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Цитирането на BG VOICE е задължително.

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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4 начина, по които Байдън  
ще изправи САЩ на крака

» на 17

Лари Кинг 
си беше 
забранил 
да казва 
„аз“ » на 37

» на 23

Любимка 
на Ламбо 
грабна награда 
в Ню Йорк

Как ще построят 
300 000 нови жилища 
в Калифорния? » на 19

» на 15

Българин отвлече 
дете в Полша, 
арестуваха го

Влизането в България - 
задължително  
с PCR тестове» на 10 » на 9

Шерифът от Кюстендил, който 
охранява инаугурацията на Байдън

» на 12 - 13

Ще спре ли COVID-19 
българските студенти 
от бригада в САЩ

https://axz53.app.goo.gl/RtQw
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Демократите от десетилетия или две 
обещават пълна имиграционна рефор-
ма. Когато в началото на мандата на Барак 
Обама имаха голямо мнозинство в двете 
камари на Конгреса, не направиха нищо. 
След това не успяха да убедят републи-
канците да работят заедно за реформа, 
Обама действа с укази, които обаче оси-
гуриха временен комфорт на т.нар. дрий-
мъри - имигранти, доведени в САЩ като 
деца. Комфорт, който беше разтресен от 
избирането на Доналд Тръмп за прези-
дент. В продължение на 4 години демо-
кратите гледаха безпомощно как той и 
екипът му въвеждаха драконови мерки, 
слагаха деца в клетки и ги разделяха от 
родителите им, ограничаваха легална-
та имиграция и насъскваха родените тук 
срещу имигрантите.

В първия си ден новият президент Джо 
Байдън внесе в Конгреса амбициозен 
имиграционен план - път за зелена карта 
и гражданство за близо 11-те милиона без 
легален статут, сред тях и десетки хиляди 
българи. Демократите имат малко, но ста-
билно мнозинство в Камарата на предста-
вителите, и крехко - в Сената (51 на 50). За 
да стане реформата факт, ще е нужна под-
крепата на поне 9 републикански сенато-
ри. Това ще изисква усилия, преговори, 
отстъпки, но не е невъзможно. Демокра-
тите са длъжни да направят всичко въз-
можно след толкова години на обещания. 
Президентът Байдън с неговите близо 4 
десетилетия опит в Конгреса трябва да 
бъде лидерът на тези преговори. Защото 
е лесно да обещаваш.

„Не може всичко да се изчерпи само с 
това в Конгреса да бъде внесен някакъв 
визионерски законопроект, законопро-
ект послание, с който после да не се случи 
нищо“, каза Мариелена Инкапие, ръково-
дител на Националния център по имигра-
ционно право, който представлява ими-
грантите с ниски доходи. „Има очакване 
те да изпълнят обещанията си. Байдън ос-
вен това сега има мандат да води проими-

грантска политика, без да се обяснява на 
никого, и е длъжен да го направи, същото 
важи и за демократите.“

Имиграционната реформа отдавна е 
политическа залъгалка за имигрантите 
и най-вече за хората с латинопроизход. 
Те вече твърде много пъти бяха лъгани, 
а групата избиратели от тази група става 
все по-голяма и по-важна. А демократите 
губят част от тяхната подкрепа.

В надпреварата срещу Тръмп нови-
ят президент на САЩ събра 63 процента 
от гласовете в тази електорална група, а 
Тръмп - 35 на сто, показва „АП Вот Каст“, 
екзит пол проучване сред над 110 000 
избиратели в цялата страна. Но в някои 
колебаещи се щати като Невада Тръмп 
скъсява тази разлика и освен това той по-
лучава подкрепа от мъжете от латиноаме-
рикански произход, 39 процента от които 
са гласували за него, при 33 на сто сред 
жените от тази група.

Байдън стана първият кандидат за пре-
зидент от демократите от 1996 г., победил 
в Аризона, което донякъде се дължеше и 
на силната подкрепа на мексиканоамери-
канските организации, противопоставя-
щи се на водената от десетилетия от Ре-
публиканската партия строга политика 
по въпроса за имиграцията. Но той загуби 
във Флорида заради по-слабо представя-
не в щатския окръг с най-голямото испа-
ноезично население, Маями-Дейд, къде-
то антисоциалистическото послание на 
кампанията на Тръмп намери по-голям 
отзвук сред избирателите от кубински и 
венецуелски произход.

Цифрите не лъжат. Въпросът сега е 
дали демократите и Байдън ще излъжат 
надеждите на милиони имигранти, които 
работят, плащат данъци и чувстват Аме-
рика свой дом.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Байдън обещава 
имиграционна реформа, 
но ще я изпълни ли?

https://www.globalbash.com
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Т
ръбопроводът, изграден по ев-
ропроект за 5 млн. евро във Вар-
ненското езеро, отново се спука 
и от него в морето пак се изливат 
фекални води.

Причината за аварията е огъване и пук-
натина в тръбата, която беше положена 
временно през септември по дъното на 
езерото, докато приключи цялостният ре-
монт на тръбопровода. Цената на ремон-
та е над 1 млн. лв.

По първоначални данни от фирмата из-
пълнител смятат, че в основата на възник-
налия проблем е неравният терен, където 
временно е положена тръбата. Компани-
ята се е ангажирала да отстрани за своя 
сметка аварията в рамките на два дни при 
благоприятни метеорологични условия.

Тръбопроводът, отвеждащ фекалните 
води на кварталите „Аспарухово“ и „Гала-
та“ до пречиствателна станция, аварира 
през август 2019 г., след като беше ударен 
от кораб. Въпреки че по проекта, финан-
сиран с европейски средства, е трябвало 
да бъде вкопан под дъното на Варненско-
то езеро.

Ремонтът започна през миналата годи-
на, тръбопроводът беше положен по вре-
менно трасе, за да бъде спряно замърся-
ването на езерото.

От местното ВиК дружество получили 
първа индикация за аварията на тръба-
та на 15 януари. Изпълнителят на ремон-
та извършил проверка и установил про-
бойната.

Междувременно стана ясно, че минис-
търът на околната среда и водите Емил 
Димитров е разпоредил на Басейнова ди-
рекция „Черноморски район“ и на РИО-
СВ-Варна да извършат проверка и да му 
докладват имало ли е укриване на инфор-
мацията за новото замърсяване на Вар-
ненското езеро.

„10 дни от нас се крие, че е спукана от-
ново тръбата във Варненското езеро, а 
това е

екологична катастрофа
каза Димитров пред БНТ. Той обвини за 
това директора на ВиК-Варна - Валентин 
Вълканов.

Проверката трябва да установи и кои са 
длъжностните лица от ВиК-Варна, които в 
продължение на 10 дни не са информира-
ли контролните органи за констатирани 
аномални показания в приборите, отчита-
щи налягане и дебит при работа на пом-
пените агрегати на КПС-Аспарухово на 15 

януари 2021 г.
Контролните органи са получили на-

реждане до края на седмицата да докла-
дват на правосъдния министър за кон-
статациите от проверката, включително 

за степента на замърсяването, и анализа 
на резултатите от водните проби, взети от 
РИОСВ и БДЧР веднага след получаването 
на уведомление от Община Варна за ава-
рията.

Тръба за €5 млн. пак излива 
фекалии във Варненското езеро

XЕкоминистерството проверява дали повредата е крита 10 дни

Сн.: Maeitime.bg

http://imgtrucking.com
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П
ет сигурни партии 
ще влязат в след-
ващия парламент. 
Сред тях, освен тра-
диционните ГЕРБ, 

БСП и ДПС, са и партията на Сла-
ви Трифонов „Има такъв народ“ 
и „Демократична България“. Дру-
ги две партии имат реални шан-
сове да попаднат в Народното 
събрание. Това сочи последно-
то социологическо проучва-
не на изследователски център 
„Тренд“, направено по поръчка 
на „24 часа“.

Гарантирано в следващо-
то Народно събрание ще бъ-
дат ГЕРБ (27,6%), БСП (24,9%), 
„Има такъв народ“ (11,8%), ДПС 
(10,3%) и „Демократична Бълга-
рия“ (6%), става ясно от данните 
на социолозите.

Двете формации, които имат 
реални шансове да станат част 
от новото Народно събрание, са „Из-
прави се, БГ“, за които биха гласували 
4,1 процента, и „Обединени патриоти“ 
(ВМРО-НФСБ) с 4% от заявилите, че ще 
гласуват на предстоящите редовни пар-
ламентарни избори.

Данните показват още, че дистанция-
та между първите две партии се запазва, 
но все пак остава крехка, анализират со-
циолозите. Партията на Слави Трифонов 
„Има такъв народ“ е спряла ръста на под-
крепа, който бе регистриран миналата 

година, и се установява на нива, 

които засега 
я поставят на трето място

Допитването сочи и че Народното съ-
брание и правителството завършват 

своя мандат с ни-
ски нива на подкре-
па за своята работа, 
но не се забелязва 
негативна тенден-
ция в последните 
месеци. Положи-
телната оценка за 
работата на парла-
мента през януари 
е 17%, докато отри-
цателната е 71%.

Правителството 
не успя да възста-
нови стойностите 
на подкрепа отпре-
ди летните проте-
сти. Втората вълна 
на COVID-19 стаби-
лизира негативния 
тренд и в послед-

ните два месеца 23% дават положителна 
оценка на работата на правителството, а 
64% отрицателна. Президентът продъл-
жава да стои на сравнително високи нива 
от 47% положителна оценка за своята ра-
бота и 35% отрицателна през януари.

Партията на Слави и ДБ – 
сигурни за новия парламент

XРазликата между БСП и ГЕРБ остава крехка, сочи проучване
Ако на 
предстоящите 
през 2021 г. 
парламентарни 
избори се 
явят следните 
политически 
партии и 
коалиции, 
Вие лично за 
коя от тях ще 
гласувате?

(един отговор)
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BG ТЕЛЕГРАФ
Прогноза: България ще 
ваксинира 70% през 2040 г.

Нови 14 000 дози от ваксината на 
P�zer и BioNTech пристигнаха в 
България в понеделник. В края на 

месеца се очаква и втората пратка с вак-
сините на Moderna. А според авторитет-
ното издание „Политико“ с тези темпове 
на ваксиниране България ще достигне 
70% ваксинирано население едва през 
2040 година. В момента България заема последното място в класацията на стра-
ните от Европа.

Лавина помете и уби  
млад спортист в Пирин

Лавина падна край Бъндерица и 
отне живота на 19-годишно мом-
че. Младият скиор, който е профе-

сионален състезател в така наречения 
„фрийрайд“, се е спускал в компанията 
на опитен планинар в един от улеите на 
Тодорка. Тогава ги застигнало снежно-
то бедствие. „Момчето бе оборудвано с 
еърбег раница, с лавинен предавател и 

пълен комплект, който е нужен за движение в извънпистовите зони, но не ни пра-
вят безсмъртни“, заяви планинският спасител Наско Уков.

Осъдиха брат и сестра  
за убийство във влак
Осъдителни присъди на първа 

инстанция получиха брат и се-
стра, намушкали мъж във вла-

ка Истанбул-Пловдив-София. Нападе-
нието стана на 16 ноември 2018 г. на 
гара Вакарел. Около 07:45 ч. братът и 
сестрата се качили в бързия влак, пъ-
туващ за София. Двамата се разполо-
жили на седалките един срещу друг, 
започнали да говорят високо и си качили краката на седалките. Жертвата им на-
правил забележка. Малко по-късно мъжът бил наръган с нож, а по-късно почи-
нал в болницата.

БНБ отчете ръст на 
депозитите и на кредитите

Депозитите на неправителстве-
ния сектор в българската бан-
кова система през декември са 

93.4 млрд. лева (79.2% от БВП), като 
годишното им увеличение е с 9.7% 
след същия растеж и месец по-рано. 
Това показват данни на Българска-
та народна банка. В края на декем-
ври депозитите на домакинствата и 

нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са в размер на 
61.042 млрд. лева (51.8% от БВП), като се повишават на годишна база с 9.7% след 
растеж с 8.5% през ноември. Кредитите също бележат ръст в размер на 11% на 
годишна база.

Снежен циклон връхлетя 
цяла България
Снежен циклон връхлетя Бълга-

рия. Синоптиците и пътните по-
лицаи предупредиха за опас-

но време в цялата страна. На места 
се очаква да натрупа обилна снежна 
покривка, а в планинските проходи е 
възможно на пътя да падат дървета, 
клони и камъни. Снеговалежите за-
почнаха най-напред в Северозападна България. Те са съпроводени от силен се-
верен вятър. Леки катастрофи без пострадали заради лошото време имаше във 
Врачанско и Монтанско.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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П
ремиерът Бойко Борисов бе 
изненадан от викове „Остав-
ка“ и „Мафия“, докато се хва-
леше с постиженията на пра-
вителството. Това се случи 

през уикенда по време на визитата му в 
Сливница, където инспектира новопос-
троен рехабилитационен център за деца 
с увреждания.

Докато премиерът и министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов се хвале-
ха пред камерата на правителствената 
пресслужба колко милиони са раздали на 
закъсали в коронакризата фирми и граж-
дани, се чу женски глас, който започна да 
скандира „Оставка“, „Мафия“, „Чекмедже-
та“ и „Кюлчета". Премиерът се сепна за 
миг и се обърна да види откъде идват ви-
ковете, но камерата не ги показа.

Веднага след това Борисов започна 
да критикува президента Румен Радев 
за липсата на реакция по повод задър-
жането на Алексей Навални в Русия. „Ог-
лушително е мълчанието на президента 
Радев, до този момент той не се е произ-
несъл по повод задържането на Навал-
ни. Нещо повече, европейски депутати 

от БСП, сред които и неговият началник 
на кабинета (бившият началник на каби-
нета на президента Иво Христов - бел. 
ред.), не влязоха да се регистрират, до-
като се гласуваше резолюцията на Евро-
пейския парламент за незабавното ос-
вобождаване на Навални“, заяви Бойко 
Борисов.

Два часа по-късно президентът Румен 
Радев отговори на критиката на премиера:

Борисов не се трогна
нито за битите български протестира-
щи и журналисти, нито за отравянето на 
Емилиян Гебрев и други български граж-
дани. В Европарламента се прочу със за-
каната „да изгори“ Елена Йончева, както 
сам се изразява в записа, а в европей-
ската преса с това, че праща в турски-
те затвори хора, потърсили убежище в 

Европа“. Ден по-късно и от Европарла-
мента дойдоха критики под формата 
на въпроси. „Има ли развитие по дело-
то „Барселонагейт“ и гласът на премие-
ра Бойко Борисов ли се чува в записите, 
за които прокуратурата през декември 
отказа да образува разследване?“. 

Това са две от шестте теми, по които 
евродепутатите от групата в ЕП за на-
блюдение на демокрацията, върховен-
ството на закона и основните права пи-
тат главния прокурор Иван Гешев. 

Въпросите са публикувани на сай-
та на комисията ЛИБЕ на Европейския 
парламент, част от която е и подгрупа-
та.

Подгрупата за втори път опита да из-
слуша българските власти в началото 
на януари. 

При първото изслушване през август 
м.г. главният прокурор и премиерът 
отказаха да се явят, а пратиха само за-
местничките си. И на 8 януари сториха 
същото. И сега Гешев получава 6 допъл-
нителни въпроса, а правосъдният ми-
нистър Десислава Ахладова и вицепре-
миерът Екатерина Захариева - осем.

XЕвропарламентът пита Гешев за „Барселонагейт“ и записите с гласа на премиера

„Оставка“ и „Мафия“ изненадаха 
Борисов, докато се хвали

Кадър: Facebook

http://imgtrucking.com
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В 
оставката на нидерландско-
то правителство отпреди ня-
колко дни, подадена заради 
скандала с детските помощи, 
може би има и „българска 

следа". Агенция epd припомня, че през 
2013-а телевизионни кадри от България 
разтърсват Холандия. На тези кадри се 
виждаха жители на бедно село в Източ-
на България, които разказват пред жур-
налисти как държавата Нидерландия им 
превела хиляди евро, без да е трябвало 
да се трудят за това. Един от мъжете във 
филма сочи със задоволство към сграда, 
която била закупена с парите от Нидер-
ландия, припомня „Дойче веле“.

Разследващите журналисти бяха раз-
крили, че чужденци са подавали молби 
за детски надбавки и финансови помо-
щи за наеми, макар че изобщо не живе-
ят в Нидерландия. Както отбелязва аген-
ция epd, в България явно е имало банди, 
които са организирали пътувания до 
Нидерландия и подправяне на догово-
ри за наем. А нидерландските данъчни 
власти явно са проверявали основател-
ността на молбите постфактум - чак след 
като се отпуснат парите. По това време 
обаче престъпниците вече са се нами-
рали в родината си.

До какво доведе 
„българската измама"?

Случилото се през 2013 година, което 
в Нидерландия беше наречено „българ-
ската измама“, имаше и продължение. 
На 15 януари тази година правителство-
то на премиера Марк Рюте подаде ос-
тавка. Финансовите щети от въпросните 
измами възлизат навярно на не повече 
от 4 милиона евро - сума, която пред-
ставлява едва 0,006% от всички отпуска-
ни от държавата помощи на родители. 
Затова пък последиците за социалната 
система, за доверието на властите и на 
правовата държава бяха огромни: след 
като станаха известни злоупотребите 
със социални средства, в Нидерландия 
започна истинска гонитба на измамни-
ци. И така покрай сухото изгоря и суро-
вото.

Поради строгото и често пъти твър-
де формално прилагане на законите, от 

2014 година насам системно са били ор-
язвани детските надбавки на голям брой 
семейства заради подозрения за злоу-
потреби. В много случаи въпросните се-
мейства са били третирани като моше-
ници, макар да е ставало дума за съвсем 
неволни и невинни грешки при попъл-
ването на молбите за помощи. Това за-
яви Крис ван Дам, председателят на 
анкетната комисия, която представи за-
ключителния си доклад по случая през 
декември. Молби от хора с миграцио-
нен произход или двойно гражданство 
почти автоматично са били отхвърляни 
като съмнителни.

Някои от семействата, на които дет-
ските надбавки и другите помощи били 
внезапно отказани, не са можели да си 
плащат таксите за детска градина или 
наемите. В редица случаи хора са

се оказвали изхвърлени 
на улицата

или са натрупвали огромни дългове. 
„Животът на мнозина се превърна в ис-
тински ад“, казва 38-годишната Фатма 
Симсек пред вестник NRC, която е била 

принудена да връща близо 54 000 евро 
на социалните служби. Те настоявали, че 
ги е получила неправомерно. Тя е една 
от общо над 20 000 засегнати.

Заключителният доклад на анкетната 
комисия, озаглавен „Невиждана неправ-
да“, отправя остри критики не само към 
данъчните власти в Нидерландия, но 
и към министрите, игнорирали преду-

прежденията за потенциална дискрими-
нация на хора, както и към парламента, 
приел извънредно строги закони срещу 
социални измами. „Политиката е винов-
на за това, че крайно надъханата диску-
сия за борбата срещу измамите и злоу-
потребите е довела до култура, в която 
на човешките аспекти не се е обръщало 
голямо внимание“, каза Ван Дам.

Оставката на Рюте - 
символична стъпка

Министър-председателят Марк Рюте 
нарече резултатите от проучването на 
Анкетната комисия „сурови, но честни". 
Рюте обеща, че засегнатите семейства 
ще получат по 30 000 евро обезщетение 
и че системата за финансови помощи ще 
бъде основно реформирана.

Рюте подаде оставка едва няколко 
седмици след публикуването на докла-
да. Оставката му е символична стъпка, 
защото на 17 март в Нидерландия така 
или иначе се провеждат избори. Рюте, 
който е във властта от над 10 години, от-
ново ще се кандидатира - въпреки скан-
дала и въпреки оставката. И той лично 
е упрекван за безпощадната гонитба на 
мними измамници. „Личният отпечатък 
на Рюте е навсякъде“, каза социалдемо-
кратката Лилиане Плоумен.

Българска следа в скандала, който 
свали правителството на Нидерландия

XПрез 2013 г. жители на едно българско село разказват в репортаж как 
Нидерландия им превела хиляди евро, без да е трябвало да се трудят

Марк Рюте

Седалището на холандското правителство в Хага.

Сн.: БТА

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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В
ъпреки че британският щам 
беше открит и в България 
през последната седмица, На-
ционалният оперативен щаб 
препоръча отмяна на част 

от мерките срещу разпространение на 
COVID-19.

В България заболеваемостта на 
14-дневна база към момента е под 100 
на 100 000 души, което прави страната 
една от четирите европейски държави 
извън червената зона.

Именно с тези аргументи Национал-
ният оперативен щаб препоръча посте-
пенно разхлабване на противоепиде-
мичните мерки в България.

От 4 февруари, което съвпада с нача-
лото на втория срок за учениците, ще се 
възобнови присъственото обучение на 
децата от 5 до 12 клас по строго опре-
делен ред. Очаква се първо в клас за две 
седмици да се върнат 7, 8 и 12-ти клас.

Предвижда се всички ученици от 5 до 
12 клас да се върнат в училищата поет-
апно, като се

въртят на ротационен 
принцип

през определен период от време. Преди 
дни просветният министър Красимир 
Велчев каза, че за него най-добрият ва-
риант е това да става през две седмици.

От началото на февруари врати отно-
во ще могат да отворят залите за фитнес, 
спорт, танци и за културни мероприя-
тия, както и магазините в големите тър-
говски центрове.

Засега обаче няма точна дата кога ще 
отворят ресторантите, баровете и нощ-
ните заведения. През изминалата сед-

мица се обсъждаше датата 18 февруари 
за отваряне на ресторантите и 1 март - 
за дискотеките.

В неделя проф. Тодор Кантарджиев, 
директор на Националния център по 
заразни и паразитни болести и член на 
Националния оперативен щаб за бор-
ба срещу коронавируса, попари надеж-
дите им, като заяви, че разхлабване на 
мерките в този бранш може да има едва 
в началото на април.

„Някаква форма може би ще се наме-
ри за разхлабване на мерките спрямо 
ресторантите. Нощните заведения ще 
почакат“, каза проф. Кантарджиев.

Премиерът Бойко Борисов пък обър-
на внимание, че ако заведенията зара-
ботят отново сега, при повишаване на 
броя на заразените с коронавирус от-
ново ще трябва да бъдат затворени и в 
такъв случай държавата по-трудно ще 
може да изплаща помощ, защото пак ще 
са необходими нотификации за това.

На фона на смекчаването на мерките, 

министърът на здравеопазването проф. 
Костадин Ангелов предложи въвеждане 
на изискване за представяне на отрица-
телен резултат от PCR тест

за всички влизащи 
в страната

„Ще предприемем действия за изда-
ване на заповед за влизане на терито-
рията на страната на всички граждани, 
идващи от трети страни и от Европей-
ския съюз, със задължително влизане 
у нас с PCR тест. По този начин искаме 
да осигурим територията на Република 
България и да повишим сигурността на 
българските граждани по отношение на 
внасянето на новия вариант на корона-
вируса в страната“, заяви той.

До края на януари според последна-
та му заповед е забранено влизането 
на граждани на някои трети страни - на-
пример Русия, САЩ, Иран - освен ако не 
са българи.

