmat и 
tanker endorsement е препоръчител-
но. 7738274439 №18221

Chicago + suburbs

CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, TEAM 
DRIVERS FROM ,IL -CO,IL-TX IL-NC IL,NJ 
NEED MORE INFO CONTACT 847 254 
2504 -224 595 9798 8472542504 №18316

СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строи-
телна фирма търси да назначи май-
стор за лепене на плочки. Кандидата 
трябва да има поне 5 години опит в 
областта, както и собствена кола. За 
въпроси и повече информация 224-
435-8800 и 773-656-1757. Добро за-
плащане 2244358800 №18326

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

OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира Owner 
Operators.Леки товари, отстъпки на 
горивото, хладилни и сухи ремаркета, 
ифта, пермити. Коректно отношение и 
бързо плащане. Sign-up бонус. Моля, 
обадете се на 847-261-4912, ext.107. 
или ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18290

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

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. Предла-
гаме добро заплащане и възможност 
за развитие,извънреден труд e въз-
можeн . 7733223658 №18304
OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира Owner 
operators. Предлагаме hazmat, 
expedited, сухи и reefer товари. Добро 
и коректно заплащане. Моля, обадете 
на за повече информация на телефон 
847-261-4912, ext.107 или ни пишете 
на 247dispatchservice@gmail.com Си-
мона №18291

$$$ CDL DRIVERS$$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Kompaniq nabira CDL class A sho� ori 
za stedi kursove, kakto i za pick up and 
delivery. Novi kamioni, mnogo dobro 
zaplashtane, vseki weekend v kushti. 
Za poveche informaciq 3122082222 
№18292
CDL CLASS A 350$, 
Цена US$ 350.00, Зипкод 60007, Търся 
шофьор с много желание за работа. 
Амазон акаунт леки товари hook and 
drop. 350$ на ден Работи се предимно 
вечер През ден вкъщи. 4065399041 
Веско 4065399041 №18276

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

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Малка транспортна компания 
търси диспечер за Expedite 
Loads. Опитът не е задължи-
телно условие. За повече ин-
формация свържете се с нас 
днес! Phone: (815) 388 0004 Cell: 
(224) 518 7032 2300 E Higgins 
Rd Elk Grove Village, IL 60007 
careers@tangraexpedited.com 
2245187032 №18279 

ТЪРСИМ КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Bingo Logistics Incorporated, 
търси 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. Офи-
са се намира в Elk Grove Village, 
на достъпно за камиони място. 
За повече информация изпра-
тете имейл на: bingologistics@
gmail.com или звъннете на тел. 
7738492777 №18287

CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Looking for a reliable, experienced 
driver who wants to work.Clean 
driving record is preferred.
Minimum of 2 years of experience. 
Position pays $0.55+ per mile (all 
miles paid) based on performance. 
You should expect to make $1500+ 
weekly with good performance. 
7736006850 №18296

CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Need CDL A driver. 2 years 
experience is a must. $0.55 per 
mile, all miles paid, +1500 weekly. 
7736006850 №18325
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BOX TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся 
шофьор за box truck Class C. Може 
с книжка от WA или MA. Заплащане 
между $1200-2000 зависи от желание-
то за работа. Препоръчително с опит. 
Тел. за връзка 630-930-1955 №18274
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся ди-
спечер с опит за работа с dry van. Само 
от US. Моля не звънете ако не сте в 
United States. 8476680373 №18248
CDL WITH HM $0.75CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya 
CDL driver za 2018 Volvo s I shift. 
Plashtam vsichki mili po $0.75 s HazMat, 
bez HazMat $0.67 na milya. Korektno i 
profesionalno otnoshenie. Phone: 224-
659-1690 №18253
CDL DRIVER NEEDED , 
Цена US$ 1,700.00, Зипкод 60656, 
Looking for Cdl Driver for LOCAL Hook 
and Drop Trips. Every Day Home ! 450 
miles a Day! 1700$ a Week . Monday 
- Saturday-6am- 3 pm. 2 Positions 
Available! 7739837254 №18227
LOOKING FOR DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60517, Малка 
транспортна компания търси шофьор 
с опит и чист рекорд. CDL, OTR. $0.60 
per mile or $350 per day. Safety bonus 
weekly. Weekends home - 630-857-8397 
№18231
TEAM DRIVER 0.75CPM, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, Team 
drivers lines go to CO,NC,NV,NJ,PA.,MA 
more info tel 224 595 9798 /847 254 
2504 №18244
DISPAT AND SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Trucking 
company in Bensenville looking for 
dispatchers and safety. Please call 
7738376144. №18215
PAYS 0.74 SOLO 0.60, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, WE 
need drivers for TEAM loads to IL-CO IL-
NJ,PA,NC,TX also we have steady load for 
solo for EAST ,SOUTH call Emil 847 254 
2504 or NASS 224 595 9798 №18208
CDL DRIVER 0.60-0.75, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We 
need or steady runs from IL EAST and 
South and WEST coast TEAM AND SOLO 
more info EMIL and NASS 224 595 9798 
end 847 2542504 №18209
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 ками-
они Volvo 2021 I-Shift , за повече ин-
формация офис в Schaumburg : Иван 
Стоянов 727-488-7987 №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
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We 
are looking for an experienced and 
responsible OTR truck driver for reefer 
and Dry Van *Contact Mira at 773-997-
3998* №18166
ОО И ШОФЬОРИ, , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Мал-
ка транспортна компания предлага 
работа за CDL class A шофьор и соб-
ственици на камиони! Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече ин-
формация се обадете на 708-831-8432 
№18180

CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Тър-
сим шофьори за pick up и delivery от 
понеделник до петък регионално 
midwest (no east coast). Заплащане 
$1500/седмица -$300/ден ( до 2000 
мили ). Tel 847 640 8171 №18174
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver za Volvo truck s I shift. Dobro 
zaplashtane i dobri mili. Garantiram 
$1,800 per week! Shte bydite dovolni 
ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 
Evgeni 2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya 
CDL driver s opit i chist record. Plashtam 
$0.62 na milya, kato za 7 dena garantiram 
$1,800 salary. Korektno i profesionalano 
otnoshenie. 2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
$0.60/миля. Отлична работна среда 
с човешко отношение. 7737421235 
№18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving 
company наема помощници носачи 
на вещи и мебели. Предишен опит не 
се изисква. Full time and part time. Ат-
рактивно заплащане в брой.Пишете 
на имейл slavtchokerelski@gmail.com 
или звънете на тел.2243108907-Слави. 
2243108907 №17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортна компания предлага ра-
бота за CDL class A шофьори и собстве-
ници на камиони! *Midwest Accounts! 
*Strong 24/7 Dispatch! *Предимно леки 
товари! *Direct Deposit всеки петък! * 
Намаления за гориво - до $0.70 /галон. 
Обадете се днес! ***847-665-9273 или 
847-483-8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. 
Компанията предоставя Fuel карти с 
големи отстъпки- 40-80 цента на га-
лон, 10% диспеч. Заплащане всяка 
седмица. Моля обадете се на 773-538-
3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пъл-
но и непълно раб.време.Автомобил е 
предимство и носи доп.бонус.Атрак-
тивно заплащане в брой. Пишете на 
имейл slavtchokerelski@gmail.com или 
звъннете на тел.2243108907-Слави 
2243108907 №17926
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся 
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth 
автоматик с dry van. Хубави мили, лич-
но отношение. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility 
for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 
Sho� or (solo) c \”double/triple\” 
endorsement.Rabota okolo Chicago.
Moje da e vsiaka vecher v kashti.Tax 
1099 forma 6304409199 №17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Пред-
лагаме 30% от товарите.Ново вол-
во автоматик.Перфектни условия 
2243882400 №17625

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

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 по-
вече мили .Peдовни товари за FedEx и 
UPS ( hook and drop ) седмично запла-
щане . 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-
$2500,може и на ден.Възможност за 
купуване на камион на изплащане без 
лихва и down payment.Честно и ко-
ректно отношение.10 години в бизне-
са 7738187459 №18284
CDL A DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и 
чисто досие.Специално отношение.За 
контрактор/диспечер 20 год в бизне-
са. Старт-веднага. Каране и почивка- 
по договаряне. 7734128280 №18264
IOO NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, A 
trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators in the Chicagoland.Sing up 
bonus.We o� er expedited,dry and 
refrigerated freight.Great pay,good 
inspection bonuses.24/7/365 dispatch 
support.Please call Simona at Tel:847-
261-4912,ext107 №18238
IOO NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Our OTR 
department has several full time CDL 
A positions open for Owner Operators. 
Steady shipments. Hazmat and non 
hazmat accounts. Better pay, time and 
miles. For more information please 
call Simona at 847-261-4912, ext.107 
and ext.113. You can also contact us 
at 247dispatchservice@gmail.com 
№18239
COAST TO COAST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира Owner 
Operators.Леки товари, отстъпки на 
горивото, хладилни и сухи ремарке-
та, ифта, пермити. Коректно отноше-
ние и бързо плащане. Sing up бонус. 
Моля, обадете се на 847-261-4912, 
ext.107 and ext.113. или ни пишете на 
247dispatchservice@gmail.com Симо-
на №18242
IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира Owner 
operators. Предлагаме hazmat, 
expedited, сухи и reefer товари. Добро 
и коректно заплащане. Моля, обадете 
на за повече информация на телефон 
847-261-4912, ext.107 and ext.113. или 
ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18243

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам 
деца в моят дом в River Grove.Предла-
гам домашна вкусна храна,занимания 
и следобеден сън.Информация на 
телефон 7739712024 7739712024 
№18275
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma online.Predojeniq na 
e-mail:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na 
telefon:(773)712-3757. №18249
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспе-
чер с опит търси работа. За контакт 
708 998 3851 Ext.101 №18162
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога 
да Ви замествам в почивните дни.
Имам опит и препоръки.Намирам се в 
Mount Prospect.Тел.за връзка 224-425-
6746 №17703

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
ПРОДАВА СЕ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Елате да раз-
гледате и да се влюбите! Отворена за 
посещение на 15-ти ноември(неделя)
от 12 ам до 2 рм. Eднофамилна къща в 
Lake in the Hills. Основно ремонтира-
на. 3 спални, 2 бани, гараж за 2 коли. 
Много добри училища. Ниски данъ-
ци. Цена $222,900. Тел 847 854 8094 
№18237

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите 
жилище в северозападните кварта-
ли на Чикаго, моля обадете се. Аз не 
съм агент. Ще купите директно от соб-
ственика. Тел: (847) 854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 
№17940

