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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Седмица преди края на единствения 
мандат на Доналд Тръмп като президент 
на Съединените щати въпросът е струва 
ли си импийчмънт на президент, загубил 
изборите и без никакво политическо бъ-
деще, след като подстрека щурма на Ка-
питолия в опит да се отхвърлят резулта-
тите от честни избори, според оценката 
на неговата собствена администрация.

Най-краткият отговор е - да. Всеки 
трябва да носи отговорност за своите 
постъпки и никой не е над закона. Чисто 
практически, импийчмънтът няма да из-
вади Тръмп от Белия дом преди края на 
мандата му - времето не е достатъчно. Но 
ще изпрати ясен сигнал, че опитът да се 
отхвърли демократично избраното упра-
вление на САЩ няма да бъде толерирано 
сега или никога в бъдеще. В по-прагмати-
чен план - успешен импийчмънт в Сена-
та ще даде възможност за забрана на До-
налд Тръмп да се кандидатира за каквито 
и да е бъдещи публични постове, най-ве-
че за президент. И де юре ще сложи край 
на политическата му кариера, която така 
или иначе вече приключи. Ще приключи 
и политическият бранд „Тръмп“, зад кой-
то мислят да се строят някои от негови-
те деца, зетьове и други роднини, които 
без никакъв държавнически опит бяха 
назначени на ключови позиции в адми-
нистрацията.

Разбира се, импийчмънтът подсилва 
политическото разделение в САЩ. Из-
борът обаче е между принципите и по-
литическия реализъм. Одобрената в Ка-
марата на представителите резолюция 
определя действащия президент като 
„заплаха за демокрацията“.

Конгресът на САЩ има основателни 
причини да иска да унижи Тръмп дни 
преди края на мандата му. Отстраняване-
то му би било сигнал към света, че САЩ 
се срамуват от този човек. Но целият про-
цес по импийчмънт, който ще приключи 
едва след като изтече мандатът на Тръмп, 
ще отклони вниманието от победата на 
Байдън, встъпването му в длъжност и оп-
итите му да бъде президент на обедине-
нието.

Конгресът има задължението да кове 

законите, но и да надзирава останалите 
власти в изпълнението им, най-вече пре-
зидента. Така е по Конституция. Тежките 
провинения на президента се разглеж-
дат именно в Конгреса чрез импийчмънт.

Това са принципите. Политически-
те сметки са друго. Миналата седмица 
Тръмп може да е тествал възможностите 
на популизма, но все още не е ясно дали 
е загубил основните си поддръжници.

На изборите през 2020 г. Тръмп полу-
чи с 11 милиона гласа повече, отколкото 
на предишните. Колкото и анализатори-
те да обсъждат тези цифри, те означават, 
че той е увеличил подкрепата си сред ос-
новните си поддръжници - включител-
но чернокожите и латиноамериканските 
гласоподаватели. Почти половината аме-
рикански гласоподаватели гласуваха за 
него.

Преследването на Тръмп сега изглеж-
да като лично отмъщение не само сре-
щу него, а и срещу каузата и поддръжни-
ците му. Да се мрази Тръмп е едно, но да 
се мразят гласувалите за него, които все 
още може да го смятат за изразител на 
тяхното мнение, е съвсем различно. Ре-
путацията му сред тях само ще укрепва 
с всяка проява на задоволство от страна 
на противниците му. Дори ако сегашни-
ят президент изчезне, отиде в изгнание, 
те ще намерят друг спасител. Либерали-
те трябва да внимават как реагират на от-
теглянето му - както губещите трябва да 
умеят да губят с чест, така и победители-
те трябва да знаят как да печелят мъдро.

Сега ролята на политиците и от двете 
партии е да убедят тези избиратели, че са 
допуснали колосална грешка, опитвайки 
се да дадат власт на човек като Доналд 
Тръмп. И макар че импийчмънтът няма 
да направи това, дори напротив, е пра-
вилната крачка - защото всеки трябва да 
носи своята отговорност и последствия 
за думите и действията си.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Импийчмънтът –  
нож с две остриета,  
но правилен

https://axz53.app.goo.gl/radio
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Половин България под вода, 
порой заля коли и къщи
XНаводнени са стотици постройки, много селища останаха без ток

С
няг скова Северозапада, а дву-
дневни валежи станаха при-
чина за наводнения в много 
населени места в България. 
Според данните за изминали-

те 9 часа в страната са паднали над 20-30 
л на кв. м. Има отнесени автомобили и де-
сетки наводнени къщи. Хиляди са без ток, 
в някои селища има готовност за еваку-
ация.

Река Ерма излезе от коритото си и на-
водни къщи и дворове в Трън. Има пад-
нали дървета. Обявено е частично бед-
ствено положение.

В района на Симитли шофьор падна 
във водите на река Градевска. Мъжът е 
успял да се измъкне невредим, автомо-
билът е останал във водата.

Софийското поле също е под вода. 
Обилният дъжд предизвика много про-
блеми в селищата около Нови Искър. 
Наложи се да бъдат спрени линии на 
градския транспорт, а десетки аварийни 
екипи продължават да работят на място.

Сериозна е ситуация в Западна Бълга-
рия след поройните дъждове. В района 
на Община Струмяни е заплашен газо-
проводът България-Гърция.

На северозапад 100 населени места 
останаха без ток. Счупени от тежкия сняг 
дървета

скъсаха електропроводи
и счупиха стълбове около Видин, Монта-
на и Враца. Министърът на енергетиката 
уточни, че приблизително 26 000 клиенти 
на електродружествата са бед ток.

Междувременно бе увеличено двой-
но количеството вода, което се изпуска 
от пернишкия язовир „Студена“, тъй като 

водоемът се пълни твърде бързо. Мно-
го хора в миньорския град заподозряха, 
че това е причина къщите им да се наво-
днят. Същият язовир преди една година 
бе напълно пресушен и стана причина 
за арестуването на бившия екоминистър 
Нено Димов и обявяването на воден ре-
жим в града.

Кризисна ситуация и в Пампорово. Си-
лен вятър събори дървета в курорта. Пет 
коли бяха затрупани, лифтът беше спрян.

От проливните валежи има множество 

сигнали за паднали камъни от цялата об-
ласт Смолян. Свлачище има на пътя за 
село Черешките, по пътя за село Забърдо 
е паднала стена, паднали камъни има на 
тунела преди село Грохотно.

Има драстично покачване на реките 
Черна и Арда. В района на изхода за Гоце 
Делчев от Доспат има свлачище, в Бару-
тин се наблюдава дига, която има риск да 
се скъса и да залее населеното място.

В Мадан две подпорни стени са падна-
ли, в неделинското село Средец също е 
паднала подпорна стена. 
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Готвят „карта българин“: 
нов документ за 
самоличност на родените 
в чужбина сънародници

В
лизането в САЩ ще става само 
срещу отрицателен тест за ко-
ронавирус или с документ, 
че болестта е изкарана. Това 
предвиждат нови правила на 

Центъра за контрол и превенция на за-
боляванията. Според тях това ще забави 
разпространението на коронавируса.

Всички пътници, които пристигат със 
самолетни полети, ще трябва да се под-
ложат на тест в рамките на три дни пре-
ди пристигането си в САЩ и да пре-
доставят официални документи, че са 
отрицателни или че са прекарали вече 
коронавируса.

Заповедта за новите правила ще влезе 
в сила от 26-и януари.

„Различни варианти на коронавируса 
продължават да се появяват в страни по 
света и вече е доказано, че някои от тях 
са по-заразни от съществуващия“, каз-
ват от CDC.

„САЩ вече са в пика си по брой на за-
болелите и ние трябва да вземем мерки. 
Поради тази причина ще изискваме от 
всички пътници да бъдат предварител-
но тествани, преди да кацнат на наша те-
ритория“, казват още от CDC.

Ако пътник не представи резултати от 
тест или откаже да се подложи на такъв, 
то авиокомпанията ще му откаже да се 
качи на борда.

Новите правила изискват всички път-

ници, пристигащи със самолети,

независимо дали 
са се ваксинирали

или не, да носят със себе си и теста за 
коронавирус, направен до три дни пре-
ди полета им към Съединените щати. 
Освен това те трябва да имат и писмени 
документи за резултатите от техния тест 
или да докажат, че са оздравели от ко-
ронавирус.

Доказването на ваксинация няма да е 
достатъчно, защото е доказано, че вак-

сините предотвратяват само сериозно 
заболяване, каза говорителят на CDC 
Джейсън МакДоналд. Ваксинираните 
хора може още да са инфектирани, на 
теория, и да разпространяват вируса по 
време на полета.

Агенцията няма да изисква следва-
щи тестове три месеца след положите-
лен тест, стига пътникът да няма симпто-
ми. В такива случаи пътуващият трябва 
да има документ за положителния тест, 
придружен от писмо от медицинско 
лице, че може да пътува.

Влизането в САЩ – само 
с тест за коронавирус
XАвиокомпаниите ще са длъжни да свалят пътници без документа

Всеки четвърти българин доверя-
ва, че получава парична помощ от 
свои роднини, емигрирали в чуж-

бина. 80% от тези българи признават и 
че не биха могли да се справят без тези 
средства.

Това става ясно от социологическо 
проучване на социологическа агенция 
„Тренд“, посветено на емиграцията.

От допитването става ясно, че всеки 
четвърти българин е имал намерение 
да живее в чужбина. 22% от интервю-
ираните посочват, че имат познат/род-

нина, който се е върнал от чужбина с 
намерение да живее постоянно в Бъл-
гария. 31% пък казват, че българите, жи-
веещи в чужбина, са по-щастливи от жи-
веещите от България, докато 44% са на 
обратното мнение.

41% от българите са заявили, че имат 
роднини, които живеят в чужбина. Жи-
веещите в селата са най-голям дял от 
тях.

Една трета от хората, които получа-
ват финансова помощ от близки/родни-
ни, признават, че сами биха заминали в 

чужбина, ако не получават тази подкре-
па. Това важи в най-голям дял при най-
младите. 54% от българите декларират, 
че не биха заминали.

Сред основните причини за емигра-
цията на техните близки/роднини 61% 
посочват икономическото положение в 
България, 51% - „с цел по-добър живот“, 
а 13% - с „цел образование“. Сред изтък-
натите причини е и брак/връзка с чуж-
денец.

24% от българите са имали намере-
ние да живеят в чужбина, докато 70% - 

не. Тези, които не са заминали, казват, 
че не са го направили заради семей-
ството/близки/родини/родители – 27%. 
13% пък казват, че имат хубава работа и 
добра реализация, а 8% - заради малки 
деца/внуци. Сред изброените причини 
са също възрастни роднини, любов към 
България, желание за развитие в Бълга-
рия, страхът от неизвестното, по-споко-
ен живот в България и т.н.

За 52% от българите е престижно да 
се работи в чужбина, а 33% са на проти-
воположното мнение.

Всеки четвърти в България получава пари от роднини зад граница

Парламентът одобри нови докумен-
ти за самоличност на лица от българ-
ски произход, които не са български 
граждани. Предложението за така на-
речената „карта българин“ беше на 
ВМРО. То бе прието на първо четене 
с гласовете на 102-ва депутати. 23-ма 
бяха против, а 4-има се въздържаха.

Законопроектът е подготвен по при-
мера на Полша и Гърция. С новия до-
кумент се дава право на българите зад 
граница да живеят и работят в Бълга-
рия. Срокът на валидност на така на-
речената „карта българин“ е 10 години, 
но желаещите да останат в Родина-
та могат да кандидатстват за нейното 
удължаване до живот.

Новият документ ще се издава от 
МВР. Той обаче няма да дава право на 
глас.

Сред мотивите на вносителите за въ-
веждането на „карта българин“ е дефи-
цитът на висококвалифицирани спе-
циалисти на българския трудов пазар.

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов 
даде пример по време на разисквани-
ята с Полша, която според него по този 
начин си е осигурила над 1 милион 
души работна.

Тодор Байчев от БСП пък призова да 
се увеличи заплащането в България, за 
да се преодолее недостига на кадри.
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BG ТЕЛЕГРАФ
61-годишен от Добрич 
дари 92 пъти кръв

61-годишният Веселин Ганев от 
Добрич е рекордьор в добро-
волното кръводаряване. Зад 

гърба си мъжът има 92 безвъзмездни 
кръводарявания, а си е поставил за цел 
през следващите четири години кръво-
даряванията му да станат 100. Добрич-
лията за първи път участва в акция по 
доброволно кръводаряване, докато бил курсант във военното училище в София. 
Дори и след напускане на армията, Веселин продължил с даряването на кръв, за-
щото, както казва, „организмът му го иска“.

Кукери влязоха 
в National Geographic

Снимка на български кукери от 
село Чарган, община Тунджа, е 
отпечатана в януарския брой 

на списание National Geographic за 
България. Фотосесията се е състояла 
през февруари 2019 г., като предста-
влява четири мъже, маскирани в ку-
керски костюми. Групата е основата 
още през 1938 г. Фотограф на послед-
ната фотосесия е Иво Данчев, който 

обикаля цяла България, а целта му е да събере всички снимки на маскирани бъл-
гари във фотокнига. 

Санитарка източи 4 бона  
от картата на умиращ
Задържаха 56-годишна санитар-

ка от COVID отделение в Ста-
ра Загора. Срещу нея се води 

разследване, че е източила пари от 
банкови карти на починал пациент. 
Предполага се, че е откраднала де-
битните карти, на гърба на които са 
били записани ПИН-кодовете за те-
глене. Извършени са 10 броя транза-
кации от банкомат в размер на 4200 
лева, макар че според първоначалната информация сумата е 3200 лв.

Рецидивист изнасили 
жестоко две момичета

Рецидивист изтезава и изнаси-
ли 17-годишно момиче и нейна 
приятелка и после се предаде 

на полицията. Сигналът е бил пода-
ден от непълнолетното момиче. Спо-
ред него - двете били упоени и бити, 
а косите им били отрязани. Това е ста-
нало още в събота. Момичето твърди, 
че мъжът ги заплашил с нож, ако по-
търсят съдействие от полицията. Из-

дирваният е осъждан и преди за изнасилване. Разследването на случая продъл-
жава.

Изхвърлиха мъртво дете  
на улицата
На 8 януари намериха 8-го-

дишно дете мъртво на ули-
ца в Мездра. На следващия 

ден бе задържан бащата на прияте-
ля на загиналото момченце. Дядото 
Тома Томов, който бе депутат, запита 
публично къде е целият арсенал на 
съседското семейство. Според него 
след убийството на детето е имало опит да се прикрият следи. Момченцето в Ме-
здра загинало от оръжие, притежавано законно. Улицата, на която е намерено 
тялото на детето, все още е блокирана от полиция.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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И 
ваксинирането срещу ко-
ронавируса в България се 
превърна в скандал. Повод 
за него се оказа неспазва-
не на реда още при първа-

та по-голяма доставка на ваксини. Сю-
жетът започва в Сандански, минава през 
(поне) три политически партии, стига до 
министъра на здравеопазването и пов-
дига редица въпроси, на които публику-
ваният правителствен план за ваксини-
ране не дава отговори. А проверка на 
агенция „Медицински надзор“ тепърва 
ще установява има ли нарушения, какви 
и могат ли да бъдат налагани санкции за 
тях, въпреки че министърът на здравео-
пазването обяви в неделя, че проверка 
вече е установила нарушения, припом-
ня „Дневник“.

Според ваксинационния план срещу 
COVID-19 трябва приоритетно да бъдат 
имунизирани работещите в здравна-
та система (те са в т.нар. първа фаза). В 
Сандански обаче на 9 януари са вакси-
нирани четирима общински съветници: 
Николай Шаламанов (ВМРО), Петър До-
душев (ГЕРБ), Янко Ангелов (Земеделски 
Народен съюз, НФСБ), Юлиян Ефендий-
ски (Земеделски съюз „Ал. Стамболий-
ски"), при положение че желаещите ме-
дици (не само работещите в болници, но 
и общопрактикуващи лекари, фармаце-
вти, зъболекари и др.) не са обхванати.

След избухването на скандала зам.-
кметът Павлина Караджова (ГЕРБ) каз-
ва, че причината за разместването на 
приоритетите е, че „голяма част от ме-
дицинските ни служители са прекара-
ли COVID-19 в рамките на последните 
2-3 месеца и на този етап пожелаха да се 
въздържат от ваксиниране". Това било 

установено с допитване. Два дни по-
късно обаче д-р Илия Тонев, управител 
на „Югозападна болница“ (която е об-
щинска собственост), огласи малко по-

различна версия. По думите му е пред-
ложено на общинските съветници да се 
имунизират, след като записалите се же-
лаещи медици не дошли в уречения ден 

и час за ваксиниране.
В свой репортаж bTV обаче твърди, че 

ръководството на болницата е трябва-
ло да върне остатъка от ваксини, позо-
вавайки се на разговор с представител 
на здравната инспекция в Благоевград. 
Като причина се посочва, че 

в областта има медици, 
които искат да се 
имунизират.

Пред БНТ управителят на многопро-
филната болница в Сандански изрази 
надежда, че „скандалът може да е поле-
зен за обществото и развитието на кам-
панията за ваксиниране“, защото е пов-
дигнал въпроси как да се действа при 
останали количества заради неявили се 
желаещи. Всъщност за ваксинирането 
извън реда в града се разбра заради ре-
портаж на местна медия, която заснема 
поставянето на ваксината. Може само да 
се гадае дали ако не беше показана по 
телевизията, информацията би станала 
публична.

XВ Сандански общинари от различни партии 
получиха ваксини извън правилата

Политици преди медици: 
И ваксинирането  
се превърна в скандал

http://imgtrucking.com
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П
очти половината българ-
ски консули и генерални 
консули, които са начело 
на задгранични служби на 
България, са назначени по 

изключение, без да са дипломати от ка-
риерата. Това показва справка, предос-
тавена на „Сега“ от Министерството на 
външните работи по Закона за достъп 
до обществена информация.

Тя съдържа данни и за датата на на-
значението на консулите, какви езици 
владеят и на какво ниво, както и за въз-
награжденията и командировъчните им. 
Запитването идва след скандала около 
назначението за консул във Валенсия 
на подалия оставка като шеф на КПКОН-
ПИ заради „Апартаментгейт“ Пламен Ге-
оргиев. Тогава се породиха съмнения 
за познанията му по испански език. От 
ведомството на Екатерина Захариева 
твърдят, че са предоставили пълен дос-
тъп до исканата информация, но не по-
сочват какво е нивото, на което консули-
те владеят чуждите езици. Законово

изискване за това няма
Според справката на министерството 

Пламен Георгиев изобщо не владее ис-
пански, а само руски и английски.

Законът за дипломатическата служ-
ба казва, че „за ръководители на зад-
гранични представителства се назнача-

ват дипломатически служители, които 
имат минимално изискващия се дипло-
матически ранг и длъжностна катего-
рия съгласно класификатора на дипло-
матическите длъжности". Но също и че 
по изключение може да бъде назначе-

но лице, което не е от състава на ди-
пломатическата служба само когато то: 
1. е изявена личност, която се ползва с 
безспорно добро име и авторитет в Ре-
публика България; 2. отговаря на изис-
кванията - да е български гражданин 
(допуска се двойно гражданство, ако 
е на държава от ЕС), да е с висше обра-
зование степен „магистър“, да владее 
най-малко два чужди езика, да има ком-
пютърна грамотност и да не страда от 
хронично психическо заболяване.

Освен Георгиев, сред назначените 
от правителството по изключение са 
и Цветелин Цолов, генерален консул 
в Барселона от ноември 2019 г., който 
знае английски и испански, Драгомир 
Димитров, генерален консул в Мюн-
хен от септември 2018 г., който е с нем-
ски и руски, Димитър Цанев, генерален 
консул в Ниш от май 2020 г., с англий-
ски и сръбски, Мая Христова, генера-
лен консул в Ню Йорк от април 2018 г., 
с английски, немски и руски, Ангел Ан-
тонов, генерален консул в Санкт Петер-
бург от юни 2018 г., с руски и английски, 
Владимир Писанчев, генерален консул 

в Солун от януари 2016 г., с английски и 
руски и др.

Най-много езици според официални-
те данни владее генералният консул в 
Милано Таня Димитрова

Тя е дипломат от кариерата
и е с английски, хърватски, руски и ита-
лиански. В Италия е от 2018 г. Сред кон-
сулите има и още двама с по три езика 
освен Мая Христова. И двамата не са в 
графата „по изключение". Това са Дими-
тър Пампулов в Шанхай (руски, френски 
и английски) и Антоанета Байчева във 
Франкфурт на Майн (немски, руски и ан-
глийски).

В отговорите на МВнР няма данни и за 
заплатите на консулите. Обяснява се, че 
са лични данни и се определят по пра-
вилата на министерството. А команди-
ровъчните им са по наредбата за коман-
дировъчните при задграничен мандат 
и зависят от ранга на служителя и мяс-
тото, на което е изпратен. За Европа на-
пример най-малко дневни - 93 евро, се 
полагат за Босна и Херцеговина и Се-
верна Македония, а най-много - 132 - 
за Швейцария. Дневните пари за САЩ 
са 116 евро, а за Канада - 112 евро. Това 
обаче е базисният размер на команди-
ровъчните. Посланиците вземат 120%, 
генералните консули - 110%.

Размерът на командировъчните се 
увеличава за всяко дете до 18-годишна 
възраст - с 8 на сто от базата. 8% се по-
лагат и за за дете над 18 г., ако се обуча-
ва в средно учебно заведение в прие-
мащата държава и не повтаря учебната 
година поради слаб успех. За неработещ 
съпруг, пребиваващ в страната заедно с 
командирования, се дават 16 на сто от 
базисния размер.

За покриване на разходи за детска 
градина, за начално, основно и сред-
но образование на всяко дете на дъл-
госрочно командирован служител за 
всяка учебна година МВнР изплаща на 
служителя допълнителни командиро-
въчни пари - до 150% от базисния раз-
мер за 30 календарни дни, определен 
във валута за съответната държава.

Половината български консули – 
назначение по изключение

XКакви са командировъчните им и какви езици знаят?

Сн.: „Сега“
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С 
всеки изминал ден, приближа-
вайки се по-близо до деня на 
парламентарните избори, все 
повече гласове, както на бъл-
гари в чужбина, така и на по-

литически партии, се чуват в подкрепа на 
гласуване по пощата в условията на пан-
демия.

Това е една от основните теми на про-
вежданите през последната седмица кон-
султации между президента Румен Радев 
с българи зад граница и партии.

В рамките на среща с „Републиканци за 
България“ в неделя лидерът Цветан Цве-
танов настоя пред държавния глава за 
законодателни промени преди предсто-
ящия вот, които да включват онлайн ви-
деонаблюдение на приемането и брое-
нето на бюлетини и гласуване по пощата 
от чужбина. Той поиска и по двама члено-
ве на ЦИК и ОИК да са от извънпарламен-
тарни партии. Президентът обаче отвър-
на, че електронно гласуване не може да 
стане за тези избори категорично, но ут-
върдени методи в други държави - по по-
щата - е напълно възможно.

На виртуална среща българи от Ав-
стрия, Великобритания, Германия, Испа-
ния, Канада, САЩ, Турция и Франция бяха 
подкрепени от президента Радев за въз-
можността за гласуване по пощата на

българите, живеещи 
в чужбина

„Към момента гласуването по пощата е 
единственият начин - при наличие на по-
литическа воля и добра организация, за 
гарантиране на правото на глас на бълга-
рите в чужбина“, каза Румен Радев.

Участниците в дискусията обаче бяха 
категорични, че биха се доверили да из-
пратят своята бюлетина по пощата в 
страната, в която живеят, но нямат дове-
рие на пощите в България.

Затова предложението беше пликове-
те с вота да се пращат до посолството, от 
което да пристигат в България по дипло-
матическата поща.

Желанията им обаче бяха попарени 
още миналата седмица от председателя 

на ЦИК Александър Андреев, който беше 
категоричен, че дори и да има гласуване 
по пощата, то следва да е експериментал-
но, а резултатите да не се зачитат.

ГЕРБ също отхвърли предложението на 
президента Румен Радев за спешно гласу-
ване на промени в Изборния кодекс.

„Важно е да се познават законите в 
страната, включително ИК. Екзотични 
идеи за промяна в ИК непосредствено 
преди изборите са лоша идея“, каза по 
време на консултации на президента с 
представители на ГЕРБ депутатът Дани-
ела Дариткова.

Вицепремиерът Томислав Дончев зая-
ви, че нито електронният вот, нито гласу-
ването по пощата могат да се организи-
рат за два месеца

без да се наруши 
тайната на вота

и кредибилността на изборния процес.
От партия АБВ пък настояха изборите 

да продължат два дни. „Може би доброто 

решение е стартиране на изборния про-
цес на 15 май сутринта в 7, прекратяване 
временно вечерта в 19, подновяване на 
изборния процес на другата сутрин в 7, 
прекратяване, окончателно приключва-
не на изборния процес на обяд в 12, кое-
то ще даде възможност в светлата част на 
деня да приключи работата на секцион-
ните, на районните, преди това на об-
щинските избирателни комисии“, обясни 
председателят на формацията Румен Пе-
тков.

Президентът представи идеята по вре-
ме на консултациите си с кметове на об-
щини, но те я отхвърлиха, тъй като по ду-
мите им това би увеличило разходите им 
за провеждане на вота двойно.

Датата на парламентарния вот пък се 
превърна в тема на нов сблъсък между 
„Дондуков“ 1 и 2. Президентът Румен Ра-
дев още през декември обяви, че ще на-
срочи изборите на първата възможна 
дата, която се пада на 28 март. След това 
обаче насрочи консултации със здравни-

те власти, ЦИК, знайни и незнайни пар-
тии и кметове на общини. В действията 
му ГЕРБ провидяха разколебаване имен-
но за датата от страна на президента, а 
представители на управляващата партия 
многократно от телевизионни студия на-
стояха за обяснение.

Датата на изборите ще бъде ясна до 
края на януари, категоричен е Радев. 
Според президента обаче управляващи-
те не са готови.