Епидемичната обстановка, въведена в 

България, е в сила до края на януари, но 
здравният министър вече предложи на 
правителството тя да бъде удължена с 3 
месеца до края на април. Целта е да ос-
танат в сила част от мерките срещу огра-
ничаването на епидемията.

Извънредната епидемична обстанов-
ка действа от средата на май минала-
та година, когато замени извънредното 
положение, обявено през март зара-
ди пандемията от коронавирус. По този 
начин се въвеждат различни ограниче-
ния в зависимост от актуалните данни за 
разпространението на заразата.

От 1 февруари: Разхлабване 
на мерките в България

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

XВлизането в България само с отрицателен PCR тест

Сн.: БТА
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Б
ългарин отвлече 7-годишно 
дете в Полша и принуди май-
ка му, словашка гражданка, да 
проституира. Сънародникът 
ни е бил заловен при зрелищ-

на акция на полицията в град Зомбки, 
който се намира на 12 километра от пол-
ската столица Варшава.

За драматичната акция по задържане-
то на 41-годишния българин разказа То-
маш Ситек от околийската полиция в гр. 
Воломин, част от Варшавската конгломе-
рация.

На българина, чието име и инициали 
не се споменават, са повдигнати обвине-
ния и според полските закони може да 

прекара в затвор до 12 години, разказва 
„Марица“.

От януари 2019 година мъжът с фи-
зическо и психическо насилие принуж-
давал 39-годишната гражданка на Сло-
вакия да проституира, като прибирал 
оборота й. В края на декември м.г., за да 
е по-убедителен, лишил от свобода 7-го-

дишното дете на жената

и го държал в дома си
Така използвал детето за инструмент 

за влияние върху майката.
Преди няколко дни майчиният ин-

стинкт надделял над страха у словачката 
и жената подала жалба срещу българина 
за отвличането и задържането на детето 
й. Разказала, че е негова жертва и прос-
титуира против волята си. Полицията ре-
агирала светкавично. Бързо установила 
местонахождението на насилника.

В жилище в градчето Зомбки унифор-
мените открили 41-годишния българин 
и родителите му, както и 7-годишното 
дете на словачката. Сутеньорът показал 
паспорт на името на детето, от което ста-
вало ясно, че това е детето на жалбопо-
дателката. Българинът е задържан още в 
същия момент и изпратен в ареста.

Събраните доказателства са позволи-
ли на полицейските власти и прокура-
турата да повдигнат на гражданина на 
Република България обвинения, в т.ч. 
за принуждаване на партньорката си, 
39-годишна гражданка на Словакия, към 
проституция чрез използване на физи-
ческа сила и психическо насилие и за-
плахи за убийство, както и за отвличане-
то на детето.

Оказало се, че ще отговаря и за прис-
вояване в резултат на грабеж на парите 
и автомобила на словачката и за заплахи 
с убийство посредством интернет на же-
ната, детето й и трети лица. Материалите 
са предадени на прокуратурата във Во-
ломин, която е поискала за българина 
временен арест. Съдът е приел искане-
то и е постановил 3-месечно задържане 
под стража.

Българин отвлече дете 
в Полша, арестуваха го
XМъжът ограбил майката и я накарал да проституира

https://www.mbglogistics.com/
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И
талия пусна на свобода 
българката, която бе за-
държана за връзки с ма-
фията Ндрангета. Тя бе за-
държана по подозрение 

за сътрудничество с боса на клана, но 
сега обвиненията срещу нея са свале-
ни и тя може да пътува свободно. Пре-
ди дни Живка Танева се прибра в Бъл-
гария, но планира отново да замине за 
Италия.

Тя бе задържана по време на масови-
те арести в края на 2019 г., свързани с 
клана Бонавота. Името на Живка бе на-
месено като заподозряна за подставе-
но лице на фамилията. През 2019-та Та-
нева работи като барманка в градчето 
Сан Онофрио. Смятат, че е била подста-
вено лице на търговска дейност, свър-
зана с Никола Бонавота, а целта била 
пране на пари. Разследващите твърдят, 
че Никола е ключова фигура на фами-
лията, представляваща калабрийска-
та мафия в градчето. В списъка на под-
съдимите при предварителния процес, 
проведен през септември, името на 
Живка е под номер 138.

Тя се е прибрала от Италия, където 
живее отдавна и твърди, че

арестът й е грешка
Отрича да има заведение на нейно 

име. Казва, че познава Никола, но няма 
никакви отношения с него.

„Е, много ясно, как да не го позна-
вам?! Той е от Санта Онофро, където ра-
ботя. Никакви отношения нямам. Здра-
вей, здрасти и това е. Не знам с какво 
се занимава. Преди години беше барът 
негов. Как ще съм работила за него въ-
обще! Други бяха шефовете“, обясни 
Живка пред БНТ.

По думите й, е станало обърква-
не, обвиненията към нея са свалени и 
може да пътува свободно. Казва, че пак 

ще се върне в Италия и ще продължи 
да работи като барманка.

„В момента всичко си е точно. Имат 
си дела. Всички са пуснати, дето бяхме 
арестувани“, казва Живка.

Тя е престояла в ареста 10 дни, дока-
то мине делото, защото по него са мно-
го хора. Като я арестували, нищо не й 
казали: „Даже един въпрос не ми зада-
доха. Просто аз си показах документи-
те и всичко приключи.“

Подсъдимите по делото са 335 лица 
начело с 66-годишния Луиджи Манку-
за, известен като Чичото. Част от обви-
ненията са за

убийства, пране на пари, 
рекет

и трафик на отпадъци.
В процеса ще участват над 600 адво-

кати. Според италианските магистрати 
битката в съда ще бъда решаваща във 
войната срещу мафията.

Италианският прокурор Никола Гра-
тери е твърдо решен да спечели бит-
ката. Въпреки че според Анна Сержи 
- изследовател на мафията в Италия, 
подобна организация не би могла да се 
пречупи лесно.

„Този процес не е краят на Ндранге-
тата. Той е само срещу няколко клана. 
Тази организация се състои от 160 кла-
на. Това не са най-важните хора, това е 
само една провинция“, казва Сержи.

В Ндрангета може да се влезе само 
по два начина - чрез родствена връзка 
или брак.

„Не мисля, че има замесени българи 
на високо ниво. Има няколко случая, 
при които е установена съвместна ра-
бота с криминални групи от Армения, 
Русия и Западните Балкани. Тяхна роля 
обикновено е да помагат, когато има 
нужда от събиране на дългове и

използване 
на насилие

обяснява Сержи, цитиран от dir.bg.
Преди време водещият италиански 

прокурор за борба с мафията Джузепе 
Говернале заяви, че Ндрангета е най-
голямата престъпна организация в за-
падния свят. Той заяви това при въз-
обновяването на предварителните 
изслушвания в процеса, обявен като 
най-значимия срещу групировката.

Изслушванията в бункера на затвора 
„Ребибия“ в Рим вероятно ще продъл-
жат до края на октомври. 

Говернале заяви още, че тази мафи-
отска организация е подценявана и е 
особено опасна заради способността 
си да се внедрява в различни държави. 
Калабрийската Ндрангета постепенно 
засенчи сицилианската Коза Ностра 
по влияние и богатство, като проник-
на във всички сектори на италианската 
икономика и политика.

Очаква се процесът срещу Ндранге-
та да продължи не по-малко от 2 годи-
ни.

Италия пусна 
българката, арестувана 
за връзки с мафията
XЖивка Танева престояла 10 дни в затвора  

по подозрение, че сътрудничи с Ндрангета

Живка Танева 

Изслушванията в бункера на затвора „Ребибия“ в Рим. 

Сн.: БТА

Кадър: БНТ
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Б
ългарските студенти активно 
започнаха да се интересуват 
от работните оферти и въз-
можността да живеят и рабо-
тят в САЩ през лятото на 2021 

година. Въпреки пандемията тече уси-
лена подготовка за програмата, която 
ежегодно дава възможност на хиляди 
учащи от цял свят да работят и да се до-
коснат до американската култура.

Българските фирми, които работят по 
програмата „Work and travel“, обаче спо-
делят, че спадът в броя записани студен-
ти е голям – засега близо 70% по-малко 
хора са се записали за бригада в САЩ, 
споделят от агенциите.

Първите визови интервюта тради-
ционно започват в края на февруари. На 
този етап обаче не са планирани при-
съствени такива. Както и през измина-
лите години, и за лято 2021-ва за 2/3 от 

работните позиции студентите са били 
интервюирани по скайп.

„Сравнявайки с предходни години, 
със сигурност

броят записани хора 
е по-малък

Просто всички са много наплашени 
заради миналогодишните сравнително 
неприятни изживявания и цялото изчак-
ване. Други пък изчакват за по-сериозно 
развитие, което може да последва след 
смяната на президента и администра-
цията му“, сподели пред BG VOICE Стани-
мир Найденов, мениджър в „Integral“.

Найденов припомни, че американско-
то посолство в България от март 2020-та 
насам не е отворило врати за студенти-
те, които искат да работят през лятото в 
САЩ.

„За да бъда по-точен, ще кажа, че те от-
вориха, но в един много променен фор-
мат, с по-ограничени функции, с идеята 
по-скоро да има дежурни лица, откол-
кото реално посолството да е в пълния 
си капацитет. Сега продължава да рабо-
ти по този начин. В момента неиздаване-
то на визи е много по-силно във връзка 
с прокламацията на Тръмп, забранява-
ща издаването на тези визи, отколкото 
в извънредната ситуация, в която сме в 
България. Но това, разбира се, е моята 
логика на база информацията“, допълва 
Станимир Найденов.

Студентите, получили визи през 2020-
та, са били едва 10% от записаните. Кое-
то пък от своя страна довело до това на 
конкретни места да има сезон и туристи

но не и работна ръка
която да обработва потока от клиенти.

Още през юни 2020-та администраци-
ята на Тръмп удължи забраната за изда-
ване на зелени карти извън САЩ до края 
на годината и така замрази издаването 
на редица категории работни визи. Съ-
щата година бяха заведени общо две 
дела спрямо прокламациите на Тръмп. 

Българските студенти 
са готови за бригади в 
САЩ, но ще летят ли?
XСамо 10% от записалите се са получили визи през миналата година

АИДА БУРНУЧЯН

Сн.: Integral

Сн.: Лилия Христова

Станимир Найденов

Сн.: Integral
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По първото излезе съдебно решение 
на 1-ви октомври, в което щатски съдия 
се произнесе, че американският пре-
зидент Доналд Тръмп е надвишил пра-
вомощията си. Причината - потокът на 
чужденци в Щатите се регулира в по-го-
ляма степен от Конгреса.

Лилия Христова е студент четвърти 
курс в Националната спортна академия. 
Пред екипа ни тя разказва, че е трябва-
ло да замине на бригада през 2020-та, 
но ситуацията с пандемията е провали-
ла плановете й.

„До последно се надявах да замина, за-
щото вече съм била там и знам колко е 
хубаво. Въпреки това не се получи ми-
налата година. Уговорката с фирмата, с 
която ще пътувам, остана да си задържа 
документите за тази година, както и из-
платената сума. Така и стана“, разказва тя.

Лилия допълва, че не би се ваксини-
рала на този етап, но ако се наложи за-
ради изисквания от работодател, няма 
да има друг избор. „Ако ми се наложи 
да се ваксинирам, ще прочета за всяка 
една ваксина, която се предлага в Бълга-
рия, за да преценя коя е най-подходяща 
за мен“, обяснява тя.

Румяна Сотирова от „Usit Colours“, дру-
га фирма, която е ангажирана с органи-
зирането на студентски бригади в САЩ, 
пък отбелязва, че напълно очаквано сту-
дентите вече имат повече въпроси. Те

търсят подробна 
информация

за това, какво би се случило, ако не мо-
гат да заминат по една или друга причи-
на.

Договорите на „Usit Colours“ за учас-
тие в програмата са съобразени с осо-
беностите на настоящата ситуация и 
предвиждат различни хипотези. Румя-
на отбелязва, че екипът й горещо насър-
чава всеки техен клиент да се запознае 
внимателно с условията по договора, да 
го обсъди и със семейството си освен с 
техните консултанти, за да може да взе-
ме информирано решение при записва-
не.

„Спрямо условията на договорите, по-
дписани с клиентите си, „Usit Colours“ 
следваше политика по възстановява-
не на заплатените такси в рамките на 
30 дни от постъпило искане за отказ от 
програмата. В много от случаите сред-
ствата се възстановяваха дори в дос-
та по-кратки срокове от предвидени-
те в договора. Възстановихме реалните 
суми на студентите, не сме издавали ва-

учери за други услуги или за участие в 
програма за следващата година. Запла-
тените суми за самолетни билети също 
бяха възстановени още преди края на 
лятото и отново в реални пари, а не под 
формата на ваучери за бъдещи пътува-
ния. 

За клиентите, които са били записа-
ни миналата година, независимо дали 
са пътували или не, американският ни 
партньор

предлага 
преференциални цени

и облекчени процедури при участие 
тази година, включително голяма част от 
клиентите ни имаха възможност автома-
тично да подновят работните си оферти 
от миналия сезон“, споделя още тя.

Сотирова уверява, че бригадите и по-
настоящем са безопасни, тъй като се по-
лагат специални грижи и мерки в тази 
посока както от страна на американски-
те спонсориращи организации, амери-
канските работодатели и, естествено, 
агенциите. Тези мерки и грижи се включ-
ват, но не се ограничават до покритие-
то на здравната застраховка - включва 
лечение на COVID, осигуряване на без-
опасна среда за работа, специални изи-
сквания към настаняването, гаранции от 
страна на работодателите за подпомага-
не на студентите в случай на заразяване 
с COVID или при ситуация, в която се на-
лага изолация или намаляване на работ-
ните часове.

За спада в броя работни оферти от 
„Usit Colours“ казват, че действително 
има работодатели, които към момен-
та са по-предпазливи към броя на сту-
дентите, които наемат за летния сезон. 
Това, от една страна, се дължи на факта, 
че част от местата им бяха запълнени с 
участници, които са били наети да рабо-
тят за тях минали години, а от друга, съв-
сем нормално, защото все още е трудно 
да се прогнозира какъв ще бъде летният 
туристически сезон и от колко служите-
ли ще имат нужда.

„Спокойно мога да заявя, че към мо-
мента

нямаме недостиг 
на работни оферти

за желаещите и всяка седмица получа-
ваме нови такива от нашите партньо-
ри. Радваме се да видим, че повечето от 
работодателите, които сме свикнали да 
предлагат сезонните си позиции на бъл-
гарски студенти, възнамеряват да го на-
правят и за лято 2021-а“, довършва Ру-
мяна Сотирова.

Сн.: Integral

Студентските бригади в САЩ оставят много 
спомени. 

Сн.: Integral

По време на бригадите студентите имат възможност да се докоснат до различна култура и пейзажи. 

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

Внесоха импийчмънта срещу 
Тръмп в Сената

Камарата на Представителите в аме-
риканския Конгрес внесе в Сена-
та документите за втория импий-

чмънт на Доналд Тръмп. В последните 
дни на вече бившия президент доми-
нираният от демократи Конгрес, под-
крепен и от 10 републиканци, реши да 
задейства процедурата срещу Тръмп. 
Очаква се делото в Сената да започне в 
началото на февруари. Защитата на републиканеца е помолила да й бъде дадено 
време, за да се подготви.

Байдън връща ограниченията 
за полети от ЕС

Говорителката на Белия дом Джен 
Саки потвърди информациите, че 
президентът Джо Байдън ще подпи-

ше изпълнителен указ, с който ще въз-
станови свързаните с COVID-19 огра-
ничения за неамерикански пътници 
от Бразилия, Ирландия, Обединено-
то кралство и 26 европейски страни от 
Шенгенското пространство. В списъка 
ще бъде добавена и Южноафриканската 

република. „Не е време за вдигане на ограниченията върху международните по-
лети“, посочи Саки.

Уволниха полицай от Флорида 
заради Facebook
Полицай от Флорида беше увол-

нен, след като бил докладван, че 
публикува политически обвине-

ния, расистки снимки и размишления в 
социалните мрежи. Полицейското упра-
вление в Кисими проверило 30 скрийн-
шота на публикации във Facebook на Ан-
дрю Джонсън в подкрепа на бунтовете в 
Капитолия и Тръмп. Той също така спо-
делял своите виждания за абортите, правата за използване на оръжия и др. Про-
филната снимка на Джонсън известно време е била логото на „Тръмп 2020“.

САЩ преразглеждат  
„public charge rule“

Президентът Джо Байдън тази сед-
мица ще подпише заповед, с коя-
то ще наложи незабавното пре-

разглеждане на „public charge rule“ и 
други „действия за премахване на ба-
риерите и възстановяване на доверие-
то в законната имиграционна система, 
включително подобряване на процеса 
на натурализация. САЩ отпускат зелени 

карти на приблизително 1 милион чужденци всяка година. Миналата година за 
гражданство са били одобрени 834 000 петиции.

Тийнейджър успя да 
откраднe $1 млн. от Kroger
19-годишен тийнейджър в ра-

йона на Атланта беше аресту-
ван в четвъртък от полиция-

та на окръг Гуинет. Младежът е обвинен 
в кражба на близо 1 милион долара от 
хранителния магазин Kroger. Полицията 
съобщи, че в продължение на 2 седми-
ци Тре Браун, който работил в магазина, 
е създал 40 фалшиви рекламации, за да 
открадне 980 000 долара. Сумите, които 
били предназначени за връщане, били между 75 и 87 000 долара за несъществу-
ващи артикули, съобщиха детективите.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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П
рез седмицата Джо Байдън 
встъпи в длъжност като 46-
ия президент на САЩ. Това 
беше най-охраняваната 
инаугурация на американ-

ски президент в историята – над 30 000 
военни, полицаи и шерифи от десетки 
служби. Сред тях имаше и няколко бъл-
гари.

От 5 години Кирил Васев работи в ше-
рифството на предградие на столицата 
Вашингтон. За родения в Кюстендил бъл-
гарин тази работа е наследствена – дядо 
му също е бил полицай.

Между 100 и 200 военни от Национал-

ната гвардия са с COVID-19 след инаугу-
рацията

„През 80-те, 90-те години, когато съм 
израснал, в тийнейджърските ми години 
винаги съм гледал американските фил-

ми, било ми е интересно тези организа-
ции как работят, с какво се занимават. За-
това може би образованието, към което 
се насочих, беше криминология“, споде-
ля Кирил Васев.

Той е един от 30 офицери
от тяхното шерифство, избрани да участ-
ват в охраната на встъпването в длъж-
ност на Джо Байдън заедно с военни от 
Националната гвардия, агенти на ФБР, 
Сикрет Сървиз и хиляди полицаи.

На 6 януари тълпа от привържени-
ци на Доналд Тръмп нахлуха и превзеха 
сградата на американския Конгрес. В ре-
зултат – мерките за сигурност за клетва-
та на Джо Байдън бяха безпрецедентни.

„През цялото време човек трябва да 
очаква неочакваното, въпреки че по 
време на инаугурация не се случи абсо-
лютно нищо“, казва Кирил Васев.

За да гарантират сигурността на ина-
угурацията, Secret Service са арестували 
13 души

Според него службите се свършили 
страхотна работа.

„Моята агенция бяхме един ден преди 
инаугурацията да направим генерална 
репетиция, за да знаем нашите постове 

къде се намират, какво точно трябва да 
правим, определени кодове и комуника-
ции, които обменяме с другите агенции. 
При проучването на района имахме

9-10 часа работен ден
разказва той.

В ежедневната си работа Кирил Васев 
патрулира по улиците, работи в затвора, 
разследва гангстерски групи, банкови 
обири и сигнали за бомби.

„Разбира се, че има страх. Но самият 
страх те държи нащрек и мотивиран, по 
този начин те пази по-сигурен да си вър-
шиш работата“, казва той.

Кирил Васев е един от около 40-те чле-
нове на създадената преди година бъл-
гаро-американска полицейска асоциа-
ция. Тя обединява наши сънародници, 
работещи в силите на реда в цяла Север-
на Америка.

„Участваме в различни благотворител-
ни фондове. Помагаме на училища, дет-
ски градини, болници, обменяме инфор-
мация между самите нас“, обяснява той.

„Ние сме продукт на Майка България и 
се гордеем с това. А един ден може да се 
върнем и да работим в системата в Бъл-
гария“, казва Васев.

Шерифът от Кюстендил, който 
охранява инаугурацията на Байдън
XОт 5 г. Кирил Васев работи в шерифството на предградие във Вашингтон

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Джо Байдън вече е в Овалния 
кабинет и подписва първите 
си укази като президент на Съ-
единените щати. По време на 
предизборната си кампания 

той даде много обещания за съживява-
нето на икономиката на страната и въз-
становяване от пандемията.

Ето някои от политиките, които встъ-
пилият в длъжност американски прези-
дент планира да въведе, за да върне аме-
риканците на работа, да увеличи броя 
на работните места, да повиши расовата 
справедливост, както и данъците за бога-
тите, отваряйки нова страница за иконо-
миката на САЩ.

Отговорът на Covid-19
Планът на Байдън, както е описан под-

робно на уебсайта на неговата кампания, 
има за цел да овладее кризата, причине-
на от Covid-19. Той призовава за удвоява-
не на броя на центровете за тестване в 
цялата страна, инвестиране в производ-
ство на тестове в домашни условия и на-
емане на най-малко 100 000 американци, 
които да проследяват контактни лица. 
Той също така иска да инвестира 25 ми-
лиарда долара в производството и раз-
пространението на ваксини, за да може 
всеки американец да получи необходи-
мия медикамент без никакви разходи от 
негова страна.

Планът включва също така осигурява-
не на средства за щатски и местни пра-
вителства, за да може да се избегне бю-
джетен дефицит на местно ниво. Ще 
бъде отправено искане към Конгреса 
за материално подпомагане на училища 
по снабдяването им с предпазни сред-
ства срещу Covid-19 и покриване на част 
от свързаните с пандемията разходи за 
малкия бизнес.

Неравенство
Байдън заяви, че няма да вдига подо-

ходната данъчна ставка на работещи, 
които получават по-малко от 400 000 до-
лара годишно. 46-ият държавен глава 
планира да генерира държавни приходи 
по следните начини:

- Увеличаване на подоходния данък за 
най-богатите на 39,6%, колкото беше по 
времето на администрацията на прези-
дента Барак Обама, в сравнение със се-
гашните 37%;

- Повишаване на ставката на корпора-
тивния данък със седем процента от 21% 
на 28%;

- Изискване за американските компа-
нии да плащат минимален данък от 21% 
върху чуждестранните им доходи;

- Въвеждане на данъчно наказание за 
компании, които преместват работни 

места в чужбина, но продължават да вна-
сят продукти обратно в САЩ;

- Налагане на 15-процентен данък вър-
ху счетоводните приходи на компании;

- Всеки, който получава над един ми-
лион щатски долара годишна заплата, ще 
бъде облаган със същата ставка, налага-
на върху инвестиционните му доходи, 
както и върху заплатата му.