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
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, Тър-
ся отговорен съквартирант/ка за 
двустаен апартамент на Cumberland/
Bryn Mawr. Цена: $575 + ток. Моля, 
пратете първо SMS. Алекс /сърбин/ 
13125050727 №18297
APARTMENT FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60076, 2nd � oor, 
nice and sunny 3 bedroom apartment 
in SKOKIE. Separate meters for utilities. 
For more info call 773-344-1468- Galina 
№18300 
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ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.) 
апартамент в ARLINGTON HIGHTS IL Об-
ширен и реновиран.LED осветление и 
вентилатори по таваните.Нова догра-
ма.Нова баня и нова кухня с място за 
маса.Пералня и сушилня във апарта-
мента.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 тава-
ните. Нова дограма, нова баня и нова 
кухня с място за маса. Балкон,склад на 
етажа,паркинг,басейн.Отопл. е в нае-
ма.Тел:347-543-6879 №18251
ДАВА ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим 
съквартирантки добър трахспорт 773 
7463728 №18218
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя в гар-
дeн aпaртaмeнт. Общо ползване на 
хол и кухня с останалите квартиран-
ти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени 
(вода, електричество, internet, gas, пе-
ралня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $460. За 
OTR шофьори цeнa $390. Депозит за 
един месец. 8472223412 №18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава 
се малък 1-стаен апт под наем в Елк 
Гроув. Включено отопление. Балкон/
паркинг. Ламинатен под. Огледални 
гардеробни врати. Басейн/фитнес 
в комплекса. Асансьор в сградата. 
Пералното е на същия етаж. Близо 
до магистрали/голям парк/магази-
ни/ресторанти. За информация, тел. 
2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня 
с трапезария и баня с тоалетна. За 
контакти: 773-322-3640 7733223640 
№17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант за споделяне на двустаен 
апартамент в шилер парк. Собствено 
парко място. Наем 500. Шофьор на ка-
мион съм и отсъствам в повечето вре-
ме. За повече информация позвънете 
на 630 301 9985 6303019985 №17918
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 
bed 2 bath apartament pod naem v 
arlington heights. Zvunnete na 847-84-
4435. 8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и те-
раса, близо до магазини и магистрали, 
изгодна цена! 8472192272 №17826
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Об-
заведена стая под наем от призе-
мен апартамент с три спални и две 
бани.Хол и кухня се ползват общо 
с останалите квартиранти..В апар-
тамента има пералня и сушилня.В 
наема е включено всичко-ток, газ 
,вода,интернет,пералня.Намира 
се в Elmood parк..Наемът е $500 
7733879465 №17838

SOMEWHERE ELSE
ПОД НАЕМ В КВЕБЕК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Едностаен 
апартамент, след основен ремонт, 

в дуплекс в гр. Квебек с цел тури-
зъм. 75$/нощувка. Напълно оборуд-
ван.За контакт:(418)558-5820 или 
gminkova2001@gmail.com 4185585820 
№18305

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60505, Търся 
мъж за съвместно съжителство с цел 
брак между 27 и 37 години, моля да 
пишат само сериозни хора! 888888888 
№18327
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 Ho� man Estate Za 
poveche informaciq na tel: 224 659 1156 
№18306

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18317
МАЙСТОР БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Майстор 
с над 30 години опит предлага цялос-
тен ремонт на апартамент, къща, офис, 
магазин, шпакловка, боядисване, 
фаянс, теракота, ламинат, топлоизо-
лация, декоративни мазилки и много 
други. За безплатна консултация моля 
позвънете на 774-777-1154 - Захари 
7747771154 №18323

ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60290, Про-
фесионална изработка на уеб сайто-
ве 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, Ди-
спечер по всяко време. сетъп, бук, 
рейт, инвойс, сетълмент 8883301139 
№18289
BROKER TRAINING, 
Цена US$ 123.00, Зипкод 60515, We 
teach LIVE on ZOOM in small groups 
SCHEDULE and REGISTER at www.
smarttrucking.us Check website for 
SPECIAL and CDL Discounts 331-551-
8787 №18261
MAGICIAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, илюзи-
онист за детски партита tel. 708 415 
0590 №18259
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт 
на техниката във вашия дом.Компю-
три ,бяла техника,фърнес, телевизо-
ри.Готови сме да ви помогнем. Нико-
лай 6302200138 №18216
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам 
деца в дома си в Ho� man Estate Пред-
лагам домашно приготвена храна, 
игри и забавления. Намирам се в бли-
зост до кръстовището на улиците Golf 
i Higgins Тел: 2246591156 №18169

АТЛАНТА
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18318

ФЛОРИДА
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18320
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18321
REALTOR IN FLORIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34102, Или-
яна Иванова @ Ivanova Realty ще ви 
помогне да купите,продадете или 
наемете в района на Naples,Florida.
Изберете нейният опит и 
професионализъм!Слънчева Фло-
рида ви очаква!Тел:239-297-0508; 
имейл:ivanovarealtynaples@gmail.
com; web:www.ivanovarealty.com 
2392970508 №18324

НЮ ЙОРК
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18319

SOMEWHERE ELSE
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме 
всички услуги, свързани с КАТ, София, 
България: издаване на шофьорски 
книжки, регистрация на автомобили, 
обжалване на наказания и безплатна 
информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18322

COAST TO COAST
DRIVER LICENSE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна 
шофьорска книжка, ID Card. Без SS но-
мер, 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, Безплат-
ни имиграционни услуги tel. 708 415 
0590 №18260

КУПУВАМ 

Chicago + suburbs
КУПУВАМ ТРЕЙЛЪР, 
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 60169, 
Търся да купя трейлър. 53 драйвен 
2246593189 №18288

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ЗА ХОРА С ОПИТ, 
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021, Вол-
во 610 Къминс N14 - 435 конски сили. 
Трансмисия Super 10, 465 000 мили, 
производство 1998 (без електронен 
логбук) идеално техническо състоя-
ние, готов за работа. Цена $12,000. 
Тел.: 602 632 6445 №18295

COAST TO COAST
VOLVO -2007, 
Цена US$ 12,500.00, Зипкод 60706, 
CUMMINS-ISX,1400000MILES,МНОГО 
СМЕНЕНИ ЧАСТИ,НОВО ТУРБО.Може 
на изплащане Бъзможност да се про-
даде с ремарке. 7738187459 №18285

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

УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща арки и фи-
гури с балони, фон с воали и хар-
тиени 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 праз-
ника ви още по-незабравим.
facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №18217

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов 
Двустаен Апартамент под наем 
Дава се под наем 2-стаен апар-
тамент в чисто нова сграда в 
Проспект Хайтс. Всичко в жили-
щето е абсолютно ново и модер-
но. Има басейн и фитнес. Голям 
балкон, 3ти етаж. В наема влизат 
отоплението и газта за готвене. 
Само ток се плаща допълнител-
но. 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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Вземете една тавичка размер 
12х24см и я застелете с хартия за 
печене. След това вземете една 

тенджерка и сложете в нея маслото. 
След като се разтопи, добавете какао-
то, захарта и меда. Разбъркайте, дока-
то кипне. Свалете тенджерката от кот-
лона.