Той посочи, че все още няма изготвен 
национален план за избори по време на 
пандемия. Обсъждат се различни вари-
анти за спазване на мерките за безопас-
ност и социална дистанция. Идея, която 
вече се появи по време на консултациите 
при президента, е

осигуряването 
на „зелени“ коридори

за възрастните хора.
Експерти от ЦИК по-скоро са на мне-

ние, че това не е необходимо, но със си-
гурност трябва да се намери решение за 
гласоподавателите, които са под каран-
тина. За тях може да се използват под-
вижни избирателни секции.

От ГЕРБ обаче контрираха, че консул-
тациите със здравните експерти и ЦИК са 
единствено претекст Румен Радев да се 
опитва да се измъкне от датата, която сам 
е определил, и настояха на нея. А ВМРО 
допълниха, че консултациите на прези-
дента със здравни експерти са закъсне-
ли.

„От тук насетне – 28 март е определе-
на като дата за избори и се предполага, 
че когато веднъж е казана, трябва да се 
отстоява от тези, които са казали - съот-
ветно президентът Радев“, заяви Бойко 
Борисов.

Възможните дати за парламентарните 
избори са 9. 28 март е най-ранната, а 23 
май е най-късната. Най-малко вероятни 
са датите 25 април и 2 май, които са съот-
ветно християнските празници Цветница 
и Великден. В рамките на този двумесе-
чен срок президентът е свободен да из-
бере най-подходящата дата и да издаде 
своя указ до края на януари.

XСблъсъци по идеите как да гласуват българите по време на пандемия

„Екзотична идея“ ли е 
гласуването по пощата?

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Виртуална консултация с българите в чужбина. 

Консултация с ЦИК. 

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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Е
дна от най-екстравагантните 
български милионерки, Юлия 
Христова, станала известна в 
България през 90-те години на 
миналия век като Джулия Бул, 

е починала в Париж. Тя е била открита 
от прислужницата й в малкото й жили-
ще близо до центъра на френската сто-
лица. Новината за смъртта на една от 
най-легендарните дами на българския 
и световен хайлайф съобщи модният ас 
професор Любомир Стойков.

Джулия Бул е известна с това, че тя 
е жената, на която е посветен хитът на 
Емил Димитров „Джулия“.

„Тя е една от най-интересните артис-
тични и светски персони в България 
през 90-те и първите години на новия 
миленуим. Голяма част от своя живот 
Юлия Христова (родена в Пловдив) жи-
вее в Париж. Съпруга е на Жан Бул - една 

от най-влиятелните личности във френ-
ския медиен свят и шоубизнес. Дълги 
години в посткомунистическа Бълга-

рия тя и г-н Христо Куртев бяха звездна 
двойка и еталон за стил и безупречен 
маниер“, припомни за блясъка й Любо-

мир Стойков.
Не е широко известно, че тази изклю-

чително елегантна българка

е учила заедно 
с Ив Сен Лоран

в Школата към Синдиката на висшата 
мода в Париж. Още по-малко са онези, 
които знаят, че именитата ни сънарод-
ничка е работила в ателието на мадам 
Карвен в Париж цели две години.

Дамата се завърна в родината в на-
чалото на демокрацията и през 90-те 
блестеше на всеки изискан коктейл и 
прием в столицата. Тя беше добра прия-
телка с Нора Нова и с доня Маргарита - 
съпругата на Симеон Сакскобургготски.

Бул живееше в огромен апартамент с 
изрисувани в трон л'ьой стени, гледащ 
към храм-паметника „Св. Ал. Невски“.

Юлия Христова бяга от България и 
се омъжва за милионера Жан Бул. Съ-
пругът й е шеф на разпространение-
то на френския печат и е човек с голе-
ми връзки във всички бизнеси в Париж 
- и в сериозния, и в шоуто. Христо Кур-
тев, който създава музикалната компа-
ния Орфеус, за да движи издаването на 
Емил Димитров във Франция, предста-
вя певеца на Жан Бул и той се влюбва 
в музиката на българина. Емил е много 
благодарен на бизнесмена за подкрепа-
та и нарича една от песните си на жена 
му.

След смъртта на Жан Бул Юлия Хри-
стова наследява милиони в пари, скъ-
поценности и имоти. Синът й обаче не 
успява да се справи с наследството, а 
през последните години дори изпраща 
майка си в старчески дом, откъдето за 
щастие я измъкват верни приятели.

Българска милионерка 
бе открита мърва  
в дома си в Париж
XДжулия Бул е била намерена от прислужницата 

си в апартамента й близо до центъра

Джулия Бул (вдясно) с Доня Маргарита.

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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М
ъж, който се представя 
за българин, предизви-
ка съчувствие в десетки 
в Единбург с историята 
си, че няма средства да 

се прибере при семейството си в Бъл-
гария. Било му отказано да се качи на 
самолет заради липса на отрицателен 
PСR тест, пишe „24 часа“.

Мустафа Есар бил забелязан да стои 
върху стари кашони пред банков клон 
в шотландската столица от 23-годиш-
ния Александър Чепелин. Той се поин-
тересувал от неговата съдба. Просе-
щият мъж му обяснил, че се опитва да 
събере малко пари за тест, защото са 
отложили полета му от 5 за 9 януари по-
ради липса на такъв.

Александър решил да му помогне, 
като направи кампания в популярен 

дарителски сайт за събиране на 150 
паунда със снимка на Мустафа и съоб-
щение, че парите са необходими, за да 
отиде при жена си и децата си. За часо-
ве сумата обаче достига до 700 паунда

От историята на Мустафа започват да 
се интересуват журналисти и неправи-
телствени организации.

Самият Александър се чуди как да му 
даде толкова много пари законно, още 
повече, че мъжът не говори английски, 
за да се разберат.

След апел за помощ наши сънарод-
ници в Шотландия разкриха, че са виж-
дали този мъж да проси в Единбург 
от октомври с табелка, че е българин. 
Даже някои са му търсили сметка защо 
го прави, след като не говори българ-
ски, а румънски с други просещи в ра-
йона.

Представящ се за българин проси 
в Единбург пари за PCR тест
XИсторията на мъжа привлече вниманието на медии и неправителствени организации

Гръцки съд в Солун постанови до-
животен затвор за четирима бъл-
гари и двама албанци за трафик на 

42 кг хероин. Наркотикът е на прибли-
зителна стойност 800 000 евро.

Хероинът е открит в две леки коли, 
шофирани от осъдените трафиканти. 
Те са били следени от полицията в Ко-
мотини.

Арестът е извършен в Солун, като 
полицейско куче е насочило полицаи-
те към тайниците за дрогата в автомо-
билите.

Българите са на възраст между 21 и 
55 г. Не се посочват имената им.

Хероинът е внесен в Гърция през 
турско-гръцката граница, съобщават 
от полицията, предполага се, че идва 
от България.

Наркотикът е бил предназначен за 
разпространение в Атина, твърдят още 
разследващите.

Австрия глоби българин за превише-
на скорост. 56-годишният Сюлейман С. 
ще плати наказанието си в България.

Варненският окръжен съд призна фи-
нансовата санкция, наложена в Австрия 
в размер на 170 евро.

Глобата е наложена на Сюлейман С. за 
това, че 16.10.2019 г. е превишил с 50 км 
максималната допустима скорост при 
шофиране. Решението на властите в Ав-
стрия е влязло в сила на 23.06.2020 г. 

За прилагане на принципа за взаим-
но признаване на финансовите санкции, 
наложени в държави - членки на Евро-
пейския съюз, австрийските власти са 
изпратили удостоверение. Компетентен 
да разглежда делото е окръжният съд 
по местоживеене на глобеното лице. 

Съдебният състав на Окръжен съд – 
Варна, прецени, че няма основания да 
бъде отказано признаването и изпъл-
нението на финансова санкция и Сю-

лейман С. следва за плати глобата от 
170 евро с левова равностойност 332,52 
лева. 

Съдебният акт ще бъде изпратен за 
изпълнение незабавно на органите на 
ТД „НАП – Варна“.

Австрия глоби варненец 
за превишена скорост

Заплашват българи  
в Северна Македония

Във Facebook в Република Северна 
Македония бяха пуснати списъци 
на хора с българско самосъзна-

ние, а редица публикации призовават 
за саморазправа с тях.

Преди седмица българското външ-
но министерство заяви, че следи вни-
мателно продължаващите публикации 
в социалните медии със списъци на 
български граждани в Република Се-
верна Македония. От ведомството съ-
общиха и че очакват властите в Скопие 
да предприемат мерки за прекратява-
не на езика на омразата и за защита на 
своите граждани с българско самосъз-
нание.

„Това е работа на службите на Север-
на Македония да разберат кой стои зад 
тези списъци, защото е изключител-
но неприятно и застрашаващо живо-
та и здравето на тези хора, както и пси-

хическото им състояние, ако знаят, че 
някой, някъде, продължава традиция-
та от 1944 г. на преследване на всеки, 
който заяви открито своята българска 
етническа принадлежност и предста-
ви историческите факти такива, какви-
то са били, а не манипулирани“, казва 
българският евродепутат Андрей Ко-
вачев пред Bulgaria ON AIR.

Според него такива практики трябва 
да бъдат преустановени.

„Това е европейската интеграция – 
преодоляване на омразата от минало-
то. Затова и управляващите в Северна 
Македония трябва да положат огро-
мни усилия в тази посока, а не чрез те-
хни изявления да подстрекават още 
повече. Не искам да говоря за шефа на 
опозицията и неговата партия, която е 
абсолютно на антибългарска позиция“, 
добави Андрей Ковачев.

Гърция осъди 4-има българи доживот
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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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.

ФБР очаква въоръжени 
протести до 20 януари

ФБР предупреждава за възможни 
въоръжени протести в столици-
те на всички 50 щата в дните, во-

дещи до деня на встъпването в длъж-
ност 20 януари. Властите се готвят за 
насилие, особено след смъртоносните 
бунтове през миналата седмица в Ка-
питолия. Бюлетин говори за група, при-
зоваваща за „щурм“ на административ-
ни сгради и съдилища на щатските, местните и федералните правителства, ако 
президентът Доналд Тръмп бъде отстранен от длъжност преди инаугурацията 
на Джо Байдън.

Байдън получи и втората  
си доза от ваксината

Избраният за президент на САЩ 
Джо Байдън получи в понеделник 
втора доза от ваксината на „P�zer“ 

и „BioNTech“ срещу COVID-19. Ваксинира-
нето му в болница в щата Делауер бе пря-
ко излъчено по телевизията. Той заяви 
пред камерите, че негов приоритет като 
президент ще бъде възможно най-бър-
зото ваксиниране на американците. Бай-
дън получи първата си доза на 21 декем-

ври и отново го направи публично, за да насърчи хората да последват примера 
му.

САЩ връщат Куба сред 
подкрепящите тероризма
Администрацията на Доналд 

Тръмп обяви девет дни преди 
края на мандата му, че отново 

е включила Куба в списъка на страни-
те, подкрепящи тероризма, от който 
тя беше извадена през 2015 г. от Оба-
ма. Хавана е отказала да предаде жи-
веещите в страната лидери на колум-
бийската крайнолява въстаническа 
групировка „Армия за национално освобождение“. Освен това „укривала прес-
тъпници от САЩ, които са издирвани по за политическо мотивирано насилие“.

Вашингтон наказа проруски 
лидери от Украйна

САЩ наложиха санкции на 7 души и 
4 медии от Украйна заради наме-
сата им в американските избори. 

Всички те са свързани с Русия и се явяват 
част от мрежа за въздействие, свързана с 
вече санкционирания украински депутат 
Андрей Деркач, признат от американски-
те власти за руски агент. Те са обвинени, 
че са провеждали дезинформация и про-

карване на неверни и обвинения срещу кандидат за изборите в САЩ и са твър-
дели, че страната се занимава с корумпиране в Украйна.

Горили в Калифорния  
се заразиха с COVID-19
Няколко горили в зоопарка в Сан 

Диего, Калифорния, са дали по-
ложителни тестове за коронави-

рус. Това е първи случай на зараза сред 
подобни примати, живеещи в пленни-
чество. Директорката на зоопарка Лай-
за Питърсън заяви, че осем горили, жи-
веещи заедно в зоопарка, са заразени, 
а някои от тях кашлят. Изглежда инфек-
цията се е предала от служител в зоопарка, който също дал положителен резул-
тат на теста за коронавирус, но бил без симптоми.

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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Защо обвиниха българин за 
палежа на църква в Масачузетс?
XДушко Вълчев е фен на Доналд Тръмп и има дълго и смущаващо криминално досие

П
ореден сблъсък със закона 
на българина Душко Вълчев, 
който живее в Мейн. Пре-
ди седмица властите в Ма-
сачузетс го обвиниха за па-

лежа на църквата Martin Luther King Jr. 
Community Presbyterian Church в Сприн-
гфийлд, Масачузетс. Тя се намира на сто-
тици километри от града, където Вълчев 
живее. Но как властите стигат до него?

Пожарът в храма е бил подпален от 
дървени палети, картон и автомобилни 
гуми. Към разследването на местния ше-
риф и полиция се включват и агентите на 
ФБР. Те се опитват да установят дали па-
лежът е случаен или е престъпление от 
омраза, осъществено в климата на расо-
во разделение на САЩ.

Църквата е била подпалвана три пъти 
през втората половина на декември - на 
13-и, 15-и и 28-и.

„Когато отиват на мястото на пожара 
на 15 декември, пожарникарите откри-
ват пътека с изгорели дървени палети, 
които водят до задната част на църква-
та. А в началото на тази пътека откриват 
изгоряла автомобилна гума“, пише в до-
клада от инцидента на сержант Майкъл 
Маза от Щатската полиция на Масачу-
зетс. Според неговия анализ става дума 
за палеж.

Властите установяват, че мъж, прили-
чащ на 44-годишния Вълчев, е бил в ра-

йона на пожара повече от веднъж и е 
уловен на охранителна камера да по-
врежда коли в центъра на градчето 
Спрингфийлд.

Според съдебните документи на 14 де-
кември Вълчев е откраднал автомобил-
ни гуми от две коли - модел 2020 Tesla и 
от чисто ново BMW X7 в центъра на гра-
да. А на 27 декември той спукал гуми-
те на Dodge Charger. Предполагаемите 
жертви казват, че не познават Вълчев. 
Свидетелски показания, постове във 
Facebook на Вълчев и кадри от охрани-
телни камери поставят българина в ра-
йона на църквата в дните на палежа, 
твърдят съдебните документи.

„Установи се, че същият сив лек авто-
мобил, който има връзка с щетите вър-
ху Dodge Charger, е бил и на улицата на 
църквата“, се казва в полицейския до-
клад. На 30 декември агенти на ФБР ин-
тервюират Вълчев лично и той е носил 
същите дрехи като заподозрения във ви-

деата от охранителните камери без пле-
тената шапка.

В друго видео заподозреният е видян 
да мъкне парче от автомобилна гума 
към църквата на 15 декември.

Според служебния адвокат на Вълчев 
обаче инцидентите с автомобилите и па-
лежът на църквата нямат връзка. Съдът 
определи гаранция на българина от 25 
хиляди долара.

Междувременно властите събират и 
картината на престъпното минало на 
Вълчев, който живее в Хултън, Мейн - 
малко градче на границата с Канада.

„От това, което знаем, става ясно, че 
той има някаква идеология, която не е 
приемлива в нашата страна и със сигур-
ност в нашия регион“, казва шефът на по-
лицията в града Тимоти Б. ДеЛука. - Той 
има някакви пристрастия, адженда.“

През 2015 г. Душко Вълчев е обвинен 
в отправяне на заплахи към Кристали-
на Георгиева. Това той изпрати имейл, в 

който заплаши с убийство еврокомисар-
ката. Съдът в град Холтън тогава го осъ-
ди на 6 месеца затвор за писмото до бъл-
гарските 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 приятелката 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 обади-
ли на полицията, 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 случило-
то се срещу българина бяха повдигнати 
няколко обвинения – отвличане, домаш-
но насилие, кражба и възпрепятстване 
на подаване на сигнал за престъпление. 
Съдът в Хамилтън определи свободата 
му срещу паричната гаранция от 25 000 
долара. Тогава той бе обявен на брифинг 
за „обществена опасност“.

Душко Вълчев има магистърска сте-
пен по бизнес от Универстита в Бостън 
от 2011 г. Профилите му в социалните 
мрежи подсказват, че

той е привърженик 
на Доналд Тръмп

Там Вълчев твърди, че е бил интервю-
иран от ФБР като кандидат за преводач 
и за някаква неясна роля в ЦРУ. Служби-
те обаче не коментират тези твърдения.

Съдебни документи разкриват, че Въл-
чев е бил лекуван в психиатрично отде-
ление след предишните му престъпле-
ния.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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О
тиващият си президент До-
налд Тръмп се изправя пред 
втори процес по импийч-
мънт. Демократите внесо-
ха обвинителния акт срещу 

него, което бе първи етап към започване-
то на нова процедура по отстраняване на 
президента на САЩ. В сряда Камарата на 
представителите реши, че започва про-
цедурата. Обвинението е само едно - „по-
дстрекаване към въстание“ при щурма на 
Капитолия на 6 януари.

Най-високопоставеният демократ в Ка-
марата на представителите Нанси Пелоси 
се обърна и към американските генерали 
да отнемат достъпа на Тръмп до кодовете 
за ядрени оръжия.

В четвъртък Тръмп потвърди, че ще 
предаде мирно властта на наследника 
си Джо Байдън, след като в сряда негови 
поддръжници нахлуха в сградата на Кон-
греса в опит да обърнат резултатите от 
изборите през ноември.

Изявлението на Тръмп постави на па-
уза масовото напускане на Белия дом от 
министри и други официални лица. Съ-
щевременно той беше блокиран от всич-
ки социални мрежи. Twitter и Facebook 
спряха постовете на активния президент 
на САЩ, а Google, Amazon и Apple спря-
ха и хостинга, и достъпа до приложение-
то Parler, предпочитана социална мрежа 
сред привърженици на Тръмп.

Импийчмънт, но за кога
Тръмп се превръща в първия прези-

дент на САЩ, импийчван два пъти - не-
говото премахване от длъжност беше 
гласувано успешно в Камарата на пред-
ставителите през декември 2019 г., но 
впоследствие той беше лесно оневинен 
от Сената през февруари. Обвинение-
то тогава беше заради разговори между 
Тръмп и украинския президент Володи-
мир Зеленски за натиск за потенциално 
разследване срещу Джо Байдън, който 
вече беше кандидат за президент.

Новият процес по импийчмънт едва ли 
ще доведе до отстраняването на Тръмп 
предсрочно - просто защото няма доста-
тъчно време. 

Тръмп напуска поста на 20 януари, а 

следващата пълна сесия на Конгреса е на 
19 януари, като нейното изместване изис-
ква съгласието на всички 100 сенатори в 
горната камара. Това е невъзможно, за-
щото президентът продължава да има съ-
юзници сред републиканските сенатори.

Възможен е обаче импийчмънт и след 
като Тръмп напусне поста. Това би озна-
чавало, че той няма да бъде третиран с 
привилегиите на бивш президент на САЩ 
- без публично платена охрана и без въз-
можност отново да заема държавен пост.

Двама републикански сенатори, кои-
то през февруари гласуваха против сва-
лянето на Тръмп - Лиза Мърковски и Бен 
Сасе, вече сигнализираха, че този път са 
съгласни, че президентът трябва да бъде 
импийчнат. Други сенатори обаче са на 
мнение, че подобен процес би довел до 
още по-голямо разделение в страната в 
момент, в който обществото е в полити-
ческа, икономическа и здравна криза, 
а международната репутация на САЩ е 
разбита на парчета.

С молба към 
вицепрезидента

Друга възможност за предсрочното 
премахване на Тръмп е 25-ата поправка 
на Конституцията на САЩ. Тя предвижда 
вицепрезидентът заедно с мнозинство 
от кабинета на президента да деклари-
рат, че той вече не може да изпълнява 
задълженията си. Така последните дни 
на администрацията биха били с прези-
дент Майк Пенс.

 Той обаче обяви, че не е съгласен с по-
добен сценарий.  Пенс изпрати писмо до 
председателката на Камарата на пред-
ставителите Нанси Пелоси, в което нари-
ча „политически игри“ опитите на демо-
кратите да го накарат да използва тази 
поправка, за да обяви Тръмп за негоден 
за изпълняване на президентските функ-
ции.

Подстрекателство 
към бунт

Процедурата съдържа само едно об-
винение - подстрекателство към наси-
лие. Там се твърди, че Тръмп е подбу-
дил своите привърженици да щурмуват 

Капитолия. Известно е, че президентът 
иска да попречи на признаването на 
резултатите от президентските избори 
през ноември, които той загуби.

„Президентът Тръмп постави под се-
риозна заплаха сигурността на Съедине-
ните щати и на техните ръководни инсти-
туции“, се казва в проекторезолюцията. 
Там се твърди още, че той е застрашил 
целостта на демократичната система и 
мирната смяна на властта. 

Със своето поведение Тръмп показал, 
че оставането му на поста „представлява 
заплаха за националната сигурност, за 
демокрацията и за конституцията“.

„Срам за страната“
Избраният за президент Джо Байдън 

заяви, че отдавна се е убедил в неспо-
собността на Тръмп да се справя с пре-
зидентските задължения и нарече пред-
шественика си „срам за страната“ и „един 
от най-некомпетентните президенти в 
историята на САЩ“.

Байдън посочи, че отстраняването на 
Тръмп от властта е нещо важно, но доба-
ви, че „най-бързият начин да стане това е 
да положим клетва на 20 януари“.

Първият, импийчван два пъти
XОтиващият си президент ще се изправи пред втори процес по отстраняване
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Б
езработните в САЩ към Нова 
година са малко под 20 млн. 
души. Това coчaт пocлeднитe 
дaнни нa министерството на 
труда в страната. И макар през 

декември да се отчита известен спад, да-
нните говорят за сериозен ръст на хора-
та, останали без работа, спрямо минала-
та Нова година, когато безработните в 
САЩ

са били 
2 милиона души

И все пак се забелязва положителна 
тенденция на пазара на труда през по-
следните дни, защото заявленията за 
обезщетения при безработица нама-
ляват за трета поредна седмица, макар 
броят им да остава висок.

Първоначалните заявления по дър-
жавните програми се понижават с три 
хиляди до 787 хиляди в седмицата до 2 
януари, става ясно от данните на трудо-
вото министерство.

Заявленията, по които вече се изпла-
щат обезщетения, се понижават със 126 
хиляди до 5,07 милиона в седмицата, 
приключваща на 26 декември.

Междувременно бе съобщено, че аме-
риканският пазар на труда губи работ-
ни места през декември за пръв път от 
осем месеца, сигнализирайки за тежки-
те последствия от възраждането на пан-
демията върху икономиката, съобщава 
Bloomberg.

Работните места извън земеделския 
сектор се понижават със 140 хиляди 
спрямо предходния месец, а нивото на 
безработица остава непроменено - 6,7%, 
посочват от трудовото министерство на 
страната.

Средните очаквания на икономисти 

бяха за 50 хиляди нови работни места и 
ниво на безработицата от 6,8%.

И други притеснителни данни - бро-
ят на служителите в американския биз-
нес неочаквано намаля през декември 
за първи път от април, подчертавайки 
непосредственото икономическо въз-
действие от нарастването на случаите на 
коронавирус в цялата страна.

Работните места 
в компаниите

намаляват със 123 000 през последния 
месец на миналата година, основно в 
секторите на хотелиерството и търго-
вията на дребно, информира Bloomberg, 
позовавайки се на данните от изследо-
вателския институт ADP, публикувани 
миналата седмица.

„Данните отразяват въздействието 
върху сектора на услугите от мерките 
срещу Covid, наложени в цялата страна 
през четвъртото тримесечие и хората, 
които решиха да намалят социалните си 
контакти заради нарастващия брой на 
заразените“, написа в бележка Иън Ше-
пърдсън, главен икономист в Pantheon 
Macroeconomics.

20 млн. в САЩ посрещнаха 
Нова година без работа
XИкономиката на страната губи работни места за първи път от 8 месеца

http://imgtrucking.com
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Н
ачалото на годината винаги 
е време за нови цели и ре-
шения. Опитваме се да си ги 
поставим в много сфери, ня-
кои са нереалистични, дру-

ги не чак толкова. Ето едни напълно из-
пълними финансови цели, които можете 
да преследвате лесно и които могат да 
окажат дългocpoчнo въздeйcтвиe въpxy 
вaшeтo финaнcoвo cъcтoяниe.

Aкo дoxoдитe ви ca нeдocтaтъчни, зa 
дa пoкpиeтe paзxoдитe cи, имa някoлкo 
нaчинa, c кoитo дa ce oпитaтe дa кopи-
гиpaтe тoвa. Moжeтe дa yвeличитe по-
стъпленията cи, дa нaмaлитe paзxo-
дитe cи и дa пpoдaдeтe вeщи, oт кoитo 
вeчe нe ce нyждaeтe. Eтo кaквo cъвeтвa 
финaнcoвият aнaлизaтop и aвтop нa 
някoлкo книги Mapк Kaнтpoвиц. Teкcът 
мy e пyбликyвaн във Fоrbеѕ.

Пeчeлeтe 
пoвeчe

Имa някoлкo нaчинa дa yвeличитe 
дoxoдитe cи:

1.  Пoпитaйтe шeфa cи зa пoвишe-
ниe нa зaплaтaтa. B дoвoдитe cи 
нaблeгнeтe нa тoвa, чe cтe цeнeн 
зa кoмпaниятa. Toвa щe ви пoмoгнe 
дa oбocнoвeтe yвeличeниeтo нa 
зaплaщaнeтo. 

2.  Зaпoчнeтe paбoтa нa нeпълнo 
paбoтнo вpeмe или дoпълнитeлнo 
вeчep и пpeз пoчивнитe дни. Toвa 
нe caмo yвeличaвa дoxoдитe ви, нo 
нaмaлявa вpeмeтo, кoeтo e нa paз-
пoлoжeниe зa xapчeнe.