Байдън също така заяви, че иска да 
разшири данъчния кредит за деца, за да 
помогне на работещите домакинства по 
време на пандемията, предоставяйки на 
родителите 3000 долара годишно за вся-
ко дете на възраст между 6 и 17 годи-
ни и 3600 долара за дете под 6-годишна 
възраст. Той планира да разшири достъ-
па до възстановими данъчни кредити за 
здравни премии до 8000 щатски долара 
годишно за подпомагане плащането на 
детски грижи.

Проучване на Wharton School към Уни-
верситета в Пенсилвания прогнозира, че 
данъчният план на Байдън ще увеличи 
държавните приходи с между 2,3 до 2,6 
трилиона долара през следващите 10 го-
дини, като въздействието върху БВП на 

страната ще бъде минимално.

Работни места
Байдън планира да създаде „поне 5 

милиона“ нови работни места в произ-
водството. Той иска да насочи 400 ми-
лиарда долара в инвестиции в общест-
вени поръчки - процеси като вериги на 
доставки - които да стимулират търсе-
нето на американски продукти и услу-
ги. Допълнителни държавни инвестиции 
на стойност 300 милиарда долара ще бъ-
дат насочени в научноизследователска и 
развойна дейност в областта на техноло-
гиите, включително изкуствен интелект 
и 5G.

Федералната минимална заплата, коя-
то в момента е 7,25 долара на час, ще 
бъде повишена до най-малко 15 долара 
на час.

Що се отнася до чистата енергия, не-
говата администрация ще закупи „чисти“ 
превозни средства и продукти на стой-
ност милиарди долари и ще изисква от 
други страни, които не са екологично 
чисти, да плащат данък върху въглерод-
ните им емисии.

Друг приоритет в плановете на Байдън 
е насърчаването на расова справедли-
вост. Той каза, че ще финансира щатски 
и местни инвестиционни инициативи на 
афроамерикански и латиноамерикански 
предприемачи. Новият президент ще 
предостави 100 милиарда долара под 
формата на бизнес заеми с ниски лихви 
за малцинствените общности чрез щат-
ски и местни програми за кредитиране.

Студентски заеми
Байдън призовава за незабавното оп-

рощаване на 10 000 долара от федерал-
ните заеми за всеки студент. Допълни-
телни 10 000 долара ще бъдат опростени 
за всяка година, в която е бил полаган 
общественополезен труд, извършван от 
физически лица за срок до пет години, 
гласи още планът. Байдън също така на-
стоява да се удвои максималният размер 
на безвъзмездните средства по програ-
мата Pell и да се увеличи броят на студен-
тите, които изпълняват условията за тази 
финансова помощ, като същевременно 
намали наполовина вноските по феде-
ралните студентски заеми.

Как Байдън ще вдигне 
Америка на крака?
XПо $3000 за всяко дете, поне 5 млн. нови работни места 

и опрощаване на студентски заеми са сред начините

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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У
орът Бъфет не е фен на злато-
то и има дълга история на чо-
век, противопоставящ се на 
инвестирането в благородния 
метал. Но сега, изглежда, не-

щата са се променили.
Милиардерът шокира света, когато 

неговият Berkshire Hathaway разкри, че 
има огромен дял в канадската компа-
ния за добив на злато Barrick Gold. Дото-
гава оракулът от Омаха, както го нари-
чат мнозина, никога не е инвестирал в 
редкия жълт метал или някой от свър-
заните с него активи.

Вероятно Бъфет не е взел директно 
решението да инвестира в Barrick, но 
фактът, че не е бил против, е повече от 
достатъчен за феновете му

да тръгнат 
по неговите стъпки

пише The Montley Fool Kанада, цитиран 
от Bloomberg.

От друга страна, биткойн отново пре-
дизвиква лудост сред инвеститорите. 
Ако сте последовател на Бъфет, може да 
ви е интересно какво мисли той за акти-
ва и дали трябва да инвестирате в крип-
товалутата.

Бъфет нарича златото непродуктивен 
актив, който според него не носи въз-
връщаемост с течение на времето. Пре-
ди няколко десетилетия облигациите 
бяха по-добра инвестиция, но Berkshire 
се оттегли от тях през последните годи-

ни поради ниските лихвени проценти. И 
сега стои въпросът дали Бъфет не е за-
почнал да предпочита златото пред дъл-
говите ценни книжа с фиксиран доход.

Инвестицията на Оракула от Омаха 
в Barrick беше изненадваща, идвайки 
през период, когато цените на сурови-
ната бяха над 2000 щатски долара. Отто-
гава обаче цените на златото се върнаха 
към нивото от 1800 щатски долара.

Ами биткойнът?
Биткойн достигна най-високата си 

цена за всички времена от почти 40 

797,61 щатски долара през януари. Но 
наскоро криптовалутата направи вне-
запно отстъпление от 13% и спадна до 
35 595 щатски долара за броени дни.

Внезапният скок и спад в оценката на 
дигиталния актив е ясен знак, че това не 
е инвестиция, на която може да се раз-
чита за дългосрочен растеж на капита-
ла.

Въпреки че много инвеститори може 
да третират виртуалната валута като за-
местител на златото като сигурен актив, 
биткойн не притежава никаква осеза-
ема стойност. Цените на криптовалутата 

разчитат изцяло на вярата на инвести-
торите. Биткойнът е твърде непредска-
зуем, за да може инвеститорите да раз-
читат на него като на жизнеспособна 
дългосрочна инвестиция.

Уорън Бъфет дори сравнява биткойн 
с отрова за плъхове в един момент. Въ-
преки позицията си по отношение на 
златото, решението на Оракула от Ома-
ха да инвестира в Barrick Gold показва, 
че той го смята за по-добра инвестиция 
от криптовалутите.

Вашите 
пари

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

XМилиардерът е известен с това, че не харесва 
метала, но явно нещата се променят

Урокът на Бъфет: 
Не инвестирайте 
в биткойн, а в злато

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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К
алифорния, която е един от ща-
тите, страдащи от липса на жи-
лища, може да вдигне още 300 
000 чрез преустройство на ули-
ци и паркинги. Това се твърди 

в анализ на компания, специализирана в 
градското планиране.

El Camino Real е 965-километрова път-
на артерия от Сан Франциско до Сан Ди-
его, която някога свързвала испанските 
мисии в Калифорния. Между Дели сити 
и Сан Хосе пътят е близо 72-километров 
коридор от крайградски офиси, заведе-
ния за бързо хранене, магазини за авто-
части и други бизнеси в Силициевата до-
лина, обхващащ някои от най-скъпите 
жилищни квартали в САЩ. Подобно на 
други пътища, осеяни в търговски цен-
трове, които опасват Калифорния, в по-
голямата си част този участък е лишен от 
жилища, пише Bloomberg.

Джо ДиСтефано гледа на булеварди 
като El Camino Real като на нещо повече 
от места за хранене или зареждане с го-
риво. Той вижда „идеална възможност“. 
Съосновател и главен изпълнителен ди-
ректор на UrbanFootprint, софтуерна 
компания, която създава инструменти 
за градско планиране, ДиСтефано е на-
правил многобройни изследвания на 
жилищния потенциал, който крият тър-
говските улици в Калифорния. Според 
анализа на UrbanFootprint на El Camino 
Real само този коридор теоретично може 
да побере над 300 хил. нови жилища, 
ако устройствените правила за пътя бъ-
дат променени, за да позволят жилищно 
строителство, а паркингите и големите 
му магазини се превърнат в

ниски жилищни комплекси
В щат, който се нуждае от още 1,3 млн. 

достъпни жилища под наем, по данни на 
California Housing Partnership, подобно 
преустройство може „да е голяма стъпка 
за излизане на щата от жилищната криза“, 
казва ДиСтефано. „Това отговаря на тол-
кова много предизвикателства пред Ка-
лифорния. Как се борим с COVID криза-
та и дълбоките икономически проблеми, 
които тя създава в някои общности, като 
в същото време се борим с климатичните 
промени и прибавянето на достъпни жи-
лища?“, допълва той.

Превръщането на малко използвани 
търговски и офис площи в апартаменти 
не е нова идея, но тя е обект на подно-
вено внимание от законодателите в Ка-
лифорния, особено след като пандемия-
та стимулира електронната търговия, 
а тенденциите за работа от разстояние 
продължават да опразват физически ма-
газини и бизнес паркове в щата. През де-
кември сенаторът от щата Калифорния 
Анна Кабайеро помогна за внасянето на 
Законопроект 6 в Сената, който ще уле-
сни превръщането на терени, предназна-
чени за бизнес имоти, в жилища.

Друг член на законодателния орган в 
щата, Ричард Блум, има сходно предло-
жение за насърчаване на превръщането 
на бизнес имоти в жилища. Калифорния 
има двукамарен парламент. А сенатор 
Антъни Портантино внесе законопроект 
15, който стимулира превръщането на 
празни big-box обекти в жилища за слу-
жителите.

„Имаме възможност да създадем мно-
го по-компактна общност, да построим 
много повече жилища и да спрем раз-
пръснатото застрояване. Днес имаме не-
достиг от 2,5-3 млн. жилища в щата. Ако 

те бъдат построени утре, ще имат наема-
тели“, казва Кабайеро.

Но над 40 на сто от бизнес зоните в 50-
те най-големи града в Калифорния забра-
няват жилищно строителство, сочи пуб-
ликуван неотдавна документ на Terner 
Center for Housing Innovation към универ-
ситета „Бъркли“. Докладът „Жилищно пре-
устройство на предназначена за бизнес 
имоти земя в Калифорния“ показва на-
растващия потенциал на подобни пред-
ложения за презониране. Според Дейвид 
Гарсия, съавтор на доклада и директор 
на политиките в Terner Center, макар че 
подобни законодателни предложения 
не са приети в други щати, те разрешават 
универсален проблем. „Запълваме праз-
нини, породени от промени на пазара на 
бизнес имоти заради COVID и пренасоч-
ването към електронната търговия“, каз-
ва той.

Според Гарсия съществуват три основ-
ни типа проекти, които може да бъдат 
преустроени по този начин - търговски 
улици в градски райони, често по про-
тежението на съществуващи транзитни 
линии, бивши big-box обекти в покрай-
нините и празни терени, резервирани 

за бъдещо строителство. Изследователи 
са установили, че в крайградските зони 
има повече налични бизнес площи на чо-
век, а това е възможност, която в съчета-
ние с повече инвестиции в транзит може 
бързо да доведе до повече строител-
ство в бързо растящи и диверсифицира-
ни крайградски центрове, някои от кои-
то вече са свършили относително добра 
работа в изграждането на нови жилища.

В по-малък мащаб някои общини в Ка-
лифорния се заеха с превръщането на

бизнес имоти в жилища
наред с редица проекти на предприема-
чи. В Лос Анджелис наредба за адаптивно 
повторно използване, целяща превръ-
щането на стари сгради в центъра като 
тавански помещения и заводи в апарта-
менти, е помогнала за добавянето на над 
14 хил. жилища в града от 1999 г. насам. В 
Оукланд бизнес район беше превърнат в 
квартал със смесени функции, включващ 
нови жилища. Според поддръжниците 
на подобни инициативи възможностите 
на тези законодателни предложения да 
разрешават наведнъж множество про-
блеми трябва да осигурят одобряването 
им в щат, който има нужда от строител-
ството на жилища и се бори с бездомни-
чеството. ДиСтефано също смята, че це-
леви инвестиции във вече гъстонаселени 
райони ще отговорят на климатичните и 
жилищни приоритети на новата админи-
страция на Байдън.

Блум смята, че 2021 г. ще донесе повече 
действия в областта на жилищата. Ръко-
водството на Сената в Калифорния вече 
обяви няколко законопроекта в тази на-
сока и макар че работата в щата беше за-
бавена заради засилването на притесне-
нията за сигурността след атаката срещу 
Капитолия на 6 януари, той очаква темата 
да се превърне в голям приоритет в бъ-
деще. Зонирането не е магическото ре-
шение на проблема, но може да помог-
не за деблокирането на голям потенциал, 
казва Гарсия.

„Наистина се надявам да видим пове-
че действия тази сесия, защото жилищ-
ната криза кара хората да напускат Кали-
форния, а това е много смущаващо. Това 
е нещо, което всички трябва да приемем 
сериозно“, отбелязва Блум.

Как могат да се построят още 
300 000 нови жилища в Калифорния

XТърговските улици в щата крият 
жилищен потенциал, твърди изследване

https://www.zneimerlaw.com/


27 януари - 2 февруари 2021 г.20

CANADA ТЕЛЕГРАФ
Решено: Гордите момчета  
на Тръмп - терористи
Proud Boys, гордите момчета на 

Тръмп, бяха добавени в списъка 
на Канада с терористични групи-

ровки. Това стана с единодушно гласу-
ване в понеделник на предложение на 
лидера на неодемократите Джагмийт 
Сайн. Той предложи и разширяване на 
гласуваното решение със задължение 
към правителството да използва всич-
ки налични средства, за да се справи с проблема с омразата, която проповяд-
ват такива групи.

Онтарио - провинцията  
с най-много COVID случаи

С 2359 новозаразени с коронави-
рус в събота, Онтарио за първи 
път изпревари Квебек по брой на 

регистрираните нови случаи от начало-
то на пандемията. Според статистиката 
към събота в Онтарио е имало 252 585 
случая от началото на пандемията, дока-
то в Квебек те са 252 176. Така Онтарио 
задмина Квебек с около 400 случая. Това 
се случва за първи път от март, откогато 

Квебек държеше досега най-високия абсолютен брой заразени.

Издирват младеж, изпочупил 
барове в Монреал
Разследващи от полицията в Мон-

реал потърсиха помощ от общест-
веността в намирането на младеж, 

подозиран в серия вандалски актове 
срещу барове в града. Охранителни ка-
мери са запечатали как младият мъж 
чупи витрините на няколко заведения с 
чук. Нападенията започнали през януа-
ри 2020 г. и продължават и до днес. Тър-
сеният младеж е на възраст между 20 и 30 години. Той е висок около 1,73 м, слаб 
и с тъмна коса. По време на нападението той носел тъмна грейка, бежови боту-
ши и очила.

Полицията поема карантината 
на пътниците в Квебек

Службата за сигурност в Квебек, 
която е част от Канадската крал-
ска конна полиция, ще следи за 

карантината на пристигащите в провин-
цията пътници. Службата се ангажира да 
наблюдава за срока на наложената ка-
рантина на пътниците, които влизат в 
страната, според федералния закон за 
карантината. Полицията ще е длъжна да 
проверява пътника на мястото, което е 

посочил, че ще изтърпява карантината.

Затвор за учител, 
мастурбирал пред ученички
Бивш учител по география в Мон-

реал ще трябва да лежи три ме-
сеца в затвора заради това, че е 

мастурбирал, карайки колело, пред 
погледа на непълнолетни. Това обя-
ви съдът, докато учителят Беноа Сен 
Онж поиска да избегне присъда и да 
обясни поведението си. Докато още 
бил учител в Монреал, той тормозел 
учениците си. Прекръстен на „мъжа с 
оранжевото колело“, той мастурбирал много пъти през момичета от 12 до 14 го-
дини през 2018-2019-та. Сен Онж напусна миналото лято заради обвиненията.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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Н
а много места в САЩ се из-
виват дълги опашки пред 
социалните кухни. Както в 
един от кварталите на Ню 
Орлиънс. От полунощ тук 

са се наредили между 150 и 200 коли. 
Много от тях продължават да чакат и 
през деня - докато им дойде редът да 
получат храна.

60% от жителите на Калифорния хар-
чат над 2/3 от приходите си за наем. В 
големите градове като Сан Франциско 
и Лос Анджелис наемът за една стая 
може да достигне 1500 евро. Заради 
коронавируса мнозина трупат дълго-
ве.

Доходите са спаднали 
рязко

Подобно на много други америка-
нци, на Нормън Бътлър му се наложи-
ло да прибегне към храните, отпуска-
ни от социалните кухни, за първи път 
през пандемията. Преди това той се 
справял добре. Нормън работи като 
шофьор към „Юбер". Но заради пан-
демията почти няма клиенти. Поради 
това няма и доходи. А за съжаление 
няма и никакви спестявания.

Все повече американци вече изоб-
що нямат представа как да плащат на-
ема, тока и храната. Още преди кри-
зата с коронавируса 35 милиона едва 
свързваха двата края. По данни на ор-
ганизацията „Feeding America“ („Нахра-
ни Америка“) междувременно почти 
50 милиона американци не разпола-
гат с достатъчно пари за храна, пише 
„Дойче веле“. Особено засегнати са се-
мействата с деца, казва Лайза Скейлс 
от една социална кухня в Питсбърг. 

През последните девет месеца броят 
на нуждаещите се е нараснал с точно 
50 процента, разказва тя.

„Над половината от хората идват тук 
за първи път. Всеки ден ни се обаж-
дат нови и нови мъже и жени, които 

са останали без работа преди броени 
дни или пък са безработни от месеци. 
И вече са стигнали до критичната точ-
ка, в която нямат пари за храна“, казва 
Лайза Скейлс.

Малцинствата 
са най-уязвими

Особено силно засегнати от панде-
мията и произтичащата от нея бедност 
са афроамериканците и латиноси-
те. Впрочем, те са най-пострадали и в 
здравословен план. А ситуацията няма 
да се промени скоро, смята шофьорът 
Норман Бътлър от Ню Орлиънс.

„Трудно е да си представиш, че имаш 
бъдеще. Освен ако бъдат отпуснати 
държавни помощи, чрез които да ус-
пеем да се справим с бедата.“

Американският сенат и Камарата на 
представителите от седмици се опит-
ват да се споразумеят по нов пакет от 
помощи за потърпевшите от панде-
мията. Той би трябвало да бъде одо-
брен още преди Коледа. С предвиде-
ните 908 милиарда долара би могло да 
се продължи отпускането на помощи-
те за безработни и да се смекчи затруд-
неното положение, в което са изпадна-
ли много семейства.

50 милиона в САЩ вече 
нямат пари за храна
XЗаради пандемията много хора в Америка 

изпаднаха в тежко икономическо състояние

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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Б
ългарски емигрант стои зад 
създаването на нова ваксина 
срещу коронавируса, която 
може да се окаже от решава-
що значение за развитието на 

коронавируса.
Д-р Георги Шукарев е името зад вакси-

ната на „Janssen“. Той е от Враца, завър-
шил е медицина в Пловдив, а от няколко 
години е емигрант в Швейцария. За него 
много медии пишат, че е създал първата 
българска ваксина срещу коронавируса. 
Затова и се смята, че докато Европа се 
намира в истерия заради недостига на 
достатъчно дози за бързо имунизиране 
на населението срещу COVID-19, вакси-
ната на „Janssen“ може да се окаже клю-
човото звено за разрешаване на криза-
та.

Възпитаникът на Езиковата гимназия 
във Враца, а впоследствие на Медицин-
ския университет в Пловдив, прави го-
лемия си пробив с разработката на вак-
сината срещу изключително леталния 
вирус на ебола.

Преди да стане

шеф на клиничните 
проучвания

за ваксините, той работи за друг гигант 

- „Новартис“. Разработките му, съвместно 
с другите му колеги, датират от послед-
ния голям взрив на заболяването в Аф-
рика, който държа света в напрежение 
цели 2 години. Шукарев има принос и 
към разработването на инжекцията сре-

щу зика.
През октомври миналата година Евро-

пейската комисия постигна решение да 
подпише договор за въпросната вакси-
на, а отпреди дни вече са налични и до-
брите резултати от втората фаза на кли-

ничните й изпитания върху над няколко 
хиляди души срещу коронавирус, които 
дават надежда за скорошно разрешение 
за ползване от ресорната Европейска 
агенция по лекарствата.

200 милиона са дозите, които ЕК пла-
нира да купи от концерна. Трета фаза на 
векторната ваксина вече е в ход, като 
при нея от фармацевтичния гигант полз-
ват 2 проучвания – едно върху 60 000 
души и друго – върху 30 000.

Първите резултати се очакват до ня-
колко седмици, а окончателният за-
вършек на проследяването върху 
ефикасността на ваксината, и върху стра-
ничните ефекти ще дойде не по-рано от 
началото на 2022 г. Иначе първите данни 
за страничните ефекти на инжекцията на 
„Janssen“ сочат, че може да се очаква гла-
воболие, повишена температура, миал-
гия, световъртеж, особено при прилага-
нето на висока доза от ваксината.

Информацията за развитието на анти-
телата след прилагането й пък са отлич-
ни – с високи титри след прилагане на 
втора доза, които се развиват седмици и 
месеци след поставянето й.

Български емигрант зад нова 
ваксина срещу COVID-19

XД-р Георги Шукарев е името зад препарата на „Janssen“
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Б
ългарката актриса Евелин Ко-
стова, известна с ролите си в 
театъра и с признанието, че 
е любимка на Стефан Дана-
илов, грабна важна награда в 

САЩ. Тя бе оценена като най-добра ак-
триса на кинофестивала в Ню Йорк, а 
също като №1 и на фестивала в Прага.

Костова е била част от американския 
проект Coercion.

„Преди няколко дни ми писа режи-
сьорът, проектът е много високо оце-
нен. Много ми беше трудно, защото е 
голяма отговорност да участваш в този 
проект. Това не е като сериалите тук, 
които снимам“, сподели актрисата пред 
Bulgaria ON AIR.

Костова е спечелила симпатиите на 
журито и в двата форума, а в Голямата 
ябълка отличават и работата на друга 
българка – Ива Денчева. Тя се е труди-
ла едновременно за грима, прическите 
и дори визуалните ефекти в заглавието, 
става ясно от сайта на феста в Ню Йорк. 
Специално внимание журито отделя и 
на оператора Стефан Врачев.

Режисьор на Coercion е американски-
ят активист на тема борба с трафика на 
хора, която вдъхновява и самото загла-
вие. То е

заснето в България 
през 2019 г.

а именно в такава ситуация е поставена 
и героинята на Костова – в близо 6-ми-
нутния филм тя трябва да избяга от ка-
пана на нелегалната миграция.

„Щастлива съм, че съм част от този 
проект! Благодаря на всички замесени“, 
не крие удовлетворението си от рабо-
тата и самата актриса, която тази година 

стана майка за първи път.
Евелин даде живот на дъщеричката 

си в средата на октомври, като избра 

името Ивайла за първата си наследни-
ца. Баща на бебето е приятелят и коле-
га на актрисата - Михаил Петров. След 

като роди пък, Евелин взе драстично 
решение и за външния си вид. Още в 
навечерието на 2021 година тя дефили-
ра в социалните мрежи с чувствително 
по-къса коса, като се раздели и с отбо-
ра на брюнетките. „2020-а си прави как-
вото си иска, та и аз реших така. Ще я 
изпращам тази година като блондинка, 
пък догодина... знае ли човек“, намигна 
звездата.

Тя разказа още, че е получавала по-
мощ от режисьора и другите актьори, а 
след излизането на филма й предложи-
ли втора част, която да е написана спе-
циално за нея, докато е бременна.

„Много се надявам, че когато се върна 
от майчинство, ще има същия интерес 
към проектите ми“, отбеляза Евелин. И 
добави, че в театъра оценката за труда 
са аплодисментите и сълзите в очите на 
публиката, а в киното - наградите.