Добавете смлените бисквити и раз-
бъркайте добре. След това изсипете 
тази смес в тавичката. Притиснете с по-
мощта на лъжичка и приберете в хла-
дилника да стяга.

През това време започнете да пра-
вите шоколадовата глазура. Разтопе-

те шоколада на водна баня, към него 
прибавете млякото и маслото. Разбър-
кайте. Изчакайте малко да се охлади и 
изсипете върху основата за шоколадо-
вите пасти.

След като сте готови, оставете де-
серта за два часа в хладилника, докато 
стегне шоколадът. След което го изва-
дете от тавичката и го нарежете на ква-
дратчета, за да се получат по-малки до-
машни пастички.

Пататник  
от Триград
Картофите се настъргват на едро-

то ренде, посоляват се и се раз-
бъркват добре. След това се ос-

тавят да постоят малко, за да отделят 
водата си. Изстискват се с ръка, за да 
се премахне излишната вода.

Към картофите се прибавят яйцата, 
нарязаният на много ситно лук и сухи-
ят джоджен. Разбърква се добре.

Сипва се малко олио на дъното на ти-
гана, но не масло, защото то бързо пре-
гаря и ще направи пататника горчив.

Поставя се картофената смес, като 
се притиска с лъжица и се разпределя 
равномерно в тигана, като не трябва да 
бъде повече от 2 см.

Отгоре върху картофите на няколко 
места се слага малко масло и се похлу-
пва с капак, за да може картофите да се 

пържат и задушават едновременно.
Котлонът се включва на средно, даже 

една идея по-слабо, за да може па-
татникът да се готви бавно и да не пре-
гори отвън, а да остане суров вътре. 
След около 10 мин. се обръща с помо-
щта на чиния или дъска.

Тиганът отново се намазнява с олио 
и пататникът се плъзга отново в тигана. 
Сега изпечената повърхност е вече от-
горе и тя се намазва с масло. Вече не се 
слага капак, защото ще се задуши и ще 
загуби хрупкавата си коричка.

След още 10-на мин. е готов и се сер-
вира. Отново се намазва с масло.

Шоколадови 
пасти  
без печене

Продукти
»  бкартофи - 4-5 бр. средно големи
»  лук - 1/2 средна глава или на вкус
»  яйца - 2 бр.
»  джоджен - 1 с.л. сух
»  сол - на вкус
»  олио
»  краве масло

Да ви е сладко!  

Продукти
»  пкраве масло - 100 г
»  какао - 2 с.л. на прах
»  захар - 3 с.л.
»  мед - 2 с.л.
»  бисквити - 100 г смлени

За глазурата
»  шоколад - 150 г
»  прясно мляко - 1/2 ч.ч.
»  краве масло - 30 г

https://www.serdikabg.com
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И
сторията познава не една и 
две жени, решили да дока-
жат, че притежават качества 
наравно с мъжете. Съпруга-
та на Петко Каравелов - Ека-

терина, остава завинаги в историята като 
единствената жена, която в най-голямата 
паника при битката край Сливница изли-
за на площада да успокоява населението. 
Въпреки хладнокръвието си тя има тежка 
съдба - омъжва се, но не по любов, губи 
трите си дъщери, а по време на Стамбо-
ловия режим я грози дори убийство.

Цялата трагична и същевременно ве-
лика история Каравелова успява да за-
печата в дневника си, който води до края 
на живота си. Благодарение на него ста-
ва ясно колко важна е била ролята й за 
развитието на България след Освобож-
дението.

Екатерина Каравелова е учителка, пре-
водачка, активистка за правата на жени-
те, обществена деятелка и основателка 
на редица благотворителни инициативи.

Една от най-образованите
и граждански активни жени на своето 
време, с безупречно обществено дове-
рие.

Тя е родена на 21 октомври 1860 г. в 
Русчук (Русе). Голяма роля за нейното бъ-
деще изиграва леля й по бащина линия 
Кирияки Минкова, съпруга на известния 
русенски търговец Тодор Минков. Нейна 
е идеята да заведе Екатерина едва 10-го-
дишната да учи в Русия.

През 1870 г. Тодор Минков я настанява 
в Москва в дома на запасния генерал Все-
волод Лермонтов. Записват Катя в ІV Мос-

ковска женска гимназия, която след 8 го-
дини завършва със златен медал.

На 3 август 1878 г. Катя напуска Москва 
и се отправя към България. В края на сеп-
тември младата учителка пригодява стая 
в дома си и взема няколко деца от раз-
лични възрасти да ги учи. Преподава им 
всички предмети, както и руски, френски 
и немски.

През есента на 1878 г. писателят Любен 
Каравелов се установява в Русе с печат-
ницата си и живее в града до смъртта си. 
Брат му, Петко Каравелов, при честите си 
посещения в града навестява Екатерина 
и двамата разговарят с часове. Те се по-
знават още от Москва, където той е бил 
студент. На 4 октомври 1879 г. двамата

си разменят 
годежни пръстени

а венчавката е определена за 13 януари 
1880 г. В Русе остават до началото на юни 
1880 г., когато Петко Каравелов става ми-
нистър на финансите в правителството 
на Драган Цанков. В столицата Екатерина 
е негова сътрудничка и секретарка.