3.  Зaпoчнeтe пo-дoбpe плaтeнa paбoтa. 
Koгaтo xopaтa cмeнят paбoтaтa cи, 
тe чecтo пoлyчaвaт yвeличeниe нa 
зaплaтaтa c 10% или пoвeчe.

Xapчeтe 
пo-мaлкo

Xapчeнeтo нa пapи вoди дo пpиcтpac-
тявaнe. Ho тaзи eyфopия нaмaлявa, 
кoгaтo дoйдe вpeмeтo, в кoeтo ce нaлaгa 
дa плaтитe cмeткитe cи.

Пoвишaвaнeтo нa ocвeдoмeнocттa 
oтнocнo paзxoдитe e пъpвaтa cтъпкa в 

yпpaжнявaнeтo нa кoнтpoл. Зaпoчнeтe, 
кaтo пpocлeдявaтe paзxoдитe cи зa eдин 
дeн, зa eдин мeceц и oпишeтe бюджeтa 
cи. Зaпиcвaйтe пoкyпкитe cи в eлeктpoн-
нa тaблицa или в пpилoжeния зa лични 
финaнcи.

Aкo тoвa e твъpдe мнoгo зa вac, 
cлeдeтe извлeчeниятa cи oт бaнкoвaтa 
cмeткa и кpeдитнaтa кapтa. Ho cлeдeнeтo 
на paзxoдитe ви пo тoзи нaчин нe paбoти 
дoбpe, aкo гoлямa чacт oт пoxapчeнитe 
пapи ca в бpoй.

Cлoжeтe вceки paзxoд в oтдeлнa 
кaтeгopия кaтo xpaнa, xpaнeнe нaвън, 
дpexи, жилищe, тpaнcпopт, мeди-
цинcки paзxoди, paзвлeчeния, дaнъци, 
зacтpaxoвки и изплaщaнe нa дълг.

Koгaтo знaeтe кoлкo xapчитe зa 
xpaнeнe нaвън и зaбaвлeния нaпpимep, 
щe ce кoлeбaeтe cлeдвaщия път, кoгaтo 
пoиcкaтe дa xapчитe пapи в eднa oт тeзи 
кaтeгopии.

Cлeд кaтo oпишeтe бюджeтa cи, пo-
миcлeтe зa възмoжнocти зa нaмaлявaнe 
нa paзxoдитe. Пpeглeдaйтe пoвтapящи-

тe ce paзxoди кaтo aбoнaмeнти и кapти 
зa фитнec нaпpимep, зa дa видитe дaли 
нaиcтинa имaтe нyждa oт тяx.

Пecтeтe 
yмнo

Пecтeнeтo ви пoмaгa дa пocтигнeтe 
цeли кaтo зaкyпyвaнe нa кoлa или къщa, 
плaщaнe нa oбpaзoвaниeтo нa вaшитe 
дeцa и пo-дoбpa пeнcия.

Пoвeчeтo xopa нe cпecтявaт дocтaтъч-
нo. Tpябвa дa cпecтитe eднa пeтa 
oт дoxoдитe cи, нo пoвeчeтo xopa 
внacят caмo 7% oт дoxoдитe cи зa 
пeнcиoнния cи плaн.

Пoмнeтe, чe e пo-eвтинo дa 
ce cпecти, oткoлкoтo дa взeмeтe 
зaeм. Зaпoчнeтe, кaтo нaпpaви-
тe aвтoмaтичeн мeceчeн пpeвoд 
oт вaшaтa бaнкoвa cмeткa към 
cпecтoвнитe. Бъpзo щe cвикнeтe 
c пo-мaлкo пapи, кoитo дa xap-
читe. Пoтъpceтe възмoжнocти 
дa cпecтитe пoвeчe, кaтo нaпpи-
мep дa yвeличитe cпecтявaниятa 
cи, кoгaтo пoлyчитe пoвишeниe 
или бoнyc или кoгaтo нaмaлитe 
paзxoдитe cи.

Paзнooбpaзeтe инвecтици-
итe cи, зa дa нaмaлитe pиcкa. 
Инвecтиpaйтe във взaимни 
фoндoвe, тaкa чe вaшият ин-
вecтициoнeн пopтфeйл дa нe зa-
виcи oт пpeдcтaвянe нa oтдeлни-
тe aкции.

Cлeдeтe 
дългoвeтe

Aкo имaтe дoпълнитeлни пapи, 
нaпpaвeтe дoпълнитeлнo плaщaнe пo 
зaeмa cи, нaпpимep дълг пo кpeдит-
нa кapтa. Peфинaнcиpaйтe дългa cи, 
aкo мoжeтe дa ce cпopaзyмeeтe зa пo-
ниcък лиxвeн пpoцeнт. Пaзeтe ce oт въз-
мoжнocтитe зa peфинaнcиpaнe, кoитo 
нaмaлявaт мeceчнoтo ви плaщaнe чpeз 
yвeличaвaнe нa cpoкa нa изплaщaнe.

Пpoдaйтe нeщaтa, кoитo нe cтe из-
пoлзвaли oт гoдинa, и изпoлзвaйтe 
пpиxoдитe, зa дa изплaтитe дългa cи.

Бъдeтe гoтoви зa 
нeпpeдвидeни paзxoди

Haпpaвeтe cпeшeн фoнд зa нeпpeд-
видeни paзxoди. Moжe би cмятaтe, чe 
paбoтaтa ви e cигypнa, нo кoй знae кaквo 
мoжe дa ce cлyчи cлeд мeceц или двa? 
Cпeшният фoнд тpябвa дa бъдe в cмeткa, 
нaй-дoбpe в cпecтoвнa - c виcoкa дoxoд-
нocт.

Вашите 
пари

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

5 финансови цели 
за новата година
XТе са лесни за изпълнение и могат да 

въздействат на финансовото ви състояние
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https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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A
mazon обяви, че ще вложи 
2 млрд. долара в създаване-
то и опазването на достъпни 
жилища в три града в САЩ. 
Това са местата, където ги-

гантът притежава големи офиси. Така 
Amazon става поредната технологична 
компания, която прави голяма инвести-
ция за смекчаване на недостига на жи-
лища в САЩ, пише Wall Street Journal.

Гигантът ще направи инвестицията в 
следващите пет години в Сиатъл, Ар-
лингтън и Нешвил, става ясно от ин-
формацията, цитирана от Investor.

Онлайн компанията има над 75 хил. 
служители в района на Сиатъл, къде-
то се намира основната й централа. 
Amazon има над 1000 служители в Ар-
лингтън, където изгражда втора цен-
трала, и в Нешвил, където компанията 
строи оперативен център. Тя планира 
да има

най-малко 
5 хил. служители

във всеки район в рамките на пет годи-
ни.

Голяма част от инвестициите ще бъ-
дат чрез нисколихвени кредити за за-
пазване или изграждане на достъпни 
жилища, съобщи Amazon. Компанията 
ще предложи и грантове на държавни 
агенции и жилищни организации, ръ-
ководени от представители на малцин-
ствата.

„Не можем да контролираме как жи-
лищните пазари реагират на голям ра-
ботодател, който пристига на пазара 
или се разширява, но можем да има-
ме роля в това как растежът на Amazon 
влияе на местните общности“, коменти-
ра Катрин Бюел, ръководител на разви-
тието на общността в едно от филант-
ропските подразделения на онлайн 
гиганта. „В момент, когато разширяваме 
корпоративното си присъствие, рабо-
тим за напредък по въпроса, доколкото 
ни позволяват възможностите“, допъл-
ва Бюел.

Няколко големи технологични ком-

пании се ангажираха през 2019 г. да ин-
вестират в достъпни жилища, особено 
в района на Сан Франциско. Ръстът на 
работните места изпреварва предлага-
нето на нови жилища в много големи 
градове, особено по Западното край-
брежие.

Google обеща да предостави 1 млрд. 
долара за изграждането на жилища в 
района на Сан Франциско, а Apple се 
ангажира да дари 2,5 млрд. долара за 
жилища в Калифорния. Базираната в 
Редмънд, щата Вашингтон, Microsoft 
ще задели 750 млн. долара за достъпни 
жилища в района на Сиатъл.

Facebook също обеща 1 млрд. долара 
за достъпни жилища в и около Силици-
евата долина, един от най-скъпите ра-
йони в страната. Гигантът сред социал-
ните мрежи съобщи миналия месец, че 
ще вложи 150 млн. долара в жилища

за обитателите 
с най-ниски доходи

на пет окръга в района на Сан Франци-
ско. Средствата ще подкрепят строител-

ството на най-малко 2000 жилища.
За някои от най-големите техноло-

гични компании в света, които редовно 
генерират приходи за десетки милиар-
ди долара или повече, жилищните анга-
жименти едва ли ще повлияят особено 
на счетоводните им баланси. Amazon 
не очаква да спечели пари от жилищ-
ните инвестиции, а за технологичните 
компании няма специални данъчни об-
лекчения, казва запознат с програмата 
източник.

Усилията в жилищната област се 
случват в момент, когато Facebook, 
Alphabet и други големи технологични 
компании са обект на засилено внима-
ние от Вашингтон и съдилищата заради 
бизнес практиките им.

Amazon съобщи, че планира да съз-
даде или опази над 20 хил. достъп-
ни жилища за домакинства, печелещи 
между 30% и 80% от средните доходи 
във всяка от областите. Компанията оч-
аква около половината от домовете да 
дойдат от опазването или превръщане-
то на имоти под наем на пазарни цени в 

достъпни жилища, казва Бюел.
До момента компанията е вложила 

около 380 млн. долара в заеми и гран-
тове, за да помогне на Агенцията за 
опазване на жилищата във Вашинг-
тон да придобие многофамилен имот 
в Арлингтън близо до планираната от 
Amazon втора корпоративна центра-
ла. Тръстът за инвестиции в недвижими 
имоти JBG Smith Properties също инвес-
тира в проекта.

Amazon е заделила и около 185 млн. 
долара за заеми и грантове, за да по-
могне на King County Housing Authority

да опази около 
1000 апартамента

в района на Сиатъл.
Преди новия ангажимент най-голя-

мата инвестиция на Amazon в областта 
на жилищата беше 100 млн. долара за 
строителството и оперирането на при-
ют за бездомни в кампуса й в Сиатъл за 
местната организация в подкрепа на 
бездомниците Mary’s Place. Приютът от-
вори врати през март.

Amazon дава $2 млрд. за 
жилища в три града на САЩ
XГоляма част от инвестициите ще бъдат чрез нисколихвени кредити

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Трюдо прави промени  
в правителството
Премиерът Джъстин Трюдо пра-

ви промени в правителство-
то. До разместването се стига 

след като министърът на иновация-
та Навдиип Бейнс напусна поста си. 
Бейнс реши да не бъде кандидат на 
следващите федерални избори и на-
пуска кабинета от семейни съобра-
жения. Според източници от кабине-
та напускането на Бейнс е ускорило 
ремонта на правителството. Министърът на външните работи ще заеме мястото 
на Бейнс, неговото ще вземе транспортният министър, а той ще бъде заместен от 
секретар на премиера.

Учителките в Квебек  
се оплакаха от тормоз

Учителките в Квебек обмислят да 
внесат колективна жалба срещу 
правителството в провинцията, 

както и до министъра на образова-
нието, заради насилието и дискрими-
нацията при заплащането, на които 
смятат, че са станали жертви. Те се 
оплакват от вербално и физическо 
насилие както от страна на свои уче-

ници, така и от страна на свои колеги. Жените споделят, че много от тях имат нуж-
да от психологическа помощ.

Семейство на починал  
от COVID-19 съди шефа му
Дъщерята на Бенито Кесада, по-

чинал от COVID-19, внесе жалба 
в полицията срещу бившия ра-

ботодател на баща си, месопреработ-
вателен завод в Алберта. Тя обвинява 
ръководството в престъпна небреж-
ност. Семейството смята, че предпри-
ятието не е направило достатъчно, за 
да предпази Бенито Кесада от коро-
навируса.

Бум на жилищното 
строителство в Канада

Жилищното строителство в Ка-
нада преживя рекорден ръст 
по време на пандемията от 

коронавирус. Тази тенденция се за-
белязва при почти всички провин-
ции в страната през миналата година. 
Това се случи въпреки първоначал-
ните притеснения, според които пан-
демията ще обезцени цените на жи-

лищата и ще забави строителството. Според последните данни на Статистиката 
на Канада най-голям е бумът в Британска Колумбия с 27,8% ръст.

Почетоха жертвите на 
авиокатастрофата в Иран
Близки на канадците, загинали 

при катастрофата на украин-
ския самолет в Иран преди една 

година, им отдадоха почит и поиска-
ха справедливост. Трагедията на по-
лет PS752 на украинския национален 
превозвач, свален от иранската ар-
мия на 8 януари 2020 година, причи-
ни смъртта на 176 пътници. Сред тях 
имаше и 55 канадски граждани, 30 
жители на Канада и 53-ма, които са пътували за Канада, повечето от които иран-
ски студенти.

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Р
екорден брой оръжие е про-
даден през тази година в 
САЩ. Oт нaчaлoтo нa 2020 го-
дина ca били извъpшeни 35,7 
млн. пpoвepки зa дocиeтaтa 

нa xopa, които искат дa ce cнaбдят с 
пушки или пистолети. Toвa e зaдължи-
тeлнa cтъпкa пpeди пpидoбивaнeтo 
нa opъжиe в пoвeчeтo щaти. Бpoят e 
c пoчти 30% пo-виcoк в cpaвнeниe c 
2019 г., кoгaтo тe дocтигнaxa oбщo 28,4 
млн., пoкaзвaт дaннитe нa Фeдepaл-
нoтo бюpo зa paзcлeдвaнe. Toвa e нaй-
виcoкият тeмп нa пoкaчвaнe нa гoдиш-
нa бaзa в иcтopиятa.

Ръстът на покупките на огнестрелно 
оръжие е скочил зapaди пpoтecтитe и 
пoлитичecкaтa нecигypнocт, пишат Zеrо 
Неdgе и money.bg.

Нoeмвpи e мeceцът c нaй-гoлям pъcт 
зaявки зa тaкивa в иcтopиятa изoбщo, 
кaтo тoгaвa ca били пoдaдeни 3,6 млн. 
мoлби. Toвa e c 40% пo-виcoк бpoй в 
cpaвнeниe c нoeмвpи минaлaтa гoдинa.

Дoкaтo тeмпът нa пoкaчвaнe пpeз 
нoeмвpи e нaй-виcoк, кaтo aбcoлют-
нa cтoйнocт мeceцът ocтaвa eдвa нa 
чeтвъpтa пoзиция пpeз 2020 г. Пъpви e 

юни, кoгaтo ca paзглeдaни пoчти 4 млн. 
зaявки зa пpoвepкa.

Toгaвa беше кулминацията на 
пpoтecтитe, opгaнизиpaни oт Вlасk 
Lіvеѕ Маttеr, кoитo зaпoчнaxa пpeз мaй 
cлeд cмъpттa нa Джopдж Флoйд. A 
пpoгнoзaтa e, чe пpeз дeкeмвpи бpoят 
нa пpитeжaвaнитe oгнecтpeлни opъжия

щe пpoдължи дa pacтe
oщe пoвeчe, зaщoтo тeпъpвa ce oчaквaт 
и дaннитe oт последния месец на годи-
ната.

Taзи цифpa oт 35,7 млн. пpoвepки 
нa кpиминaлни дocиeтa oбaчe нe oз-
нaчaвa, чe бpoят нa пpoдaдeнитe opъ-
жия e тoлкoвa. Bcъщнocт тoй вepoят-
нo e знaчитeлнo пo-виcoк, зaщoтo 
пpoвepкaтa ce пpaви нa кoнкpeтeн 
чoвeк, кoйтo кaтo пoлyчи зeлeнa cвeт-
линa, мoжe дa cи кyпи гoлям бpoй opъ-
жия.

Пpeз пъpвитe чeтиpи мeceцa нa 2020 
г. бpoят нa пpoдaдeнитe opъжия нa 
xopa, кoитo зa пpъв път кyпyвaт тaкивa, 
e нapacнaл c 40% нa гoдишнa ocнoвa, 
coчaт дaнни нa Haциoнaлнaтa фeдepa-
ция пo cпopтнa cтpeлбa.

„Пpoдaжбитe ca виcoки и ycтoйчи-
ви пpeз цялaтa гoдинa, дaжe въпpeки 
зaтвapянeтo зapaди кopoнaвиpyca“, 
кaзa гoвopитeлят нa Соlоnіаl Ѕhооtіng 
Асаdеmу Пeйтън Гaлaнти. Пo дyмитe 
мy имeннo xopaтa, кoитo зa пpъв път cи 
кyпyвaт opъжиe, и тeзи, кoитo ca cмя-

тaли, чe никoгa нямa дa cи кyпят тaкoвa, 
ca ocнoвнитe двигaтeли нa пaзapa пpeз 
гoдинaтa.

„Haшитe кypcoвe пo cтpeлбa ca зa-
пълнeни зa мeceци нaпpeд, a чacoвeтe 
нa cтpeлбищaтa cъщo ca зaпълнeни“, 
кaзa Гaлaнти.

Продажбите на оръжие в 
САЩ счупиха всички рекорди
XПричината – протестите и политическата несигурност в страната

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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Х
аосът в Капитолия в сряда 
прикова погледите на мили-
они зрители пред телевизо-
рите по цял свят. Случката 
беше определена като нещо 

невиждано в американската история. 
Действително, подобно нахлуване в 
сградата не се е случвало преди. Въпре-
ки това, Капитолия и друг път е била сви-
детел на кървави нападения.

В сряда в продължение на повече от 
четири часа привърженици на прези-
дента Доналд Тръмп окупираха амери-
канския Конгрес в момент, когато чле-
новете му започнаха церемониалното 
преброяване на електоралните гласо-
ве, за да утвърдят победата на новоиз-
брания президент Джо Байдън. Част от 
хората успяха да пробият охраната и 
да нахлуят в сградата. Наложи се спеш-
на евакуация на вицепрезидента Майк 
Пенс, конгресмените бяха изведени на 
сигурни места. При нахлуването в Кон-
греса бяха нанесени значителни мате-
риални щети, а петима души загинаха, 
сред които и един полицай.

Това беше поредното в историята на-
падение над Капитолия.

Капитолия 
е опожарена през 1814 г.

Първият път, в който емблематичната 
сграда става обект на атака, е още през 
19 в. На 24 август 1814 г., по време на 
т.нар. Война от 1812 г., британски войни-
ци подпалват Капитолия.

Атаката е в знак на отмъщение, след 
като американците опожаряват тога-
вашната канадска столица Йорк, която 
все още е британска провинция, през 
април 1813-а. Войските на кралицата 
не срещат почти никаква съпротива по 
време на набега във Вашингтон, пише в 
Историята на Капитолия в сайта на ин-
ституцията.

Голяма част от населението по това 
време е било избягало от града, но „оне-
зи, които останали... станали свидетели 
на ужасяващ спектакъл.“

„Британците подпалили основните 
зали в Капитолия, които тогава помеща-
вали Библиотеката на Конгреса, както и 

Камарата на представителите, Сената и 
Върховния съд“, пише в сайта.

„Белият дом, военният двор и няколко 
американски военни кораби също били 
опожарени.“

Капитолия била още под реконструк-
ция по онова време, а повечето щети на 
крилата били сериозни. За щастие, сгра-
дата не рухнала.

„Външната структура оцеляла, а мно-
го от вътрешните пространства остана-
ли непокътнати от огъня“.

Националистите атакуват 
Капитолия през 1954 г.

Пуерторикански националисти насоч-
ват оръжия в Капитолия и откриват огън 

през 1954 г., разказва Самюъл Холидей, 
директор в Капитолийското историче-
ско дружество.

Стрелбата била открита на 1 март 1954 
г., докато конгресмените се събирали на 
етажа на Камарата на представителите 
за предстоящо гласуване, пише в архи-
вите.

Трима мъже и една жена, всички чле-
нове на Националистическата партия на 
Пуерто Рико, пътували от Ню Йорк до 
Вашингтон, за да заемат местата си в по-
сетителската галерия над залата.

След това четиримата открили огън и 
издигнали пуерториканския флаг. Пети-
ма конгресмени били ранени при стрел-
бата.

Трима от нападателите били набързо 
задържани, а четвъртият, който успял да 
избяга от Капитолия, бил арестуван по-
късно същия следобед, пише в сайта на 
Камарата на представителите.

Насилственият акт на протест трябва-
ло да привлече вниманието върху тех-
ните искания за независимост на Пуерто 
Рико. Островът бил анексиран към САЩ 
през 1898 г.

Националистите получават присъди 
от 16 до 75 години във федерален за-
твор за нападението. Повече от две де-
сетилетия по-късно президентът Джими 
Картър ги помилва.

1983-а: Крайнолеви екстремисти

взривяват бомба 
в залата на Сената

Крайнолява групировка атакува Ка-
питолия през март 1971 г. Членове на 
Weather Underground взривяват бомба 
в санитарно помещение на Сената, но за 
щастие никой не е ранен.

Но още по-сериозно нападение е из-
вършено десетилетие по-късно, когато 
група жени от комунистическото движе-
ние 19 май (M19) точно в 23 ч. на 7 но-
ември 1983 г. се обаждат в Капитоля, за 
да съобщят, че всеки момент ще избухне 
взривно устройство.

Минути по-късно е детонирана бомба 
в северното крило, която отваря дупка в 
стената, а вратата на кабинета на лидера 
на мнозинството е отнесена от взрива. 
За щастие, сградата вече е евакуирана 
и никой не е пострадал, но нападението 
нанася щети за $250 000, а портретът на 
Даниел Уебстър е разкъсан.

Членовете на M19 обясняват нападе-
нието с несъгласието си срещу амери-

Капитолия и друг път 
е била окъпана в кръв
XНяколко са нападенията над емблематичната 

сграда на американския Конгрес

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Опожаряването на Капитолия през 1814 г.. 

Погребенията на полицаите Джейкъб Честнът и Джон Гибсън през 1998 г. 

Сн.: Уикипедия
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канската военна намеса в Гренада и Ли-
ван.

По-късно няколко от жените, замесе-
ни в атаката, са арестувани и осъдени на 
дългогодишни присъди.

Двама

капитолийски полицаи 
са застреляни през 1998 г.

Двама капитолийски полицаи са за-
стреляни на 24 юли 1998 г., пише в сайта 
на Камарата на представителите.

Стрелец с история на психично забо-
ляване пробива охраната на входа, като 
убива полицай Джейкъб Джей Чеснът - 
младши.

Докато изстрелите ехтят, стрелецът 
бяга към вратата, която води към каби-
нетите на тогавашния председател на 
мнозинството Том Дилей от Тексас. По-
лицай Джон M. Гибсън казва на колеги-
те си да търсят прикритие, докато той 

и стрелецът си разменят огън. Гибсън 
е фатално ранен по време на стрелба-
та, но дава на другите полицаи шанса да 
повалят нападателя. Ранен е и турист.

Органите на реда описват нападате-
ля, който оцелява, като нестабилен ин-
дивид, който е отправял заплахи и сре-
щу Пентагона.

Дни след стрелбата, Камарата на 
представителите и Сенатът одобряват 
резолюция за мемориална служба за 
полицаите в Капитолската ротонда.

На 22 април 1999 г. федерален съдия 
се произнася, че стрелецът страда от 
психична болест и не е в състояние да 
бъде изправен пред съда.

При нападението в сряда събитията 
бяха окачествени като преврат. Неза-
висимо такива ли са били целите на де-
монстрантите, те не успяха да се впишат 
в американската история с успех на на-
меренията си.

Единственият успешен 
преврат през 1898-а

В американската история е осъщест-
вен само един успешен преврат, но той 
бил локален метеж в Северна Кароли-
на, а не в столицата. Когато членовете 
на Fusion Party поели офиса в Уилминг-
тън, Северна Каролина, през 1898 г., бе-
лите жители на пристанищния град не 
били доволни да бъдат представяни от 
чернокож бизнесмен и неговите бели 
съюзници. Това довело до единствения 
успешен преврат в Америка на 10 но-
ември 1898 г., когато група въоръжени 
бели мъже нападнали и убили черноко-
жи граждани в града. Бунтът бил пред-

вождан от група властни обществени 
лидери, известни като Secret Nine. 

„Събитията от преврата през 1898 
г. бележат повратна точка в Юга след 
Гражданската война, която променя 
траекторията на расовите взаимоотно-
шения в Северна Каролина и бележат 
старта на законите на Джим Кроу в щата, 
а по-нататък засилват расовата сегре-
гация в средата на 20-ти век“. Народно-
то събрание на Северна Каролина през 
2000 г. създава комисия за бунта в Уил-
мингтън от 1898 г., която да разработи 
историческа „оценка на икономическо-
то въздействие на бунта върху афроаме-
риканците на местно ниво и в целия ре-
гион и щат“.

Пуерториканските нападатели от 1954 г. 

Бомбеният атентат от 1983 г. 

Сн.: Уикипедия
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„Никога не ми е идвало наум, 
че да декорираш дворци 
на шейхове си е безусло-
вен успех - замисля се Ди-
ана. - Но като студентка 

първи курс в Художествената академия 
разглеждах в библиотеката албуми с та-
вани на световноизвестни стенописци. 
Тогава това ми се струваше толкова да-
лечно и недостижимо... Сигурно съм си 
помечтала един ден да правя това. И ето 
че сега приказката оживя...“

Неусетно са минали за Диана Фотева 
16 години работа като декоратор в Ду-
бай. Днес е успешен художник, дизайнер 
и собственик на компания с 35 служители 
- художници, реставратори, бояджии. Де-
коративни тавани и мазилки, фрески, сте-
нописи и орнаментални композиции – за 
нея и сътрудниците от фирмата й Artemia 
Painting няма нещо невъзможно в света 
на декорацията. Изящество и вкус, красо-
та, пред която немеят дори и шейховете 
от Обединените арабски емирства, чиито 
вили и палати декорира.