„Надявам се по-бързо да свърши тази 
пандемия. Театърът присъства вкъщи, 
но повече гледаме филми с мъжа ми, за-
щото е важно да знаем какво правят хо-
рата на Запад“, каза младата актриса

Тя сподели още, че сега притеснения-
та, които имат с половинката й, са не за 
работата, а за бебето.

US награда за българка, 
любимка на Ламбо
XЕвелин Костова бе избрана за най-добра 

актриса на кинофестивала в Ню Йорк

Сн.: БТА

https://www.facebook.com/StellarTCS2020


27 януари - 2 февруари 2021 г.24

Размирици в Нидерландия 
заради COVID мерките
Стотици младежи участваха в раз-

мирици и нападнаха полицаи в 
градове в Нидерландия, разгневе-

ни от строгите мерки, наложени заради 
коронавируса. За трета поредна вечер 
на различни места в страната се събра-
ха хора, за да протестират срещу нощ-
ния полицейски час, въведен в рамките 
на борбата с епидемията. Размирици и 
мародерства имаше в десетина града, включително Амстердам, Хага и Ротердам. 
По данни на полицията са били арестувани над 151 души.

Рим пише на Pfizer заради 
липсата на ваксини в ЕС

Италианското правителство из-
прати писмо с официално преду-
преждение до компанията P�zer 

заради забавяне в доставките на нейна-
та ваксина срещу коронавируса. В пис-
мото Италия призовава компанията да 
спазва задълженията си, поети съгласно 
договора за доставка на ваксини. Това 
добавя още повече напрежение между 
ЕС и американския фармацевтичен про-

изводител, който обяви миналата седмица временно забавяне на доставките за 
блока.

Нова Зеландия със затворени 
граници цяла година
Границите на Нова Зеландия веро-

ятно ще останат затворени през 
голяма част от 2021 г., докато бъде 

оценен ефектът на ваксинацията срещу 
COVID-19 в световен мащаб. Това обяви 
премиерът Джасинда Ардърн. Тя обяс-
ни, че появата на първи случай на зара-
зяване миналата седмица след повече 
от два месеца без предаване на вируса 
на местна почва показва заплахата, коя-
то коронавирусът представлява за островната държава, която до момента като 
цяло успя да постави епидемията под контрол.

Починалите от COVID-19  
в Мексико - над 150 000

Официалният брой на смъртни-
те случаи от COVID-19 в Мекси-
ко надхвърли 150 000 души. Това 

се случва на фона на ръст на инфекци-
ите през последните седмици, който из-
прави здравната система в столицата на 
предела на възможностите й и доприне-
се за това дори президентът да се зара-
зи с коронавируса. Мексиканският пре-

зидент Андрес Мануел Лопес Обрадор продължава да работи, въпреки че се 
намира в самоизолация.

Мадрид реже 80 000 дървета, 
пострадали от снега
Властите в испанската столица пла-

нират да отсекат около 80 000 дър-
вета, пострадали при голямата 

снежна буря Филомена. Това са 5 про-
цента от всички дървета в Мадрид. Те 
са толкова тежко засегнати от бурята, 
че сега представляват опасност за жи-
телите на столицата, казаха от общината 
в града. Смята се, че бурята Филомена, 
която затрупа Испания и в частност Мадрид с огромно количество сняг, е засег-
нала около половината от 1,6-те милиона дървета в испанската столица.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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http://lawjtchicago.com/
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Н
овото разследване на Фон-
дацията за борба с коруп-
цията (ФБК) на Алексей 
Навални е посветено на 
разкошен имот на брега 

на Черно море. Видеото „Дворец за Пу-
тин. Историята на най-големия подкуп“ 
вече е гледано в YouTube почти 70 ми-
лиона пъти. Изграждането на комплекса 
на площ колкото 40 княжества Монако е 
струвало 100 милиарда рубли (1,12 ми-
лиарда евро) и според разследването е 
било финансирано от държавните ком-
пании „Роснефт“ и „Транснефт“ на близ-
ките до руския президент бизнесмени 
Игор Сечин и Никлай Токарев. Приро-
дозащитниците от години наблюдават 
обекта, а някои от тях дори са го виж-
дали отблизо. Сред тях е ръководите-
лят на екологичната организация „Civic 
Initiative Against Environmental Crime“ 
Дмитрий Шевченко.

Въпреки че от години наблюдава из-
никването на двореца, той е научил 
нещо ново от разследването на Навал-
ни.

„Новото за мен беше това, че компле-
ксът разполага с

подземна зала 
за хокей на лед

Другото ни беше известно“, каза той 
пред „Дойче веле“. Той обаче е категори-
чен, че разследването на Навални е пър-
вият опит за систематизиране на цяла-
та информация за този обект. „Особена 
похвала заслужават колегите за това, че 
са осветлили всички вериги на финан-
сирането му, чиито пътища се пресичат, 
както и за това, че са разкрили подставе-
ните фирми“, категоричен е Шевченко.

Той и колегите му наблюдават обекта 
още от 2004 година, откакто съществу-
ват планове за неговото застрояване на 
мястото на девствени иглолистни гори. 
След разкритията от 2010 година на 
бизнесмена Сергей Колесников, че там 
строят нещо за президента, екипът на 
еколога решава да се запознае отблизо 
със ситуацията. Тогава обектът не е осо-
бено охраняван.

„Ние изобщо не сме се крили и ни-
кой от работниците не ни обърна вни-
мание. Чак когато ни забелязаха от Фе-
дералната служба за охрана на Руската 
федерация ФСО (службата, която охра-
нява президента), трябваше незабавно 
да преустановим заснемането. За щас-
тие бях скрил една карта със снимки на 
обекта в обувката си. Охраната не знае-
ше какво да прави с нас и се обадиха на 
полицията, както и на граничните вла-
сти (незнайно защо пък на тях). Появиха 
се и огромен брой сътрудници на една 
частна охранителна фирма, които пред 

очите на полицаите конфискуваха всич-
ките ни лични вещи“, спомня си приро-
дозащитникът.

Преди да бъдат изгонени, той и хората 
му са успели да видят цялото централно 
крило, главния вход към двореца и тази 
негова страна, която гледа към морето. 
Прави им впечатление, че при централ-
ния вход цялата гора е била изсечена и 
на нейно място е изграден пищен парк. 
Сградата е замислена така, че да не се 
вижда от морето. След това Шевченко 
успял да влезе в едно помещение, кое-
то във филма на Навални е наречено 
„Aqua-Disco". Там имало

фонтан и плувен басейн
„Знаехме отлично къде се намираме. 

Изненада ни това, че първо се появиха 
хора от ФСО. Официално имението се 
водеше частна собственост, а въпросът 
ни какво правят тук хора от тази служ-
ба, остана без отговор. Изненада ни и го-
лемият брой строителни ръководители 
от чужбина, които се намираха на обек-

та. Щом започна разправията с хората 
от ФСО, при нас дойде човек, който го-
вореше на руски с италиански акцент, за 
да ни каже, че присъствието ни на обек-
та е незаконно и нямаме право да сни-
маме. След това частните охранители ни 
конфискуваха всичко, а цялата опера-
ция се ръководеше от един човек, за ко-

гото по-късно разбрахме, че е от Балка-
ните“, спомня си още екологът.

След като вещите им били конфиску-
вани, природозащитниците били отве-
дени в полицейския участък в близкото 
село Дивноморское, където подали пис-
мена жалба за извършената кражба. На 
другия ден им се обадили от полицията, 
за да ги информират, че вещите им били 
открити случайно в една гора. Разби-
ра се, сред тях липсвали носителите на 
данни. Целият случай бил потулен. „Ко-
гато по-късно моят колега Сурен Газа-
рян отново отиде до двореца и се опита 
да стигне до плажа, беше заплашен със 
съд, поради което се наложи да напусне 
Русия“, спомня си още Шевченко.

От 2011 година той не е влизал в ком-
плекса, но наблюдава какво се случва 
около него.

„Цял участък от крайбрежната ивица 
беше обявен за забранена зона, виждал 
съм как гранични служители разгонват 
хората от плажа. Беше им наредено да 
си приберат палатките, личните им дан-
ни бяха записани. По-късно разбрах от 
медиите, че всичко това е било, защото 
яхтата на Путин „Олимпия“ се е намира-
ла в района - очевидно по това време 
той е пребивавал там“, спомня си още 
природозащитникът.

От първо лице: Аз видях 
двореца на Путин
XПриродозащитникът Дмитрий Шевченко е един от 

малкото хора, успели да видят строго охранявания палат
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Десетки хиляди хора се събра-
ха в центъра на Москва и в 
други градове в събота в знак 
на подкрепа за Алексей На-
вални, а полицията започна 

мащабна акция срещу тях. Протестите 
приключиха с рекорден брой задържа-
ни - над 3600 души.

На част от задържаните са наложени 
административни арести, а за други съ-
ществува опасност от наказателни дела. 
Въпреки това привържениците на На-
вални обещават да продължат с проте-
стите. Опозицията е уверена, че с набли-
жаването на парламентарните избори 
през есента уличната активност ще на-
раства, но експертите не са склонни да 
преувеличават влиянието на протестни-
те прояви върху хода на избирателната 
кампания.

Протести в Русия 
и по цял свят

Поради часовата разлика демонстра-
циите започнаха в събота в източната 
част на страната. Кадри от Владивосток 
запечатаха как силите за сигурност пре-
следват група демонстранти по улиците. 
В Хабаровск много хора се събраха при 
температури далеч под нулата. Те скан-
дираха „Срам!“, „Бандити!“ и „Путин е кра-
дец!“.

Привържениците на Навални призо-
ваха за протести в над 90 града в Русия. 
Тяхното настояване е за освобождава-
нето на най-видния опонент на прези-
дента Владимир Путин. В момента де-
монстрациите в страната са забранени 
заради пандемията от коронавируса, 
участниците са заплашени от строги на-
казания.

Наред с акциите в Русия, демонстра-
ции бяха планирани из цяла Европа, 

САЩ и Канада. В Берлин в протеста в за-
щита на Навални взеха участие над 1000 
души. Шествието премина от сградата 
на канцлерството до посолството на Ру-
сия в германската столица. Демонстра-
ции имаше и в София и други градове на 
България.

Навални остава 
зад решетките

Миналата неделя Алексей Навални се 
завърна след продължително лечение 
в Германия. Той бе арестуван веднага 
след пристигането си в Москва и осъден 

на 30 дни затвор. Навални и неговите 
поддръжници виждат в действията на 
съдебната власт политическа мотива-
ция - властите оправдават задържането 
с нарушаване на срока на условна при-
съда.

Близкият съюзник на Навални Леонид 
Волков заяви пред „Франкфуртер Алге-
майне Цайтунг“, че уличните протести в 
Русия са „единственият начин да измък-
нем някого от затвора". Вече се е случ-
вало руски опозиционни активисти да 
бъдат отравяни двукратно. Следовател-
но „единствената защита“ за Навални е 
„максимална видимост и подкрепа сред 
населението“.

„Срам“, „Бандити“, 
„Путин е крадец!“
XРекорден брой души бяха задържани на 

демонстрациите в подкрепа на Навални

БТА

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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С
амо преди седмица погледи-
те на цял свят бяха вперени 
в бляскавата церемония по 
инаугурацията на новия пре-
зидент Джо Байдън. Макар и 

по-различна от предшестващите я, как-
то заради пандемията, така и заради 
безпрецедентните мерки за сигурност 
в американската столица, тя следваше 
строго определена програма.

Президентската клетва е единствени-
ят компонент от встъпването в длъжност, 
записан в Конституцията. Въпреки че ни-
къде не е официално разписано, обикно-
вено държавният глава се заклева пред 
съдия от Върховния съд.

От 1981 г., когато встъпва в длъжност 
президентът Роналд Рейгън, церемони-
ята се провежда на западната страна на 
Капитолия, срещу Националния мол, с 
неговия символичен Вашингтонски мо-
нумент и Мемориала на Линкълн.

От 1829 до 1977 г. повечето клетви 
били полагани на източната веранда на 
Капитолия, както и в стара зала на Сена-
та, залата на Камарата на представители-
те и Ротондата.

Последната инаугурация, която не е в 
Капитолия, е тази на Франклин Рузвелт 
през 1945 г., която е проведена в Белия 
дом.

През годините

са се наслагали различни 
традиции

които превръщат встъпването в длъж-
ност на американския президент от 

обикновена клетва до целодневно съ-
битие, включващо паради и множество 
приеми.

На 30 април 1789 година първият из-
бран за президент Джордж Вашингтон 
полага клетва в първата сграда на аме-
риканския Конгрес в Ню Йорк и така по-
ставя началото на церемониите по встъ-
пване в длъжност на държавните глави.

Всички инаугурации след него, от 1793 
до 1933 г., са провеждани на 4 март, денят 
от годината, в който започва работа пър-
вото федерално правителство на САЩ 
през 1789 г., с изключение на годините, в 
които датата се падала в неделя.

Датата е преместена на 20 януари чак 
през 1937 г. след ратификацията на 20-

тата поправка на Конституцията. Пола-
гането на клетва от новия американски 
президент се планира точно по обед, ва-
шингтонско време, с изключение, ако да-
тата се пада в неделя. Тогава церемония-
та се провежда на следващия ден.

В резултат на това правило се създали 
няколко аномалии. Президент на прак-
тика нямало в продължение на 24 часа 
през 1821 г. През 1849 г. временният 
председател на Сената Дейвид Райс Ат-
чисън бил обявен за президент за един 
ден. През 1877 г. пък след спор, породил 
Компромисът от 1877-а, Ръдърфорд Хейс 
бил заклет на тайна церемония на 3 март, 
преди Юлисис Грант да положи клетва 
ден по-късно, което повдигнало въпроса 
дали САЩ са имали едновременно двама 
президенти в един и същ ден.

В съвремието президентът полага 
клетва в неделя на частна церемония и я 
повтаря отново на церемонията.

Денят на инаугурацията, въпреки че 
не е официален почивен ден, се счита 
за празничен от федералните служите-
ли, които са работили за осъществяване-
то му.

Традиционно церемонията започва 
с пристигане на новия президент от Бе-
лия дом в Капитолия, обикновено съпро-
вождан от предшественика си. Около 
или след 12 ч. на обяд президентът пола-
га клетва, а след това произнася първа-
та си реч.

Вицепрезидентът полага клетва на съ-
щата церемония, непосредствено преди 
президента.

От 1789 г. са проведени 58 церемонии 
по инаугурация, както и 9 за частични 
мандати заради смърт или оставка на из-
брания президент. С Джо Байдън,

клетва е полагана 76 пъти
от 46-ма президенти. Разликата в числа-
та идва заради това, че дори при втори 
мандат, избраният президент отново по-
лага клетва.

Няма записани изисквания как точно 
да бъде положена клетвата. В традицията 
обаче се е наложило президентът да вди-
гне дясната си ръка и да положи лявата 
върху Библия, докато изрича клетвата.

Веднага след това се чуват изпълнения 
на Военноморския оркестър на САЩ, до-
като едновременно гърмят 21 топовни 
салюта.

След края им положилият клетва нов 
президент произнася и първата си ина-
угурационна реч. Както и много други 
обичаи в церемонията по встъпване в 
длъжност, и тази е започнала с Джордж 
Вашингтон през 1789 г.

Най-дългата реч е произнесъл Уилям 
Хенри Харисън през 1841 г., цели 8445 
думи. Джон Адамс през 1797 г. изрича 
общо 2308 думи, от които обаче цели 737 
са в едно изречение. През 1793 г. Вашинг-
тон произнася реч с едва 135 думи.

От 1937 г. в церемонията са включени 
една или няколко молитви, а Мая Анге-
лоу рецитира своята поема „On the Pulse 
of Morning“ на инаугурацията на Бил 
Клинтън през 1993 г., с което поставя още 
една традиция.

След пристигането на президентския 
антураж в Белия дом е обичайно пре-
зидентът, вицепрезидентът, техните се-
мейства и членове на правителството 
да наблюдават инаугурационния парад, 
обичай, положен от Джеймс Гарфийлд 
през 1881 г.

Парадът, който преминава в протеже-
ние на над 3 км по Пенсилвания авеню, 

Инаугурациите - от 
Вашингтон до Байдън
XКак се е изменяла церемонията по встъпване в длъжност през годините

Инаугурация на източната веранда на президента Линдън Джонсън през 1965 г. 

Джордж и Лора Буш водят инаугурационния парад на 20 януари 2005 г. 

Сн.: Уикипедия

Сн.: Уикипедия

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com
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включва военни и цивилни участници от 
всички 50 щати и Район Колумбия.

През 1829 г., след първия си инаугура-
ционен парад, Андрю Джаксън дава пуб-
личен прием в Белия дом, по време на 
който 20 000 души нанасят толкова раз-
рушения, че Джаксън

трябва да избяга през 
прозорец

Независимо от това, приемите в Белия 
дом продължават, докато продължител-
ните следобедни паради не започват да 
създават проблеми с графика.

Съживявайки идеята през 1989 г., пре-
зидентът Джордж Буш покани обществе-
ността на „Американски прием в Белия 
дом“ в деня след встъпването в длъж-
ност.

Встъпителният парад на Гроувър Кли-
вланд през 1885 г. продължава три часа, 
като в него се включват 25 000 участни-
ци. Осемдесет години по-късно парадът 
на Линдън Джонсън включва 52 избрани 
групи.

През 1977 г. Джими Картър стана пър-
вият президент, тръгнал пеша за повече 
от една миля по маршрута до Белия дом. 
Разходката се превърна в традиция, коя-
то се съчетава по церемония, ако не по 
дължина, от последвалите президенти.

През двадесети век два пъти няма па-
рад по Пенсилвания авеню. През 1945 г., 
в разгара на Втората световна война, чет-
въртото встъпване в длъжност на Фран-
клин Д. Рузвелт е просто и строго, без 
фанфари и официални тържества след 
събитието.

През 1985 г., с температура около 
-14°C, всички събития на открито за вто-
рата клетва на Роналд Рейгън бяха отме-
нени или преместени на закрито. Четири 
години по-рано за първата инаугурация 
на Рейгън обедната температура е била 
необичайно висока за януари - цели 13°.

В политическата история на Щатите 
конфликтите между отиващ си и новоиз-
бран президент не са прецедент.

Когато през 1801 г. Томас Джеферсън 
за първи път полага клетва във Вашинг-
тон, на церемонията не присъства пред-
шественикът му Джон Адамс, който въоб-
ще не е поканен.

Друг американски президент – Джон 
Куинси Адамс, категорично отказва да 
уважи своя наследник Ендрю Джаксън.

Церемониите през годините винаги са 
привличали публика, а архивите пазят 
много интересни моменти. Като снимка 
от март 1857 г. – първият фотодокумент, 
запечатал клетвата на 15-ия президент 
Джеймс Бюканъм.

Инаугурацията на Линкълн е на фона 
на все още незавършената сграда на Ка-
питолия.

При встъпването си в длъжност 30-ият 
президент Джон Калвин Кулидж за пър-
ви път използва автомобил, а церемони-

ята за първи път е предавана на живо по 
радиото. 

Докато милиони зрители покриват 
всяка точка, президентът Хари Трумън 
преминава през столицата, а жителите 
на Вашингтон го приветстват.

Инаугурацията на Труман е

първата предавана 
по телевизията

На тържествения парад по времето на 
Дуайт Айзенхауер за първи път са пока-
зани ракетни установки. В парада е вклю-
чен дори номер на слон от група цирко-
ви артисти.

На президентския бал на Джон Кенеди 
през 1961 г. сред гостите са Франк Сина-
тра и Нат Кинг Кол.

Джими Картър пък е първият прези-
дент, който заедно със семейството си 
изминава пеша пътя от Капитолия до Бе-
лия дом. Клетвата на Роналд Рейгън все 
още държи рекорда за най-много зрите-
ли – близо 42 млн. американци. Тази на 
Бил Клинтън е предавана за първи път по 
интернет.

А инаугурациите на президентите Ба-
рак Обама и Доналд Тръмп породиха 
спор къде зрителите са били повече.

Заради пандемията от COVID-19 в На-
ционалния мол, където обикновено се 
събират американските граждани, тази 
година бяха поставени стотици флагове 
на САЩ.

Втората инаугурация на Джордж Вашингтон през 1793 г. Четвъртата инаугурация на Франклин Рузвелт, 1945 г.  

Втората инаугурация на Ейбрахам Линкълн, 1865 г. 

Инаугурацията на Джо Байдън, 2021 г. 
Сн.: АП/БТА

Сн.: Уикипедия

Сн.: Уикипедия Сн.: Уикипедия
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 блог

Говорим си с един приятел и той вика: „Добре, де, ти ще си 
сложиш ли ваксина против COVID?“ Аз отговарям: „Веднага, в 
момента, в който я докопам. Даже ще си сложа от всички по 
една". Той: „Е, защо?“ Отговарям: „Защото след 6 месеца тия, 
дето са си сложили ваксина, като им пораснат еййй такива 
зъби и нокти, като им поникнат рога и крила, а на мъжете като 
им станат ейййй такива ония работи, първо ще ни..., а после 
ще ни изядат. За т’ва - дайте си ми ваксината“.

Ако пък нищо от това не стане и ако във ваксината има само 
чип, тогава ще съм леко разочарован. На първо място, защо-
то съм фен на Mac OS и Linux, а не на Microsoft-ските продукти. 
Което ме навежда на мисълта, че не е лошо да пробвам ин-
дийската ваксина. От нея най-много да замириша на масала... 
като след индийски ресторант. От руската няма да си сложа, 
че сигурно много ще друса и трака... още си спомням семейна-
та „Лада 1300“ от 80-те години на предния век. Вие, дето не ги 
помните тези неща, блазе ви!

Демек, на мен чипирането на Бил Гейтс няма да ми хареса, 
ама не защото няма да е хубаво по принцип, а защото не съм 
фен на „Майкрософт"... нещо като „Металика“ и „Мегадет". Или 
си фен на едното, или на другото. Аз харесвам „Диип Пърпъл". 
И с Гилън, и с Ковърдейл, и с Джо Лин Търнър, и с Томи Болин, и 
със Стив Морс на мястото на Ричи Блекмор. Ако не сте съглас-
ни с мен, значи ви харесвам. Ако горепосочените имена не ви 
говорят нищо, но пък можете да си изтананикате мелодия от 
Константин или Фики, няма смисъл да четете нататък. И да ви 
чипират, и да нe ви, все тая. Всичко е загубено!

Всъщност, за повечето сънародници обаче чипът ще върши 
страшна работа. Хубавото на чипирането за народ, който пре-
калява с алкохола, демек нашият, е, че като прекали и забрави 
къде се намира, чипът ще му изпрати координати и ще може 
да се намери къде се е загубил. Лошото е, че чиповете и тех-
нологиите акъл нe дават. Ще ти кажат къде си се загубил, ама 
няма да ти кажат как да се намериш. Така че разбирам тези съ-
народници, които са върли противници на чипирането. Те са 
наясно, че са се загубили и нямат никакво желание да се на-
мират.