През 1891 г. Каравелов е обвинен за 
връзка с убийството на министър Христо 
Белчев. Осъден от Военен съд, през 1892 
г. е затворен в Черната джамия. Полити-

ческата борба не пощадява и съпругата 
му. Каравелова е поставена под домашен 
арест. На 10 февруари 1892 г. е изправе-
на пред съда по обвинение за предател-
ство, дето искала чуждо вмешателство, 
търсейки помощ от чуждите дипломати 
в България. Стефан Стамболов нарежда 
да я осъдят на смърт. Блестящата защита 
на доктора по право Константин Стоилов

я спасява от бесилката
През 1901 г. Петко Каравелов за трети 
път става министър-председател и Екате-
рина отново е учителка в Първа софий-
ска девическа гимназия, където работи 
до смъртта на съпруга си на 24 януари 
1903 г. След 29 г. брак Екатерина е сил-
но разстроена и известно време не може 
да превъзмогне, че единствената й опо-
ра вече не е между живите. Продължава 
напред само защото децата й имат нуж-
да от нея.

По време на Балканските войни (1912-
1913 г.) Каравелова е главна медицинска 
сестра във Военното училище на на Н.В. 
По време и на Първата световна война тя 

се грижи за ранените и болните.
Екатерина се отдава и на писателска 

дейност. Пише политически фейлето-
ни, литературна критика. Владее руски, 
френски и немски. Превежда Толстой, 
Достоевски, Юго, Мопасан, Флобер, Ди-
кенс и др.

Ако обществената й дейност е изпъл-
нена с възходи и падения, то в личен план

тя преживява 
истинска трагедия

тъй като погребва не само съпруга си, 
но и всичките си деца. Първият удар по-
нася много млада, когато първородната 
й дъщеря Радка умира едва двегодиш-
на. Второто й дете – Виола - се жени за 
журналиста Йосиф Хербст. След атентата 
в църквата „Св. Неделя“ той изчезва без-
следно. Виола губи разсъдъка си и пре-
карва остатъка от живота си в Карлуково, 
където и издъхва през 1934 г.

Най-известна е покъртителната исто-
рия на най-малката й дъщеря – Лора. Тя 
е изключително красива и интелигентна. 
Още много млада се запознава с извест-
ния български поет Пейо Яворов, кого-
то майка й изобщо не одобрява. Въпреки 
че знае за чувствата на Лора, Екатерина я 
кара да се омъжи за политика Иван Дрен-
ков. Двамата имат две деца: Кирил, кой-
то умира скоро след раждането, и Петко, 
който впоследствие е отгледан от баба 
си. Лора успява да разтрогне брака си 
през 1912 г. и след това веднага се жени 
за Яворов. Връзката им завършва фатал-
но, когато на следващата година тя се са-
моубива, прострелвайки се в гърдите, а 
той прави опит да прекрати живота си, 
стреляйки в слепоочието си.

Екатерина Каравелова успява да до-
живее края на Втората световна война и 
издъхва на 1 април през 1947 г. на 87 го-
дини в София. Тленните й останки са по-
ложени до тези на съпруга й в църквата 
„Св. Седмочисленици“.

Екатерина Каравелова – 
една сурова съдба
XТя овдовява на 43 г. и губи и трите си дъщери

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Екатерина се влюбва в Каравелов чак след като 
ражда първата им дъщеря. 

Екатерина Каравелова в носия на сватбата си. 

Сн.: Книга „Като антична трагедия“

Сн.: Книга „Като антична трагедия“

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Иван Богоров – родолюбецът 
с око за бъдещето

И
ван Андреев Богоров е ви-
ден български книжовник 
енциклопедист от Възраж-
дането, създател на първия 
български вестник в Лайп-

циг, Германия, през 1846 г., почетен член 
на Българското книжовно дружество 
(БАН от 1884 г.) Голям родолюбец и па-
триот, журналист и езиковед, радетел за 
чист български книжовен език.

Иван Богоров е светло име в нашето 
възраждане.

По образование той е медик, но с го-
лям интерес се занимава с промишле-
ност, икономика, стопански въпроси 
(стоковедски въпроси),

транспорт, география, 
журналистика

и езикознание. Личност с всестранни 
интереси.

Иван Богоров е роден в Карлово през 
декември 1820 г. и преди месец чества-
хме 200-годишнината от рождението му.

Първоначално той учи в родния си 
град, след което продължава във Ве-
ликата народна школа към Вселенска-
та патриаршия в Цариград, където учат 
Георги С. Раковски, Алеко Богориди, Га-
враил Кръстевич, Сава Доброплодни и 
други видни наши личности от това вре-
ме.

19-годишен, продължава образова-
нието си в Русия – в престижния Реши-
льовски лицей (гимназия) в Одеса (1840-
1844 г.), където учат Найден Геров, Ботьо 
Петков, Добри Чинтулов, Никола Палау-
зов, Владимир Палаузов, Сава Радулов и 
др.

След изучаване на гръцки, турски, 

руски и френски език Иван Богоров за-
писва химия в Германия в Лайпцигския 
университет (1845-1847 г.), където наред 
със специалните предмети изучава пер-
фектно немски език. Едва 25-годишен, 
той създава в Лайпциг

първия български вестник
„Български орел“. Макар от вестника 

да излизат само 3 броя, с него се поста-
вя началото на онази мощна сила – на-
ционална журналистика, която достига 
развитие при Любен Каравелов и Хрис-
то Ботев. Дори само това да е извърше-
но от Иван Богоров, неговото име пак 
заслужава висока почит и искрена въз-
хита.

В Лайпцигския университет освен за-
дължителните предмети по химия, би-
ология и физика има един лекторат по 
руски език и един по славянски езици и 
литература, които той посещава.