„Аз съм обградена с хора на изкуство-
то“, казва тя пред „Труд“. Родена е в Со-
фия, израснала е в Бургас. Дъщеря е на 
най-титулувания ни художник маринист 
Фоти Фотев. Той е наследил дарбата от 
дядо си, самоук художник. Брат й Вене-
лин Фотев също е художник. Като дете 
Диана има друга страст - художествената 
гимнастика. „Бях неусетно вкарана в рел-
сите на изкуството - казва тя. - Брат ми от 

малък знаеше, че ще се занимава с изку-
ство, докато аз освен спорта, пеех, бях 
солистка на хора на основното училище.

Но една случка 
преобърна нещата

В един зимен ден, след тренировка 
по гимнастика, отива при баща си, кой-
то води уроци по рисуване в читалище 
„Фар“ в Бургас, за да се прибере заедно с 
него, че навън е тъмно. Озовава се пред 
един натюрморт, а баща й я слага пред 
един от стативите, дава й палитра и бо-
ички да се занимава, докато го чака. Ко-
гато по-късно застава зад нея, Фоти Фо-
тев казва за рисунката й: „Оо, ами, татко, 
то много хубаво се е получило“. Призна-
нието от великия художник я насърчава 
и когато след VII клас майка й пита мате-
матическа или езикова гимназия избира, 
Диана отговаря: „Рисуване“. Майката не я 
спира. Именно тя е тази, която навреме-
то предопределя бъдещето на големия 
маринист Фоти Фотев - насърчава го да 

кандидатства в академията, защото той 
не вярва, че може да влезе без връзки. 
Сега и двете му деца - Венелин и Диана - 

са също стенописци като него.
Първата година Диана пробва текстил, 

но преподаватели на брат й откриват у 
нея сериозно стенописно изграждане. 
И отново усеща онова силно интуитивно 
чувство - че й е предопределено да учи 
стенопис. По-късно завършва и живо-
пис в един от най-големите университе-
ти за изкуство и дизайн в Германия - Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule Halle, а 
живота й променя един филм.

В един дъждовен и мрачен германски 
ден тя гледа разказа за една германка, 
останала дълго време без работа в роди-
ната си, където процентът безработни е 
трайно висок. Заминава за Дубай и само 
след година

вече е успешна бизнес 
дама с фирма

Диана знае, че с професията си трудно 
ще намери реализация в България и Гер-
мания и решава да опита в Дубай. Излиза 
й оферта и в рамките на 48 часа докумен-
тите и визата й са готови.

Първоначално остава там 6 месеца. 
Искат първо да я ангажират като препо-
давател на жени и деца в дамски клуб. В 
Дубай обаче тя среща италианския де-
коратор Савелио Лучи, който е голямо 
и утвърдено име там. Лучи е възхитен от 
работата й и я ангажира веднага. След 6 
месеца тя се връща да си довърши изпи-
тите в Германия и година след това отно-
во се връща в Дубай. Там заедно със съ-
пруга й българин основават настоящата 
фирма. Той е завършил обработка и рес-
таврация на старинни мебели и двамата 
перфектно се допълват.

Започват с много малки проекти, пре-
димно на местни хора - единични стаи, 
части от стаи, стени, корнизи, тавани. По-
сле преминават към цялостна декорация 
на вили. Художниците в екипа й работят 
основно по нейни проекти. Напоследък 
приемат и оферти за мащабни проекти 
само като изпълнители. Работят по вече 
изготвен цялостен дизайн за големи ко-
мерсиални обекти - обществени сгради, 
молове, хотели, които си идват с готовата 
концепция. Декорират изцяло и частна-
та вила на местен бизнесмен, чиито ма-
щаби - 21 стаи, в представите на европе-
еца я приближават по-скоро към мини 
дворец. Но за арабските мащаби това е 
просто вила... Отделно работят по проек-
ти за шейха на съседното емирство - Аб-
дул Азис Алкасими.

„Колкото по-високостоящи са местни-
те аристократи, толкова по-лесно се ра-
боти с тях - казва Диана. - Те са деликатни, 
толерират професионалното ти мнение, 
абсолютно разчитат на теб, вярват ти, 
слушат те

Удоволствие е 
да се работи с тях

Обикновено шейхините, техните съ-
пруги, се занимават с цялостната концеп-
ция за декорацията, а шейховете само 
финансират проектите. Преди проекта 
Диана прави многократни срещи и води 
дълги разговори с шейхинята, за да я 
опознае, да разбере кои са важните неща 
за нея.

Българка заживя в приказка 
за шейхове и дворци в Дубай
XОт 16 години българската художничка декорира палати на хора от кралското семейство

БОРЯНА АНТИМОВА

Диана в арабска абая.

Проект - частна резиденция в Дубай.

На фона на цялостна арт концепция.
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Преди десетина години правят пала-
та на royal family - кралското семейство 
от фамилията Мактум. Диана няма да за-
брави първите срещи с шейхинята. „Има 
нещо приказно в тези жени - облечени 
красиво, модерно, изискано и с вкус от 
главата до петите. Шейхинята ми каза: 
„Диана, искам така, този таван така...“

Дворецът е в стил малко като замък и 
в него има осмоъгълни помещения. Ди-
ана и хората й трябва да изрисуват два 
средно големи и два огромни тавана, 
всеки по 120 квадрата. Единият е рису-
ван в стил „да разчупиш перспективата“, 
тоест, да създадеш една друга реалност. 
Рисуват ефект, все едно таванът е пробит 
и се вижда част от парапет на дворец, от 
връх, от който надничат палми, птици, 
носещи венец от цветя. „За съжаление 
тази красота си остава там, нямаме пра-
во да снимаме в дворците на шейховете“, 
казва Диана.

Няколкомесечната работа на Диана и 

екипа е истинско приключение. Участва 
и брат й Венелин. Палатът е в центъра на 
Дубай. Цялото имение е заобиколено от 
огромна ограда. Паркът около двореца 
е направен, за да се радват възрастните 
и най-вече децата. С много редки расти-
телни видове, огромни дървета, специ-
ално докарани от Азия, Индия, с гово-
рящи на няколко езика птици - арабски, 
английски...

Когато влизат, Диана и екипът й, дока-
то стигнат до палата, пресичат огромната 
райска градина и по пътя си срещат диви 

животни. Първо минават край клетките 
на два жирафа. Има гнута, пауни, които 
се разхождат свободно и понякога лягат 
на пътя им. „Всеки ден знаехме кога идва 
обядът, защото виждахме през прозоре-
ца как по едно и също време, като по ча-
совник, минаваха стадо понита“, разказва 
Диана.

А обядът всеки ден е от приказни яс-
тия с риба - навик, останал у дубайците 
от преди, защото там няма местни плодо-
ве. Затова

глезят художниците 
с блюда

от екзотични плодове, докарани отдале-
че. Дворецът разполага с голям набор от 
прислуга, а храната им сервира красива 
етиопка. „Всичко беше както в арабските 
приказки, които бях чела като малка. Ся-
каш го изживявам това, случва ми се на 
живо“, споделя с вълнение Диана.

Един ден шейхинята пристига с мал-
ката си дъщеричка, момиченце на около 

6-7 години. Цялата огромна всекидневна 
е със скелета, около които има параван с 
малък процеп за влизане. Рисува се тава-
нът, на който има композиции от кошни-
ци с рози. Детето надниква зад паравана 
и пожелава да нарисува само една роза, 
и тя да бъде неговата роза. Вземат я при 
тях, дават й бочки, обясняват й как да ра-
боти и я оставят да нарисува своята роза. 
„Беше много мило“, казва Диана.

„Тук отношението към труда ни е ко-
ренно различно - допълва тя. - Когато за-
вършихме проекта, шейхинята, в знак на 

благодарност, ни направи скъпи подаръ-
ци. На мен подари колие от бяло злато с 
диаманти, на брат ми - последен модел 
телефон, а на мъжа ми - часовник от мно-
го скъпа марка. Да, хонорарът беше дос-
тоен, но за мен винаги по-важно е било 
отношението и признанието за нашата 
работа.“

„Може би един от най-емблематичните 

проекти, които съм изпълнявала, беше в 
частната ферма на покойния шейх Зайед 
бин Султан Ал Нахаян, основателят на 
федерацията на ОАЕ, наследена от него-
вия син шейх Тахнун в пустинята на Абу 
Даби, защото там имах удоволствието да 
се докосна до богатството на местния бит 
и култура“, казва дамата.

Докато разтоваряме, се чува чурулика-
нето на диви птички. „Да, седнала съм на-
вън, в градината. Може би чуваш и патен-
цата - казва Диана.

Живеем на брега 
на езеро

Някой беше изоставил тези патенца, 
които са гледани във ферма и навън не 
биха оцелели, затова ги прибрахме да си 
ги отглеждаме в двора.“ Една допълни-
телна радост за 11-годишната й дъщеря 
София. И тя рисува хубаво, но засега Ди-
ана не бърза да я насочва към това. Дете-
то свири на пиано от 4-годишно и вече е 
стигнало забележителното III ниво.

Как Диана Фотева си обяснява успеха? 
Солидна обширна поливалентна подго-
товка по стенопис, живопис, плюс сре-
дата, в която е израснала. Вече „Artemia 
Painting“ е с изграден много сериозен 
имидж. А най-добрата реклама при рези-
денциите са самите членове на кралско-
то семейство. Когато някой от роднините 
им отиде на гости в новия палат и е въз-
хитен от работата на Диана, също си по-
ръчва декориране на своя дворец. За нея 
обаче Дубай е мястото, където е реализи-
рана по най-добрия начин - търсена, це-
нена и уважавана като художник.

Детайл от стенопис в частна резиденция. 120 кв. м рисуван таван в палата на шейх Джума, 
Забийл.

Венелин Фотев, братът на Диана, на скелето в Дубай.

Рисуван таван в официален меджлис - гостна.

https://www.zneimerlaw.com/
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Намериха черна кутия  
на изчезналия Боинг
Издирвателен екип от водолази от-

кри една от черните кутии на ка-
тастрофиралия пътнически са-

молет Boeing 737 край бреговете на 
Индонезия. Устройството е било транс-
портирано до пристанището на Джакар-
та. Разбилият се в Индонезия самолет 
изчезна от радарите след около четири 
минути след излитането си, като е по-
паднал в зона на силна турбулентност при излитането. В момента на излитането 
в радиус от 15 км е имало голяма облачност, силен валеж и гръмотевична буря.

Конфискуват сандвичите  
на британците

Нидерландска телевизия засне 
гранични служители, които кон-
фискуват сандвичи с шунка и дру-

ги храни от шофьори, пристигащи в Ни-
дерландия от Великобритания. Според 
правилата на ЕС след Brexit на пътници 
извън блока е забранено да внасят месо 
и млечни продукти. „След Brexit вече ня-

мате право да носите определени храни в Европа като месо, плодове, зеленчу-
ци, риба, дори хляб и други хранителни продукти“, обясни холандски граничен 
служител.

ЕС одобрява до дни 
ваксината на „Астра Зенека“
На 29 януари ваксината на „Астра 

Зенека“ може да получи одобре-
ние за приложение в ЕС. Произ-

водителите й вече са внесли докумен-
тите си за оценка. Урсула фон дер Лайен 
съобщи, че при положително станови-
ще на лекарствената агенция, разреше-
нието за пазарен достъп ще бъде изда-
дено много бързо. При одобряването на 
първите две ваксини ЕС даде разрешение в същия ден, в който лекарствената 
агенция се произнесе положително.

Бурята „Филомена“  
блокира Мадрид

Движението в испанската столица 
е блокирано от обилните снего-
валежи, причинени от бурята „Фи-

ломена". Затворени са всички училища, 
властите съветват да бъде ограничено 
всякакъв вид придвижване навън без 
основателна причина. Наземният град-
ски транспорт е силно затруднен. Вече 
са разчистени две от пистите на между-

народното летище „Барахас“ и осъществяването на полети започна, макар и не 
в пълен обем. Постепенно се възстановява и дейността на железопътния транс-
порт.

Метеорит избухна  
над Камчатка
Метеорит избухна в земната ат-

мосфера над полуостров Кам-
чатка. Учени са започнали да 

търсят сигнал за навлизането на мете-
орита в атмосферата, след като са по-
лучили видеоклип, заснет от очевидци, 
който показва полета на небесно тяло и 
експлозията му. Преди избухването дви-
жението му в плътните слоеве на земята 
е продължило 55 сек. По предварителни 
данни диаметърът на обекта е по-малък от 10 метра, а енергията на експлозията 
е от порядъка на 1-5 килотона в тротилов еквивалент.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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О
т два месеца много хора в 
Китай и по света се питат 
къде е Джак Ма. В началото 
на ноември 2020 основа-
телят на интернет гиганта 

„Алибаба“ беше привикан от властите - 
очевидно за да му бъде напомнено, че в 
Народната република думата имат дър-
жавното и партийното ръководство, без 
значение кой какво богатство притежа-
ва. На 24 октомври Джак Ма беше атаку-
вал китайските власти по време на своя 
реч, произнесена в Шанхай. Той ги на-
рече „старомодни и изостанали“ и по-
иска повече регулационни свободи за 
финтех компаниите като неговата Ant 
Group, припомня „Дойче веле“.

Къде е Джак Ма?
Оттогава за Джак Ма не се чува нищо. 

Той изчезна от екраните, както и от про-
филите си в социалните мрежи. Послед-
ният му постинг в платформата Weibo 
е от 17 октомври 2020 г. През ноември 
той беше изваден от журито на едно 
популярно телевизионно предаване, а 

мястото му беше заето от друг.
Къде е Джак Ма? Дали милиардерът 

е арестуван от властите заради вербал-
ните му атаки към финансовия регула-

тор и държавните банки? Ако е така - 
дали е на някое тайно място, или пък е 
държан под домашен арест?

Шефът на консултантската фирма BDA 
China Дънкан Кларк смята, че Ма е бил 
посъветван да не се появява в публич-
ното пространство за известно вре-
ме. Ювен Денг, който изгуби работа-
та си като редактор в изданието „Study 
Times“, след като беше призовал за де-
мократични реформи в Китай, коменти-
ра ситуацията така: „Пекин тръгва сре-
щу монополното положение на някои 
финтех компании, за да ограничи фи-
нансовата им мощ и да възстанови ав-
торитета на държавните регулационни 
органи". Освен това Пекин е решен да 
попречи на технологични гиганти като 
Alibaba в бъдеще да предизвикват пар-
тийното ръководство.

Шаун Рейн от консултантската компа-
ния China Market Research Group, който 
поддържа контакти с хора от близкото 
обкръжение на Джак Ма, е цитиран от 
Асошиейтед прес със следните думи по 
отношение на Джак Ма: „Просто са го 
сритали отзад. Сега си е научил урока 

и през последните два месеца се е по-
крил". Приятели на Джак Ма доверили 
на Шаун Рейн, че са останали изненада-
ни от това колко глупаво бил постъпил 
милиардерът.

Страховете на 
супербогатите китайци

В Китай често се случва известни биз-
несмени да изчезват от публичния жи-
вот, а по-късно да се озоват в затвора 
с дългогодишни присъди. Неслучайно 
в комунистическата държава има пого-
ворка, която богаташите не бива никога 
да забравят: За човек е толкова опасно 
да забогатее, колкото за свинята да за-
тлъстее. Може би и затова собственици-
те на някои други китайски финтех ком-
пании избягват медийни и публични 
изяви - като шефа на интернет гиганта 
Tencent Ма Хуатенг.

Според наблюдатели, държавното 
ръководство се страхува да не се спука 
гигантският балон с дълговете на ком-
паниите и частните домакинства. Раз-
даваните кредити от финтех компании 
като Ant Group тревожат Пекин. Власти-
те се опасяват, че растящата задлъжня-
лост може да предизвика финансова 
криза, а световните рейтингови аген-
ции да понижат кредитния рейтинг на 
страната.

Затова и регулационните органи за-
тягат юздите. В края на декември ръко-
водните мениджъри на Ant Group бяха 
извикани в Централната банка, къде-
то бяха инструктирани да коригират 
„грешки“ в кредитната и застраховател-
ната политика на компанията и предос-
тавяните от нея други финансови услу-
ги.

Без значение дали Джак Ма се е отте-
глил доброволно в имението си на око-
ло 200 километра югозападно от Шан-
хай, или е държан там под домашен 
арест, едно е сигурно: държавата ще за-
силва натиска си над неговата фирмена 
империя, която досега не беше контро-
лирана.

Всички в Китай се  
питат: Къде е Джак Ма?
XПрез октомври той си позволи да критикува китайските власти 

и малко след това изчезна от екраните и социалните мрежи

Снимка от май 2019 година.

Снимки:  БТА

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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П
рез последната една годи-
на министър-председате-
лят Бойко Борисов често 
проверяваше на място как 
върви строителството на 

българската част от газопровода „Тур-
ски поток“, който той нарича „Балкански 
поток". Това породи очаквания за цере-
мония по откриването, когато проектът 
е завършен.

В началото на 2021 година изглежда 
по „Турски поток“ вече минава руски газ, 
но нито има откриване, нито има отго-
вор на въпроса готов ли е изобщо про-
ектът.

Официални отговори няма. Според 
експерти тръбата работи с малка част от 
предвидения си капацитет, а това пра-
ви плановете за връщане на инвестици-
ята от 3 млрд. лева химерни. Очаквани-
те санкции от САЩ срещу фирми, които 
работят по проекта, също добавят не-
яснота. Политици от опозицията вече 
призовават Борисов да обясни какво се 
случва.

По тъмно на Нова година
В първия ден на 2021 г., още пре-

ди зазоряване, президентът на Сърбия 
Александър Вучич се появи в село Гос-
поджинци, близо до Нови Сад, в ком-

панията на руския посланик в Сърбия 
и на генералния директор на компани-
ята „Сърбиягаз“. Те официално откриха 
продължението на газопровода „Турски 
поток“ в Сърбия и съобщиха, че по него 
вече се доставя природен газ от Русия.

Преди да влезе в Сърбия, тръбата ми-
нава по дъното на Черно море, после 
през Турция и накрая през България. За 

да тече газ до Сърбия, това означава, че 
българската част - която се нарича „Бал-
кански поток“ - вече е пусната в експло-
атация и пренася синьо гориво. В Бълга-
рия обаче нито е имало откриване, нито 
премиерът Бойко Борисов е прерязал 
лентичка, както обича да прави за далеч 
по-малки проекти.

Вместо откриване Борисов направи 

друго. Няколко часа по-късно същия ден 
- 1 януари, вече по светло, той се включи 
на живо във Фейсбук от Петрич, където 
„посрещна“ доставките на природен газ 
от Азербайджан. В изказването си той 
бегло засегна „Балкански поток“, както 
е наричано продължението на „Турски 
поток“ през България и Сърбия. Бори-
сов не обясни защо не е присъствал на 
откриването, след като преди често по-
сещаваше строежа на тръбата, за да „ин-
спектира“.

Ден по-късно Вучич и Борисов про-
ведоха телефонен разговор. Според 
съобщението от Белград - те са се поз-
дравили за завършването на „Балкански 
поток". В съобщението от София обаче 
това не се споменава.

Защо Борисов не говори вече за „Бал-
кански поток"? Защо не го открива? И го-
тов ли е изобщо проектът?

„Свободна Европа“ отправи тези въ-
проси към правителствената информа-
ционна служба и получи отговор, в кой-
то се посочва единствено, че „след като 
всички приоритетни проекти бъдат го-
тови, ще бъде направено официално 
оповестяване“.

Готово ли е продължението 
на „Турски поток“

Крайният срок за изграждането на 
продължението на „Турски поток“ през 
България беше средата на декември 
2020 г. Тогава „Свободна Европа“ попита 
пресцентровете на Министерски съвет 
и на Министерството на енергетиката 
дали газопроводът е готов, но не полу-
чи отговори. Същият беше резултатът и 

Въпрос за $3 млрд.: Защо Борисов 
не открива „Балкански поток“

ЕЛИЦА СИМЕОНОВА
„Свободна Европа“

XНерязането на лентички има ли връзка с възможността САЩ да наложат санкции

Сн.: Министерски съвет

Сн.: БТА
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след отправянето на въпроса към двете 
институции и към държавната газопре-
носна компания „Булгартрансгаз“ на 4 
януари - три дни след като Сърбия обя-
ви, че природен газ се доставя по газо-
провода.

На 16 декември „Медиапул“ цити-
ра директора на „Булгартрансгаз“ Вла-
димир Малинов, който съобщи, че из-
граждането на тръбите е завършено и 
че текат процедурите за издаването на 
документи.

Целият проект обаче все още не е го-
тов. Трябва да бъдат пуснати в експло-
атация две компресорни станции – „Ра-
сово“ и „Нова Провадия“ - за да може 
газопроводът да достигне планирания 
си капацитет. Сега той може да доставя 
по-малко от половината от предвиде-
ното максимално количество, обясниха 
експерти.

„Това, че по газопровода тече газ, е 
вън от съмнение. Въпросът е какво ко-
личество газ тече в момента и какво 
максимално количество газ може да 
бъде транспортирано при сегашния вид 
на газопровода“, коментира енергийни-
ят експерт Васко Начев.

„Тръбопроводът е готов, но компре-
сорните станции не са пуснати в експло-
атация, което значи, че големи количе-
ства не могат да бъдат транспортирани, 
защото налягането не е достатъчно.“

Това пряко влияе върху възможност-
та на България да си възвърне инвести-
циите в проекта и според Васко Начев е 
причината правителството да не е опо-
вестило, че проектът е готов, и да не е 
провело официално откриване.

Сега по тръбите на продължението 
на „Турски поток“ може да бъде доста-
вян природен газ за нуждите на Сърбия. 

„Максималното количество, което стра-
ната ползва за година, е приблизително 
2,3 млрд. куб. м. Това означава, че око-
ло 18-20% от предвидения капацитет на 
газопровода е запълнен. А разчетите за 
възвръщаемост са при запълнени 80%“, 
обясни Начев.

Според тези разчети България тряб-
ва да си върне инвестицията в изграж-
дането на продължението на „Турски по-
ток“, която е в размер на около 3 млрд. 
лева, от транзитни такси в рамките на 
20 години и едва след това да може да 
има някакви печалби. Ако количествата 
газ обаче са по-малко от предвидените, 
този план няма да се осъществи.

Анализаторът по енергийните въпро-
си от Центъра за изследване на демо-
крацията в София Мартин Владимиров 
казва, че е неясно дали дори сред пус-
кането в експлоатация на компресор-
ните станции, ще се пренасят по-голе-
ми количества природен газ, защото за 
тях няма очевидни клиенти, а и Унгария 
бави завършването на проекта на своя 
територия.

Мълчанието заради 
санкциите на САЩ ли е

Мартин Владимиров не изключва въз-
можността обявените от САЩ санкции 
върху „Турски поток“ да „доведат до пре-
кратяването или поне до сериозно заба-
вяне“ на довършителните дейности по 
проекта.

„Причината е, че компаниите, участ-
ващи в проектите, между които и аме-
риканската компания „Солар“, която 
доставя турбините за компресорните 
станции на „Турски поток“, рискуват да 
загубят възможността да работят на 
американския пазар или с други амери-

кански компании. Между фирмите стро-
ители е и италианската „Бонати“, която е 
една от най-големите строителни фир-
ми в сектор енергетика в Европа и по 
света. Потенциално попадане в черния 
списък на САЩ би било самоубийстве-
но за акционерите в тези компании“, ко-
ментира той.

Експертът обяснява отбягването на 
темата от представителите на правител-
ството с факта, че завършването на газо-
провода въпреки санкциите на САЩ би 
могло да доведе до влошаване на отно-
шенията с Вашингтон. Конгресът даде 

право на Държавния департамент да на-
лага санкции на фирми, които работят 
по „Турски поток“ и „Северен поток 2“.

„Опитът за снишаване и отвличане 
на вниманието с ПР акция на „посреща-
не“ на азерския газ на гръцката граница 
трудно би заблудил някого във Вашинг-
тон.“

От друга страна, потенциално спира-
не на проекта би означавало сериозни 
сътресения в отношенията с Русия, по-
сочва Владимиров.

Премиерът Бойко Борисов обвърза 
откриването на продължението на „Тур-
ски поток“ със завършването на другите 
приоритетни енергийни проекти. Това 
включва и интерконектора с Гърция – 
отделен проект, който ще позволи ди-
версифицирането на енергийните дос-
тавки в България.

Тези проекти не са пряко обвързани 
в изпълнението си. Докато продълже-
нието на „Турски поток“, което обслуж-
ва целите на руската енергийна полити-
ка, вече функционира, интерконекторът 
между България и Гърция, който има 
подкрепата на САЩ, не е готов и веро-
ятно няма да бъде готов дори до края на 
тази година, казва Мартин Владимиров.

България осигурява почти 3 млрд. 
лева, с които плаща за построяването на 
газопровода. Основният изпълнител на 
строителството в България е саудитска-
та компания „Аркад“, която се ръководи 
от руски граждани, които наеха за по-
дизпълнители основно руски фирми, а 
тръбите са произведени в Русия. 90% от 
капацитета на бъдещия газопровод за 
следващите 20 години са резервирани 
от дъщерни фирми на „Газпром“ и швей-
царската МЕТ, съобщи „Булгартрансгаз“ 
в началото на 2020 г.

Откриването на продължението на 
„Турски поток“ в Сърбия и отсъствието 
на българския премиер на церемония-
та предизвика реакции от политически 
партии в България.

Съпредседателят на извънпарламен-
тарната опозиционна коалиция „Де-
мократична България“ Христо Иванов 
коментира, че премиерът не е открил 
официално българския участък от газо-
провода „Турски поток“, защото той „го 
изобличава като лъжец“.

„Няма газификация на Северозападна 
България, няма реална диверсификация 
на източниците, рискуваме допълнител-
ни загуби“, добави Иванов.

„Няма обяснение защо се прави това 
и затова Борисов го е срам да дойде да 
открие този обект“, каза Христо Иванов 
във вторник в излъчване на живо във 
Фейсбук от района на компресорната 

станция край Расово.
Депутатът Таско Ерменков от БСП, коя-

то е основната опозиционна партия в 
парламента и подкрепя съществуването 
на газопровода, определи отсъствието 
на Борисов от откриването на газопро-
вода като „опит за шикалкавене и сни-
шаване“.