Важно е да имаме позиция по въпроса с чипирането, нали? 
Чиповете може и да са като ваксините, дето правителството 
ги внася - на теория съществуват, а на практика да ги няма. За 
сметка на това самомодифицирането е в напреднал стадий. 
Дотолкова, че като дойдат истинските чипове, биологичната 
единица, която трябва да ги носи, вече ще се е самомодифици-
рала до такава степен, че чипът няма да върши работа.

Като казах мутация, се сещам, че онзи ден правителството 
произведе следната новина за епидемичната обстановка: „По 
косвени непотвърдени данни британският щам на коронави-
руса е влязъл в България". Ама как хубаво звучи: „По непотвър-
дени косвени данни". Добре, че се потвърди, та номерът мина. 
Както казва един друг мой приятел - Жоро Бийтълса: „Абе, тия 
медии ги побъркаха бабите. Първо им говорят за COVID, а след 
това за lockdown и те, горките, се чудят кое от двете са хва-
нали!“ Прав е! За COVID-19 като няма българска дума, поне за 
lockdown има. „Затвор“ е. Добре де, всъщност е „затваряне“, но 
то като се проточи известно време, си става чист затвор.

Абе, хора, ние, че не сме много умни и затова ви търпим ма-
гариите, това е вярно. Ама и вие сте расли в същите детски 
градини. Какво ни плашите с мутиралия британски вариант на 
вируса? Като че ли не сме ги виждали и преди британските му-
тации. Луда крава, Сток Сити, Брекзит и т.н. Кажете си, че не ис-
кате да отваряте ресторантите и баровете, че искате хората да 
са наплашени, че така по-лесно се управляват, а после - и по-
лесно се печелят избори. Наплашен народ винаги за властта 
се държи и не ще да я сменя.

Ама да се върна на чипа. Важно е какъв ти е чипът, но още 
по-важно е на какво е монтиран. По-паметливите, демек по-
възрастните, помнят феномена емблема на „Мерцедес“, мон-
тирана върху „Жигули". За да съм кристално ясен, ще кажа, че 
разликата е като между Майкъл Джексън и Филип Киркоров. 
Едното от двете, както и го чипираш, все тая... пълна загуба на 
чип.

И последно за чипирането. Нямайте грижа. Чиповете са 
като чувалите с трупове в хладилни камиони. Демек - привид-
на очевидност, ако използвам напълно извадено от контекста 
уникално обяснение от „Човешката несигурност“ на изключи-
телния проф. Георги Фотев. И понеже аз не мога сложно, ще го 
кажа просто... да се разберем с всички. Чип на тиква не работи. 
Изборът е прост и ясен - чип или тиква?

ДИМИТЪР 
АВРАМОВ

Чип или тиква

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

„За всеки случай заявявам. В плановете 
ми не влиза да се обеся на решетката на 
прозореца, да си прeрежа вените или 
гърлото с наточена лъжица.“

Това послание от Алексей Навални 
бе разпространено в профила му в 

Инстаграм, на който е отбелязано, че в 
момента той е в затвора „Матроская 

тишина“ в Москва

„Те са едни средни пръсти, които стават 
златни пръсти благодарение на коалицията 
и колаборацията си с ГЕРБ.“

Един от лидерите на „Отровното трио“ 
Николай Хаджигенов по адрес на Валери 

Симеонов и депутатите му

„Парадокс е, че аз воювам с вас за вашето 
здраве.“

Министърът на здравеопазването 
в България Костадин Ангелов към 

протестиращи срещу ограничителните 
мерки срещу коронавируса

„Мисля си, ако самият „Балкански 
поток“ беше посрещнат с такова 
негодувание като злополучната 
картина, дали щеше да бъде 
реализиран?“

Така карикатуристът Христо 
Комарницки коментира възмущението 

и подигравките по повод картината, 
която Бойко Борисов подари на 

сръбския президент Александър Вучич

„Мила ми, госпожо Нинова, приличате 
ми на котарака Леополд от едно руско 
анимационно филмче, който казваше: 
„Ребята, давайте жить дружно!“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави 
Трифонов отвръща на поканата на лидерката 

на БСП Корнелия Нинова за обща среща

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

бяха изме-
рени в 
Източ-
на Тур-

ция, къ-
дето през 

последните 
дни властват 

сибирски студо-
ве. Смразяващата 

температура е била 
регистрирана в ок-

ръг Агръ, който е бил 
най-студеното място 
в страната. Мразови-

тото време е настъпи-
ло след спирането на 

неколкодневните сне-
говалежи в района.

млн. души са гледали 
по телевизията церемо-
нията по встъпването в 
длъжност на демократа 
Джо Байдън като прези-
дент на САЩ. Това е с 4% 
повече от гледаемостта на 
инаугурацията на Доналд 
Тръмп през 2017 г., съобщи 
компанията „Нилсън“ въз 
основа на данните от шест 
телевизии, излъчили цере-
мониите.

-32.7°C 

40 часа всеки ден 
кара по писти-
те в Пампоро-
во 96-годишен 
български 
скиор. Иван 
Раев от Чепе-
ларе дава и 
безплатни уро-
ци на начина-
ещи любители и 
няма намерение 
да се отказва от лю-
бимия си спорт. От 
общинския съвет в гра-
да са решили да подадат 
кандидатурата му до книгата 
за рекорди „Гинес“.

5

850 000 лв. 
и златни накити, скри-
ти в камина в частен 
дом, бяха откраднати 
от находчив крадец 
в Ямбол. Крадецът е 
проникнал в дома на 
пострадалия чрез под-
правен ключ. Разслед-
ването започнало на 
21 октомври миналата 
година, след като в ям-
болската полиция по-
стъпил сигнал за краж-
ба на крупната сума от 
дома на местен жител.

https://www.brookhavenmarket.com/
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М
ъчителната болест връх-
лита всеки 14-и мъж и вся-
ка 35-та жена. Причина за 
адските болки при прис-
тъпи на подагра са струп-

ванията от кристали на пикочната кисе-
лина в ставите, особено в малките стави 
на пръстите. Пристъпите на подаграта, 
считана дълго време за аристократична 
болест, направо съсипват човека - той не 
може да води пълноценен живот, да рабо-
ти, дори да почива.

Подаграта е широко разпространена 
метаболитна болест, която в много случаи 
се развива в резултат от нездравословни 
навици. Известна е още като „царската бо-
лест“ поради видимата зависимост между 
обилното хранене с месо и концентрира-
ни въглехидратни храни, заседналия на-
чин на живот и т.н.

При две трети от засегнатите е нали-
це т.нар. метаболитен синдром – затлъс-
тяване, хипертония, диабет. Съществуват 
обаче и генетични предпоставки за раз-
витието на подаграта, които са свързани 
с вариации в някои гени. Сред причини-
телите, които я обострят и провокират 
пристъпи, са увеличеният прием на алко-
хол - особено бира, червени меса, захар-
ни изделия и високофруктозни напитки, 

тютюнопушене и някои морски храни, ня-
кои диуретици и др.

Природната медицина 
в терапията

Съвременната фармакотерапия разчи-
та на нестероидни противовъзпа-
лителни лекарства с добър, 
но краткотраен симптома-
тичен ефект. Практиката 
показва, че тези медика-
менти имат многоброй-
ни странични действия. 
Някои от тях потискат 
клетъчното делене и 
имат токсичен ефект, дру-
ги не повлияват съществе-
но метаболизма на пикочната 
киселина и същевременно са опасни 
при метаболитен синдром. Въпреки това 
ползите на тези медикаменти са безспор-
ни, а употребата им често е задължител-
на. Ако лекарят е преценил, че без тях не 
може, е най-добре да се съобразим с пре-
поръката му, вместо да пристъпваме към 
самолечение.

Дори в тези случаи обаче можем да 
комбинираме конвенционалните лекар-
ства с естествени средства за контрол 
на пикочната киселина, които намаляват 
възпалението, ускоряват възстановител-
ните процеси в ставите и проявяват сил-
но антиоксидантно действие. С тяхна по-
мощ симптомите на подагра

могат да бъдат 
осезаемо облекчени

и то без риск от нежелани ефекти. Най-
ефикасни сред тях са екстрактите от че-
реша и целина, които имат дълга история 
на употреба в природната медицина.

При подагра целината може да бъде из-

ползвана под естествена форма или като 
екстракт под формата на хранителна до-
бавка. Когато трябва сами да я пригот-
вите, трябва да настържете 2 с.л. корен 
от нея и да ги варите в 500 мл вода за 15 
мин. Пие се от готовата отвара по 1 вине-

на чаша преди ядене 4 пъти дневно с 
лимонов сок.

Британски учени откриха, че 
вишневият сок може да се из-

ползва ефективно за лече-
ние от подагра. Тази при-
ятна напитка буквално за 
часове чисти организма от 

пикочната киселина само 
за няколко часа. Освен това 

вишните имат противовъз-
палителен ефект и са мо-

щен антиоксидант. Достатъч-
ни са две вишневи напитки 
в рамките на деня, за да 
сте предпазени от мъчи-
телните симптоми на по-
даграта.

Какво можете да напра-
вите? Спрете яденето на 
червено месо, животински 
протеини, мазнини, месни кон-
серви, алкохол, рафинирани браш-
на, сол, захар, газирани напитки…

От друга страна, увеличете

консумацията 
на зеленчуци, плодове

и зърнени храни. Най-добре е, ако набле-
гнете на овесени храни, ягоди, цитрусови 
плодове - лимон, грейпфрут и портокали, 
например.

Отварите от хвощ и глухарче също ще 
ви позволят да премахнете излишни-
те течности, да се изчистите от токсини-
те, да почистите кръвта и лимфната сис-

тема. Те осигуряват отличен диуретичен 
ефект. Най-добре е да ги пиете след пър-
вото хранене.

Прочистващите свойства на листата 
на коприва могат да се използват за про-
чистване на кръвта и понижаване на ни-
вата на пикочната киселина. Към кипяща 
250 мл вода добавете 1 с.л. листа от коп-
рива - 10 г. Покрийте напитката и я оставе-
те да престои 10 мин. Пийте отварата два 
пъти дневно в продължение на 10 дни.

Въпреки че вкусът му може да не е най-
приятният,

чаят от лук е 
детоксикираща напитка

Неговите антиоксиданти и натурал-
ни киселини прочистват кръвта 

и помагат за разграждането на 
кристалите на пикочната ки-

селина в бъбреците.
Нарежете на парчета по-

ловин глава лук и го варе-
те в тенджера с две чаши 

вода. Оставете го на слаб 
огън за 10 мин. и след това 

изключете котлона. Нека да 
престои, след това го прецедете и 

подсладете с мед. Пийте една чаша чай 
от него сутрин и повторете следобеда. 
Правете това лечение най-малко 2 седми-
ци. Важно е да продължавате да ограни-
чавате консумацията си на храни, богати 
на мазнини и пурини, защото могат да по-
влияят на ефикасността на лечението.

Пpиeмът нa витaмин C пoмaгa зa пo-
лecнoтo ocвoбoждaвaнe нa пикoчнaтa 
киceлинa c ypинaтa и пoдпoмaгa paбoтaтa 
нa бъбpeцитe. Зaтoвa e дoбpe дa xaпвaтe 
пoвeчe пpoдyкти, кoитo cъдъpжaт тoзи 
витaмин – лимoни, чyшки, мнoгo пpecни 
плoдoвe и зeлeнчyци.

Подаграта: 
Болестта 
на царете

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Тя е метаболитно заболяване, което в много случаи се развива в резултат от нездравословни навици
Сн.: Wikipedia

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

К
линовете са предпочитани от 
много жени за уикенда или 
спортуването във фитнеса. Но 
от началото на пандемията до 
момента все повече ги носят в 

ежедневието си, след като оставиха на-
страни стилните дрехи за офиса и си ос-
танаха вкъщи. Леки, удобни и прикри-
ващи някои недостатъци, те могат да се 
комбинират с най-различни дрехи, като 
през 2021 г. ще продължат все така да се 
търсят.

Макар и да са едни от най-прости-
те артикули в гардероба, клиновете не 
се избират лесно. Особено ако искате 
нещо по-различно от чисто черен или 
еластичен за упражнения. Все повече 
марки предлагат модели, които са дос-
та елегантни. Освен в материята голямо 
разнообразие има и в цветовете.

Клиновете с висока талия бяха хит 
през 80-те, а кожените модели диктува-
ха модата 10 години по-късно. Сега тези 
за йога са едни от най-търсените по вре-
ме на социална изолация. Все повече из-
вестни дами ни показват, че

спортните клинове 
не са за изхвърляне

и ги съчетават както с жилетки, палта и 
спортни якета, така и с маратонки, дори 
ботуши.

Има клинове, които могат да се носят 
не само в ежедневните и по-небрежни 
ситуации като средство да ни бъде то-
пло под панталон, гащеризон, сукман, 
пола, рокля, туника, блузон, суичър, пу-
ловер, риза и др.

Черният клин е модерен вариант на 
чорапите и чорапогащника през студе-
ните дни. Изключително предпочитани 
са клиновете, защото се съчетават мно-
го лесно в почти всеки стил. Тънките 
клинове изглеждат по-фино, но за сту-
дените дни може да прибегнете и към 
по-плътен вариант, за да избегнете на-
стинка.

Елегантно и лесно може да съчетаете

клиновете с туника 
или пуловер

Важно е при покупката на клин да съ-
блюдавате за по-дискретни шевове, но 

пък някои дами намират грубите и по-
изразени ръбове за по-подходящи.

Плетената рокля и черните клинове 
вървят ръка за ръка. Това е една от най-
подходящите комбинации за зимата. Ед-
накво добре стоят всички цветове рок-

ли, защото черното е неутрален цвят и 
се съчетава успешно с всички цветове. 
Като допълнителен акцент може да до-
бавите и чифт стилни обувки.

Ако обичате класическите клинове, 
може да смените малко стила, като си 
купите подобен. Той също може да е па-
мучен, няма да дразни кожата и с него 
ще ви е изключително комфортно.

Ботушите над коляното са особено ак-
туални за зима 2020-2021. Комбинира-
нето им с клин е идеално, ако сте с ту-
ника или рокля. Ботушите над коляното 
добавят елегантност към иначе спорт-
ния клин.

За по-топлите и сухи зимни дни ком-
бинирайте

клин с любимите си 
челси боти

Носете ги с къси чорапи, под глезени-
те. Тази визия е силно повлияна от street 
стила на модните блогърки. Допълнете 
с красиво палто и готово…

Коженият клин не е най-топлата дре-
ха през зимата, но пък е доста елегант-
но допълнение в гардероба. Дори и да 
го носите един-два пъти този сезон, на-
пролет ще имате възможност да навак-
сате. Ако имате кожен клин, то най-до-
бре го носете с туника или дълга блуза, 
но ако сте избрали кожен панталон – то-
гава можете да си позволите и по-къса 
блуза. Може да съчетаете кожения клин 
с карирана риза, плетен пуловер или 
трикотажно поло.

Ето няколко идеи как да ги 
комбинирате, за да сте перфектни

Клиновете на 
зимата – удобни 
и модерни
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Л
ари Кинг, който се превърна 
в емблема на телевизията, 
на интервюто, на шоуто и на 
американската мечта, поле-
тя към звездите на 87 годи-

ни. Смъртта му предизвика признание 
от целия свят и сбогуване със звезди и 
политици - от Мадона до Путин.

Да, никой не може да оспори наис-
тина царското му място в ефира, той бе 
най-известният телевизионен водещ в 
света. 25 години води шоуто си „Лари 
Кинг на живо“. За това време е интервю-
ирал

между 50 000 
и 60 000 гости

включително всички президенти на 
САЩ след Ричърд Никсън и редица дру-
ги световноизвестни личности, сред 
които такива като Маргарет Тачър, 
Франк Синатра, Майк Тайсън и мно-
го други. Предаването му получава „Ги-
нес“, а работата му е отличена с награ-
ди, включително две „Peabodys“, награда 
„Emmy“ и 10 кабелни награди „ACE“.

Истинското име на Лари Кинг е Ло-
рънс Харви Зайгър. Той е роден в Брук-
лин, Ню Йорк, на 19 ноември 1933 г. в 
семейство на православни евреи. Баща 
му умира на 44 г. от инфаркт, в резултат 
на което майка му, брат му и самият той 
разчитат на социални помощи.

След като завършва гимназия, Лари 
работи, за да може да помага на майка 
си. От ранна възраст има интерес към 
радиото и желание да работи като во-
дещ в радиостанция.

Кинг заминава за Маями и след пър-
воначални неуспехи получава първа-
та си работа в радиото - управителят 
на малка станция в Маями Бийч го нае-
ма да изпълнява различни задачи, а ко-
гато един от говорителите на станцията 
внезапно напуска, Лари Кинг е пуснат в 
ефир. Първото му излъчване е на 1 май 
1957 г., работи като DJ от 9 сутринта до 
обяд. Води също така две следобедни 
новинарски предавания и спортна про-
грама.

Придобива името Лари Кинг, тъй като 
генералният мениджър на радиото 
твърди, че фамилията му Зайгър е твър-
де етническа и трудна за запомняне. 
След две години журналистът официал-
но променя името си на Лари Кинг.

В следващите години той започва да 
води и свои интервюта в радиопредава-
нето, като постепенно интервюира все 
по-популярни личности.

През декември 1971 г. е обвинен в ма-
щабно присвояване, което е инициира-
но от неговия бивш бизнес партньор. 
Журналистът

незабавно губи 
работата си

През 1972 г. всички обвинения от-
падат, но тв водещият вече е затънал 
в дългове и е загубил вниманието на 
своята публика.

До края на 70-те години инцидентът 
започва да бъде забравян и Лари Кинг 
решава да се върне в Маями. През 1978 
г. отново започва работа в радиостан-
цията „WIOD“. Скоро водещият откри-
ва ново вечерно предаване „Larry King 
Show“, което се излъчва от радиостан-
ция „Mutual Radio Network". Шоуто бър-
зо печели огромна популярност и при-
влича вниманието на медийния магнат 
Тед Търнър, който предлага на Кинг да 
стане водещ на собствено шоу в нас-
коро създадената Cable News Network 
(CNN).

„Шоуто на Лари Кинг“ („Larry King 
Live“) започва да се излъчва на живо по 
CNN през юни 1985 г. В него той е дома-

кин на широк кръг гости и доста про-
тиворечиви фигури. От предполагаеми 
екстрасенси до видни политици и во-
дещи фигури в развлекателната индус-
трия. Междувременно продължава да 
бъде радиоводещ и пише вестникарска 
рубрика в USA Today в продължение на 
почти 20 години.

На 29 юни 2010 г. Лари Кинг обяви, че 
след 25 години напуска шоуто. Послед-
ното издание на „Шоуто на Лари Кинг“ 
се излъчи на 16 декември 2010 г.

След инфаркта, който преживя през 
1987 г., Лари Кинг основа кардиологич-
ната фондация „Лари Кинг“, която плаща 
за животоспасяващи сърдечни проце-
дури на хора, които иначе не биха мог-
ли да си ги позволят.

В личен план Лари Кинг е женен осем 
пъти, като два пъти е сключвал брак с 
една и съща жена, и има общо пет деца. 
През лятото на 2020 г., в рамките само 
на един месец, водещият загуби две от 
своите деца - Анди и Чая Кинг.

Лари Кинг си беше 
забранил думата „аз“

Никога нищо не съм научил, 
говорейки.

Трябва да се задават въпроси със 
„защо?“ „Защо сте направили 
това?“ На въпрос със „защо“ 
няма как да ви отговорят с една 
дума.

Тези, които са успели в нещо и не 
споменават късмета, просто се 
лъжат.

Всяка сутрин си напомням: 
Нищо, което кажа днес, няма да 
ме научи на нещо. Ако искам да 
се уча, това става със слушане.

Никога в интервю не използвам 
думата „аз". Мисля, че не е 
уместно.

Когато пробих през 1957-ма, 
вратите бяха широко отворени. 
Сега сте изправени пред силна 
конкуренция.

Никога не забравих бедността 
и не спирам да мисля какъв 
късмет имах.

На 80 съм и още не знам какъв 
искам да стана, когато порасна.

Подреждането на дома и 
намаляването на бъркотията 
ви дава повече контрол върху 
живота ви. Личната организация 
някакси ви прави по-свободни да 
действате по-ефективно.

Най-големият ми страх е 
смъртта, защото не мисля, че 
отивам някъде.

Искам да ме замразят с 
надеждата, че ще открият от 
какво съм умрял и ще ме върнат 
обратно.

Богатите не печелят изборите. 
Те осигуряват парите, но 
какъв процент от Америка 
са богатите? 2 процента? Но 
всички те имат по един глас.

Лари Кинг в цитати

XЛегендата на екрана съветва да се задават само въпроси със „Защо“

https://cabinetleader.com/
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„Страхотен ден“ - не знам 
защо, но точно тази песен 
звучеше в ушите ми су-
тринта преди задочната 
среща с Дони... Една свет-

ла и оптимистична песен, посветена на 
борбата с наркозависимостите. Дали 
защото след кошмарната 2020-та всич-
ки сме „дрогирани“ от мечтата утре да 
е един страхотен ден за всички? „За мен 
всеки ден е страхотен, изпълнен с много 
неща, и то все такива, които обичам да 
правя“, каза Дони.

Няма как да не се вълнувам, когато го-
воря с Дони. Спомням си как въртяхме 
като побъркани албума му с Момчил 
„Вторият!“ - поезия в музиката! „Малкият 
принц“, „Утринна сянка“, „Дива роза“... А 
после култовото им парче с Нети - „Този 
филм"... Интервюто с него протече в ин-
фарктен и за двама ни период - докато 
аз монтирах новия си филм, той запис-
ваше новия си албум в студио... Днес 
любимият музикант е все така успешен, 
дори и в тези тежки за музиката и театъ-
ра времена.

Какво би трябвало да пише на визит-
ната му картичка днес? О, това е трудна 
задача за Дони: композитор на театрал-
на и попмузика, певец, музикант, музи-
кален продуцент, актьор... А напоследък 
му доставя удоволствие и да е

търсач на автори 
и сюжети за книги

„През 2020 г. не съм си губил време-
то нито за секунда. Няма как човек, ко-
гато е продуктивен, да бъде нещастен 
или дните му да не са интересни“, споде-
ля артистът. През 2020-та е написал му-
зиката за 5 пиеси, защото и в това време 
на запълнени до 30% зали някои театри 
продължават да готвят нови постанов-
ки.

Сега Дони е погълнат от проекта за 
новия си самостоятелен албум. Всич-
ки композиции в него са на музиканта, 
текстовете също и вече са готови. Дони 

ще пее само със симфоничен оркестър. 
„Този албум е много различен от това, 
което съм правил досега, защото една 
попформа изисква да ползваш опре-
делен инструментариум. Тук реших да 
ползвам изцяло симфонична разработ-
ка, без ударни инструменти, китари. За 
аранжимента ползвах един огромен 
специалист като Георги Андреев“, каза 
Дони пред „Труд“.