След дипломирането си в Лайпциг-
ския университет Иван Богоров работи 
в Цариград, където основава печатница 

и издава „Цариградски вестник“ и списа-
ние „Български книжници“, учителства в 
Стара Загора и Шумен.

От 1855 до 1858 г. следва медицина в 
Париж. След завършване на образова-
нието си се завръща пак в Цариград, къ-
дето живее и работи, продължава да пъ-
тува до Пловдив и Букурещ.

През 1867 година той е

единствен българин 
участник

в Славянския конгрес в Москва.
Иван Богоров издава 14 различни 

вестника и списания и при обиколките 
из България събира информация за бит, 
дом, обичаи и уредба, облекло, фолк-
лор, психология, жилища и просвета.

Учител и вестникар, лекар и стопано-
вед (стоковед), граматик и географ, пре-
водач и издател и във всичко пламенен 
родолюбец и патриот.

Д-р Ив. Богоров пътува често до Буку-
рещ, Свищов, Търново, Габрово, накрая 
се установява за по-дълго време в Стара 
Загора и там написва първата граматика 
на български език под името „Първичка 
българска граматика“.

Богоров има очи за бъдещето. Той 
вижда бъдещето на България в разви-
тието на индустрията, в техническия 
напредък. Препоръчва още тогава по-
строяването на нови фабрики, привет-
ства първата Българска мореплавателна 
дружина „Провидение“, говори и настоя-
ва за железница от Пловдив до Бургас. 
Със специално възвание той приканва 
сънародниците си да участват в това ин-
тересно предприятие. През 1863 г. е ут-
върден и уставът на дружеството, спо-
ред който в него могат да участват само 
българи. Новината е посрещната много 
възторжено и за кратко време са изда-
дени 1250 акции. През лятото на 1863 г. 
търговецът Илия Дюкмеджиев заминава 
за Англия – Глазгоу, за закупуването на 
параход, който през януари е докаран в 
Цариград.

Д-р Иван Богоров пише статия за него, 
като изтъква нещо много важно – създа-
ването на една нова, непозната досега 
морска професия сред българите.

Каква далновидност 
на един възрожденец

към средата на XIX век!
По време на Руско-турската освобо-

дителна война 1877-1878 г. той взема 
най-дейно участие като преводач на во-
енното командване и руските команди-
ри.

Д-р Иван Богоров е един от най-голе-
мите радетели за чист български книжо-
вен език. През 1919 г. Иван Вазов казва:

„Да, тогава Богоров трябваше, сега 
сто богоровци трябват да ни поправят, 
защото всички сега – турям и себе си в 
това число – грешим против чистота-
та на езика“. А ако продължим думите 
на Вазов – днес ни трябват 1000 бого-
ровци и повече за прочистване на бъл-
гарския език от чуждиците, които навля-
зоха през последните 20-25 години, а и 
преди това.

След Освобождението се установява 
в Пловдив, практикува медицина и про-
дължава книжовната си дейност.

В статия „Железен път от Пловдив до 
Бургас“ Богоров притуря нов необхо-
дим щрих към портрета на Бургас – по-
строяването на железопътна линия от 
Пловдив до брега на Черно море. Това 
ще помогне в цялостното обслужване 
на Южна България и за увеличаване на 
търговията и стокооборота към света.

На името на д-р Иван Богоров в Бургас 
има улица в централната градска част, с 
което е ознаменуван големият радетел 
за чист български книжовен език.

XПрез декември отбелязахме 200 години от 
раждането на видния български книжовник

ИНЖ. СТЕФАН АПОСТОЛОВ

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Археолози са открили в Израел древен шли-
фовъчен камък за обработка на меки мате-
риали.

Специалистите са попаднали на находката в пе-
щерата Табун, която се намира в планината Кар-
мел. Камъкът в действителност е открит преди 
десетилетия, но едва сега може да бъде изучен 
детайлно с помощта на новите технологии.

Резултатите от изследването показват, че камъ-
кът е използван преди около 350 000 г., като е бил 
предназначен за обработка на меки материали.

Експертите допускат, че става въпрос за кожи 
на убити животни. Белезите върху камъка показ-
ват, че с него са нанасяни хоризонтални удари.

Камъкът представлява най-старият инструмент 
в света за абразивна повърхностна обработка. 

Космическият телескоп „Хъбъл“ улови неве-
роятна гледка в небето - съвършеният при-
мер за Пръстена на Айнщайн.

Официалното име на това астрономическо яв-
ление е GAL-CLUS-022058s.

Феноменът, известен още като гравитацион-
на леща, прилича на пръстен от разтопен метал 
и това е клъстер, в който светлината на изключи-
телно далечна галактика огъва много по-близък 
набор от галактики. Явление, поради което мо-
жем да видим обекти, невидими за нас.

Според НАСА този новооткрит елемент е най-
големият Пръстен на Айнщайн, откриван някога 
в нашата вселена. Той е кръстен на Айнщайн, тъй 
като в принципите на неговата теория на относи-
телността е заложено, че такива гравитационни 
лещи съществуват.

Нина Добрев и Шон Уайт  
по-влюбени от всякога

Всичко е чудесно във връзката меж-
ду Нина Добрев и Шон Уайт. Двой-
ката, която започна да се среща 

през март месец и вече прекара пър-
вата си Коледа заедно, е по-влюбена от 
всякога и няма търпение за още общи 
празници. Според източник, Нина и Шон 
се чувстват много добре, обичат се и са 
много сладки заедно. Докато преди ня-
колко месеца двамата не публикуваха 
никакви общи снимки, сега феновете 
могат да надникнат в личния им живот.