„Такава политика на правителството 
на България, когато става дума за таки-
ва проекти, свързани с инфраструктура, 
енергийна сигурност и национална си-
гурност – опитите да шикалкавиш пред 
партньорите си от Русия и пред съю-
зниците си от САЩ е неприемлив и по-
ставя България в неизгодна светлина на 
несериозен партньор и съюзник и ми се 
струва, че по този начин авторитет на 
международната сцена не се печели“, ко-
ментира депутатът, който е председател 
на съвета по енергетика на левицата.

Сн.: БТА

Политическите реакции

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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у нас. За Америка още нямам цифри, но из-
глежда, че повечето хора там са възмутени, 
унизени, отвратени. Защо е така ли? Наши-
те избухнаха заради произвол на прокура-
турата, а основното им искане беше вър-
ховенството на правото и, впрочем, тъкмо 
затова организаторите им толкова внима-
ваха да не прекрачат отвъд допустимото. 
Обратно, тръмпианският щурм дойде, след 
като десетки съдилища отхвърлиха като 
неоснователни оспорванията на изборния 
резултат - и накрая загубилият Тръмп при-
зова към действия. Затова думата „граж-
дански протест“ май не подхожда за онова, 
което се случи - предпочитат да го наричат 
бунт, бунт за власт на тълпата.

И все пак: кой казва дали протестът е за 
ценности или за едната власт? Според на-
шите управници в България всичко си е 
наред и единственото, което искат Трио-
то, Манолова, Иванов, Трифонов, е власт. 
Тръмп пък подкокоросва своите привър-
женици (които му вярват като религиозна 
секта на своя гуру), че изборите са открад-
нати, а законите - погазени. Всеки е прав за 
себе си, така ли?

За да има демокрация, обществата тряб-
ва да удържат една трета, неутрална по-
зиция, която да отсъжда къде е истината. 
Медийната радикализация прави това все 
по-трудно днес. И все пак в Америка се на-
мериха хора, които да предпочетат страна-
та пред партията си - като започнем от ви-
цепрезидента Пенс, който отказа да участва 
в заговора по отмяна на избора, като минем 
през съдиите, генералите, бившите прези-
денти от двете партии и стигнем до много 
републикански депутати, които решиха да 
жертват бъдещата си кариера в партията на 
Тръмп, за да изпълнят дълга си към консти-
туцията. Дали в България има такава трета, 
независима позиция - в това малко се съм-
нявам. Не само защото интелигенцията ни 
по традиция е зависима от трохите, които 
й подхвърля властта, но и защото тук прос-
то си нямаме доверие, за каквото и да става 
дума. „Всинца са маскари“ при нас важи не 
само за управниците, както е мислил Бая ви 
Ганьо, но и за журналисти, анализатори, со-
циолози, съдии, активисти.

За да будят съчувствие, протестиращите 
в нашия медиен свят в никакъв случай не 
бива да са застрашителни. Силен трябва да 
е законът, за който се борят, не мускулите 
им. Разпасаните простаци в Капитолия на-
несоха много тежък удар върху престижа 
на Републиканската партия, която уж бяха 
дошли да защитават. Обратно, семейства-
та с деца, излезли на жълтите павета в Со-
фия, интелигентните младежи от чужбина, 
дошли да се борят за една друга България, 
пък и няколкото пребити момчета от поли-
цията - всички те зададоха символните ос-
нови на гражданската съпротива за години 
напред. Не че и тук нямаше изкушения за 
щурм, за извличане на депутатите за коси-
те, но за щастие ги удържаха.

Демокрация - това значи мирно преда-
ване на властта. Според учението на Ган-
ди, съпротивата срещу неправдите почи-
ва върху „сатяграха“: мирно, но упорито да 
се държиш за истината. Това неусетно се е 
превърнало в норма за съвременния свят. 
Гражданските протести - неотменен еле-
мент на демократичния ред - успяват имен-
но благодарение на неагресивното дейст-
вие. Мирно, но упорито. Видяхме го при 
новата българска демокрация, но не при 
старата американска. Да вземат и те да се 
научат на нещо от нас.

ИВАЙЛО 
ДИЧЕВ

Да вземат и 
американците да научат 
нещо от българите

Два протеста: в малка, бедна България 
и в световната суперсила Америка. И два-
та бяха мотивирани от недоверие към ин-
ституциите, и двата стигнаха до гражданско 
неподчинение и сблъсъци с полицията. Но 
ако първият беше приет по света и дори от 
местните си противници като събуждане на 
гражданското общество, вторият еднознач-
но бе определен като позор, като катастро-
фа на демокрацията...

Българските протести блокираха пъти-
ща, счупиха по някой прозорец, думкаха по 
автомобили, а някои - може би провокато-
ри - се посбиха с полицията. Но истинско-
то насилие беше овладяно. Във Вашингтон 
се случи нещо, което накара коментаторите 
да повтарят стотици пъти фразата „никога 
не съм виждал такова нещо“. Загинаха пети-
ма души, обезвредени бяха две самодел-
ни бомби, тълпата принуди депутатите да 
се крият под седалките, вицепрезидентът 
беше отведен в бункер, а процедурата по 
избора беше спряна. С една дума: нанесен 
беше удар в самото сърце на институции-
те. Ако трябва да сравняваме това, което се 
случи във Вашингтон, то прилича на щурма 
на Партийния дом от началото на демокра-
цията - едно поругаване на „храма“, типично 
за фрустрирани от дълги години на дикта-
тура общества.

Спомняте си и колко конспиративни те-
ории предизвика тогава онзи щурм: мно-
го хора са убедени, че го организира сама-
та комунистическа партия отвътре, за да се 
отърве чрез пожара от архивите си. Подоб-
ни подозрения изникнаха сега и в Америка: 
как така най-мощната военна сила не успя 
да опази центъра на властта си? Защо при 
протестите на „Black lives matter“ Капито-
лия беше обградена с въоръжени до зъби 
гвардейци, а сега там само щатните охрани-
тели на сградата няколко часа се мъчеха да 
удържат тълпата? Дали пък цялата работа 
не беше организирана от самия Тръмп, за 
да спре избора и да въведе извънредно по-
ложение?

Сравнението с нашата 1990-а ме връща 
към онази дива нощ, когато из улиците на 
София тичаха хора, нарамили плячкосани 
компютри и факсове. Кадрите от Капитолия 
бяха по друг начин удивителни: револю-
ционери тръмпианци се разхождаха меж-
ду статуи и картини, развяваха знамена на 
Конфедерацията и качваха крака по бюра-
та на депутатите, като през цялото време не 
спираха да се снимат с мобилните си теле-
фони - малко като екскурзианти, вкусващи 
екзотични изживявания. И ако нашите ма-
родери навремето не бяха заловени, надя-
вам се тези снимки, споделени в социални-
те мрежи, да подпомогнат американската 
полиция.

Протестите изглеждат легитимни, когато 
стъпват върху някакви ценности. Две трети 
от българите подкрепяха летните протести 

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

„Корнелия Нинова се оказа 
много агресивна, много 
първосигнална и много 
злобна жена.“

Така кметът на Перник 
Станислав Владимиров 

коментира изключването на 
Георги Гергов от БСП

„Борисов е довереното лице на Ердоган, 
който поздрави конференцията на ДПС.“.

Президентът Румен Радев в коментар на 
новината, че ДПС няма да го подкрепи за 

втори мандат

„Това не е Америка, заради която баща ми 
избяга от България.“

Холивудската актриса Рита Уилсън, съпруга 
на актьора Том Ханкс, в емоционален 

коментар за случващото се в САЩ през 
последната седмица

„Мъжкото хоро е преживяло 
турското робство, ще 
преживее и коронавируса.“

Вицепремиерът Красимир 
Каракачанов подкрепи 

решението на кмета на 
Калофер да позволи леденото 

хоро за Богоявление въпреки 
мерките срещу COVID-19

„И аз мога да му кажа, че е ортак с Черепа.“
Така премиерът Бойко Борисов коментира 

изявленията на президента, че е „ортак с Делян 
Пеевски в бизнеса и политиката“

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

кв. м от паркинг на бол-
ница в Неапол пропад-
наха на 20 метра дъл-
бочина и образуваха 
огромен кратер. Свиде-
тели разказват за силен 
тътен и облак, а няколко 
коли са пропаднали в дуп-
ката. В болницата е имало 
отделение за пациенти с 
COVID-19, което ще бъде 
затворено временно за-
ради липсата на топла 
вода и ток.

208 км/ч 

2000

вдигна автомобил на 
Подбалканския път и 
бе заснет от камера на 
Пътна полиция. Кола-
та се е движела със 118 
км/ч в час над ограниче-
нието. Издаден е елек-
тронен фиш. Глобата, 
предвидена в Закона за 
движение по пътища-
та за това нарушение, е 
1250 лева. През праз-
ничните дни в района са 
засечени са 459 наруше-
ния на скоростта.

ще плати 
американ-
ският кон-
церн Боинг 
по делото за ка-
тастрофите със са-
молетите „737 Макс“. 
Самолетите „737 Макс“ 
са спрени от движение в 
целия свят от март 2019 година 
след две тежки катастрофи, които 
отнеха живота на общо 346 души. 
Споразумението е с министерство-
то на правосъдието на САЩ.

$2,5 млрд. 

спечели български шофьор на 
камион от моментна лотарий-
на игра във Франция. Българи-
нът си купил печелившия билет 
от магазин на минаване през Сен 
Приест, предградие на Лион. Ко-
гато изтъркал талона, който ку-
пил за 5 евро, той установил, че 
печели 100 хиляди пъти по-голя-
ма сума - 500 хиляди евро.

€500 000 

https://www.brookhavenmarket.com/
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Ф
урмите са един от най-
древните плодове, позна-
ти на човека. Добиват се 
от плодовете на финико-
вите палми и се отглеждат 

от хиляди години в пустинните местно-
сти на Северна Африка и Близкия изток.

Освен че имат приятен вкус, те са мно-
го полезни за мъжете по отношение на 
контрола на нивата на кръвната захар, 
подобряване на мозъчната функция и 
ерекцията.

Известно е, че фурмите са били кул-
тивирани от древните египтяни. От тях 
са правили вино преди повече от 5000 г. 
Древните евреи пък, освен вино от фур-
ми, правели още и оцет, хляб и сладки-
ши, използвали плодните костилки за 
угояване на добитъка, а дървесината - 
за направата на прибори. Римските тър-
говци разпространяват финиковата пал-
ма в Югозападна Азия, Северна Африка 
и Испания. Достига до Мексико и Кали-
форния през 1765 г. благодарение на ис-
панците.

Ползите от плодовете са неоспорими, 
тъй като съдържат голямо количество 

минерали, полезни фибри, антиокси-
данти. Също така фурмите съдържат ви-
тамини В6, А и К, както и калций и желя-
зо, фосфор и манган.

Учените са доказали, че съдържат 
аминокиселини и различни видове фи-
бри, които допринасят за бързото ус-
вояване на храната. Ето защо помагат 
в борбата с чревните разстройства, а 
също така насърчават растежа на полез-
ните чревни бактерии.

Помагат за 
по-добро зрение

Фурмите са източник на 
витамин А, който пома-
га и защитава рого-
виците. Те също са 
богати на лутеин 
и зеаксантин, 
две малко из-
вестни храни-
телни веще-
ства, които 
п о з в о л я в а т 
на очите да 
ф и л т р и р а т 
вредното изла-
гане на светлина 
и предпазване от 
макулна дегенера-
ция, което води до за-
губа на зрението.

При редовната им консума-
ция, в рамките на установената норма, 
този процес може да предпази от мо-
зъчно възпаление. Също така, като ядем 
плодовете, можем да се предпазим от 
болестта на паркинсон и от алцхаймер. 

При проучвания върху животни стана 
ясно, че фурмите могат да намалят ак-
тивността на бетаамилоидните проте-
ини, които провокират появата на пла-
ки в мозъка.

В допълнение към тези полезни свой-
ства, фурмите са в състояние да мини-
мизират нивото на оксидативен стрес, 
което от своя страна може да провоки-
ра появата на сърдечносъдови заболя-
вания.

Заздравяват костите
Фурмите съдържат химичния 

елемент бор, който поддър-
жа костите здрави. В тях 

има и минерали като 
фосфор, калий, 

калций и магне-
зий, които се 
намират в су-
шените пло-
дове и се бо-
рят успешно с 
болести като 
остеопороза.

У к р е п в а т 
имунитета, по-

нижават умо-
рата, повишават 

издръжливостта и 
концентрацията, а ос-

вен това способстват за на-
маляването на лошия холесте-

рол,

предпазват и зъбите 
от кариес

Яденето на сушени фурми може зна-

чително да намали риска от инсулт или 
атерогенеза. За нормализиране на сър-
дечната функция се препоръчва да се 
пие сироп от фурми поне два пъти сед-
мично.

Тъй като плодовете на финиковото 
дърво съдържат цинк, витамин В6, ес-
традиол, всички тези компоненти могат 
да увеличат подвижността на спермато-
зоидите в мъжкото тяло. Съответно до 
известна степен сушените фурми пома-
гат за решаването на еректилните про-
блеми при мъжете. Но си струва да се 
помни, че при еректилна дисфункция е 
най-добре да посетите първо лекар.

Фурмите – 
суперхраната  
за мъжете

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Плодовете на финиковото дърво значително 
намаляват риска от инсулт и алцхаймер

http://www.bulstate.com/
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„Само Шанел No 5". Така от-
говаря Мерилин Монро 
на въпроса какво облича 
в леглото. Парфюмът, кой-
то е обезсмъртен в киното 

и чиито рекламни лица са били Катрин 
Деньов и Никол Кидман, е един от най-
известните и най-продаваните в света, 
макар и да навършва 100 години.

Габриел Шанел, която нарушава дог-
мите за женския гардероб, предлага 
през 1921 г. парфюм, който е не по-мал-
ко новаторски.

„Името му, ароматът, чистите прави 
линии на флакона допринасят той да 
стане символ на Лудите години. С име-
то - обикновена цифра, която обознача-
ва избраната проба, Шанел къса с тради-
циите и навлиза в абстрактното“ - каза 
Жули Дейдие, която отговаря за истори-
ческото наследство в модната къща.

Габриел Шанел иска нещо различно 
от флоралната и природна традиция от 
19-и век и замисля

аромата „с мирис на жена“
като рокля висша мода.

„Изкуствен парфюм, повтарям изкуст-
вен, като рокля, т.е. произведен. Аз се 
занимавам с шиене. Не искам нито роза, 
нито момина сълза. Искам парфюм с ня-
колко съставки“.

Парфюмерийният експерт Ернест Бо, 
който е натоварен с тази задача, създа-
ва композиция, която не възпроизвежда 
съществуващ в природата аромат.

„Номер 5“ мирише на Шанел. Той се 
разпознава веднага по атипичния аро-
мат, който се дължи на много синтетич-
ни молекули, алдехиди, които внасят 
свежест с флорални нотки и му прида-
ват „абстрактна“ страна.

Чистата линия на флакона в черно и 
слонова кост е променена леко през го-
дините, но запазва вечната си простота. 
Тя е коренно противоположна на харак-

терната за епохата пищност на презента-
цията.

„Влагам всичко в парфюма, нищо в 
презентацията“ - заявява Габриел Ша-
нел.

В реклама във в. „Ню Йорк таймс“ от 
1928 г. парфюмът е сравнен с

„младежките и модерни“
тоалети на дизайнерката.

За друга реклама в американски спи-
сания през 1937 г. Габриел Шанел реша-
ва да е лице на парфюма.

Към снимката й, направена от фото-
графа Франсоа Колар през 1937 г. в х-л 
„Риц“, е добавен текстът „Габриел Шанел 
е преди всичко актриса по душа. Роклите 
и парфюмите й са създадени с перфек-
тен драматичен инстинкт. „No 5“ е като 
нежна музика, която подчертава любо-
вен акцент. Той разпалва въображение-
то и оставя незаличима следа в спомени-
те на действащите лица“.

През следващите десетилетия киното 
и актрисите го използват много, което 
допринася за реномето му на „парфюм 
на парфюмите“ и го прави един от най-
продаваните в света.

Снимка на Мерилин Монро, която се 
парфюмира с „No 5“, е използвана за 

рекламата му през 2013 г. Лица на 
парфюма са били също Сузи Пар-

кър, Катрин Деньов, Карол Буке, 
Никол Кидман, Марион Коти-

яр.
Габриел „Коко“ Шанел - 

легендарната дизайнер-
ка, считана за една от 
най-влиятелните фигури 

в модата на 20-и век, умира 
внезапно в апартамента си в хотел 

„Риц“ в Париж на 10 януари преди 50 го-
дини.

Жената, чиито модни решения все още 
оформят това, което носим днес, напуска 
този свят в 21 часа на 10 януари 1971 г.

Въпреки че е неделя, 87-годишната 
Коко Шанел работи над нова колекция, 
показана

две седмици 
след смъртта й

Перфекционистка до самия си край, 
дизайнерката е видяна ден по-рано от 
служители в модната й къща на улица 
„Камбон“ да проверява и най-дребните 
детайли, да избира платове, да инспек-
тира всяко копче.

Франс прес съобщава новината за 
смъртта й посред нощ: „Мадмоазел Коко 
Шанел почина в неделя вечерта в Па-
риж“.

Създателката на малката черна рок-
ля освобождава жените от тиранията на 
викторианските корсети, като за целта 
заимства либералността от мъжките гар-
дероби.

И докато костюмите от туид, двуцвет-
ните обувки и чантите й са синоним на 
френската елегантност, Коко Шанел има 
и друга, по-тъмна страна - мнозина във 
Франция я обвиняват в сътрудничество 
с нацистите по време на окупацията на 
страната през Втората световна война.

Това обяснява защо едва миналата го-
дина в Париж е открита първата голяма 
изложба, посветена на творчеството й.

Внезапният край на Коко Шанел шоки-
ра приятелите и служителите й, тъй като 
в дните преди него нищо не предвещава 
настъпването му.

На следващата сутрин служителите в 
модната й къща си припомнят бързина-
та, с която тя върши работата си през по-
следните дни. „Сякаш е имала предчувст-
вие и е искала да подготви всичко, преди 

да си отиде“, казва един от тях.
Със стройния си силует, перлена огър-

лица

„вечната“ сламена шапка
и неизменната цигара, Коко Шанел е по-
зната гледка в хотел „Риц“, който нарича 
свой „дом“ от 1937 г. Апартаментът й на 
втория етаж, издържан основно в чер-
но и бяло, гледа към площад „Вандом". 
Дизайнерката рядко приема посетите-
ли. Коко Шанел разпорежда никой да не 
бъде допускан в апартамента й след ней-
ната смърт. Само семейството - две пле-
меннички и племенник, получават пра-
вото да я почетат.

След смъртта на Шанел почит към нея 
отдават дори тези, към които дизайнер-
ката не е скривала презрението си. Сред 
тях е Пако Рабан, когото Коко нарича 
„шлосера“.

В сряда, 13 януари, няколко хиляди 
души се събират пред църквата „Света 
Мария Магдалена“ в Париж за поклоне-
нието й.

Присъстват повечето големи имена на 
висшата мода, но не и често критикува-
ният от Коко Шанел Пиер Карден.

Сред присъстващите са модни журна-
листи, клиенти, всички 250 служители на 
модната й къща.

Всички те отдават почит към Коко Ша-
нел - сирачето от скромен произход, 
жената с множество нещастни любови, 
една от първите дами, дръзнала да скъ-
си косата си, защото я „дразни“, създател-
ката на „парфюма на века“ „Шанел Nо 5“.

Гробът на Коко Шанел в Лозана, Швей-
цария, се превръща в място за поклоне-
ние на почитателите на модата.

Лейбълът на Шанел в крайна сметка е 
превърнат от Карл Лагерфелд в бизнес, 
оценен на 100 милиарда долара.

На 10 януари се навърши и половин век  
от смъртта на легендарната Коко

„Chanel No 5“:  
100 луди години

Снимкa: forcmagazine.com

Снимкa: Flickr



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

13 - 19 януари 2021 г.36

„Зомби Джоли“, която учуди 
света с външния си вид, бе 
осъдена на 10 години за-
твор от ирански съд. 19-го-
дишната звезда в социал-

ните мрежи в страната Сахар Табар се 
прочу с това, че се преобрази в зомби 
версия на холивудската актриса Андже-
лина Джоли.

Славата й изгря още през 2017 годи-
на, когато като инстаграм звезда се на-
реди сред новините по първите стра-
ници на иранските медии. Сега обаче за 
нея пишат не само в Родината й.

След шумното дело срещу нея днес 
„Зомби Джоли“ е на свобода под га-
ранция. Обвиненията срещу нея са, че 
с проявите си в Instagram богохулства, 
подбужда към насилие, получаване на 
доходи чрез неподходящи средства и 
насърчаване на корупция сред младите.

А основното, което момичето прави, е 
да публикува снимки, които предизвик-
ват коментари как е постигнат зомби-
подобният й вид, разказва webcafe. Са-

мата тя твърди, че използва тежък грим 
плюс ефекти и редакция на снимките. 
Много от последователите й обаче се 

уплашиха, че си е правила различни и

много хирургически 
интервенции

както и че се е подложила на драстично 
отслабване.

Феновете й в Instagram, които 
са над 480 000, така и не й по-
вярваха, че е здрава, тъй 
като Сахар Табар така и 
не публикува снимка 
как изглежда, без да 
е в ролята на „Зомби 
Джоли“.

От миналата годи-
на Сахар Табар бе в за-
твора, където чакаше 
присъдата си, а Instagram 
профилът й бе затворен. 
Арестуването й накара много 
правозащитници да се застъпят за нея. 
След обществено недоволство и меди-
ен натиск срещу задържането й, в край-
на сметка съдията склонява Та-
бар да излезе под гаранция.

През април базирани-
ят в САЩ Център за пра-
вата на човека в Иран 
(CHRI) обяви, че тий-
нейджърката е била 
на командно диша-
не след заразяване 
с COVID-19 в затвора. 
Иран бе една от ранни-
те горещи точки на панде-
мията и според застъпниците 
на момичето за нея не е била поло-
жена адекватна грижа.

Днес обаче тя е вече е здрава и на 
свобода. Или поне физически.

Породиха се съмнения за психичното 
здраве на девойката, след като медицин-
ските доклади по делото показаха, че тя 
е посещавала психиатрични болници и е 
страдала от психично заболяване.

Ако това е така обаче, 10-годишната 
присъда не изглежда обяснима. Власти-
те, посредством управлявани от прави-
телството медии, обявиха и че арестът 
й е дошъл след „многобройни искания 

от обществеността“ тя да бъде задържа-
на. Това поражда

силни съмнения 
за мотивите

на задържането и дали цялата истина 
достига до обществото.

Случаят става още по-заплетен, след 
като Иранската държавна телевизия из-
лъчи кадри с истинското й лице, от кое-
то поне става ясно, че момичето не се е 
подложило на безброй пластични опе-
рации или нездравословни диети.

Затова пък вместо видео от интервю, 
телевизията публикува само цитати от 
нейни „самопризнания“ и „разкаяние". 
Приписват й се думи като това, че е тър-
сила славата на Instagram, тъй като „ис-
кала да бъде известна още от дете“.

„Киберпространството беше лесен 
начин. Беше много по-лесно, отколко-
то да станеш актьор. Сигурно е, че вече 
дори няма да инсталирам Instagram на 
телефона си, камо ли да имам страни-
ца“, цитирана е да казва още Табар.

Твърди се и че майка й опитвала да я 
спре да променя външния си вид, но въ-
преки това тийнейджърката продължи-
ла да търси харесвания.

„Видях, че хората следят това, което 
правех, и

когато харесванията 
нараснаха

почувствах, че постъпвам правилно“, 
цитират я да казва. Думите й са съпро-
водени с коментар, че като „единствено 
дете на разведена двойка и израснала с 
майка си, тя можеше вече да е в универ-
ситет, ако не бяха нейните странни он-
лайн персона и слава“.

Това т.нар. разкаяние предизвика го-
лямо съчувствие сред предишните й по-
следователи, но и скептицизма на иран-

ския активист Масих Алинежад, 
който живее в САЩ и е най-

яростният застъпник за 
освобождаването на ин-

тернет звездата.
Правозащитните ор-

ганизации отдавна 
твърдят, че Иран има 
дълъг опит в излъчва-

нето на инсценирани 
признания в управлява-

ните от правителството 
телевизионни канали.

Аmnesty International неед-
нократно призовава Иран да спре да 
излъчва подобни „признания“, заявя-
вайки, че „нарушават правата на подсъ-

димите“.
Самият Алинежад пома-
га доста за това случа-

ят на иранската звезда 
да достигне до повече 
хора. Стига се дотам, 
че дори Анджелина 
Джоли е призована да 

апелира за освобожда-
ването на момичето. А 

връзката с холивудската 
звезда не е голяма, освен 

че се предполагаше, че ин-
стаграмърката иска да прилича на 

нея. Всъщност, ако може да се вярва на 
онова, което иранската телевизия каз-
ва, Сахар Табар всъщност била вдъхно-
вена от анимацията на Тим Бъртън „Бул-
ката труп“.

Но правозащитниците са убедени, че 
делото срещу тийнейджърката е опит 
за „публично порицание“ срещу подко-
паването на приетите в Иран ценности. 
И приемат като успех нейното освобож-
даване. Но делото срещу нея за тях е 
тревожен сигнал срещу свободното из-
разяване в ислямската страна.

„Зомби Джоли“, която 
Иран прати в затвора
XInstagram звездата бе осъдена за богохулстване 

и насърчаване на корупцията сред младите

https://www.russianschool.com/
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Е
дна звезда на Instagram обяви 
публично, че е спала с шефа на 
социалната медия, и бе наказа-
на за това. А дотогава Кендра 
Съндърланд има бляскаво 

бъдеще пред себе си в бранша, в кой-
то е избрала – порното. Летящ старт на 
25-годишната жена й дава клип, в който 
мастурбира насред библиотека на Уни-
верситета в Орегон.