Музиката е с етноелементи, за които 
са включени и инструменти като армен-
ски дудук, кавал, гайда, гъдулка. Вече са 
готови всички композиции, а в момен-
та Дони записва в студио вокалните си 
партии. „Реших, че на определена въз-
раст човек трябва да направи нещо по-

сериозно“, споделя той.
„Тази почти една година в алиенация

с Нети използвахме 
времето

за да творим и да записваме нови неща, 
направихме нов албум с нея“, казва му-
зикантът. Двамата издадоха албума 
„2020“, а заглавието е вдъхновено от 
20-годишнината им като дует и семей-
ство. През този период двамата създа-
ват и отглеждат дъщеря си Лилия, из-
дават дебютния албум на Нети - „Нети“, 
албума на Дони „Естрада“, правят заедно 
култовото парче „Този филм“ и се отда-
ват на различни проекти в музиката, те-
атъра, операта и телевизията. 15 години 
след премиерата на първия им общ ал-
бум, те обединяват таланта си отново в 
албума „2020“.

Срещите с публиката не липсват на 
Дони. В момента играе в две действащи 
постановки. Със спектакъла „Секс, нар-
котици и рокендрол“ вече са направи-
ли 28 години на сцената. От 3 години са 
победители в Книгата на рекордите Ги-
нес за най-дълго играно представление 
в категорията „Комедия в един и същи 
състав“. Следващите дати на спектакъла 
са на 22 януари, 2 февруари и 19 февру-
ари.

Искрено се забавлява и с ролята си на 
Злия магьосник в „Аладин“, антагонис-
тът, заради когото всичко се случва. Това 
е мюзикъл за деца и възрастни, който се 
играе на сцената на Музикалния театър. 
„Аладин“ е първото по рода си музикал-
но и театрално шоу в България, с изцяло 
българска авторска музика, български 
текст, актьори, музиканти и сценогра-
фия. Музиката е на композитора Марио 
Балтаджиев. „Злият магьосник е много 
интересна роля, ариите, които пея, са 
също интересни - казва Дони. - Героят 

ми се харесва на тийнейджърите, а мал-
ките деца пък се плашат от него. Това е 
добра атестация за мен.“

Малко хора знаят, че от години До-
брин Векилов работи и

зад кадър в телевизията
От 8 години е част от екипа на Магър-

дич Халваджиян като музикален проду-
цент на предаванията „Като две капки 
вода“, „Маскираният певец“ „Х Фактор“.

От миналата година е привлечен и от 
книгоиздаването. Сътрудничи на изда-
телство „Изток-Запад“ и се шегува, че е 
търсач на интересни автори. С негова 
помощ е излязла книгата „Интервю с пи-
еса“ на Петя Дикова, посветена на поста-
новката „Секс, наркотици и рокендрол“, 
в която Дони е в една от главните роли. 

Книгата разказва за пътя на това пред-
ставление. Идеята за написването пър-
во хрумва на Дони. А Петя, като една от 
най-верните фенки на постановката и на 
актьорите Дони, Ивайло Христов и Ко-
цето Калки, го е гледала безброй пъти. 
Винаги е влизала в салона с лист и хими-
калка, за да записва импровизациите и 
хрумките на актьорите.

Дони участва и в екипа, издаващ ал-
манаха „Лотос“, с насоченост будизъм - 
в литературата, изобразителното изку-
ство и философията, а също и за източни 
култури. Интересът на Дони към тема-
та е с 25-годишна история, от времето, 
когато срещата с Далай Лама променя 
мисленето му и разширява кръгозора 

БОРЯНА АНТИМОВА

XЛипсват ми срещите с българите при 
турнетата в чужбина, признава творецът

Един страхотен 
ден на ДОНИ

Дони и Нети - 20 години заедно на сцената и като семейство.

Дони в ролята на Злия магьосник в спектакъла „Аладин“ в Музикалния театър.
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му. Започва да се интересува от Тибет. 
Наскоро съдейства и за издаването на 
уникална книга - „Осем години в Тибет“. 
Написана е от много интересен автор - 
Питер Ауфшнайтер. Той е човекът, кой-
то във филма „7 години в Тибет“ е до ге-
роя на Брад Пит - Хайнрих Харер - и 
представя по съвършено 
друг начин събитията 
от онова време.

Как започва 
един страхотен 
ден на Дони? 
При толко-
ва много ан-
г а ж и м е н т и 
прави ли си 
план? „Човек 
трябва да е 
много орга-
низиран, ко-
гато се налага 
да работи пове-
че неща“, казва той. 
Работният ден на Дони 
започва от ранна су-
трин и завършва мно-
го късно вечер. „Изра-
ботил съм нещо, което първоначално 
беше стихийно - почивам си, като сме-
ням едното нещо с другото“, споделя ар-
тистът.

Единственото, което действително и 
сериозно му липсва по време на епиде-
мията, са вълнуващите пътувания през 
последните 7 години, в които заедно 

с група „Фондацията“ и с постановката 
„Секс, наркотици и рокендрол“

буквално обикалят света
и 4 континента: Европа, Северна Амери-
ка, Азия и Австралия. Правят 3 турнета в 
Съединените щати и Канада, 2 в Европа. 

Достигат до Австралия и Нова 
Зеландия. Изнасят концер-

ти в Токио, Сеул, на Ха-
ваи и отново се връ-

щат в Съединените 
щати.

„Липсват ми 
срещите с бъл-
гарите при тези 
турнета. С мно-
го от тях имахме 
чудесни прия-

телства. От тях 
научих доста и за 

себе си, и за Бълга-
рия, погледнато от-

вън“, казва Дони. С по-
становката „Детектив“ и 
Иван Радоев два пъти оби-
калят Америка. Това е и 
първото българско пред-

ставление, което се играе на 6 места в 
света - в Кувейт, Шарлот в Съединени-
те щати, в Северна Каролина, Ванкувър, 
Калгари, Стокхолм и Осло.

Когато е на турнета, Дони има навика 
да върши и някаква друга работа. „Случ-
вало ми се е другите да отиват на рес-
торант, а аз се прибирам в стаята, защо-

то трябва да организирам нещо друго и 
дори не вечерям“, казва той. Почти не 
спи. Пуска си интернет в самолета, кога-
то пътува, за да продължи да работи и 
във въздуха.

Вече 32 години Дони е на сцената - с 
групите „Атлас“, „Медикус“, после с Мом-
чил, с Нети. Освен че е получил много 
позитивни емоции, които го зареждат и 
го правят цял, признава

че е „ял и много бой“
„Всеки, който е на пиедестал, на мал-

ко по-високи позиции и го виждат мно-
го повече хора, го духа и много повече 
вятърът. А някои ветрове не са добри“, 
споделя Дони. Определено му липсват 
и концертите с група „Фондацията“. „Ко-
гато се събрахме навремето, си каза-
хме, че имаме еднакви белези по гърба 
от бой и това ни прави братя по някакъв 
начин. Затова имаме обща съдба“, спо-
деля музикантът.

По всичко личи, че дъщерята Лилия 
е наследила артистизма на двамата си 
родители. На 28 март тя ще навърши 10 
години и е в IV клас в музикалното учи-
лище. Свири на виолончело и пиано и 
е артистична по природа. „Рано откри-
хме с Нети, че е музикална, но и се по-
съветвахме, за да се уверим, че не сме 
били пристрастни. Професор Росица 
Дюлгерова-Пръвчева, солфежист, я чу 
и каза, че несъмнено, освен че е музи-
кална, има и абсолютен слух. Няма нуж-
да да проверява кой е тонът, тя го знае. 
Лилия ни е надстроила и двамата с Нети 
като музикални възможности“, смята 
Дони.

След интензивни 9 месеца работа 
следват 3 летни месеца, които той пос-
вещава на семейството. От юни до сеп-
тември пребивават на морето, къде-
то Дони продължава да работи, просто 
сменя мястото. 

Разработва проекти за следващите 
музикални формати, пише, пътува за 
концерти, когато е възможно. Приема 
го като релакс. „И тримата с Нети и дъ-
щеря ни Лилия плуваме много добре - 
казва той. – Релаксирам, и когато гледам 
морето. Обичам да се гмуркам, да раз-
глеждам, да търся любими места. Тогава 
вече е пълният релакс.“

С група „Фондацията“ в Сидни, Австралия.

Дони (вляво) в „Детектив“ - спектакълът, игран на 3 континента.

Семейството на любимото море.

http://bg-voice.com/
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- Аааа, не знам. Аз моите осем вече 
ги изядох.

  
- Повече не искам да си ми шофьор. 

За втори път тази седмица си на косъм 
да ме убиеш!

- Но, шефе, моля те, дай ми поне още 
един шанс!

  
Шеф извиква секретарката си:
- Препишете това писмо. Вие сте на-

писали от мое име „Скъпи приятелю“ 
на този мошеник, бандит и гангстер!

- А какво обръщение да употребя?
- „Скъпи колега"!

  
Срещат се двама познати и си при-

казват за това-онова.
Единият казва:
- Аз като видя нещо смешно, и започ-

вам да се смея до припадък, не мога да 
спра изобщо...

Вторият го пита:
- А как тогава се бръснеш?

  
- Ще дойде време, когато в армията 

ще служат само жени.
- Това е невъзможно! Армията не 

може да се състои само от команди-
ри...

  
Какво казала едната стена на друга-

та?
- Ще се срещнем на ъгъла.

  
Стои една мадама на улицата, маха 

и вика:
- Такси, такси!
Минава едно такси, шофьорът маха 

през прозореца и вика:
- Пешеходец, пешеходец!

  
- Синко, донеси ми три чинии от кух-

нята.
- За какво са ти, мамо?
- Искам нещо да си поговоря с баща 

ти...

  
Мъж се събужда, поглежда до себе 

си и извиква:
- А-а-а-а! Крокодил!
Жената до него:
- Ама снощи бях „миличко"...
- А-а-а-а! И говори!

  
Между приятели:
- Какво прави вчера бе, Гошко?
- Абе, цяла нощ бях у бившето ми га-

дже и съм чукал!
- Сигурно е било супер?
- Не бе, не ми отвори!

  
Съдията:
- Обвинен сте в нарушаване на об-

ществения ред. Обикаляли сте пиян и 
с виковете си сте събудили заспалите 
граждани. Какво ще кажете за свое оп-
равдание?

Подсъдимият:
- Всичко това е вярно. Трябва да про-

явите разбиране в моя случай. Същата 
вечер жена ми ме напусна.

- Е та какво? Така ли трябваше да из-
разите радостта си?

  
В болницата докарват пострадал, 

целият наранен. Питат го:
- Автомобилна катастрофа ли?
- Не, печатна грешка в учебника по 

химия.

  
- Татко, защо хората се сърдят на 

този?
- Защото хвърли камък на съдията.
- Но той не улучи?
- Затова му се сърдят!

  
Лъвът в софийската зоологическа 

градина умрял и изпратили един са-
молет да докара друг лъв от Африка.

Взели един лъв в клетка и го карат 
за София, но на връщане самолетът се 
развалил и кацнали в пустинята да го 
оправят.

Минали един, втори, трети ден и на 
лъва определената дажба храна свър-
шила. Той търпял, търпял, не могъл да 
стои гладен, разбил клетката, видял 
механика и му казал:

- Ще те ям.
А механикът му казал:
- Ако се развали самолетът, няма кой 

да го направи.
Минал по-напред, видял пилота:
- Ще те ям.
- Ако ме изядеш, няма кой да кара 

самолета.
Оклюмал се лъвът, тръгнал обратно 

към клетката, но срещу него се задала 

  
Студент влиза половин час пре-

ди края на изпита. Сяда и започва да 
пише, а изпитващият му казва, че няма 
да му приеме работата и по-добре да 
си отива и да не си губи времето.

Когато изпитното време свършва, 
всички си оставят работите на бюро-
то на квестора. Идва и нашият човек, 
а оня му вика:

- Нали ви казах да не пишете! Не ви 
приемам работата.

А студентът злобно пита:
- Вие знаете ли кой съм аз?
- Не.
Студентът мушка листа си между 

всички други и нагло казва:
- Не ви и трябва...

  
Пиян пътува в автобуса. Възмутена 

лелка му прави забележка:
- Господине, вие сте пиян!
Мъжът отговаря:
- Знам, а вие сте грозна!
Жената ехидно:
- Е, и?
- Е, и... Утре аз ще изтрезнея, но вие 

ще си останете грозна...

  
Американец, англичанин и руснак 

решили да проверят къде ехото е най-
дълго.

Отишли в Америка. Качили се на 
най-високата планина и американецът 
викнал:

- Ехо-о-о...
- Хо-хо-хо... - отговорило ехото.
Отишли в Англия. Качили се на най-

високата планина, англичанинът изви-
кал. Ехото отговорило:

- Хо...
Отишли в Русия, качили се на най-

високата планина и руснакът извикал:
- Водка-а-а...
Ехото отвърнало:
- Где? Где? Где-е-е...

  
Една блондинка пътувала в автобус 

и прозорецът до нея бил отворен. Мъ-
жът, който седял наблизо, й казал:

- Бихте ли затворили прозореца, на-
вън е студено.

Тя го погледнала и нищо не отгово-
рила.

След известно време мъжът казал 
отново:

- Бихте ли затворили прозореца, на-
вън вече е много студено.

Блондинката пак го погледнала и 
пак нищо не казала.

Мъжът се ядосал, станал и затворил 
прозореца.

Тогава блондинката го попитала:
- И какво сега? Навън стана ли по-то-

пло?

  
Чирак в строително-ремонтна бри-

гада получил задача да боядиса про-
зорците в квартирата на шефа на фир-
мата. След час той се обажда на шефа 
и докладва:

- Шефе, прозорците са боядисани. 
Да боядисвам ли и дограмата?

  
Две змии си говорят:
- А бе, отровни ли сме?
- Не знам! Защо питаш?
- Току-що си прехапах езика...

  
Мечо Пух казва на Прасчо:
- Прасчо, Прасчо! Кристофър Робин 

ни даде 10 делви с мед - по 8 за всеки!
- Мечо Пух, как така по осем? 8+8…?

Виц в снимка

На входа на стадиона:

- Момченце, откъде 

имаш толкова скъп 

билет?

- Татко го купи.

- А той къде е?

- Вкъщи, търси 

билета...

стюардесата. Лъвът казал:
- Охо, поне теб мога да изям.
А тя му отговорила:
- Ако искаш теб да те изядат тия два-

мата до София, яж ме.

  
- Мамо, може ли да нося сутиен?
- Не!
- Ама, мамо, аз вече съм на 14!
- Не, казах!
- Моля, теееее!
- Абе, сине, ти от дума не разбираш 

ли?

  
Срещат се двама клошари:
- Ти къде живееш?
- Никъде.
- О, значи сме съседи!

  
Автомобилна катастрофа. Трима 

мъже убити. В рая Господ ги пита:
- Ти колко пъти си изневерявал на 

жена си?
- 5.
- Ето ти този стар очукан трабант. А 

ти?
- 3.
- За теб тази тойота. А ти.
- Не съм й изневерявал.
- Браво! Ето ти този чисто нов спор-

тен модел ферари.
На другия ден първият и вторият 

мъж срещат този с ферарито да реве 
и го питат:

- Защо ревеш? Нали ти взе най-хуба-
вата кола?

- Е да, ама преди малко видях жена 
си… със скейтборд!

  
- Докторе, ама наистина ли вече ня-

мам туберкулоза?
- Да, разбира се, че нямате!
- Дайте да ви целуна!
- Ааа! Няма нужда!

  
По време на расизма в ЮАР. Бял оти-

ва в командировка. Връща се и пита 
жената:

- Как е, какво правихте, слуша ли си-
нът ни?

- Страшна работа... синът вчера взе 
колата и сгазил трима негри.

- Ще му скъсам ушите! То така се за-
почва... днеска негър, утре негър, на-
края ще вземе и да пропуши!

  
- Ало, това офисът на „Ливърпул“ ли 

е?
- Да, кажете...
- Искам да стана треньор на отбора!
- Вие луд ли сте?
- Да! Други изисквания...



27 януари - 2 февруари 2021 г. 41

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685


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

27 януари - 2 февруари 2021 г.42

Астрологична прогноза 
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ОВЕН
Могат да произтекат важни 
събития в дома, семейство-
то, местоживеенето, като за 
избраната посока или офор-
мящи се тенденции голяма 

роля ще играе определен човек, който ви въз-
действа. В оптимален вариант ще вземете оп-
ределящи решения, които ще ви концентрират. 
Може да изискват да полагате повече усилия в 
този сектор, за да се разрешат проблемите и да 
се подобрят условията на съществуване. Избяг-
вайте конфликти, които ще се провлачат дълго 
и със съответните последици.

РАК
Социалната ви активност 
може и да е задължителна, 
защото изненадващо или 
бързо се променят изисква-
нията към вас, а вие трябва 

да сте по-адаптивни, за да отговорите на тези 
предизвикателства, за да не позволите да бъде-
те изместени. Може да ескалира усещането, че 
част от близкото ви обкръжение се държи не-
последователно и нека това да е повод да набе-
лежите слабите звена и да ги отстраните, така 
че да не позволите загуби чисто материални, 
но не само.

ВЕЗНИ
Вие се стремите да контроли-
рате чувствата и емоциите си, 
филтрирате ги през разума. 
Ще подхождате по практичен 
начин и всъщност този подход 

ще се окаже за вас доста полезен, така че вие ще 
имате шанс да постигнете ваше тайно съкрове-
но желание. В друг случай ще спечелите нещо – 
чисто материално или под формата на морално 
удовлетворение. Това ще бъде следствие на вид 
опека, понякога и тайна или пък не очаквана, в 
други случаи – намиране на паралелни източни-
ци за печалба, особено ако ги търсите.

КОЗИРОГ
Посещавайки магазина, ще ви 
бъде изключително трудно да 
се въздържате от закупуване 
на различни продукти. Освен 
това, както често се оказва 

по-късно, закупените стоки могат да се окажат 
напълно ненужни или най-малкото, няма да бъ-
дат неща от първа необходимост, без които не 
може да минете. Бързането при харченето на 
пари често може да води до придобиване на де-
фектни предмети. Дръжте парите си на сигурно 
място. Също така е нежелателно да давате пари 
назаем, особено на приятели.

ТЕЛЕЦ
Могат да се набележат слаби 
звена, които трябва да се ели-
минират, например може да 
се налага да обръщате повече 
внимание и да давате подкре-

па на близък, в по-неприятна форма това са ба-
зисни различия между вас. Изберете си страте-
гия, за да се справите. През последните дни все 
повече се замисляте за вид алтернативи, обход-
ни пътища за справяне с текущи задачи и те ще 
изплуват по един естествен начин. А може и да 
имате нужда от почивка, за да намалите темпо-
то.

ЛЪВ
Ще станете по-емоционални, 
но ще се усилят и интуиция-
та ви, и амбициите ви. Благо-
дарение на тях ще откривате 
най-верния път към вашите 

желания, ще успявате да превъртате някои пре-
дизвикателства в полза, дори и по един изне-
надващ, внезапен начин, така че да спечелите, а 
не обратното. Венера ще ви закриля силно, ще 
оформя пред вас внезапни и неочаквани шансо-
ве, но все пак и вие трябва да бъдете по-иници-
ативни в избрано от вас направление. В дома и 
семейството ви може да е по-напрегнато.

СКОРПИОН
Друга водеща тема за по-
вечето остава домът, се-
мейството, приоритети от-
насящи се до недвижимо 
имущество. Към настоящия 

момент вие в значима степен можете да вли-
яете на тези приоритети, въпреки че част от 
тенденциите са вече зададени, тоест извън 
контрола ви и се определят също така от под-
хода на важни за вас хора, партньори и т.н. 
Около тях могат да текат развръзки, проме-
ни, които да се отразяват и на вас.

ВОДОЛЕЙ
Ако сте поканени на приятел-
ско парти, е по-добре да отка-
жете, тъй като може да въз-
никне недоразумение, което 
ще се отрази неблагоприятно 

на отношенията ви. Паралелно с това през по-
чивните дни може да разчитате на помощ и под-
крепа от влиятелен покровител. Друга успешна 
тема през периода ще е търсенето на отговори, 
решаването на загадки, разследването на мис-
териозни събития. Може би ще успеете да пов-
дигнете завесата на тайните над онези събития 
и факти, които преди това са били скрити от вас.

БЛИЗНАЦИ
Социалната ви активност 
сега – да се доказвате в ко-
лектив, да привличате енер-
гични личности на ваша стра-
на, ще е повод бъдещите ви 

планове да стават по-смели, осъществими, 
предвидими. Общуването с околните ще е по-
вод за успехи, шанс да намерите личности, кои-
то да ви подкрепят, да се превърнат в мост към 
собственото ви благоденствие или заемане на 
по-престижни постове или лидерски позиции, 
ако условията на труд го позволяват. Доверете 
се на интуицията си.

ДЕВА
Избягвайте конфликти с парт-
ньора ви, енергични лично-
сти от вашето семейство. На-
мерете опорни точки, и то за 
по-дълъг период от време, 

например вид взаимопомощ, общи цели и др. 
Как се справяте с тези задачи, разбирате в по-
ярки краски през последните дни от периода. 
Тогава могат да произтекат знакови събития и с 
по-широко отражение, насочвайте внимателно, 
за да стигнете там, където желаете, а не някъде 
другаде. В душата ви ескалират чувства и жела-
ния, но само една малка част от тях е видна.

СТРЕЛЕЦ
Ще разберете доколко някои 
бизнес процеси ви подкрепят 
или дестабилизират и ще из-
берете своя подходящ път на 
развитие. Той ще се опреде-

ля от това доколко сте обединени дори и чрез 
общи интереси с близки или личности, които 
влияят на стабилността ви, или пък се налага да 
се разграничите от тях, за да не ви повлекат на-
долу. Може да имат проблеми с финансите. Въ-
просът е, че нивото на доходите ви може да не 
е в крак със скоростта, с която сте склонни да 
харчите пари.

РИБИ
Опитайте се да ограничи-
те амбициите си и вземайте 
предвид не само вашите же-
лания и нужди, но и интереси-
те на другите хора. Ако сте из-

правени пред сериозни препятствия, по-добре 
е временно да отстъпите. Интересно е да се от-
бележи, че всеки човек с власт и влияние може 
да попречи във вашите инициативи. Затова е по-
добре да избягвате влиятелни хора и да се опи-
тате да разрешите проблемите си сами. Живота 
ви през този период може да се сравни, като бя-
гане с препятствия.

http://www.prospectlicensing.com/
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Ф
акт е, че Големият адро-
нен колайдер помогна за 
откриването на нова час-
тица, но не разруши све-
та. Историята ни е пълна 

с още много опити, за които хората са 
смятали, че могат да доведат до края на 
съществуването ни и вероятно са имали 
право.

Ето някои от най-забележителните и 
опасни научни експерименти:

Свръхдълбоката сонда 
на полуостров Кола

Проектът е имал за цел да достигне 
до максимално най-дълбоката точка в 
земните недра и е бил стартиран през 
1970 г. от СССР. Съветският екип е стиг-
нал до забележителните 12 км през 1994 
г. Диаметърът на тази дупка е бил между 
30-50 км, сондата е могла да предизви-
ка мощен сеизмичен трус, който никой 
и нищо да не е в състояние да овладее.