Преди няколко дни сноубордистът 
сподели снимки от Коледа, на които се 
вижда, че Нина е прекарала празника 
със семейството на приятеля си. Два-
мата бяха облечени в еднакви червени 
пижами и носеха коледни шапки. Някои 
от феновете сметнаха, че такава сериоз-
на стъпка е прибързана, но източникът 
твърди, че Шон и Нина вече сериозно 
обмислят общото си бъдеще

Бионсе подари диаманти  
на роднините си

„Хъбъл“ улови Пръстена 
на Айнщайн в небето

Бионсе не е от най-скромните 
звезди, но не си бяхме пред-
ставяли, че прави скъпи по-

даръци. Благодарение на Instagram 
научаваме, че тя е подарила коли-
ета с диаманти на всичките си род-
нини жени.

"Бионсе подари на всички моми-
чета това невероятно колие за 2020 
г.", написа братовчедка й Анджи 
Беинс. От снимката виждаме, че ци-
фрите на годината образуват вди-
гнат среден пръст.

Това не омаловажава факта, че 
бижуто е с диаманти - явно 39-го-
дишната изпълнителка на Single 
Ladies e била в щедро настроение. 
Тя го демонстрира и по-рано, като 
дари значителна сума пари на хора, 
които са загубили дома си или не 
могат да си позволят да плащат 
наем заради последствията от ко-
ронавирус пандемията. 

Линдзи Вон се раздели  
с годеника си
Линдзи Вон се раздели с годеника си, ста-

на ясно от Инстаграм профила на олим-
пийската шампионка в алпийските ски.

„През последните 3 години Пи Кей и аз има-
хме невероятни моменти заедно. Той е мил и 
добър човек, когото аз много уважавам. Въпре-
ки това решихме да продължим живота си от-
делно“, написа Вон, с което обяви, че се разде-
ля с дългогодишния си приятел.

Вон и хокеистът на Ню Джърси Девилс се 
сгодиха миналата година.

"Винаги ще бъдем приятели и ще се обича-
ме безкрайно", написа още олимпийската шам-
пионка.

Годеникът й също обяви за раздялата със 
снимка в Инстаграм.

„Линдзи е един от най-милите и грижовни 
хора, които познавам. Винаги ще ценя времето 
ни като двойка“, отбелязва хокеистът.

В Израел откриха шлифовъчен 
камък на 350 000 г.
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Японката Кане Танака, която понастоящем 
е най-възрастният човек в света, отбеляза 
своя 118-и рожден ден.

Заради коронавирусната епидемия Танака ряд-
ко се среща със своите роднини и затова те бе 
поздравена за празника с песен, изпълнена от 
служителите в старопиталището, където преби-
вава.

По данни на Книгата за рекордите на Гинес аб-
солютният рекорд за продължителност на живо-
та се държи от французойката Жана Калман. В 
деня на смъртта си през август 1997 г. тя е била на 
122 години и 164 дни.

През есента на миналата години японските вла-
сти обявиха, че броят на столетниците в страната 
за пръв път надхвърля 80 хиляди. Преобладава-
щата част от тях – 88% - са били жени.

Листата от сребърната бреза могат да се кон-
сумират под формата на чай, за да подпо-
могнат подсилването на имунната система 

на организма. Листата имат антивирусни и анти-
бактериални свойства, които помагат на тялото 
да се предпази от инфекции и да ускори възста-
новяването от такава.

Листата от бреза могат да се използват за при-
готвяне на чай или сок за лечение на възпаления 
или инфекция и в пикочните пътища. Също така 
имат диуретични свойства. Това помага за проми-
ване на пикочната киселина, токсините и излиш-
ните течности в тялото.

Чаят от бреза може да се използва за лечение 
на артрит и ревматизъм. Подходящ е и за облек-
чаване на вътрешни възпаления, засягащи храно-
смилателната и дихателната системи.

Сребърната бреза 
подсилва имунитета

Най-възрастният човек  
в света навърши 118 г.

Никол Шерцингер посрещна  
2021 г. на екзотичен плаж

Има ли Криси Тейгън  
проблем с алкохола?

Певицата Никол Шерцингер по-
срещна Нова година на екзотичен 
плаж заедно с новия мъж в живо-

та си - бившият шотландски ръгбист Том 
Еванс.

На снимки, публикувани в личния про-
фил на 42-годишната изпълнителка в 
Instagram, двамата изглеждат повече от 
щастливи заедно. Не става ясно къде точ-
но са двамата, вижда се само, че наоко-
ло има още хора, а в небето греят фойер-
верки. 

Шерцингер, която преди време беше 
приятелка на тенисиста Григор Дими-
тров, и Еванс обявиха официално връз-
ката си в началото на миналата година, 
когато 35-годишният спортист я придру-
жи на партито след церемонията на 77-
ото издание на наградите "Златен глобус".

Никол и ръгбистът в началото отказва-
ха да признаят връзката си.

Адел посрещна 2021 г.  
с бира на тротоар в Лондон
Певицата Адел посрещна Нова 

година с цигара и халба бира 
в ръка на уличен купон с при-

ятели в Лондон. 
Снимка на носителката на Гра-

ми беше публикувана в Instagram 
от приятелката й писателката Лора 
Докрил. Тя озаглави фотоса, напра-
вен на тротоар в столицата на Ве-
ликобритания: „Да се забавляваме 
сами“.

Носейки маска за лице, звездата 
беше обула токчета и панталони над 
глезена, докато вдига пластмасова-
та си чаша към камерата.

Родената в Лондон Адел прекара 
2020 г. между домовете си във Вели-
кобритания и Лос Анджелис.

Тя и Лора са приятелки от време-
то си в Brit School, колеж за сценич-
ни изкуства, който е извадил много 
от най-големите британски звезди.

Тази година бе трудна за всич-
ки, например и за Криси Тей-
гън и Джон Леджънд, които в 

последните дни на септември за-
губиха третото си, неродено дете, 
което беше голям шок за тях.