Кендра има и суперуспешен акаунт в 
Instagram, който трупа над 2,2 млн. по-
следователи, но изведнъж е спрян от 
модерацията на социалната мрежа за-
ради „непристойното поведение“ на 
порноактрисата. Голи снимки, послед-
вани от лъжи, че Съндърланд е спала с 
директора на Instagram, са в основата на 
този казус.

В средата на ноември Кендра пуска

няколко свои 
горещи кадъра

на които е гола от кръста нагоре. Сним-
ките са кристално ясни, което ги пра-
ви в разрез с правилата на платформа-
та. Instagram забранява публикуването 
на всякакво съдържание, което съдър-
жа голота, независимо дали обектите са 
пълнолетни и дали са снимани напълно 
доброволно, припомня webcafe.

По принцип модерацията на сайта от-
странява изключително бързо неподхо-
дящите кадри, най-вече защото изкуст-
веният интелект засича доста ефективно 
голи женски гърди и мъжки интимни 

части. Снимките на Съндърланд обаче 
някак си остават онлайн и започват да 
събират коментари, които валят лави-
нообразно.

Голяма част от подмятанията са от 
последователи, които хвалят пищните 
форми на Кендра и подробно описват 
какво биха й сторили, ако тя е до тях.

Между възбудени мъжки писания се 

прокрадват и немалко въпроси как въ-
обще тези снимки не са все още пре-
махнати, въпреки че на тях безспорно и 
твърде явно се виждат голите гърди на 
еротичната звезда.

Кендра отговаря в коментарите, че ка-
дрите стоят, защото „духа на изпълни-
телния директор“ на платформата.

Но и това смело твърдение не успява 

да привлече вниманието на модерато-
рите, макар че директорът - Адам Мос-
ери - е женен мъж с три деца и

с репутация 
на примерен съпруг

Фактът, че никой не поглежда към 
профила на Съндърланд и към случва-
щото се там, й дава допълнителна доза 
смелост.

Така на 9 декември Кендра публикува 
в Instagram свое видео, в което отново е 
напълно гола от кръста нагоре. Този път 
тя си играе с дилдо и имитира френска 
любов, като в същото време се фука, че 
акаунтът й още не е изтрит и че това е 
защото има интимни взаимоотношения 
с Мосери.

„Тук съм и никъде няма да ходя“, кате-
горично заявява още блондинката.

В същото време даже и профилната 
снимка на порноактрисата е в разрез 
със забраните за голота в социалната 
мрежа. При опит тя да бъде докладва-
на към модератор, потребителите полу-
чават отговор, че нарушение всъщност 
няма, което кара някои от тях да се чу-
дят дали в приказките на Кендра няма и 
доза истина.

Колко струва „да спиш“ 
с шефа на Instagram
XИсторията на една порнозвезда с 2,2 млн. 

последователи в социалната мрежа

Адам Мосери 

Сн.: Flickr

Сн.: Twitter

Сн.: Twitter

https://cabinetleader.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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Н
а 73-годишна възраст по-
чина известният български 
актьор Филип Трифонов. И 
той се присъедини към Не-
бесния театър, където пре-

ди година отидоха и други театрални и 
филмови български величия – Стефан 
Данаилов, Стоянка Мутафова, Иван Лас-
кин, Йосиф Шамли, Васил Димитров...

„Мъчно ми е, свлякъл се е точно пре-
ди да вземе внучката си от кънки. Отиде 
си татко... не мога да повярвам“, сподели 
синът на големия актьор Мартин.

Филип не се е оплаквал от нищо здра-
вословно, което да буди притеснение, 
като спазвал изключително стриктно и 
противоепидемичните мерки, за да не 
се зарази с коронавирус.

Трифонов изигра главни роли в зна-
кови за българското кино филми като 
„Момчето си отива“ и „Оркестър без 
име“. Една от първите му роли на голям 
екран,

още преди 
да завърши академията

е тази на Ран в „Момчето си отива“ през 
1971 г., в който си партнира с голяма-
та Невена Коканова, а репликата „Една 
боза от 6 стотинки“ се превръща в ем-
блематична.

Сред театралните изяви на актьора 
са постановките „Аудиенция“, „Секънд 
хенд“, „Западна Германия – отечество 
мое“, „Тя“, „Правостояща комедия“, „Де-
тектор на лъжата“, „Тестостерон“.

Aктьoрът e рoдeн нa 4 май 1947 г. 
Учи aктьoрcкo мaйcтoрcтвo във ВИ-
ТИЗ в клaca нa Aпocтoл Кaрaмитeв. Имa 
учacтиe в нaд 30 филмa, мeжду кoитo 

„Прeбрoявaнe нa дивитe зaйци“, „Кaтo 
пeceн“, „Гaрдeрoбът“, „Инcтрумeнт ли e 
гaйдaтa?“, „Oркecтър бeз имe“, „Лaвинa“, 
„Зaбрaвeтe тoзи cлучaй“, „Eшeлoнитe“ и 
др.

Той беше единственият актьор, който 
напусна театър „София“ заради несъг-
ласие с репертоара му, и отиде да кара 
такси, а след това да работи в строител-
ството в Германия.

За там той заминава малко след демо-
кратичните промени в България след 
1989 г. и две години се препитава с дей-
ности, далече от киното и театъра –

работи като хамалин, 
товари, разтоварва

и транспортира мебели. Издига се до 
шофьор на камион и пътува из цяла Гер-
мания. Радва се на задръстванията по 
аутобаните, защото се плаща почасо-
во, и времето, прекарано в „тапа“, също 
влизало в сметката. Искал да „извади“ 
пари, но и да покаже на западняците, че 
българите не са мързеливи.

След като се връща в България, ста-
ва шофьор на такси. Клиентите често 
разпознават някогашната кинозвезда, 
той не се притеснява от това, но виж-
да, че на тях им става тъжно. Българско-
то кино по това време го няма, не след 
дълго той отново се връща към театъра.

Филип си тръгна огорчен
от отношението на държавата към него 
след отказа на службите да му опреде-
лят лична пенсия.

„Чакат ме да умра и тогава да ми 
обърнат внимание. Нямам ли и аз пра-
во като други артисти да се надявам на 
персонална пенсия приживе? Подадох 
сам заявление за допълнителна пенсия, 
но не знам дали изобщо ще доживея да 
ме включат в своя списък“, обясни тога-
ва Трифонов.

Въпреки студа и коронавируса много 
хора дойдоха в храма „Св. Седмочисле-
ници“, за да се простят с Филип Трифо-
нов и да го изпратят в последния му зе-
мен път.

„Той изживя един достоен и изпра-
вен живот. Не само с ролите му, които 

са прекрасни, а с това, че изживя живо-
та си като изправен човек, и няма да си 
отиде само момчето.

Изпратиха го много приятели и любо-
вта на зрителите, на поколения наред, 
които ще гледат неговите филми. Филип 
много помагаше на приятелите си, но 
невинаги получаваше помощ“, сподели 
режисьорът Евгений Михайлов.

„Наблюдавах го как играе в „Момчето 
си отива“ и се разплаках. Филип нямаше 
текст в „Оркестър без име“, а играеше 
толкова плътно и съдържателно. Това го 
може само големият актьор. Да разказ-
ваш смешно-тъжни неща и с тъга да раз-
казваш смешни истории, да го показваш 
на филм, това го може само големият…

Отиде си и част 
от моя живот!“

каза актьорът Георги Мамалев, с кого-
то Филип си партнира в оркестъра без 
име.

„Светъл човек, невероятен. Достоен 
пред себе си и пред нас“, спомни си ре-
жисьорът Теди Москов.

XТой изживя живота си като изправен човек, сбогуваха се с него колегите му

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Момчето си отиде: Сърцето 
„предаде“ Филип Трифонов

Актьорът като Филип - китаристът в оркестъра 
без име.
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де децата в една ферма. Там слага пред 
една крава едно буре с вода и едно с 
водка. И отново пита:

- Кравата пие от водата и не помирис-
ва даже водката. Kакъв е изводът? Иван-
чо веднага е готов с отговора:

- Който не пие водка, е говедо.

  
Една блондинка кани своя приятел-

ка на гости. Слага кафе и двете започват 
да си приказват. Изведнъж едната блон-
динка казва:

- Гледай сега - като натиснеш копчето, 
за да загасиш лампата, и тя изгасва, а ти 
знаеш ли къде отива токът?

- Не - отговаря другата.
Първата изгасва лампата, отива до 

хладилника и отваря вратата му. С въз-
торг казва:

- Ето виж, че токът отива в хладилни-
ка, за да се съхранява!

  
Одърпан просяк иска пари от Шер-

лок Холмс. Холмс възмутено отказва да 
даде милостиня и го подминава.

Д-р Уотсън пита:
- Но защо, Холмс? Защо не даде ня-

колко пенса на бедния човек?
- Беден ли? В портмонето му има 124 

лири и 60 пенса!
- Не може да бъде? Откъде знаеш?
- Ако не вярваш, дай да ги преброим 

заедно...

  
Говорят си двама наркомани:
- Ей, вчера се запознах със страшна 

мадама. Поприказвахме си, взех й теле-
фона...

- Ами много хубаво.
На другия ден оня пак разправя:
- Ау, с друга мадама се запознах и на 

нея й взех телефона...
И така няколко дни, докато другият не 

издържал и казал:
- За какво са ти толкова телефони, бе, 

вземи поне един телевизор!

  
Една блондинка катастрофира с ко-

лата. Полицаите идват на местопроиз-
шествието. Питат блондинката какво е 
станало.

- Ми, какво да кажа! Карам си аз по 
пътя, и една елхичка ме следва. Аз на-
дясно - тя надясно. Аз наляво и тя на-
ляво. И по едно време забих се право в 
едно дърво! Това е!

Полицаите оглеждат. Единият запис-
ва нещо, а другият оглежда колата. По 

едно време вторият изкрещява:
- Каква ти елхичка, бре! Това ти е аро-

матизаторът на колата!

  
В завод за алкохол умира щатният де-

густатор и пускат обява, че търсят нов. 
Явява се алкохолик, окъсан, мърляв... 
Директорът на завода се чуди как да го 
отпрати. Правят му тест. Дават му чаша, 
той опитва и казва:

- Червено вино, мускат, тригодиш-
но, северен склон, отлежало в метални 
цистерни.

- Правилно.
Друга чаша.
- Червено, каберне, осем години, юго-

западен склон, дъбови бъчви.
- Правилно.
Директорът се вижда в чудо и намиг-

ва на секретарката си да направи нещо. 
Тя носи чаша с урина. Алкохоликът оп-
итва:

- Блондинка, 26-годишна, бременна в 
третия месец. И ако не ме вземете на ра-
бота, ще кажа от кого!

  
- Келнер, тези мухи в ресторанта ви 

ме дразнят!
- Кажете кои конкретно и аз ще ги из-

ловя.

  
Хванал един мъж златната рибка и 

казва му тя с човешки глас:
- Пусни ме, моля, а в замяна ще ти из-

пълня три желания!
Мъжът помислил и казал:
- Първо: искам да спрат да ме безпо-

коят алкохолни халюцинации. Второ - 
оп-па, а къде изчезна, златна рибке?

  
Поради недостиг на пари блондинки 

качват килограми.
- Не им стигат парите да си купуват 

списания с нови диети.

  
Вървял един човек през пустинята 

с една железопътна релса на рамото и 
среща друг човек, който пък носел теле-
фонна кабинка.

- За какво ти е тази кабинка? - попи-
тал първият.

- Е, как за какво! Като си вървя през 
пустинята, ако ме срещне някой лъв, и 
аз влизам в нея. Той обикаля около нея 
няколко часа и като му омръзне, си за-
минава и така се спасявам. А на теб за 
какво ти е тази релса?

  
Един луд си завързал чехъла и почнал 

да си го влачи като куче. Завеждащият 
го пита:

- Е, пак ли с това твое куче, бе?
- А не, аз сам си завързах чехъла.
Докторът си казал „Ей тоя се оправи!“ 

и го пуснал. Като излязъл от лудницата, 
лудият погалил чехъла и казал:

- Излъгахме ги, Шаро!

  
Един слон отишъл на доктор.
Докторът му казал:
- Ще пиете от това лекарство по 6 чае-

ни лъжици на ден.
- Няма да стане, докторе.
- Защо? - учудил се докторът.
- Защото в нас има само 4 чаени лъ-

жици!

  
Терорист в самолета вади пистолет, 

насочва го към пилота и казва:
- Карай за Париж!
Пилотът го поглежда и казва:
- Отзад има една бабичка с бомба в 

скута. Тя е за Виена. Виж, разберете се 
двамата...

  
Докарват в районното пиян. Той се 

възмущава:
- Искам да знам защо сте ме докара-

ли?
- Докаран сте тук като участник в пи-

янско сбиване - му отговарят.
- А-ааа, това променя нещата! - въз-

кликва пияният, потривайки ръце. - 
Кога започваме?

  
Старшината:
- Защо минахте на червено?
Пияният шофьор:
- Защото от бялото получавам кисе-

лини.

  
Притеснен човечец влиза при шефа 

си:
- Извинете, шефе, не съм получавал 

заплата от два месеца?
- Извинен си - отговаря с усмивка ше-

фът.

  
- Яж, сине, хляб!
- Ама аз не обичам хляб.
- Яж и ще станеш голям и силен.
- А защо?
- За да може да си заработиш хляба.
- Но аз не обичам хляб.

  
Три прилепа си висели на един клон. 

По едно време единият се изправил. 
Другият казал:

- Хей, виж! Този припадна.

  
Направили в гората яма капан. Вър-

вял си таралежът и без да иска, паднал 
в нея. Паднал, ударил се и загубил съз-
нание. Същия ден до обяд паднали ли-
сицата и вълкът, а надвечер тъкмо пад-
нала и баба Меца в безсъзнание, и се 
събудил Ежко Бежко, огледал се, поче-
сал се по главата и си рекъл:

- Брей, какви ги върша, докато съм в 
безсъзнание!

  
Учителката решила да покаже на де-

цата вредата от алкохола. Tя изваж-
да един червей и пред очите на всич-
ки го потапя в чаша с водка. Червеят се 
сгърчва и умира. Тя пита:

- Каква е поуката, деца?
- Който пие водка, няма глисти - каз-

ва Иванчо.
Учителката, ядосана, решава да заве-

Виц в снимка

Човек отива в банката, 

за да тегли пари. На 

касата му казват:

- Трябва първо да се 

идентифицирате.

Човекът се поглежда 

в закачено до гишето 

огледало и казва:

- Да, аз съм.

- Ами и аз като теб - като ме срещне 
някой лъв, започвам да бягам. Бягам, бя-
гам и като се изморя вече много и като 
видя, че лъвът ме настига, хвърлям рел-
сата и тогава да видиш какво се вика бя-
гане.

  
Бащата кърлеж учи сина как да се хра-

ни:

- Ще пиеш кръв от няколко човека, 
докато се нахраниш.

Синът:

- Защо от няколко, не може ли само от 
един, ама много?

Бащата:

- Ти си кърлеж, а не адвокат.

  
Мъж си проверява фиша пред тото 

пункт и изведнъж възкликва:

- Господи! Петица!

И припада от радост. Стоящият до 
него човек бързо подменя своя фиш с 
неговия. След малко човекът се свестя-
ва, поглежда фиша и възкликва още по-
силно.

- А стига бе! Не било петица, а шести-
ца!

  
Иконом към лорда:

- Милорд, вашата съпруга избяга с 
шофьора ви.

- Виждаш ли, Джон, бил съм прав, ко-
гато подозирах, че нещо не е наред със 
зрението на този шофьор!

  
Двама студенти пият:

- Не се притеснявай толкова, ако ни 
изгонят от университета, ще върнем бу-
тилките и ще се запишем платено.

  
Един дебел човек се качва в автобу-

са. След като се качил, започнал да вика:

- Дайте път на чичкото с аквариума!

Едно дете станало и му отстъпило 
мястото си, след което го попитало:

- Чичко, а къде е аквариумът?

Човекът се потупал по корема и ка-
зал:

- 300 грама цаца и 10 бири!

  
Жена казва на мъжа си:

- Най-после научих котката да си 
свършва работата в тоалетната върху 
вестник!

- Ще е добре да я научиш да изчаква, 
докато си дочета вестника...
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
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Астрологична прогноза 
13 - 19 януари 2021 г.

ОВЕН
Внесете открояващ се дра-
матичен акцент в облеклото 
ви като контрастиращи фи-
гурални мотиви или райета. 
По-смелите от вас може да 

си позволят привличащи вниманието обувки в 
червен цвят. Гримът трябва да разкрие вътреш-
ната ви увереност. Ако ви прелъстяват ярките 
сенки, започнете с тази палитра. Сега е момен-
тът да си направите равносметка за постигнато-
то в любовния ви живот. Може да се изненадате 
от напредъка, който имате, и целите, които сте 
реализирали в последните седмици.

РАК
В случай че вие и вашият 
партньор сте на различни 
вълни и всеки си има плано-
ве, които не включват вре-
менно другия, то не го при-

емайте като бедствие. Понякога имате малка 
необходимост от социален живот без половин-
ката ви, така, че това е само временно положе-
ние. Вероятно ще се нуждаете от шивач, който 
да коригира някои от дрехите ви, които не са ви 
по мярка. Свършете това още в първите дни на 
периода, тъй като добрият ви външен вид не е 
за подценяване.

ВЕЗНИ
Сега е моментът да експери-
ментирате и да опитате нови 
любовни игри с половинката 
ви. Попитайте партньора ви 
какво му е приятно и докъде 

може да стигнете, за да е приятно и за двама 
ви. Не прекалявайте с аксесоарите си. Добре 
ще е да се видите на голямо огледало, преди 
да излезете, и да махнете последното нещо, 
което сте добавили към визията си, за да не 
изглеждате кичозно и смешно. Добре ще е да 
се придържате към по-класически неща във 
визията си.

КОЗИРОГ
Периодът ще е подходящ за 
положителна промяна в лич-
ния ви живот, така че спокой-
но може да въвлечете парт-
ньора си в предварително 

замислено от вас приключение. Половинката 
ви лесно ще се съгласи с всичко предложено от 
вас и ще се понесе по течението на вашите же-
лания. Единственият начин да разберете дали 
ви отиват даден вид дънки или определен цвят 
червило, е да пробвате и да видите как ще се 
чувствате. Изпробвайте различни варианти, до-
като намерите вашите точни.

ТЕЛЕЦ
Ако искате да разнообрази-
те рутината си с половинката 
ви за почивните дни, то сега 
е идеалният момент да го на-
правите. Вмъкването на инте-

ресно и вълнуващо преживяване в програмата 
ви ще зарадва много партньора ви. Няма нуж-
да да харчите куп пари за прехвалена маска за 
лице, ръце или крака. Ако прочетете съдържа-
нието на „чудодейната“ маска, ще се убедите, че 
може да си направите много по-добра домашна 
такава с различни плодове и масла, които имате 
в хладилника си.

ЛЪВ
Може да имате малък спор 
с партньора ви за дребни 
неща и възникнали битови 
проблеми, но това не бива да 
ви разстройва. Както се каз-

ва, където има огън, има и дим. Понякога това 
е добре за връзката ви - всеки от вас да отстоя-
ва мнението си. Уверете се, че ухаете на хубав 
парфюм, след като сте си взели душ. Дамите 
могат да си сложат любимия си гланц за устни, 
който ще ви направи още по-неустоими в сре-
дата, в която се движите. Стилният аромат ще е 
вашата тайна за следващите дни.

СКОРПИОН
Партньорът ви може да ви шо-
кира с буйните си изблици, 
но не отвръщайте на атаките, 
а изчакайте да отмине торна-
дото от емоции и на другия 

ден всичко ще бъде забравено. Бъдете по-тър-
пеливи и отстъпчиви. Дамите могат да заложат 
на „грим без грим“ и френски маникюр, а госпо-
дата да изберат по-неутрални тонове за облек-
лото си с класически кройки. Чудесно време, в 
което да проведете истински смислен разговор 
с партньора ви, при който да изясните чувствата 
си един към друг.

ВОДОЛЕЙ
Отделете си този период за 
процедури в салон за красо-
та или посещение на трени-
ровка по любимия ви спорт. 
Тялото ви има нужда от гри-

жи, така че се поглезете. За разлика от влюбе-
ните, тези, които са семейни от няколко години, 
могат да бъдат изправени пред кризисни ситуа-
ции, като например изневяра. Опитайте всичко 
възможно да не се развиват подобни събития. 
Може да ви бъдат представени големи планове 
и идеи, които вероятно ще привлекат внимани-
ето ви.

БЛИЗНАЦИ
Ако има нещо, което ви сму-
щава и притеснява във връз-
ката ви, не се страхувайте да 
го споделите на любимия ви 
човек. Не изпадайте в пани-

ка, а бавно и внимателно обяснете всички под-
робности и детайли по повод проблема, който 
ви мъчи. Гримът за жените не бива да е прека-
лено блестящ, с много брокати и пигменти, тъй 
като може да изпрати погрешни послания. Ако 
имате среща с човек, от който очаквате да ви 
свърши услуга, бъдете по-умерени в избора си 
на дрехи, грим и прическа.

ДЕВА
Вероятно вече сте наясно 
за принципите, правилата и 
изискванията, които имате 
един към друг с вашия парт-
ньор. Ако имате идея за нещо 

ново, което да добавите като принцип, който да 
спазва всеки един от двойката ви, за да си има-
те повече доверие, то сега е най-добрият мо-
мент да го предложите и обсъдите. Вероятно 
жените ще се колебаете относно палитрата от 
гримове. Добавете изскачащи неочаквани цве-
тове от неон. Неонова спирала ще помогне да 
се откроят дори най-скромните вас.

СТРЕЛЕЦ
Звездите ще са на ваша стра-
на в любовта. Ако ви е омръз-
нало да се занимавате всеки 
ден с оформянето на косата 
си, не е задължително да оти-

дете при фризьор и да я подстрижете. Така няма 
да си решите проблема. Пробвайте различна 
прическа, която сте отбягвали досега. Може да 
се наложи да сте малко по-търпеливи спрямо 
партньора ви. Ако усетите, че връзката ви е мал-
ко нестабилна, се опитайте да овладеете поло-
жението, като не давате ход на негативните си 
емоции.

РИБИ
Възможно да ви сполети не-
очаквана тежест, която да на-
товари временно бюджета ви 
до непоносимост. Самотните 
може да почувствате някакво 

привличане към някой ваш нов приятел. Опоз-
найте го по-добре, преди да започнете роман-
тичната авантюра. Вашата финансова сигурност 
обаче изглежда ще бъде задоволителна през 
този период. Въпреки всичко стабилният пари-
чен поток може да ви позволи да спестите зна-
чителна сума пари. Ще бъде страхотен период 
за любов и романтика.

http://www.prospectlicensing.com/
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И
зборите и в България вече 
чукат на вратата. Тази годи-
на българите ще гласуваме за 
депутати и президент, но сме 
свикнали да избираме кме-

тове от какви ли не партии, сдружения 
и обединения. Досега обаче май не сме 
имали нито един български кандидат за 
кмет - животно. А В САЩ и на други мес-
та по света често си избират такива управ-
ници, защото било и модерно, и любопит-
но, и лесно за разбиране какви методи да 
използват, за да се умилкват около живот-
ното.

В Америка всъщност не е необичай-
но кметският пост да бъден спечелен от 
представител на някой животински вид. 
Жителите на малкия град Феър Хевън в 
щата Върмонт си избраха коза за своя 
кметица. Чифтокопитното е на 3 години 
и се нарича Линкълн. В надпреварата за 
поста тя участваше редом с още 15 кан-
дидати, сред които много кучета, котки и 
гризач. Линкълн е собственост на препо-
давателя по математика в началното учи-
лище на градчето с 2500 жители.

Мандатът на козата 
е само година

Линкълн има само представителни 
функции и ще участва в церемонии, като 
например местния празник на ябълките 
и др. 

Историята помни и други интересни 
кметски кандидатури. Още през 1968 г. 
„млади интернационалисти“ издигнаха 
прасето Пигас Безсмъртни за кандидат 
за президент на САЩ. Зевзеците пускаха 
66-килограмовото прасе в битката за пре-
зидентската кампания на Демократиче-
ската партия с лозунга: „Ако не можем да 
го имаме в Белия дом, поне ще го имаме 
на закуска“.

Лабрадорът Боско пък беше кмет на се-
лището Санол в Калифорния от 1981 до 
1994 г. Котката Стъбс през 1997 г. бе избра-
на за кмет на градчето Талкитна в Аляска.

Кои са другите звездни 
кметове на четири лапи? 

Бордър-колито Люси Лу е истинска ле-
генда. Тя е член на Indepawdent Party (Пар-
тията на независимите лапи). Преди десет 

години става кмет на малкото градче Ра-
бит Хъш в Кентъки. Тогава

бордърката преборва 
13 конкуренти

за поста, включително девет кучета, котка, 

опосум, магаре и човек. На изборите Люси 
се явила с лозунга: „Кучка, на която може 
да се разчита“ (The bitch you can count on). 
Кучката напусна своя пост на 5 септември 
2015 г. с идеята да се включи в надпрева-
рата за Овалния кабинет.

По думите на собственичката на бор-
дър-колито, нейната любимка „подкрепя 
либералната емиграция и правото на ку-
четата и котките да сключват бракове по-
между си, независимо от възрастта, пола 
и породата си. Ако стане президент, тя 
смята да смекчи условията за носене и из-
ползване на стрелково и ловно оръжие и 
в същото време ще засили мерките за по-

лучаване на бойни средства за самозащи-
та". Люси Лу обаче изгуби президентските 
избори, но пък се сдоби с достоен наслед-
ник на кметския пост.