Бомби „Цунами“

През 1944-1945 г. Нова Зеландия е 
участвала в експеримент за създаването 
и използването на бомби, които могат да 
предизвикат цунами. Чрез стратегиче-
ско поставяне на бомби военните учени 
вярвали, че могат да отклонят експло-
зивната енергия чрез водата, предиз-
виквайки огромни приливни вълни. 
След хиляди тестови експлозии Нова Зе-
ландия прекратява експериментите, тъй 
като военните не могли да решат как да 
концентрират експлозивната енергия в 
хоризонтална посока.

Операция „Облак“

В края на 1940 г. САЩ опитват да от-
клонят пътя на ураганите чрез потуша-
ване на бурите със сух лед. След като 
учените изсипали над 180 кг сух лед в 
урагана, който се движел на изток в Ат-
лантическия океан, той внезапно проме-

нил посоката си. Тогава връхлетял върху 
град Савана в щата Джорджия, убивайки 
няколко души и причинявайки щети за 
$200 млн. От този момент експеримен-
тите с цел намеса в климатичните усло-
вия са официално забранени.

Суперорганизми, 
които ядат петрол

През 1970 г. учени от отдела за разви-
тие към General Electric представили вид 
бактерия, която смила петрол. Учените 
създали бактерията с надеждата, че ще 
се използва за почистване на нефтени 
разливи. Но много хора били ужасени, 
че тези инженерни бактерии могат да 
консумират всичко по пътя си и да уни-
щожат други изключително важни бак-
терии и организми, без които Земята 
едва ли би оцеляла.

Световен глад
Чували ли сте за гъбичката 

Magnaporthe grisea? Това е вид паразит, 
който напада растения, развива се изу-
мително бързо, разпространява са на 
огромни площи в рамките за една нощ и 
унищожава всичко по пътя си. 

Смята се, че по време на Студена-
та война военните сили на Щатите са 
го разработвали като биологично оръ-
жие, което щяло да се използва или като 
спрей, или да се пуска над големи пло-
щи със специална бомба. Няма данни 
това наистина да се е случило, но ако 
експериментът беше реален, той неми-
нуемо щеше до доведе до измиране на 
огромно количество ценни посеви.

Операция „Морска звезда“
Струва ли ви се добра идея да изка-

рате няколко атомни бомби в рамките 
на електромагнитното поле на земното 
кълбо и да ги взривите, само за да ви-
дите какво ще стане? Очевидно екип от 
американски учени през 1962-а решили, 
че няма проблеми да рискуват съдбата 
на цялото човечество и направили точ-
но това. За щастие, магнитното поле от-
блъснало енергията от експлозията към 
открития Космос, но ако не бяхме изва-
дили този късмет, резултатът щеше да е 
пълна загуба на защита от космически-

те лъчи и слънчеви бури, както и някол-
ко унищожителни земетресения за гар-
нитура.

Чумата като оръжие

През 14 век чумата е довела до из-
миране на близо 60% от населението 
на Европа. Това, което вероятно не зна-
ете, е, че някъде през 1980 г. съветска-
та армия решила да използва смърто-
носния вирус като биологично оръжие. 
След падането на Берлинската стена ръ-
ководителят на екипа Владимир Песич-
ник разкрил информацията за проекта в 
публичното пространство.

Атомният тест
Имало е няколко различни версии 

за крайния резултат от детонацията на 
атомната бомба - някои от учените из-
общо се съмнявали, че бомбата ще се 
задейства, но най-зловеща била хипо-
тезата на Франко Ферми. Той вярвал, 
че атомната експлозия ще се развие в 
неспираща верижна реакция и така ще 
доведе до измиране на целия живот на 
Земята. За всеобща радост, Ферми не 
се оказал прав, но все още стои въпро-
сът допустимо ли е да се поема подобен 
риск в името на науката…

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Експериментите, които 
можеха да заличат света
XСъветската армия искала да използва смъртоносния 

вирус на чумата като биологично оръжие

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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DISPETCHER NEED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Plana 
Transportation Inc. looking for experienced 
dispatcher to book loads full time.Dry 
vans only,company it`s been business 13 
years.Call Peter 224-520-2269 2245202269 
№18348

Chicago + suburbs
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка 
транспортна компания търси шофьор 
със CDL. Заплащане според опита . За 
информация търсете Зори 224-659-2356. 
№18357
НАБИРА ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Transport All 
набира сериозни и отговорни шофьори 
CDL Class A за Dry Van! Заплащане $0,65 
на миля - $1600 - $2000 седмично! При 
нас ще получите добро отношение и ви-
соко заплащане! 8475740505 №18358
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен 
стеди курс от Чикаго до Толедо, вторник-
събота, 2500 мили на седмица, за сингъл 
драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, 
добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18359
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен 
стеди курс от Чикаго до Толедо, вторник-
събота, 2500 мили на седмица, за сингъл 
драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, 
добро заплащане. Тел: 847-877-4745 
№18360
ACCOUNTING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60803, Trucking 
company Two Brothers Freight Inc located 
in Alsip IL is looking to hire one accountant. 
For all information call Stefan at 202-631-
7046 №18361

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim full 
time O�  ce Manager v healthcare agency, 
Ponedelnik-Petak 9am-4:30pm,bene� ts, 
bene� ts, fully English Location na o�  ce: 
Des Plaines.630-442-4997 №18362

CAREGIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Nabirame 
part time caregivers, Chicago, Round Lake, 
Mundelein, Glenview. $15 na chas. 847-
813-5108 №18363

OWNERS & DRIVERS, 
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! *Карти 
с Намаление за гориво до $0.70/г. Tel:847-
483-8787 №18364

ТЪРСЯ ПОМОЩНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Пред-
лагам работа за ПОМОЩНИК в свера-
та на \\\”вътрешно строителство\\\” 
-бани,кухни,коядисване. изисване-собст-
вен превоз 2485589267 №18371

LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся Шо-
фьор за Регионална работа-всяка вечер 
в къщи.Заплащането е $250-300 на ден.За 
повече информация на тел.847-749-9161 
№18372

CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся CDL 
driver за Midwest или през ден-два в 
къщи.Имам товар който се прави поч-
ти през ден.За повече информация на 
тел.847-749-9161 №18373

CDL DRAIVER 2200SEDM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Tarsjq 
CDL A Sho� or ili Team,zaplashtane 2200$ 
-Solo, 3700$-Team,bez znachenie ot milite! 
Gavkavo rabotno vreme i direkten deposit 
vsjaka sedmica,BONUSI i plateni detention 
and layovers Iziskavene: Chist MVR HAZMAT 
8438220900 №18347

ПОМОЩИКИ И МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 
shop в Bensenville търси да 
назнаци помощици и механи-
ци (с опит и без опит) добро 
заблащане за повече информа-
ция се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

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

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

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

CDL - A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60446, 
DS Express Inc. (small company) 
from Lemont, Illinois hiring truck 
drivers CDL A-Class license, OTR, 
HazMat, Dry van! We have all that 
you are searching for: GREAT PAY 
(0.60/0.70 cent per mile) all miles 
paid, TOP EQUIPMENT (Volvo - 
automatic transmission)! Layover 
and detentions paid; 100% no-
touch freight; Safety bonuses; 
Direct deposit every week! We 
have a strong relationship with 
di� erent brokers and our company 
name is well known! 6308476803 
№18346

CDL A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Need CDL A driver. 2 years 
experience is a must. $0.55 per 
mile, all miles paid, +1500 weekly. 
7736006850 №18325
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КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транспорт-
на компание набира контрактори за 
съвместна работа. Предлагаме работа за 
пикап- деливери в райони предпочитани 
от контракторяа , фюел карта и помощ с 
подновяване на лицензи и други необхо-
дими документи. За повече информация 
се обадете на 224-659-2356 търсете Зори. 
№18328
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шо-
фьор за пикап и деливери със CDL. За по-
вече информация звъннете на 224-595-
9093. №18330
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ Тел. 773-865-0406 №18338
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
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строителна 
фирма търси да назначи майстор за ле-
пене на плочки. Кандидата трябва да има 
поне 5 години опит в областта, както и 
собствена кола. За въпроси и повече ин-
формация 224-435-8800 и 773-656-1757. 
Добро заплащане 2244358800 №18326
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
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 ре-
марке Dry Van - лесни товари,без hazmat, 
заплащане по договаряне... 18443494349 
№18302
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. Ама-
зон акаунт леки товари hook and drop. 
350$ на ден Работи се предимно ве-
чер През ден вкъщи. 4065399041 Веско 
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.Специ-
ално отношение. Най-добро заплащане 
до 70ц/м. За контрактор/диспечер 20 год 
в бизнеса. 7734128280 №18263
ФИРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Фирма за 
почистване на домове и офиси предла-
га почасова работа. Изисква се собствен 
автомобил и опит текстваите на 224-334-
1818. №18272
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. Пре-
поръчително с опит. Тел. за връзка 630-
930-1955 №18274
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 
$0.67 na milya. Korektno i profesionalno 
otnoshenie. Phone: 224-659-1690 №18253
TEAM DRIVER 0.75CPM, 
Цена US$ 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 празни 
мили 0.60$ . Предлагаме камиони Volvo 
2021 I-Shift , за повече информация 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, Търсим 
шофьори за pick up и delivery от поне-
делник 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 
изисква. 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! * Намаления за го-
риво - 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 шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автома-
тик с dry van. Хубави мили, лично отно-
шение. 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. Заплащането 
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 камион 
в изправност търси опитен шофьор , кой-
то знае да кара Ръчка . С хартиен logbook 
= възможност за повече мили .Peдовни 
товари за FedEx и UPS ( hook and drop ) 
седмично заплащане . По предпочитаме 
на шофьорa може и Delivery . За контакти 
: 773-747-0875 7737470875 №18309
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 купу-
ване на камион на изплащане без лихва 
и down payment.Честно и коректно отно-
шение.10 години в бизнеса 7738187459 
№18284

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Диспечер 
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
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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

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
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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
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 750.00, Зипкод 60173, Furnished 
Room for Rent In Townhouse, Schaumburg 
Close to Hwy 90, 290, 355, IKEA, Wood� eld 
Mall $ 750/month. All inclusive! Tel: 847-
630-7078 №18365
2BD В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Дава се 2 
bedroom апартамент в центъра на Des 
Plaines. Цената е $1200. За повече инфор-
мация на 224 875 0402. №18366
2BD В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Дава се 2 
bedroom апартамент в центъра на Des 
Plaines. Цената е $1200. За повече инфор-
мация на 224 875 0402. №18367
FOR RENT, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2bdr 1 bth apartment in 
Arlington Heights (Rand/Thomas) available 
for RENT. Heat, Central A/C, water, cooking 
gas, parking included in the rent. For more 
information call 773 996 8900 №18368
ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обза-
ведена стая под наем в двустаен апарта-
мент в Ломбард.. $550 на месец. Тел.312-
799-1138 №18370
ТРЪСЯ СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60107, тър-
ся съквартирант/ка за споделяне да 
двyстаен апартамент във 8541 W.Catalpa 
Ave.Chicago,Не пия не пуша .33 години 
2242508892 №18352
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под 
наем в Des Plaines 7739344547 №18341
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: $575 + ток. Моля, пратете пър-
во SMS. Алекс /сърбин/ 13125050727 
№18297
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам 
под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и 
кухня с останалите квартиранти. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, електри-
чество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. 
Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa $390. 
Депозит за един месец. 8472223412 
№18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се 
малък 1-стаен апт под наем в Елк Гроув. 
Включено отопление. Балкон/паркинг. 
Ламинатен под. Огледални гардеробни 
врати. Басейн/фитнес в комплекса. 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 ка-
мион 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, изгодна 
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

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
ТЪРСЯ ДОБРО МОМИЧЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Търся запоз-
нанство с жена до 40 години,за сериозна 
връзка с цел брак.35 годишен,не пия,не 
пуша,моля само сериозни момичета 
mail:white_fang87@yahoo.com №18374
ТЪРСЯ СЕРИОЗНА ДАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 33 
годишен,не пия ,не пуша,1.80 висок,Черна 
коса и кафви оЧи.Търся жена до 40 годи-
ни за съвместно съжителлство 88888888 
№18351
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! №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 книж-
ки, регистрация на автомобили, обжал-
ване на наказания и безплатна информа-
ция за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18317
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
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца 
в дома си в Ho� man Estate Предлагам 
домашно приготвена храна, игри и заба-
вления. Намирам се в близост до кръс-
товището 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 книж-
ки, регистрация на автомобили, обжал-
ване на наказания и безплатна информа-
ция 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 помог-
не да купите,продадете или наемете в 
района на Naples,Florida.Изберете ней-
ният 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 книж-
ки, регистрация на автомобили, обжал-
ване на наказания и безплатна информа-
ция 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 книж-
ки, регистрация на автомобили, обжал-
ване на наказания и безплатна информа-
ция за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18322

COAST TO COAST

КУПУВАМ 

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
ИЗПРАТИ ПОДАРЪК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ИЗНЕНАДА ОТ 
АМЕРИКА! ИЗПРАТИ ПОДАРЪК на люби-
мите си хора в България за рожден ден, 
имен ден или дори без повод. - Поръчва-
те Вие от Америка, а ние ще се погрижим 
да достигне до тях в България! Изпратете 
ни снимка, изберете си рамка от сайта 
photohub.bg. Напишете ни име и точен 
адрес за доставка. 359888803152 №18375
ЗА ХОРА С ОПИТ, 
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021, Волво 610 
Къминс N14 - 435 конски сили. Трансми-
сия Super 10, 465 000 мили, производство 
1998 (без електронен логбук) идеално 
техническо състояние, готов за работа. 
Цена $12,000. Тел.: 602 632 6445 №18295

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

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

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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Разбиваме яйцата със захарта. До-
бавяме 1 лъжица течен шоколад 
и отново разбиваме за кратко. 

След това последователно сипваме ка-
каото, бадемовата есенция, брашното 
и бакпулвера.

Разбиваме до хомогенност, добавя-
ме стафидите и изсипваме сместа в ши-
рока тефлонова тава. Печем на 200 гра-
дуса за 15 мин.

Оставяме шоколадовия блат да из-
стине и от него изрязваме кръгчета с 
големината на дъното на чашите, в кои-
то ще приготвяме парфетата. Поставя-
ме кръгчетата в чашките и леко притис-
каме.

Смесваме заквасената сметана с ос-
таналия течен шоколад.

Разтваряме желатина във водата, за-

гряваме го за 2 секунди и го изсипва-
ме в шоколадовия крем. Разбъркваме 
и разпределяме крема в чашките. При-
бираме в хладилника за 1-2 часа.

Украсяваме готовите парфета с по 
един шоколадов бонбон и сервираме.

Картофите се измиват, без да се 
белят. Надупчват се с метално 
шишче. Посоляват се и хубаво 

се намазват с олио. Поставят се в тава, 
застлана с хартия за печене, и се пекат 
на 170 градуса до тяхното омекване.

След като поизстинат, се разрязват 
на две и се издълбават. Издълбаната 
част се поставя в купа и към нея се до-
бавят мекото краве масло, крема сире-
нето и нарязаният на дребно бекон.

Плънката за картофите се разбърква 
и се овкусява с черния пипер.

Издълбаните картофи се напълват и 
отгоре се поръсват с настъргания каш-

кавал. Нареждат се в тава и се запичат 
на 190 градуса до зачервяване на каш-
кавала.

Шоколадово 
парфе в чаша

Да ви е сладко!  

Продукти
»  яйца - 4 бр.
»  брашно - 1 ч.ч.
»  захар - 2 с.л.
»  бадемова есенция - 2 капки
»  стафиди - 50 г
»  течен шоколад - 6 с.л.
»  какао - 1 ч.л.
»  бакпулвер - 1 ч.л.
»  заквасена сметана - 400 г
»  желатин - 2 пакетчета
»  вода - 2 с.л.
»  шоколадови бонбони -  

за украса

Продукти

»  картофи - 4-5 бр.
»  сол
»  олио
»  крема сирене - 2 с.л.
»  краве масло - 1 с.л.
»  бекон - 100 г пушен
»  черен пипер
»  кашкавал - 100-120 г

Пълнени картофи с пушен 
бекон и крема сирене

https://www.serdikabg.com
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С
ветът ни е пълен с мистерии 
и загадки, които въпреки ви-
соките технологии, с които 
разполагаме, остават нераз-
гадани. И колкото и науката и 

техниката да обединяват усилия в опит 
да ги обяснят, това и до ден-днешен не 
се получава. Ето няколко от тези мисте-
рии.

НЛО в картини, фрески, 
пирамиди

До ден-днешен си остават пълна за-
гадка изображенията с космическа те-
матика в древните картини и фрески. 
Днес те ни приличат на извънземни, 
на необичайни космически кораби. Но 
човечеството започва космически пъ-
тешествия едва преди 60 години. Как-
во тогава са изобразявали предците ни 
преди столетия и дори хилядолетия на-
зад – за това учените спорят и днес. Към 
тази необичайна историческа колекция 
на човечеството спадат и невероятни-
те стенописи в църквата в с. Добърско, 
които изобразяват Исус Христос в кос-
мическа ракета.

„Боя се...“
Рудолф Файнц е основният персонаж 

в творбата на Джак Фини „Боя се...“ от 

50-те години на миналия век. История-
та разказва за необичайния случай с чо-
век, облечен в дрехи от 19-ти век, кой-
то попада под гумите на автомобил в Ню 
Йорк през 1950 г. и загива. Извършеното 
впоследствие разследване установява, 
че този човек действително е същест-
вувал, но е безследно изчезнал през... 
1876 година.

Пирамида на Луната
Лунен триъгълен обект! Действител-

но ли съществува пирамида на Луната? 
Ако се вгледате в изходното изображе-
ние, получено по време на мисията на 
„Аполо 17“ през 1972 г., лесно ще забе-
лежите загадъчния триъгълен обект. Но 
може ли да е пирамида? Въпрос, спорен 
и противоречив до днес.

Спътникът „Черният 
рицар“

Теорията за извънземния спътник 
„Черният рицар“, който кръжи в земната 
орбита, се появява, след като НАСА пуб-
ликува няколко кадъра през 1998 г. след 
полета на совалката „Индевър". Най-чес-
то спряганата хипотеза за този странен 

обект е, че е от извънземен произход и 
че е в земна орбита от около 13 000 го-
дини.

Близначките Полък
През 1957 г. сестрите Джоана (11 г.) и 

Джаки (6 г.) Полък загиват трагично в ав-
томобилен инцидент в Нортъмбърленд, 
Великобритания. Две години по-късно 
майка им ражда близначките Джени-

фър и Джилиан. Именно тогава започват 
странните съвпадения.

По-малката близначка Дженифър има 
родилни белези по тялото си точно на 
същите места, на които и Джаки e имала. 
Близначките започват да искат играчки, 
принадлежащи на покойните момичета, 
за които няма как да знаят, че съществу-
ват, тъй като родителите ги били скрили 
след трагичния инцидент.

Мистериите, които още 
никой не може да обясни

XНауката и технологиите не могат да открият решение

https://www.balkanikameatanddeli.com
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С
транни случки с тайнствени 
хора на загадъчни места не 
спират да удивляват десети-
летия наред. Необясними-
те събития за кой ли път ни 

карат да се замислим има ли пътуване 
във времето, хоризонтално или линей-
но е то, съществуват ли паралелни све-
тове и още куп мистерии, в които хем ни 
се иска да повярваме, хем не смеем до-
край.

Ето няколко такива загадки.
На 1 декември 1948 г. на брега на Со-

мертън бийч, Австралия, е открито без-
жизненото тяло на неизвестен мъж. Чо-
векът лежал на пясъка с главата надолу, 
а от устата му се подавала наполовина 
изпушена цигара. Бил добре облечен, 
но с малко неподходящо дебел за топло-
то време костюм. Полицията не открива 
никакви следи от насилие по тялото му. 
И до днес, по данни на австралийската 
полиция

никой не е потърсил 
този човек

въпреки публикации със снимката му 
във вестниците. Самоличността на чо-
века от Сомертън не е изяснена до ден-
днешен. Необяснимо е как е попаднал, 
облечен с официален костюм, на брега, 
където намира края си.

Мистерията става още по-голяма, тъй 
като в таен вътрешен джоб на панта-
лона на жертвата е открита хартийка с 
текст „Taman Shud“. Текстът е проследен 
до рядко издание на книгата „Рубаят“ от 
Омар Хаям, на гърба на която имало ня-
какъв шифър. Много специалисти са се 
опитали да разбият кода, но без успех.

Буве е вулканичен и необитаем ос-
тров в Атлантическия океан. Той е най-
отдалеченият остров в света, на който 
има три неща: вулканична скала, ледни-
ци и мъгла, разказва dir.bg. На фона на 
този страховит пейзаж е открита... лод-
ка. Как плавателният съд е попаднал на 
острова и къде са хората, които са пла-
вали с него? На острова не са намерени 
никакви човешки останки?...

Всички помним онази популярна 
снимка, запечатала Джон Кенеди секун-
ди преди да бъде убит. Но знаете ли, че 
тази фотография е заснета от неизвест-
на до днес жена? Американската пре-
са я нарича „Лейди баба“, защото била 

възрастна и облечена по „селски"? Как-
во е правила жена с такова описание с 
фотоапарат в ръка, на централна улица, 
сред приветстващото президента мно-
жество?

Известно е, че откраднатите от Хит-
лер съкровища са на колосална сума. 
Сред тях имало златни кюлчета, ювелир-
ни изделия и валута на стойност 5 млрд. 
щ.д. След края на Втората световна вой-
на всичко това мистериозно изчезва от 
сейфовете на Райхсбанк, изнесено от ня-
какъв мистериозен мъж в цивилно об-
лекло? Поне така твърдели бивши слу-
жители в банката.

Във Франция наистина е съществувал 
човек, когото можем да наречем „Желяз-
ната маска". Той бил затворник, когото 
постоянно местели в различни затвори. 
По този начин прекарал зад решетките 
35 години, до смъртта си. Погребан бил 
на 19 ноември 1703 г. в гробището „Сен 
Пол“, Париж с... маската си.

Чие лице са криели 
зад маската

и за какво е бил осъден този човек, оста-
ва тайна, заровена в стар гроб. И до днес 
много хора, попаднали в гробището, пи-
тат къде е гробът на „човека без лице"? 
Остава загадка кой е той?

През 1959 г. един пастир от Северна 
Гърция се натъква на отвор в пещера. 
Влизайки вътре, вижда буквално зале-
пен за скалата човешки череп. По-късно 
археолози и антрополози определят въз-
растта на черепа на 700 000 години! Това, 
според учените, са най-старите останки 
на човек от европоиден тип. Защо чере-
път изглежда като барелеф, остава загад-
ка.

Една от най-големите мистерии на ис-
торията е изчезването на т.нар. Девети 

римски легион. Пет хиляди римски вой-
ници изчезват в гъста мъгла в областта 
Каледония, докато се отправят на север, 
за да потушат въстание. Звучи невероят-
но, но от този многохиляден легион не е 
открита никаква човешка следа, от нито 
един войник. Римските войници сякаш се 
изпаряват в мъглата или изчезват в друго 
измерение?