След месец отсъствие от соци-
алните мрежи Криси Тейгън се за-
върна в профила си в Instagram с 
кулинарни рецепти и споделени 
мигове, прекарани със семейство-
то. Благодарение на подкрепата на 
страхотния си съпруг, всички близ-
ки и двете си деца, тя отново се ус-
михва широко.

Преди дни моделът публику-
ва кратко видео, на което танцува 
доста странно, облечена в бански. 
А в коментарите под публикацията 
заваляха предположения, че или 
е доста пияна, или взима някакви 
наркотични вещества.
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Ще изчезнат ли Малдиви-
те под вода и ще „умре“ 
ли Мъртво море? А дали 
Мачу Пикчу няма да бъде 
заличено от лицето на Зе-

мята? Бъдещето на тези и още няколко 
природни забележителности е под въ-
прос заради климатичните промени и 
човешката намеса. Кои са чудесата на 
света, без които може да останем, и защо 
– ето една класация на „Дойче веле“.

Белите дробове на света

Това са тропическите гори, които ре-
гулират глобалния климат и поради 
своето биологично разнообразие имат 
огромна стойност за нас - хората. Сечта 
и изгарянето им заради развитието на 
животновъдството и земеделието оба-
че застрашават все по-големи площи от 

ценната екосистема. Поради изсичането 
на дърветата количествата дъжд там на-
маляха с една четвърт, площта неизбеж-
но ще се превърне в степ.

Големият бариерен 
риф изчезва

400 вида корали, 500 вида риби и над 
4000 мекотели, както и морски косте-
нурки живеят в Големия бариерен риф 
край Австралия. С повишаването на тем-
пературата в световен мащаб с 1,5 гра-
дуса, най-големият коралов риф в света 
може да умре до 2100 година. При по-
високите температури на водата кора-
лите отблъскват водораслите, без кои-
то не могат да оцелеят. Половината от 
рифа вече е загубена.

Раят на земята е застрашен
Галапагоските острови край брего-

вете на Еквадор са част от световното 
природно наследство. Там се е развила 
уникална флора и фауна, включително 
гигантски костенурки, пингвини и игуа-
ни. Но потоците от туристи, инвазивните 
видове, пластмасовите отпадъци в мо-
рето, прекомерният риболов, кражбата 
на животни и нефтеният разлив от края 
на 2019 година застрашават този приро-
ден рай.

Глетчерите на Хималаите

През 1980 година Райнхолд Меснер 
прави първото самостоятелно изкачва-
не на връх Еверест без допълнителен 
кислород. Най-високата планина в све-
та сега е напълно комерсиализирана и е 
покорена над 10 000 пъти. Всяка година 
все повече алпинисти искат да стигнат 
до върха и оставят все повече боклуци. 
Глетчерите в Хималаите са застрашени и 
от глобалното затопляне.

„Дървото на Джошуа“

„Дървото на Джошуа“ в едноименния 
национален парк на САЩ може да изчез-
не до 2100 година, защото там става все 
по-горещо. Пустинното растение оце-
лява само в комбинация с други видо-
ве. Нарастващата суша уврежда разсада 
и на по-високите, по-хладни места има 
все по-малко пеперуди, които опрашват 
цветята. Сега там растат повече треви, 
което увеличава риска от пожар.

Без сняг на Килиманджаро?
Угасналият вулкан Кибо в планината 

Килиманджаро е най-високият връх в 
Африка и е символ на Танзания - особе-
но ледената шапка с височина 5895 ме-
тра. Между 1912-а и 2009 г. Кибо е загу-
бил около 85 процента от леденото си 

покритие. Изследователите подозират, 
че топенето на снежната шапка е свър-
зано с глобалното затопляне.

Мачу Пикчу - 
жертва на туристите

Една от най-популярните туристиче-
ски дестинации в Южна Америка е ан-
тичният град Мачу Пикчу в перуански-
те Анди. Но над 1,5 милиона туристи 
годишно застрашават древния обект. 
ЮНЕСКО препоръчва по-малко посети-
тели, тъй като тежестта на стъпките им 
застрашава целостта на древните по-
стройки. Ето защо от години там са в 
сила по-строги правила за достъп.

Малдивите скоро 
ще са под вода?

Бързо към Малдивите, докато още ги 
има. Самолетите - транспортното сред-
ство, което оказва най-негативно вли-
яние на климата, отделят най-високите 
емисии въглероден двуокис и те загря-
ват земята. Резултатът: морското равни-
ще се покачва все по-бързо и по-бързо, 
сега до 3,7 см годишно. Малдивите са 
средно само на 1,5 метра над морското 
равнище, за тях всеки сантиметър е от 
значение.

Край на идиличното 
езеро Никарагуа

В бъдеще тук биха могли да се движат 
контейнеровози вместо лодки. Защото 
маршрутът на канала Никарагуа, който 
трябва да свързва Карибско море с Ти-
хия океан, минава през средата на езе-
рото Никарагуа. Десетки хиляди хора 
трябва да бъдат преместени. Еколозите 
се страхуват от опасности за цялата еко-
система на езерото и за снабдяването на 
населението с питейна вода.

Мъртво море умира
Мъртво море е най-дълбоката достъп-

на точка на Земята: 420 метра под мор-
ското равнище. То е известно със свои-
те лечебни свойства от хилядолетия. Но 
уникалното солено езеро бавно изсъх-
ва. Добивът на питейна вода от вливане-
то на река Йордан от страна на Израел и 
Йордания води до спад в нивото на се-
вер с около един метър годишно. Канал 
към Червено море би помогнал, но това 
решение има не само привърженици.

Ще изчезнат ли Малдивите под вода?
XДесет световни чудеса, които скоро може да не съществуват

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