В края на юни 2017 г. Джорди Бамфорт 
се похвали, че нейният

3-годишен питбул 
Бринет Полтро

е победил в надпреварата за кметския 
пост на Рабит Хъш в пряка конкуренция с 
други животни, сред които котка, няколко 
пилета и магаре. Боби Кайзър, който рабо-
ти за Историческото дружество в градче-
то, отбеляза, че избори се провеждат от 
края на 90-те години на миналия век, за да 
се съберат средства. „Взимаме 1 долар за 
вот, като може да се гласува неограничен 
брой пъти“, поясни той. Парите от избори-
те обикновено се използват за подобре-
ния или ремонти на магазини например. 

Достоен съперник на Люси Лу и Бри-
нет Полтро за кметска слава беше фер-
мерското куче Дюк. На 14 август 2014 г. то 
бе избрано за управник на село Кормо-
рант в щата Минесота. Дюк с голямо пре-
имущество победи местния магазинер 
Ричард Шербрук. За церемонията куче-
то беше заведено на фризьор. Купиха му 
и костюм с цилиндър. Фирма производи-
тел на кучешка храна му осигури запаси за 
една година. Дюк се слави с голяма попу-
лярност. Познават го всичките 12 жители 
на селото. 

И той като тях е редовен посетител на 
местната кръчма. Селяните вярват, че Дюк 
е много важен за тяхната безопасност, за-
щото посрещал със силен лай минаващи-
те през селото автомобили и така ги заста-
вял да намалят скоростта.

Куче стана кмет  
на американско село
XА жителите на малкия град Феър Хевън в 

щата Върмонт си избраха коза за кметица

Кучето Дюк

Козата кмет

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Луси Лу Бринет Полтро

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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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, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. Говоря руски, български и 
английски. 7737421234 №18342

Chicago + suburbs
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транспорт-
на компание набира контрактори за 
съвместна работа. Предлагаме работа 
за пикап- деливери в райони предпо-
читани от контракторяа , фюел карта 
и помощ с подновяване на лицензи и 
други необходими документи. За повече 
информация се обадете на 224-659-2356 
търсете Зори. №18328
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка 
транспортна компания търси шофьор 
със CDL. Заплащане според опита . За 
информация търсете Зори 224-659-
2356. №18329
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шо-
фьор за пикап и деливери със CDL. За 
повече информация звъннете на 224-
595-9093. №18330
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота 
за собственици на камиони!*Midwest 
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 
год. опит в бранша! *Предимно леки то-
вари! *Direct Deposit всеки Петък! *Кар-
ти с Намаление за гориво до $0.70/г. 
Tel:847-483-8787 №18331
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БО-
ЯДЖИЙ Тел. 773-865-0406 №18338

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

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

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

CDL ШОФЙОР АВТОВОЗ, 
Цена US$ 25.00, Зипкод 60193, Предла-
гам работа за шофьор с опит на закрит 
автовоз с liftgate. Добро заплащане в за-
висимост от опита, обикновенно около 
$8-$10000 на месец. Курсове до Лос Ан-
джелис и обратно. Повече информация 
на тел 630-287-1926 №18332
SAFETY OFFICER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Safety 
O�  cer needed!!! Our ever-growing team is 
looking for a Safety and Compliance O�  cer 
to work full time in our Willowbrook, IL 
O�  ce. Please send us your resume to 
safety@raindogstrucking.com or give us 
a call at 708-898-4900 for further details! 
№18333
ТЪРСИМ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз в 
Schaumburg търси механик, със или бе 
опит. За повече информация тел. 630-
350-9989 №18334
TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Tarsia OTR 
truck driver. Otlichno zaplastane, dobri 
mili, predimno west cost. Za poveche info 
molia pozvanete 773-939-1913. №18336

ACCOUNTING/SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Accounting/
O�  ce/Safety. Prior experience is a plus. MS 
O�  ce knowledge, Data Entry, must speak 
English. 6305441808 №18337
CDL A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Looking to 
hire CDL A driver with clean record New 
Volvo truck , pay is .65cents per mile Must 
pass drug test A lot of home time Call Stan 
2242563655 for more info №18339
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

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

ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, 
Транспортна компания набира 
шофьори Class A на дълги дис-
танции в 48 щата. Заплащането 
е за заработена седмица или 
на миля. Търсим собственици 
на камиони. За повече подроб-
ности - тел 847-571-0945. Mоля, 
oставете съобщение, ако не от-
говорим. №18343

CDL-LOCAL & REGIONAL, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 
60005, В къщи всяка вечер (ло-
кална) - 1200$ за 5 работни дена 
до 1500$ за 6. 2ве вечери в ка-
миона, 5 в къщи (Регионална) - 
1500$ за 5 работни дена, 1800$ 
за 6. Една година опит (12 месе-
ца). Добър рекорд. За повече ин-
формация - 2248004009, Delcho. 
№18340 CDL A DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Need CDL A driver. 2 years 
experience is a must. $0.55 per 
mile, all miles paid, +1500 weekly. 
7736006850 №18325
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СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строител-
на фирма търси да назначи майстор 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 заплащане 2244358800 
№18326
OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира Owner Operators.
Леки товари, отстъпки на горивото, хла-
дилни и сухи ремаркета, ифта, пермити. 
Коректно отношение и бързо плаща-
не. Sign-up бонус. Моля, обадете се на 
847-261-4912, ext.107. или ни пишете на 
247dispatchservice@gmail.com Симона 
№18290
REGIONAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търси се-
риозен 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. Предлага-
ме добро заплащане и възможност за 
развитие,извънреден труд e възможeн . 
7733223658 №18304
OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира Owner operators. 
Предлагаме hazmat, expedited, сухи и 
reefer товари. Добро и коректно запла-
щане. Моля, обадете на за повече инфор-
мация на телефон 847-261-4912, ext.107 
или ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18291
$$$ CDL DRIVERS$$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Kompaniq 
nabira CDL class A 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 Ве-
ско 4065399041 №18276
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.Спе-
циално отношение. Най-добро заплаща-
не до 70ц/м. За контрактор/диспечер 20 
год в бизнеса. 7734128280 №18263
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фирма за 
почистване на домове и офиси предлага 
почасова работа. Изисква се собствен 
автомобил и опит текстваите на 224-334-
1818. №18272
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
BOX TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Търся шо-
фьор за box truck Class C. Може с книжка 
от WA или MA. Заплащане между $1200-
2000 зависи от желанието за работа. 
Препоръчително с опит. Тел. за връзка 
630-930-1955 №18274
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търся 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
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 праз-
ни мили 0.60$ . Предлагаме камиони 
Volvo 2021 I-Shift , за повече информа-
ция 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, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьор и собственици на 
камиони! Midwest loads. Всеки уикенд в 
къщи. За повече информация се обадете 
на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Тър-
сим шофьори за pick up и delivery от по-
неделник до петък регионално midwest 
(no east coast). Заплащане $1500/седми-
ца -$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 отго-
ворен CDL Hazmat шофьор на камион I-
Shift Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421235 №18022

НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving 
company наема помощници носачи на 
вещи и мебели. Предишен опит не се из-
исква. Full time and part time. Атрактив-
но заплащане в брой.Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звънете 
на тел.2243108907-Слави. 2243108907 
№17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортна компания предлага работа 
за CDL class A шофьори и собственици 
на камиони! *Midwest Accounts! *Strong 
24/7 Dispatch! *Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки петък! * Намале-
ния 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 $3 на миля. Ком-
панията предоставя Fuel карти с голе-
ми отстъпки- 40-80 цента на галон, 10% 
диспеч. Заплащане всяка седмица. Моля 
обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка 
компания специализирана в премест-
ване на вещи и мебели наема на пълно 
и непълно раб.време.Автомобил е пре-
димство и носи доп.бонус.Атрактивно 
заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звънне-
те на тел.2243108907-Слави 2243108907 
№17926
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся 
шофьор за 2020 Volvo или Kenworth ав-
томатик с dry van. Хубави мили, лично 
отношение. 8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility 
for full time. Serious inquiries only. 
8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 
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, Предла-
гаме 30% от товарите.Ново волво авто-
матик.Перфектни условия 2243882400 
№17625

COAST TO COAST
ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори Class A на 
дълги дистанции в 48 щата. Заплащане-
то е за заработена седмица или на миля. 
Търсим собственици на камиони. За по-
вече подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не отго-
ворим. №18344
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 ка-
мион в изправност търси опитен шо-
фьор , който знае да кара Ръчка . С хар-
тиен logbook = възможност за повече 
мили .Peдовни товари за FedEx и UPS 
( hook and drop ) седмично заплащане 
. По предпочитаме на шофьорa може 
и Delivery . За контакти : 773-747-0875 
7737470875 №18309
CDL A DRY VAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, С опит и 
чисто досие.Специално отношение.За 
контрактор/диспечер 20 год в бизнеса. 
Старт-веднага. Каране и почивка- по до-
говаряне. 7734128280 №18264

DRIVER/OWNER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка 
семейна фирма търси drivers/owner 
operators.Седмично заплащане $1800-
$2500,може и на ден.Възможност за 
купуване на камион на изплащане без 
лихва и down payment.Честно и ко-
ректно отношение.10 години в бизнеса 
7738187459 №18284
IOO NEEDED, 
Цена US$ 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, Транспорт-
на компания набира Owner Operators.
Леки товари, отстъпки на горивото, хла-
дилни и сухи ремаркета, ифта, пермити. 
Коректно отношение и бързо плащане. 
Sing up бонус. Моля, обадете се на 847-
261-4912, ext.107 and ext.113. или ни пи-
шете на 247dispatchservice@gmail.com 
Симона №18242
IOO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира Owner operators. 
Предлагаме hazmat, expedited, сухи 
и reefer товари. Добро и коректно за-
плащане. 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
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Диспе-
чер с опит търси работа от България. 
Reefer, Dry, Flat, HZ +7 years exp viber: 
7736560232 +359889901909 7736560232 
№18335
РАБОТА ТЪРСЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам 
деца в моят дом в River Grove.Предлагам 
домашна вкусна храна,занимания и сле-
добеден сън.Информация на телефон 
7739712024 7739712024 №18275
TARSQ RABOTA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Tarsq 
rabota ot doma online.Predojeniq na e-
mail:VsslPvlv@comcast.net ili tekst na 
telefon:(773)712-3757. №18249
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. За контакт 708 998 
3851 Ext.101 №18162
CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам в почивните дни.Имам 
опит и препоръки.Намирам се в Mount 
Prospect.Тел.за връзка 224-425-6746 
№17703

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines 7739344547 №18341
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4 RENT 1BED AH, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60005, 4 RENT 
remodelled 1bed AH, terrace, storage, 
parking, heat included. Close to downtown 
and train. 3124511561 №18308
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2 bedroom 
apartment in Arlington Heights(Rand/
Thomas) available for RENT as of January 
15th. WASHER/DRYER in the unit. Rent 
includes Heat, Central A/C, Cooking Gas, 
Parking. For more information call Iordan 
773 641 9192 7739968900 №18293
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 575.00, Зипкод 60631, Търся 
отговорен съквартирант/ка за двустаен 
апартамент на Cumberland/Bryn Mawr. 
Цена: $575 + ток. Моля, пратете пър-
во SMS. Алекс /сърбин/ 13125050727 
№18297
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Едностаен(1bdr.) 
апартамент в ARLINGTON HIGHTS IL Об-
ширен и реновиран.LED осветление и 
вентилатори по таваните.Нова дограма.
Нова баня и нова кухня с място за маса.
Пералня и сушилня във апартамента.
Балкон,склад на етажа,боклука се хвър-
ля 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 наема.
Тел:347-543-6879 №18251
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам 
под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти. Всич-
ки кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и 
cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьо-
ри 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. Асан-
сьор в сградата. Пералното е на същия 
етаж. Близо до магистрали/голям парк/
магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 
самостоятелен бейсмънт от къща във 
Franklin Park. Включва спалня, кухня с 
трапезария и баня с тоалетна. За контак-
ти: 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 ками-
он съм и отсъствам в повечето време. За 
повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 
2 bath apartament pod naem v arlington 
heights. Zvunnete na 847-84-4435. 
8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгод-
на цена! 8472192272 №17826

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

SOMEWHERE ELSE

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

ПРОДАВА СЕ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Елате да разгле-
дате и да се влюбите! Отворена за посе-
щение на 15-ти ноември(неделя)от 12 
ам до 2 рм. Eднофамилна къща в Lake in 
the Hills. Основно ремонтирана. 3 спал-
ни, 2 бани, гараж за 2 коли. Много добри 
училища. Ниски данъци. Цена $222,900. 
Тел 847 854 8094 №18237

COAST TO COAST

ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жи-
лище в северозападните квартали на 
Чикаго, моля обадете се. Аз не съм аг-
ент. Ще купите директно от собственика. 
Тел: (847) 854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com 8478548094 №17940

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 ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.
com/ 359888080845 №18317
МАЙСТОР БОЯДЖИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Майстор с 
над 30 години опит предлага цялостен 
ремонт на апартамент, къща, офис, ма-
газин, шпакловка, боядисване, фаянс, 
теракота, ламинат, топлоизолация, де-
коративни 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, Профе-
сионална изработка на уеб сайтове или 
електронни магазини с Гугъл оптими-
зация. Поддръжка и бъдещо развиване 
на проекта. Достъпни цени 5672442360 
№18310
DISPATCHER ON DUTY, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60169, Диспечер 
по всяко време. сетъп, бук, рейт, инвойс, 
сетълмент 8883301139 №18289
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, илюзио-
нист за детски партита tel. 708 415 0590 
№18259
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 близост 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 ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.
com/ 359888080845 №18318

ФЛОРИДА
REALTOR IN FLORIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34102, Илияна 
Иванова @ Ivanova Realty ще ви помогне 
да купите,продадете или наемете в ра-
йона на Naples,Florida.Изберете нейни-
ят опит и професионализъм!Слънчева 
Флорида 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 ин-
формация 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 ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.
com/ 359888080845 №18322

COAST TO COAST
DRIVER LICENSE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шо-
фьорска книжка, ID Card. Без SS номер, 
без изпит. За туристи, студенти, времен-
но пребиваващи. Валидна 10 г. Тел: 847-
854-8094 Е-майл:dimitrova07@yahoo.
com №18247
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Безплатни 
имиграционни услуги tel. 708 415 0590 
№18260

КУПУВАМ 

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ЗА ХОРА С ОПИТ, 
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021, Волво 
610 Къминс N14 - 435 конски сили. Тран-
смисия Super 10, 465 000 мили, произ-
водство 1998 (без електронен логбук) 
идеално техническо състояние, готов за 
работа. Цена $12,000. Тел.: 602 632 6445 
№18295

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

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

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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Тиквата се настъргва и се задушава 
заедно със захарта и 200 мл олио. 
Ароматизира се с канелата.

Орехите се начукват на едро.
Взема се една кора, намазва се с олио 

и върху нея се поставя втора кора. По-
ръсва се с част от тиквата, стафиди и 2 
натрошени бисквити.

Откъм късата страна кората се пре-
гъва наполовина. Срещуположният 
край също се прегъва към средата. На-
вива се на руло, като се започва от не-
подгънатата страна.

Получават се осем сладки рула, които 
се нареждат в тава, постлана с хартия за 
печене. Отгоре се намазват с олио.

Рулата с тиква се пекат в предвари-
телно загрята фурна на 170 градуса до 
зачервяване.

Поръсват се с пудра захар.

Броколи със сирена, шунка  
и сметана
Обелваме двата картофа, измива-

ме ги и ги нарязваме на малки 
кубчета като за мусака. Измива-

ме ги много добре.
Настъргваме кашкавала, сиренето 

гауда и чедъра. Нарязваме на много 
ситни парченца синьото сирене и то-
пеното сирене. Нарязваме и шунката.

Нарязваме или накъсваме розички-
те от броколито и ги измиваме добре.

В тенджера слагаме подсолена вода 
и изчакваме да заври. След това слага-
ме измитите картофи и ги варим око-
ло 5 мин. Добавяме броколито и варим 
още около 5 мин. Когато са сварени, ги 
изсипваме в подходяща тава.

На тиган или в малка тенджер-
ка слагаме течната готварска смета-
на и изчакваме да загрее. Когато това 
стане, добавяме всички сирена без 

кашкавала. Разбъркваме и овкусяваме 
с черен пипер и малко сол.

Изсипваме сметаната със сирената в 
тавичката при картофките и броколи-
то. Разбъркваме ги и ги слагаме да се 
пекат във фурната за около 20 мин. на 
180 градуса.

Най-накрая поръсваме с настърга-
ния кашкавал и връщаме тавичката да 
се запече до желаната степен.

Рула с тиква

Да ви е сладко!  

Продукти
»  броколи - 500 г
»  готварска сметана - 300 мл течна
»  кашкавал - 200 г
»  топено сирене - 1 опаковка
»  чедър - 50 г
»  гауда - 50 г
»  синьо сирене - 30 грама (на вкус)
»  шунка - 250 г
»  картофи - 2 бр. средно големи

Продукти

»  кори за баница - 500 г (16 бр.)
»  тиква - 1.200 г
»  захар - 300 г
»  орехи - 150 г
»  стафиди - 120 г
»  обикновени бисквити - 16 бр.
»  канела - 1 ч.л.
»  олио - 250 мл

https://www.serdikabg.com
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Т
е са имали пълен с премеждия 
живот, някои са използвали 
безскрупулни практики, други 
са предавали информация или 
са пренасяли секретни прат-

ки по целия свят. Едни са били вербува-
ни от МИ-6, втори от ЦРУ, трети са били 
двойни агенти. Общото между тях е, че 
след края на мисиите си те се отдават на 
литературата и стават едни от най-из-
вестните писатели на шпионски романи.

Джон льо Каре

Джон льо Каре е пример за перфект-
но подготвения шпионин. Характерът на 
родения през 1931 г. Дейвид Корнуел е 
кален в трудно детство, а познанията му 
са шлифовани в Берн и Оксфорд. Корну-
ел говори два езика и е преподавател в 
колежа „Итън“ в продължение на две го-
дини, а междувременно е вербуван от 
службите и бива запознат с широка па-
литра от шпионски дейности в разгара 
на Студената война.

Безскрупулните практики и директ-
ният му опит с горчивата реалност на 
разузнавача, в съчетание с проницател-
ния му прочит на историите, с които се 
сблъсква в архивите на британското по-
солство в Бон, се оказват плодотворна 
почва за знаменита литературна дей-
ност, разказва webcafe.

Тя започва през 1962 г. и разцъфтява, 
след като разузнавачът Корнуел е раз-
крит и напуска службите, но на сцена-
та в пълния си блясък излиза Джон льо 
Каре - автор на „Шпионинът, който дой-
де от студа“, „Дама, поп, асо, шпионин“, 
„Вечният градинар“, „Най-търсеният чо-
век“ и други 21 успешни романа. Льо 
Каре вероятно е и единственият чисто-
кръвен британски джентълмен, който е 
отказвал орден от кралицата.

Фредерик Форсайт

В продължение на дълги години Фор-
сайт е подозиран, че познава твърде до-
бре обстановката на тихия фронт, макар 
и да не е бил лично там. Истината е, че 
по време на гражданската война в Ни-
герия (1967-1970) той предава огромно 
количество информация на британски-
те тайни служби. Те искат да узнаят по-
вече за ситуацията на място, а работа-
та на журналиста му дава перфектното 
прикритие и неговата работа е оценена, 
където трябва.

В следващите десетина години той ос-
тава в служба на кралицата за различни 
малки мисии като събиране на инфор-
мация и пренасяне на секретни пратки 
от различни точки на света. Фредерик 
Форсайт сам е потвърждавал всичко 
това и често е допълвал, че никога не е 
получил и пени за тази своя дейност.

Първата книга на писателя е посвете-
на на въпросната гражданска война в 
Нигерия, но неговото второ произведе-
ние му носи голямата слава. През 1971 
г. излиза „Денят на Чакала“, който става 
световен бестселър с екранизация през 
1973 г., както и още една през 1997 г. с 
участието на Ричард Гиър и Брус Уилис. 
Форсайт има дълга и плодотворна кари-
ера, а общо над 70 млн. бройки от книги-
те му са били продадени по света.

Иън Флеминг
Флеминг е роден в богато семейство 

през 1908 г., но кариерата му не започва 
добре, защото той се проваля на изпита 
за британското външно министерство. 
Комбинацията от връзки и късмет му по-
магат да не се озове на фронта през Вто-
рата световна война и вместо това той 
получава служба на висок администра-
тивен пост във военноморското разуз-
наване.

В новото си амплоа Флеминг демон-
стрира размах и въображение, които му 
печелят кредит на доверие, и той посте-
пенно е включен в разработването на 

шпионски планове и операции. Бъдещи-
ят писател очевидно се справя добре, 
защото през 1941 г. е част от британ-
ския екип, който помага за създаването 
на разузнавателната мрежа, която впо-
следствие ще прерасне в ЦРУ.

След края на Студената война Иън 
Флеминг се заселва за постоянно в 
Ямайка и през 1953 г. пише книга на име 
„Казино Роял". Героят в творбата е наре-
чен на орнитолога Джеймс Бонд, който 
пък е автор на книгата „Птиците на За-
падните Индии“, намираща се в библи-
отеката на Флеминг. Авторът твърди, 
че просто е търсил повече от обикно-
вено име за своя персонаж, а иронията 
на съдбата е такава, че години по-късно 
това име остава емблематично.

Роалд Дал
Роденият през 1916 г. Роалд Дал е ве-

теран от британските военновъздуш-
ни сили, който е назначен в посолство-
то във Вашингтон след края на Втората 
световна война. Там той е вербуван от 
канадския топшпионин Уилям Стивън-
сън и започва да предава информация 
до службите и премиера на Великобри-
тания Уинстън Чърчил относно настрое-
нията в американската столица. Според 
някои сведения в този период той се за-

бърква в редица афери, докато разузна-
ва какви са политическите нагласи на 
най-влиятелните жени в САЩ по онова 
време.

Дал пише още по време на войната, 
но по-късното му творчество се сдоби-
ва с истинска популярност с книги като 
„Чарли и шоколадовата фабрика“, „Въл-
шебният пръст“ и „Матилда". Произве-
денията за деца правят Роалд Дал един 
от най-добре продаваните автори в ис-
торията, но ние ви препоръчваме и не-
говите по-мрачни истории за възрастни, 
изпълнени с неочаквани обрати.

Греъм Грийн
Роден през 1904 г., Греъм Грийн е вече 

известен писател, когато е вербуван в 
разузнаването. Той е убеден от своята 
сестра Елизабет да се включи в редици-
те на МИ-6 в Сиера Леоне, а славата му 
на известен пътешественик и автор е не-
говото идеално прикритие. Любопитен 
факт е, че по време на африканската си 
мисия Грийн е подчинен на Ким Филби, 
който по-късно е разкрит като един от 
най-големите съветски шпиони на Запад 
през Студената война.

След като напуска официално служ-
бите през 1944 г., Грийн продължава да 
събира информация за тях от различни 
точки по света. Известно е,че през зи-
мата на 1957 г. той участва в доставка на 
дрехи за бойците на Кастро по време на 
революцията в Куба.

Първата успешна книга на Греъм 
Грийн е „Влак за Истанбул“ от 1932 г., но 
писателят стъпва на своя литературен 
връх шест години по-късно, когато изда-
ва „Силата и славата“.

Преди да станат писатели, 
те са били шпиони. Ето какви
XС какво са се занимавали Джон льо Каре, Форсайт и др., преди да започнат да пишат

Сн.: The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby's

Сн.: lifeinnorway.net

Сн.: heartheboatsing.com
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П
разни трибуни, несъстояли 
се битки, провалени подго-
товки... 2020 година бе една 
от най-трудните за спорта, 
убеден е Христо Стоичков. 

Българската спортна легенда обаче вяр-
ва, че отново ще се върнем към реалнос-
тта, която помним.

„2020-та със сигурност е най-трудната 
и объркана година. Например ситуаци-
ята с отлагането на олимпийските игри 
с една година. Изключително трудно е 
един спортист да се бори за квоти, след 
като не е тренирал в нормални условия 
месеци наред. От друга страна, има таки-
ва, на които спортното им време изтича 
и трябват свръхусилия да останеш още 
година в елитния спорт“, каза пред BG 
VOICE легендарният футболист.

Той даде пример с

невероятната Ивет Лалова
„За нея Токио ще е последната олимпи-

ада. Но щеше да е различно, ако беше с 
година по-млада. Не че не вярвам в нея 
– напротив, Ивет е страхотен боец“, не 
крие суперлативите си Камата.

Той допълва, че за някои обаче отлага-
нето е плюс. Едмонд Назарян нямаше да 
участва в Токио миналата година, а през 
тази казват, че ще е сред фавори-
тите. Съдба и не само... А на-
пример европейското по 
футбол - едва ли са един 
и двама играчите, кои-
то ще отпаднат от 
сметките за предсто-
ящия турнир. Фут-
болът вече е адски 
динамична систе-
ма. А пандемията от 
COVID-19 обърка не 
само спорта, но и це-
лия свят“, сподели още 
Стоичков.

И все пак той е позитивно 
настроен – според него ще се вър-
нем към реалността. Големият спортист 
коментира реакцията срещу вируса като 
адекватна, както и забеляза воля от стра-
на на държавите да се справим с това 
предизвикателство.

Трудната за всички ни 2020-та бе още 
по-сложна за спортните фенове, убеден 
е Стоичков. Той припомни, че на запалян-
ковците им се наложи да останат изоли-
рани вкъщи, без да могат да се насладят 

на живо на игра-
та на любимите си 

спортисти – тръп-
ка, която е любима на 

всички ценители.
„Когато гледаш празните трибу-

ни, е просто ужасно. Не ми се е случвало 
да вкарам гол и да не мога да се израдвам 
пред запалянковците. Едни ти се радват, 
други – те ругаят. Но са там. Стадионите 
и залите са вулкан от емоции. Говорил 
съм с много от най-големите футболисти 
в последната година заради работата ми 
в телевизионната компания TUDN. Всич-
ки са на едно мнение – спорт без публика

е донякъде тъжна история
От друга страна, спортът показа колко 

е важен за психическото здраве на хора-
та. Дори пред празни трибуни мачовете 
и състезанията събраха огромна телеви-
зионна аудитория. Накараха хората да 
забравят поне малко за черните нови-
ни от пандемията. Питате ме как се гот-
вят футболистите? Изключително трудно 
и неприятно. Първо бяха на малки гру-
пи, после на по-големи групи. Постоянно 
треперят да не им е положителен тестът 
за коронавирус. Но въпреки всичко Цар 
Футбол показа своята сила. Финалната 
осмица на Шампионската лига ни напра-
ви зрители на страхотни мачове. Първен-
ствата във всички държави като че ли се 
поизравниха като интрига, а по-хубаво 
от това за феновете няма, допълва Стои-
чков, като не пропуска да похвали и бъл-
гарските успехи в спорта, които въпре-
ки трудностите тази година отново бяха 
факт.

Въпреки че Антъни Джошуа запази 
своите пояси след нокаут над Кубрат Пу-
лев, българинът не се предаде до послед-
но. Истински патриот, който е далеч от 
клубните краски – такова определение 
дава за Кобрата Стоичков. Футболистът 
припомня, че Пулев бе под прожектори-
те на света, а агресията е само част от иг-
рата – да бъдеш агресивен към съперни-
ка, засилва интригата, допълва Камата.

Сензационният успех на Цвети Пирон-
кова също бе коментиран от световноиз-
вестния футболист Христо Стоичков.

Феноменалният успех 
за Цвети

Идва, след като повече от три години 
отсъстваше от кортовете заради майчин-
ство. Макар преживяната пауза тя беше 
сензацията на „US Open“ и заслужено 
грабна приза за спортист №1 на Бълга-
рия за 2020 година.

„В Пловдив всички сме много жилави. 
Искрено се радвах да гледам Цвети. Тя 
е една голяма българка, майка и спор-
тистка. Пиронкова е пример как с мно-
го силен характер и тренировки можеш 
да постигнеш нещо голямо. Тя показа та-

АИДА БУРНУЧЯН

XКои са големите битки и постиженията през 
2020-та – оценката на легендата пред BG VOICE

Стоичков: Спортът 
без публика – една 
тъжна история

Сн. Instagram

Сн. Instagram
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ланта си преди много години. Сегашните 
й резултати са благодарение на многото 
усърдна работа. Двете неща вървят ръка 
за ръка“, с тези думи Стоичков коменти-
ра успехите на тенисистката. Българският 
нападател я поздрави, като допълни, че 
съвсем заслужено тя е първенец в спорт-
ните среди за 2020-та.

Тежка и мъчна е обаче ситуацията с 
българския национален отбор по футбол 
според Стоичков. Той припомня, че пре-
ди години е искал да доведе инвестито-

ри за нови стадиони. Въпреки обещани-
ята резултати не е имало, именно това го 
е отказало от мисията да помогне на фут-
бола у нас да бележи нови победи.

„Историята обаче е показвала, че след 
всеки дъжд изгрява слънцето. Убеден 
съм, че така ще се случи и в България. Ло-
шото е, че изостанахме най-вече с обуче-
нието на треньорските кадри и с базите. 
Но не е приятно да чуеш, че първият фи-
нал в новия турнир за Купата на конфе-
ренциите ще е в Тирана, а София дори 
не е на картата с кандидатите. Преди три 
години в Скопие бе мачът „Реал“ (Мад-
рид) – „Манчестър Юнайтед“ за Суперку-
пата на Европа. Време е да се събудим и 
да направим промени не само по горни-
те етажи на БФС. И да разберем, че голям 
футбол се прави с модерни бази в клубо-
вете и инвестиции в младите треньорски 
кадри“, категоричен е обичаният футбо-
лист, който през годините се превърна в 
неофициален символ на България пред 
света.

За съжаление 2020-та нанесе загуби в 
спорта, които са много по-сериозни от 

пандемията и ограничителните мерки. 
Това е годината, в която

загубихме две 
спортни икони

Коби Брайънт и Диего Марадона.
Годината започна с тъжната вест, че 

петкратният шампион в NBA Брайънт е 
загинал заедно с 13-годишната си дъще-
ря Джиана и другите 7 души в катастро-
фа на борда на хеликоптера на баскетбо-
листа. 

През декември пък светът се сбогува 
и с един от най-великите футболисти в 
историята Диего Марадона. Той почи-
на на 60 години, оставяйки в скръб цяла 
Аржентина и милиони футболни фенове 
по цял свят.

Христо Стоичков бе един от близките 
приятели на Марадона. Българинът спо-
деля, че освен играта един срещу друг, 
те са имали и едно истинско приятел-
ство, години наред.

„Най-яркият ми спомен с него е от ста-
дион „Бомбонера“ в Буенос Айрес, кога-
то имах честта да бъда гост на неговия 
последен мач. Аржентинските фенове са 
известни по цял свят като луди глави. А 
представете си какво беше, когато най-
големият им идол слизаше от сцената. 
Помня, че го носихме на ръце. За съжа-
ление Диего имаше и много лоши при-
ятели, които го подхлъзнаха по наклона 
на живота след края на славната му ка-
риера. Бог да го прости“, допълва бъл-
гарската легенда.

Националите по футбол 

Сн.: БТА

Цвети Пиронкова

Сн.: БТА

https://www.balkanikameatanddeli.com
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Мандарините имат много здравословни 
ползи, когато се консумират в ограниче-
ни количества. Освен това цитрусовият 

плод се препоръчва в диетата при липса на хро-
нични патологии. В противен случай могат да се 
появят странични ефекти.

Тези цитрусови плодове поддържат цялостна-
та жизненост на организма и намаляват риска от 
развитие на много заболявания.

Те укрепват имунната система, имат противо-
възпалителен ефект, подобряват храносмилател-
ните процеси, намаляват концентрацията на хо-
лестерол в кръвта, свалят кръвното налягане и 
действат като профилактика срещу хипертония-
та.

Плодовете може да са включени в диетата дори 
по време на отслабване. В такива случаи е важно 
да не се ядат повече от две на ден.

Лъжица захар помага за „преглъщане на ле-
карството“ в пекарна в Дортмунд, Герма-
ния, която отбелязва годината на коронави-

русната ваксина с торти с формата на спринцовки.
В Schuerner's Baking Paradise миналата година, 

когато стоките от първа необходимост изчезваха 
от рафтовете, а в супермаркетите цареше паниче-
ско пазаруване, от пекарната приготвяха торти с 
формата на ролки тоалетна хартия.

Собственикът Тим Кортум не крие, че първона-
чално се е притеснявал, че вкусната „спринцовка“ 
ще се стори „прекалена“ на хората. С ваксинация-
та се притесняват, че нервността около новите ле-
карства, предназначени да сложат край на панде-
мията, могат да забавят харесването на сладкия 
им продукт.

Том Джоунс: Яко е да си на 80, 
взимаш пръв ваксина

Певецът сър Том Джоунс се похва-
ли, че е един сред първите бри-
танци, получили ваксина сре-

щу коронавирус, и то благодарение 
на възрастта си. 80-годишният певец 
обясни, че вече е защитен от вируса и 
че се радва, че е толкова стар.

„Направих си ваксина. Хубавото да 
си на 80 е, че си пръв на редицата за 
ваксини. Процедурата беше нормална. 
Усещането е като да ти бият противо-
грипна ваксина“, обясни певецът.

На въпрос дали е получил легитимна 
ваксина, а не такава от черния пазар, 
той отговори: „Не беше от черния па-
зар, беше си истинска ваксина“.

Том добави, че планира да издаде 
цял албум, който вече е записал преди 
локдауна и няма търпение да сподели 
с феновете си.

Карла Бруни стана на 53,  
а изглежда на 35

Пекарна предлага торти  
с формата на спринцовки

Карла Бруни навърши 53 г. на 23 
декември. Тя е поредната звез-
да, която доказва, че в света на 

богатите и известните 50-те години 
са новите 30.

Съпругата на експрезидента на 
Франция Никола Саркози изглежда 
повече от блестящо за възрастта си. 
Карла е бивш супермодел от поко-
лението на Синди Крауфорд и Кла-
удия Шифър. Освен това тя е майка 
на две деца и успешна певица.

С кариерата си на модел Кар-
ла разделя времето си между Ню 
Йорк, Лондон, Париж и Милано и 
излиза с поредица от високопоста-
вени мъже, включително Мик Джа-
гър, Ерик Клептън, и дори с Доналд 
Тръмп.

В края на 90-те тя е един от най-
добре платените модели в света, 
като се счита, че е спечелила 7,5 ми-
лиона долара само през 1998 г.

Джеймс Кордън  
отслабва усилено
Популярният тв водещ Джеймс 

Кордън разкри, че е силно 
засрамен от безформено-

то си тяло и смята да промени това 
през 2021 г. Звездата призна, че му 
е писнало да се бори с килограми-
те. Затова той е решил да стане по-
редният посланик на програмата 
за отслабване Weight Watchers и да 
влезе бързо във форма.

„Искам да променя начина, по 
който живея. Искам да бъда по-до-
бър заради децата си и семейството 
си. Писна ми от начина, по който из-
глеждам, писна ми да живея нездра-
вословно“, коментира водещият.

„Не искам да се събуждам посто-
янно уморен, да се чувствам засра-
мен, когато тичам след сина си на 
футболното игрище и не мога да 
си поема дъх след третата минута“, 
обясни той.

Мандарините са добри в 
диета за отслабване



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

13 - 19 януари 2021 г. 53

Много от нас се страхуват от паяци, освен 
заклетите фенове на „Спайдърмен“. Но 
има напълно безвредни и дори полезни 

представители на паякообразните. Това са сено-
косците - малки паяци с изключително дълги кра-
ка. Ако ги забележите у дома, не се тревожете, а 
се радвайте - сенокосецът може да се окаже мно-
го полезен за вас.

Този малък паяк с дълги крака живее по целия 
свят с изключение на Антарктида. Те не са отров-
ни и не хапят хората. Имат много слаби челюсти, 
така че не са в състояние да захапят човешката 
кожа.

Тяхна плячка стават хлебарки, мухи, комари. 
Ако се е настанил в къщата ви, то скоро от дома 
ви ще изчезнат по-неприятни и вредни предста-
вители на насекомите.

Високият ръст е предимство за жирафа, дава 
му възможност да избира листа от най-висо-
ките дървета, така че за учените откриване-

то на два екземпляра джуджета се е оказало из-
ненадващо.

Жирафите израстват до 4,5-6 м, но през 2018 
г. учени откриват в Намибия екземпляр, висок 
„едва“ 2,6 м. 3 г. по-рано специалистите намират 
жираф с височина 2,8 м в резерват в Уганда.

И в двата случая жирафите са имали стандарт-
ните дълги шии, но са били с къси набити крака. 
Учените са стигнали до извода, че двете животни 
са джуджета.

Скелетната дисплазия, както е известно забо-
ляването, от което страдат, засяга хора и питомни 
животни, но рядко се среща при диви животни. 
Това е първият документиран случай при жира-
фи.

Откриха жирафи джуджета 
в Намибия и Уганда

Паяк вкъщи може да ви 
отърве от отровни гости

Кристиан Костов си боядиса 
косата в розово

Николета Лозанова  
с нови голи снимки

Кристиан Костов посрещна 2021 г. 
с нова прическа. Младият изпъл-
нител, познат от участието си в „X 

Factor“, изненада последователите си, 
боядисвайки си косата, при това не в 
какъв да е цвят, а един от най-популяр-
ните по време на пандемията.

„Никога не бях си боядисвал косата в 
розово“, сподели певецът малко преди 
Коледа, като показа новия си външен 
вид. Освен нюанса в кичурите, прави 
впечатление, че той ги е пуснал да рас-
тат на воля, без да се подстригва.

След като промяната на изпълни-
теля предизвика множество въпроси, 
той уточни, че е решил спонтанно да се 
боядиса, като смята скоро да го напра-
ви отново.

Певецът не се боядисва за първи път. 
През 2018 г. той беше рус и с по-дълъг 
перчем.

Скалата купи кола на човека, 
променил живота му

Актьорът Дуейн Джонсън, по-
известен като Скалата, вече 
е богат и преуспял. Това оба-

че невинаги е било така. В тийней-
джърските си години той бил беден 
бездомник. Точно тогава е получил 
помощ от бившия си мениджър по 
спортна борба Бруно

Актьорът подготви прекрасна из-
ненада за дългогодишния си прия-
тел и му купи кола на стойност $30 
000. Той публикува в Instagram при-
знание за Бруно - за това как го при-
ел в дома си, когато нямало къде да 
отиде, като подчерта, че именно той 
му е купил първата кола.

„Не мога да намеря начин да ти 
благодаря достатъчно за това, кое-
то направи, когато бях на 15 г. Има-
ше пълното право да ме изхвърлиш, 
но все пак ме прие“, каза актьорът 
на Бруно.

Николета Лозанова опреде-
лено си прекарва повече от 
добре на Малдивите. 33-го-

дишната плеймейтка не спира да 
споделя снимки от екзотичната си 
ваканция. НиЛо разпали страстите 
на потребителите в Instagram, като 
качи нови горещи кадри. На тях тя 
с гордост демонстрира хубавата 
си фигура и големия си силиконов 
бюст. Разбираемо, заваляха лайкове 
и положителни коментари от фено-
вете й, които не пестят комплимен-
тите си.

Николета разпуска на този райски 
остров в компанията на любимия си 
Ники Михайлов и дъщеря си Никол. 
Те посрещнаха 2021-а в Six Senses 
Laamu - екологичен и луксозен хо-
телски комплекс, който е заобико-
лен от кристално чисти тюркоазени 
води и плажове с фин пясък.
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Да, звучи малко вероятно, но сек-
сапилната актриса има основа-
телна причина за това – тя чака 

своето първо дете. Папараците улови-
ха звездата от филма „Ла Ла Ленд“, раз-
хождаща се из Лос Анджелис с доста 
наедрял корем. Съдейки по фигура-
та на 32-годишната актриса, тя съвсем 
скоро ще стане майка.

Поради своето положение Ема тряб-
ваше да откаже скорошно предложе-
ние за роля във филм с Брад Пит, наре-
чен „Вавилон“.

Запознати казват, че Стоун очаква с 
нетърпение раждането на първото си 
дете. „Тя изглежда много развълнувана 
и щастлива“, твърдят те. Звездата про-
дължава да води здравословен начин 
на живот и всеки ден прави специал-
на гимнастика. Ема е омъжена за режи-
сьора Дейв Маккери.Срещу Ники Минаж е заведено дело за около 

$200 млн. Певицата е дадена под съд от ра-
пъра Джауара Хедли, който се подвизава на 

сцената с името Бринкс Билиънс. Той търси при-
знание за хита на Ники Rich Sex, който е написал 
през 2016 г. и който Минаж включи в албума си 
Queen през 2018-а.

Обезщетението си Бринкс иска не само от 
Ники, а и от продуцентската къща Universal Music 
Group и рапърите Янг Мъни и Кеш Мъни. Хедли 
твърди, че трябва да бъде признат като единстве-
ния автор, създател и композитор на песента. Той 
иска да му се припишат и всички музикални пра-
ва на хита.

Американското общество на композиторите 
твърди, че Хедли вече е споменат като автор на 
песента и не виждат причина да се стига до съд.

Ресторант в град Кларксвил, щата Тенеси, 
приготви най-голямото ястие от спам мусу-
би, което прилича на суши, с тегло от 508 ки-

лограма.
Хавайският грил бар „Кимо“ в Кларсквил беше 

записан в книгата на Гинес в тази специфична ка-
тегория. Спам мусубито се изготвя с последова-
телни пластове от спам и ориз, увити в ядливи во-
дорасли.

Собствениците на ресторанта заявиха, че при-
ходите от спонсорите на рекорда ще бъдат разда-
дени за благотворителност.

Готвачите от Кларксвил съумяха да подобрят 
предишния рекорд в дисциплината, който беше 
спам мусуби с тегло от 284 кг. Новото ястие рекор-
дьор е с размери - дължина 240 см, широчина 120 
см и дебелина 30 см.

Съдят Ники Минаж  
за $200 млн.

Ема Стоун отказа да се снима 
във филм с Брад Пит

Хелена Кристенсен се изкъпа в 
ледена река

Направиха рекордно голямо 
ястие от спам мусуби

Анджелина Джоли  
се разходи из Ел Ей

Анджелина Джоли прекара зим-
ните празници с децата си в Лос 
Анджелис, а тези дни 45-годиш-

ната холивудска актриса отиде да па-
зарува в марков бутик на етиопски ди-
зайнери.

За излизането звездата избра еф-
ирна бяла рокля със средна дължина, 
сандали Fendi, които да съответстват 
на тоалета, и чанта Dior 30 Montaigne с 
емблематичния монограм. Анджелина 
не беше и забравила за основния аксе-
соар на 2020 г. - защитна маска.

Джоли смята, че е „невъзможно“ да 
бъдеш „перфектен“ родител, особено в 
условията на пандемия. Според нея де-
цата просто да искат родителите им да 
бъдат „честни“ за своите грешки.

Актрисата обяви преди време, че 
създава специална програма с BBC за 
обучение на деца за пандемията на ко-
ронавирус.

Супермоделът от 90-те и настоящ фо-
тограф Хелена Кристенсен не се по-
колеба да влезе във водите на ле-

дената река в щата Ню Йорк, където се 
намира домът й. Датчанката започна 2021 
г. по доста освежаващ начин – потапяйки 
се по бански в студената вода в доста зас-
нежен район, демонстрирайки сканди-
навските си корени.

Красавицата живее уединено в пасто-
рална малка къща в гората, редовно се 
подлага на уелнес ритуали, а именно къ-
пейки се в ледените води на езерото в 
двора си, както и тези на близката ре-
кичка. В случая тя влиза във водата тол-
кова спокойно, сякаш се потапя в топлите 
води на Карибите.

Хелена практикува уелнес терапия, 
която събужда вътрешната сила на хора-
та и повишава имунитета.
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Първа фотосесия с новородената 
си дъщеря си направи Джанлука 
Ваки. Италианският бизнесмен, 

станал по-известен с прозвището си 
Танцуващия милионер, е на корицата 
на списание Hola. Там той и половинка-
та му Шарън Фонсека показват за пър-
ви път лицето на бебето, с което се сдо-
биха в края на 2020 г.

53-годишният Джанлука разкри в 
Instagram, където качи няколко сним-
ки от фотосесията, че детенцето му се е 
родило с цепнато небце – деформация, 
която се случва с едно на 700 бебета, 
но може да бъде отстранена.

„Разполагаме със страхотен екип от 
лекари и след време те ще извършат 
операцията, като по този начин ще по-
могнат на детето ни да живее норма-
лен живот“, споделя двойката за дъще-
ричката им.

Приянка е една от актрисите, които много 
държат на външния си вид. Явно боливуд-
ската звезда е готова на всичко, за да по-

лучи перфектната прическа, и е посетила тайно 
коафьор, като нарушила забраните във Велико-
британия. Това обаче не останало незабелязано 
от органите на реда.

Приянка и майка й Мадху са влезли в луксозен 
фризьорски салон в квартал Нотинг Хил в Лон-
дон. Те са разговаряли със служителите, когато 
двама полицаи влезли да им търсят сметка зара-
ди строгите мерки, свързани с третия локдаун в 
страната.

Съпругата на Джо Джонас имала намерение да 
се подстриже, но за малко да отнесе солена глоба. 
След разговор със служителите на реда тя се от-
ървала от санкцията.

Полиция хвана Приянка 
Чопра на фризьор

Зоуи Кравиц и Карл Глъсман се развеждат 
след година и половина брак. Актрисата е 
подала документи за разтрогване на брака 

си на 23 декември, но новината бе официално по-
твърдена едва преди дни.

Зоуи и Карл се запознаха през 2016-а и вдигна-
ха пищна сватба в имението на баща й Лени Кра-
виц в Париж през юни 2019-а. Сред гостите бяха 
знаменитости като Никол Кидман, Лаура Дърн, 
Рийз Уидърспун, Бензъл Уошингтън, Кара Деле-
вин и др. Разбира се, събитието уважиха майка й 
Лиса Бонет, вторият й съпруг – Джейсън Момоа, 
който е в изключително близки отношения с нея 
и техните деца.

Актрисата не спираше да повтаря колко е бла-
гословена да има мъж като Карл в живота си, за-
това разводът им е изненадващ, а причините ос-
тават неясни.

Принц Хари и съпругата му Ме-
ган са спрели да използват 
социалните мрежи поради 

вълна от обидни коментари. Херцо-
гът и херцогинята на Съсекс, които 
са имали 10,4 млн. последователи в 
Инстаграм, няма повече да използ-
ват подобни платформи, включи-
телно Фейсбук и Туитър. Те се отказ-
ват от социалните медии като част 
от новата си „прогресивна роля“ в 
Америка. Източник, близък до ари-
стократичното семейство, съобща-
ва, че те не планират да използват 
социални медии за новата си „Фон-
дация Арчуел“ и е „малко вероятно“ 
да използват отново лични акаунти.

Меган вече се е оплаквала от 
трудните за издържане обиди в со-
циалните мрежи. Ситуацията само 
се е влошила след брака й с принц 
Хари.

Хари и Меган се отказват  
от социалните мрежи

Зоуи Кравиц се развежда

Танцуващият милионер  
с фотосесия с бебето

Брад Пит показа татусите си
Не само Анджелина Джоли 

има любопитни татуировки. С 
такива се е сдобил и бивши-

ят й съпруг Брад Пит. 56-годишни-
ят актьор отлетя за островите Търкс 
и Кайкос с басиста на Red Hot Chili 
Peppers Майкъл Балзари, известен 
като Flea. Преди дни папараците за-
ловиха дългогодишните приятели, 
докато се гмуркаха в Атлантическия 
океан.

Наследниците на Пит са с майка 
си Анджелина в началото на нова-
та година, така че той няма друг из-
бор, освен да избяга в горещ курорт 
с близки приятели.

Преди гмуркането Брад Пит по-
каза впечатляващата си колекция 
от бодиарт – включително изобра-
жения на торнадо и надписи на сан-
скрит. Някои от татуировките на 
звездата от „Имало едно време... в 
Холивуд“ се виждат за първи път.
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З
имата става все по-сурова, а 
пандемията от коронавирус 
продължава да ни задържа за 
по-дълго в домовете. Но нито 
студът, нито коронавирусът 

могат да ни спрат да правим планове за 
времето, когато ще е топло и всички от-
ново ще бъдем навън заедно.

Една идея за пътуване, която може 
да ни стопли през дългия януари, носи 
името Тенерифе. Той е сред най-извест-
ните острови в света, прочут с невероя-
тен вулканичен пейзаж и с това, че е рай 
за търсещите парти и слънце.

Той е част от Канарските острови и 
милиони се отправят всяка година към 
златистите му плажове и екзотична тро-
пическа растителност.

Ето 5 от най-известните забележител-
ности на Тенерифе:

Връх Тейде 
и вулканът Пико Виехо

Това е най-известната природна забе-
лежителност на Тенерифе. Намира се в 
национален парк Лас Канядас - истин-
ски природен феномен, който е част от 
списъка на ЮНЕСКО от 2007 година. Уни-
калното съчетание от вечнозелени гори, 
вулканична растителност и спиращи 
дъха гледки превръщат Тейде в задъл-
жителна спирка от всяка една екскурзия 
до Тенерифе. Уникалните пейзажи, кои-
то застиналата лава от вулкана е сътво-
рила, са част от „декорите“ във филма 
„Сблъсъкът на титаните“. Паркът се на-
мира на около 2000 метра над морско-
то равнище, а връх Тейде е най-високият 
в цяла Испания (3718 м). До изгасналия 
вулкан можете да се изкачите пеша или 
с лифт. А от „покрива на Испания“ при 
ясно време ще видите съседните остро-
ви Гран Канария, Ла Палма, Ла Гомера и 
Ел Йеро.

Планината Анага

Национален парк Анага е друга при-
родна забележителност, която ще ви из-
ненада с красивите си гледки от високи-
те планински върхове към живописните 
вулканични плажове по атлантическо-
то крайбрежие и разнообразна расти-
телност и животински свят, разказва DS 
Tours. Паркът се намира близо до столи-
цата Санта Круз, така че не пропускайте 
да се отбиете до вечнозелените му гори. 

Цялата местност е изпълнена с очаро-
вателни селца, които сякаш ви прена-
сят назад във времето, където връзката 
между хората и естествената природа е 
все още запазена.

Драконовото дърво 
Draco Milenario

Един от символите на Тенерифе е хи-
лядолетното Драконово дърво, което 
е най-голямото и най-високото в света. 
Височината му достига 17 метра, а шири-
ната в основата е с диаметър 20 метра. 
Намира в селището Икод де лос Винос, 
в северозападната част на острова. Ле-
гендите разказват, че когато драконите 
умирали, те се превръщали в огромни 
драконови дървета...

Лос Гигантес
„Скалите на гигантите“ са изключител-

но впечатляващи стръмни скали, изди-
гащи се отвесно от океана. Разположени 
са по западното крайбрежие на Тенери-
фе. Достигат височина от 500 м до 800 м. 
Внушителните скални творения в мина-
лото са били смятани за свещени.

Санта Круз де Тенерифе
Столицата на Тенерифе е задължи-

телно място за посещение и разход-
ка. Разположена е на североизточното 
крайбрежие и предлага много възмож-
ности за пазаруване (не забравяйте, че 
Канарските острови са частична безмит-
на зона cheeky). Няма как да пропусне-
те крайбрежната улица и африканския 
пазар (Меркадо де Нуестра Сеньора де 
Африка). В Санта Круз се намира едно от 
най-големите и натоварени пристани-
ща на Испания. Символ на града е сгра-
дата на операта Аудиторио де Тенерифе 
- емблематичен пример за модерната 
испанска архитектура, дело на ексцен-
тричния архитект Сантяго Калатрава.

XОстровът може да е следващата дестинация, 
когато лятото се върне и COVID-19 си тръгне

Тенерифе –  
да помечтаем 

за парти  
и слънце

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