През 1954 г. един човек подава паспор-
та си за проверка на летището в Токио. 
Проверяващите изпаднали в недоумение 

- на паспорта му пишело, че е от Taured. 
„Каква е тази страна?“, попитали човека 
те. Накарали го да покаже на картата къде 
се намира неговата страна и той показал 
Княжество Андора. Едновременно с това 
взел да се възмущава, че страната му не е 
изписана на картата с истинското си име, 
а съществува от хиляди години. Японска-
та полиция отвела човека в някаква стая 
под охрана, за да провери самоличността 
му. След минути, когато влезли да го по-
викат, него вече го нямало там...

Тайнствените хора 
и техните загадки
XНякои се появяват 

необяснимо, други твърдят 
невероятни неща, а трети 
изчезват безследно...

Никой не е потърсил този човек, чийто труп е 
намерен на Сомертън бийч, Австралия.

Тайнствена лодка на необитаем остров в 
Атлантическия океан.

Мъжът с желязната маска.

Сн.: dir.bg

https://www.russianschool.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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З
амисляли ли сте, че земята, 
по която се разхождате днес, 
може да е била нечия собстве-
ност? Знаете ли чие благород-
но дарение е оформило Бургас 

такъв, какъвто го познаваме сега? По-
вечето бургазлии споменават името му 
с гордост и признателност, но за съжа-
ление славният му портрет бавно се по-
крива с прах.

Името му е Александър Георги-
ев (1830-1913). Родом е от Дюлгерий - 
днешно Зидарово, но по-голямата част 
от живота му преминава в Бургас. Още 
на 10-годишна възраст баща му умира, 
а майка му се омъжва в друго село. С 
братовчед си стават чираци в Созопол, 
но не след дълго се установяват в Бур-
гас и откриват заедно магазин. С време-
то бизнесът им процъфтява и скоро ста-
ват едни от най-влиятелните търговци 
в града. Пътниците от всички чуждес-
транни кораби пазаруват от магазина 
им, както и голяма част от бургазлиите. 
С течение на времето Александър нау-
чава много езици, които

му помагат да общува 
с чужденците

пише за него сайтът „Стари-
ят Бургас“.

Натрупаното с много 
труд богатство влага в не-
движими имоти. На пръв 
поглед обаче изглежда 
като най-обикновен сел-
ски човек - носи стари 
дрехи, храни се с хляб и 
домати, докато работни-
ците му се гощават бога-
то. Няма семейство и живее 
сам в малка стаичка.

Въпреки че в ранните си 
години не посещава училище, 
бистрият му ум изумява всички, 
които общуват с него. Прозвището „Ко-
джакафалия“ получил не само заради 
голямата глава, но и заради феноменал-
ната си памет. Той помнел всяка сдел-
ка, оборотите и печалбите от дюкяните, 
знаел на кого колко да плати от 150-те 
си калфи и чираци. Сам ги обучавал и 
честните по-късно правел съдружници. 
Въпреки огромното богатство, с което 
разполагал,

той остава скромен до края на дните 
си

Половината от времето си 
Коджакафалията прекарва в 

печелене на пари, а останалата по-
ловина – в раздаването им на бедните. 
С лични средства той строи сиропитали-
ща, старчески домове и болници, десет-
ки ханове, фабрики и магазини. Отказва 
да се снима, единствената му фотогра-
фия е направена случайно от неизвес-
тен фотограф, докато обядва в хана с 
обичайните маслини и хляб.

През 1911 г. - 2 години преди смъртта 
си - съставя завещанието си. Цялото си 
имущество, което днес се равнява при-

близително на милиард и 100 млн. лева, 
той дарява на общината, за да се развие 
градът и да се помогне на бедните.

Нивите му, които са били на мястото 
на сегашния жк „Братя Миладинови“, са 
разделени на парцели и дарени на без-
имотните и бедни граждани, за да имат 
площ, върху която да построят жилища. 
Дава пари и за улици и осветление. Така 
се появява комплексът, както и името му 
– Коджакафалийска махала. Общо даре-
ните площи

осигуряват дом 
на над 600 души

Завещанието включва и магазини-
те му, като изрично се заръчва те да не 
се продават, а печалбата им всяка годи-
на да се раздава на всички, които имат 
нужда, независимо от тяхната народ-
ност и вероизповедание. С това се пре-
връща в един от най-големите българ-
ски дарители.

Умира на 15 юли 1913 г., намерен е 
мъртъв в дома си. Изграден му е надгро-
бен паметник от черен мрамор, за кой-
то се говори, че е проектиран от итали-
анския архитект Тоскани. Вероятно това 
е същият Тоскани, който е проектирал и 
храма „Св.св. Кирил и Методий“.

Коджакафалията предвижда пари и за 
надгробния си паметник в завещанието 
само и само да не ощетява никого след 

смъртта си. Целият град запомня не-
говото име, което вече стои със златни 
букви в историята на Бургас.

Управници на Бургас преди 1989 г. го 
причисляват към капиталистите експло-
ататори и паметникът бива разрушен, а 
тленните останки на Коджакафалията

са пренесени в общите 
гробища на Бургас

и седят там незаровени, без надгробен 
надпис близо 8 години. На 20 октом-
ври 1989-а се свиква общоградско съ-
брание по въпроса за запазване на спо-
мена за този бележит българин, чиято 
светла памет постепенно се заличава от 
националното съзнание. На събрание-
то са присъствали много от жителите на 
„Братя Миладинови“, чиито деди са били 
облагодетелствани от даренията на Ко-
джакафалията. Тогава е внесено и пред-
ложение за възстановяване на паметни-
ка му. В резултат на това се изработва 
двуметрова релефна плоча на стената 
на бл. 1 на ул. „Вардар“.

Изумително е как един човек от бе-
ден и необразован сирак успява с чес-
тен труд да придобие такова богатство и 
да запази своята скромност и своята до-
брота. Животът и делата му са повод за 
гордост, а всички ние не трябва да поз-
воляваме времето да изтрие неговия от-
печатък върху историята на града.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XАлександър Георгиев е най-големият дарител на морския град

Коджакафалията – 
бащата на Бургас

Ул. „Александровска“ през 1906 г.
Сн.: Wikipedia

Панихида пред паметника на Александър Георгиев Коджакафалията през 1930 г.

Бургас

Сн.: burgas.bg
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Жителка на Торонто успя да заснеме в дво-
ра си катерица, която държи в предните 
си лапички нож.

Андреа Даймънд, която живее в района Ро-
уздейл, твърди, че катериците са много чести гос-
тенки в нейния двор. Но това, което наблюдавала 
последния път, направо я оставило без думи. По-
редната й гостенка рунтавелка се оказала въоръ-
жена с нож.

Андреа пусна видеото в Туитър с придружаващ 
тест: „Вече май трябва да свикваме и катериците 
да се въоръжават с ножове!“

Госпожата допълни, че животинчето погризало 
за известно време дръжката, след което захвър-
лило хладното оръжие. Но по-късно катерицата 
се върнала и отново погризала малко от дръжка-
та.

От боравенето си с ножа тя не била получила 
наранявания.

Най-обикновена домашна патица, която 
„пори вълните“ като истински сърфист, ре-
довно събира погледите на посетителите 

на плаж в залива Рейнбоу в австралийския град 
Голд Коуст.

Пернатото веднъж дори е забелязано редом до 
световната шампионка по сърф Стефани Гилмор.

„Моята патица е като риба във вода“, обича да 
се шегува стопанинът й Том Томсън.

Тийнейджърът и майка му са осиновили пати-
цата като домашен любимец през март миналата 
година и са я обучавали по няколко часа на ден да 
се прибира у дома, да ползва тоалетна, да ги съ-
провожда на разходки и да плува на плажа.

Сега лудориите на пернатата сърфитка редов-
но забавляват местните. Стопаните й предупреж-
дават, че тя не обича да я галят.

Романтикът Хю Грант 
в шпионски трилър

Хю Грант, познат с ролите си в роман-
тични комедии като „Четири сватби 
и едно погребение“ и „Нотинг Хил“, 

води преговори да се присъедини към ак-
тьорския състав на новия шпионски три-
лър на режисьора Гай Ричи.

Ако преговорите завършат успешно, 
60-годишният Грант ще се присъедини към 
Джейсън Стейтъм, Обри Плаза, Джош Харт-
нет, Кари Елуис и Бъгзи Малоун.

Новият шпионски трилър, който преди 
беше известен със заглавието „Five Eyes“ 
("Пет очи"), разказва за агент Орсън Фор-
чън, нает от международно разузнавателно 
управление да осуети продажбата на оръ-
жия, която може да доведе до смъртоносни 
конфликти.

Сценаристи на трилъра, който вече се 
снима в Катар и Турция, са Айвън Аткинсън 
и Марн Дейвис.

Джиджи Хадид разкри името на 
дъщеря си

Патица сърфира  
на плаж в Австралия

Джиджи Хадид най-накрая раз-
кри името на 4-месечната си 
дъщеря, чийто баща е Зейн Ма-

лик. Първородното дете на двойката 
се казва Кай.

25-годишният супермодел не на-
прави голямо съобщение, но вместо 
това деликатно промени биография-
та си в своя акаунт в Instagram, за да 
включи „khai's mom“ (майка на Кай).

Джиджи ядосваше феновете си, 
защото не разкриваше името на ро-
жбата си, освен това показва зага-
дъчни снимки на бебето и още никой 
не е видял личицето му.

Но всичко това е в унисон с про-
тичането на бременността й, която 
също пазеше в тайна до самото раж-
дане. Зейн и Джиджи все още не по-
казват снимка, на която да се вижда 
бебето им, а снимат само детайли от 
детството й. 

Шварценегер се ваксинира 
срещу COVID-19 в колата

Жена засне въоръжена  
с нож катерица

Актьорът и бивш политик Ар-
нолд Шварценегер бе имуни-
зиран с първа доза от ваксина 

срещу COVID-19.
Терминаторът, който е на 73 го-

дини, публикува видео в Туитър, на 
което се вижда, че е седнал в авто-
мобила си във ваксинационен цен-
тър на стадиона „Доджърс“ в Лос 
Анджелис, преди да се ваксинира.

Бившият губернатор на Калифор-
ния написа в Туитър: „Днес бе до-
бър ден. Никога досега не съм бил 
толкова щастлив, докато чакам на 
опашка. Ако подлежите на имуни-
зация, присъединете се към мен и 
се запишете за ваксина. Елате с мен, 
ако искате да живеете!“

Миналото лято той засне клип, в 
който призоваваше да се носят за-
щитни маски. „Като носите маска, 
защитавате хората около себе си“, 
каза бившият бодибилдър.



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

27 януари - 2 февруари 2021 г. 53

Сред милионите четириноги другари на чо-
века по света трогателен клип открои един 
от тях - Бил от Лондон, който започнал да 

накуцва от съчувствие към стопанина си със счу-
пен и гипсиран крак.

Клипът, качен от собственика му Ръсел Джоунс, 
показва как преданият Бил куцука до него, докато 
двамата са на разходка. Трогателното поведение 
на питомеца му е струвало около $400.

Ръсел разказва, че когато видял Бил да накуц-
ва, се притеснил и започнал да го води по док-
тори и изследвания. Направените тестове обаче 
не открили нищо обезпокоително. Оказало се, че 
Бил няма проблеми с лапите и просто е имитирал 
движенията на Ръсел с патерици, за да засвиде-
телства съчувствието и подкрепата си към него.

Японски учени изясниха защо котките са при-
вличани от познатата като коча трева - пи-
саните я похапват не само заради приятните 

изживявания, а и за да отблъскват кръвосмуче-
щите насекоми.

Предполагаше се, че котките си падат по листа-
та на растението, защото те съдържат вещества-
та терпенити, които им оказват почти наркотично 
въздействие.

Оказало се обаче, че котките се привличат от 
веществото непеталактон. То въздействало не 
само върху тях, но също така на ягуарите, тигрите 
и другите големи диви котки.

При контакт със споменатото вещество, кръ-
восмучещите насекоми ги нападат два пъти по-
рядко.

Навикът на котките да се отъркват в листата на 
кочата трева им помага при защитата от комари 
и паразити.

Котешката трева пази 
писаните от комари

Куче се разкуца от 
съчувствие към стопанина си

Майкъл Дъглас прегърна 
внучето си за първи път

Дакота Джонсън изгуби 
бройката на татусите си

„За пръв път виждам едноме-
сечния си внук Райдър“, на-
писа Дъглас в Instagram, 

споделяйки снимка от срещата си 
с бебето. На нея го държи с едната 
ръка, в другата е приготвил шишен-
це с мляко, за да го нахрани.

Момченцето, второто дете на 
първородния син на холивудска-
та звезда, се роди малко преди Ко-
леда. Заради мерките за социална 
дистанция, в началото той го вижда 
само на снимки и чрез видеоразго-
вори.

75-годишният актьор е доста бли-
зък със сина си Камерън. Преди 
години Камерън създаваше при-
теснения на родителите си зара-
ди проблеми с наркотиците и дори 
влиза в затвора. След като излезе, 
се излекува и започна нов живот. А 
ето че сега е баща на две прекрас-
ни деца.

Роби Уилямс е под карантина  
на Карибите
Роби Уилямс е под карантина на Кари-

бите, след като е дал положил резултат 
при тест за COVID-19 по време на по-

чивка със семейството си.
46-годишният певец отлетя за Сейнт Бартс 

със съпругата си Айда Фийлд и четирите им 
деца на 28 декември за Нова година.

Коронавирусът го принуди да се самоизо-
лира, удължавайки престоя им във вилата, 
която им струва 106 000 британски лири на 
седмица.

Източник твърди, че „Роби е бил доста бо-
лен". Той е затворен във вилата, където е от-
седнал със семейството си. Това съвсем не 
е най-лошото място в света, където можеш 
да си под карантина, въпреки че не може да 
отиде на плаж. Той ще трябва да остане под 
карантина 14 дни.

31-годишната актриса Дако-
та, звездата от „50 нюанса 
сиво“, дъщеря на звезди-

те Мелани Грифит и Дон Джонсън, 
разкри в „Late Late Show“ на Джеймс 
Корден, че е „голям фен“ на татуи-
ровките. Актрисата продължи: „Аз 
не съм вманиачена към татуиров-
ките, имам около 11 или 12. Не знам 
точно.“

На което Корден отговори: „Ми-
сля, че подобна цифра си е маниа-
кална – според мен повече от 8 та-
туировки вече е мания“.

По думите на Дакота обаче през 
2021 г. нейните 11 или 12 татуиров-
ки са „консервативна“ бройка.

Джонсън има на ръката си татуи-
рана безкрайност с гаджето си Крис 
Мартин, както и думите „Обичам те“, 
посветени на певеца на Coldplay.

Освен тях си е татуирала увяхващ 
слънчоглед, символ на климатични-
те промени.
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Не е ясно към кой от двата 
типа спада Миглена Какана-
шева, по-позната като Мегз, 

но едно е сигурно - тя няма нищо 
против студа. Напротив, по всичко 
личи, че дизайнерката приема мра-
зовитото време като предизвика-
телство.

Като доказателство за това твър-
дение могат да бъдат приети сним-
ки, които качва в Инстаграм.

Още в първата седмица на януари 
някогашната участничка в издание-
то „Женско царство“ изненада свои-
те верни последователи със снимки, 
на които, въпреки хладното време и 
сравнително ниските температури, 
тя е облечена в бял бански костюм с 
изрязана кройка, стоейки под пръс-
ките на Боянския водопад, спускащ 
се от 25 м височина по северните 
склонове на Витоша.

Диво прасе се разходи из тунел “Витиня“. На по-
мощ на заблуденото животно се притекли служи-
тели на фирма за „Пътна помощ“.

Те съпроводили животното с колата си, за да 
предотвратят евентуален инцидент. Минути по-
късно глиганът напуснал тунела в посока София 
и се скрил в гората.

„Глиганът беше доста едър екземпляр. Поне 
около 120 килограма. И се разхождаше съвсем 
спокойно в тунела“, разказва Николай Николов, 
който е идвал от Ботевград и е ескортирал с ав-
томобила си дивото прасе до напускането му на 
тръбата на тунела.

Заблуденият глиган не се е противил при из-
веждането му от тунела, а пътуващите проявили 
разбиране в опазването на живота му, въпреки 
създаденото задръстване.

Предано куче е чакало дни наред пред болни-
ца в Северна Турция, в която стопанинът му бил 
приет за лечение.

Бонджук, чието име означава мънисто, тръг-
нало след линейката, с която стопанинът му бил 
транспортиран в болница в Трабзон, и след това 
ежедневно отивало до болницата.

Охранител в болницата разказал, че кучето ид-
вало всеки ден около 9 часа сутринта и чакало до 
вечерта, без да влиза вътре. Бонджук най-накрая 
видяла своя стопанин, който бил изведен навън в 
болнична количка за кратка среща с кучето.

Шентюрк споделил, че кучето е много привър-
зано към него и че той също страда от раздялата. 
Той вече е изписан от болницата и се е прибрал 
вкъщи с Бонджук.

Глиган се разходи в тунел 
„Витиня“

Мегз се съблече в замръзнало 
езеро

Принц Уилям преследван  
от полицейско куче

Куче чака дни наред пред 
болница стопанина си

Почина бившата жена на Ален 
Делон
Френската актриса Натали Де-

лон, бивша съпруга на ак-
тьора Ален Делон, почина 

на 79-годишна възраст, съобщи си-
нът им Антъни.

Натали и Ален бяха женени от 
1964 до 1968 г., а синът им също ста-
на актьор.

„Почивай в мир, мамо“, написа 
Антони Делон в Instagram.

Причините за смъртта на актри-
сата не са посочени.

Натали, родена Франсин Кановас 
на 1 януари 1941 г. в Мароко, издава 
мемоарите си през 2006 г.

Тя пристига в Париж през 1962 г. 
Случайността среща 21-годишната 
жена със зелени очи с Делон и го-

деницата му Роми Шнайдер в столи-
чен нощен клуб. Двамата се отдават 
на пламналата помежду им страст, 

преди Ален Делон да напусне Роми, 
за да се ожени за Натали през ав-
густ 1964 г. в пълно уединение.

Представяте ли си как принц 
Уилям бяга по тревата в име-
нието на кралица Елизабет II, 

а зад него тича полицейско куче? За 
комичната ситуация разказва поли-
цай Джон Чандлър, който се пенси-
онира след 30 г. държавна служба. 
Той е работил за полицията в Нор-
фолк, където се намират и част от 
именията на кралското семейство. 
Една вечер Уилям по случайност е 
бил сбъркан за нарушител, който се 
опитва да влезе непозволено в Сан-
дрингам.

Елизабет II също е имала проблем 
с пазач в двореца Бъкингам, който е 
щял да я застреля, защото я е обър-
кал с престъпник.

По време на късна нейна разход-
ка кралският патрул забелязал фи-
гура в тъмнината. Тогава пазачите 
са сметнали кралицата за наруши-
тел.
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Световноизвестният испански 
оперен певец Пласидо Домин-
го навърши 80 г. Той е роден на 

21 януари 1941 г. в Мадрид. Неговите 
майка и баща са били изпълнители на 
сарсуела, жанр, близък до оперетата. 
През 1949 г. семейството се премества 
в Мексико, където основава своя тру-
па. От 8-годишна възраст Доминго за-
почва да се занимава с музика, а през 
1955 г. е приет в Националната музи-
кална консерватория на Мексико.

През 1957 г. започва да се изявява в 
трупата на родителите си, а също така 
изпълнява партии в мюзикъли, играе 
малки роли в телевизионни постанов-
ки, дава уроци по пеене.

От 70-те години на миналия век До-
минго изпълнява партии на различни 
световни сцени в Италия, Германия, 
Австрия, Великобритания, Франция.

Гигантският антарктически айсберг, който за-
страшаваше остров, населен с пингвини, до 
южните брегове на Южна Америка, е загубил 

голяма част от масата си и се е разпаднал на пар-
чета.

Айсбергът можеше да блокира и да попречи на 
пингвините, както и да навреди на морската фа-
уна, ако се установи край бреговете на остров 
Южна Джорджия.

Полуостровът е едно от местата, които се затоп-
лят най-бързо в света. На 9 февруари 2020 г. там 
бяха регистрирани от 20,75 градуса. Затоплянето 
предизвиква опасения за покачване на морското 
ниво по целия свят.

Учените тепърва ще изследват отблизо въз-
действието на айсберга. Около шест къса от айс-
берга плават около острова, като четири от тях са 
доста близо до него.

Разпадна се 
гигантският айсберг

Бившият състезателен гълъб Бъди, който по-
ради травма прекратил спортната си карие-
ра, е сред най-елегантно облечените перна-

ти в света.
Той има специално ушити за него „панталони“, 

които стопанката му сменя почти всеки ден, за да 
може външният вид на пернатото да е безупре-
чен. И да не цапа, когато лети из къщата.

Шест чифта от дизайнерските му панталони ви-
сят в специално пригодения за Бъди гардероб.

За облеклото му се грижи художничката Ана-
стейша Фълмър, която му го шие по мярка. Дре-
хите внимателно се наместват около тялото на 
пернатото, така че да не го ограничават в движе-
нията. Крилата му остават свободни и той може 
спокойно да лети в дома на стопанката си Кейт-
лин Полиак Роуч от щата Мичиган.

Кейти Пери реши да промени 
начина си на живот. 35-годиш-
ната певица, която стана майка 

през август, реши сериозно да пре-
разгледа диетата си. Кейти обяви в 
социалните медии, че ще стане ве-
ган и нейният очарователен пудел 
ще й прави компания.

„На 95% съм готова да бъда ве-
ган... кучето ми върви по този път с 
мен през последните четири месе-
ца. Молете се за нас“, туитна Кейти.

Много потребители на мрежата 
бяха възмутени, че певицата реши 
да включи своя домашен любимец 
в този процес и дали Пери постъп-
ва правилно.

На 26 август Кейти и Орландо 
Блум се сдобиха с дъщеря Дейзи. 
Поради пандемията влюбените все 
още не са успели да се оженят, въ-
преки че са се сгодили преди две го-
дини.

Кейти Пери става веган с 
кучето си

Гълъб лети с дизайнерски 
панталонки

Пласидо Доминго навърши 80 г.

Гари Барлоу на 50:  
Не съм секссимвол
Тийнидолът от групата Take That 

Гари Барлоу навърши 50 г. Ус-
пешният певец, музикант, ком-

позитор и продуцент, който нашумя 
през 90-те като член на една от най-
любимите момчешки банди, е по-
срещнал рождения си ден в компа-
нията на семейството си – съпругата 
си Доун и трите им деца.

Барлоу призна, че години наред 
се е борил със статута си на секс-
символ в разгара на световната сла-
ва на Take That през 90-те. Лицето на 
певеца стоеше на плакати по сте-
ните на спалните на милиони тий-
нейджърки по целия свят. Take That 
останаха в сърцата на няколко по-
коления с мегахитовете си Pray, Back 
For Good и Sure.

50-годишният Гари споделя, че 
имиджът на секссимвол е бил за 
него най-неприятният аспект на 
славата.
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Р
аботата от вкъщи се превърна 
в ежедневие за милиони хора 
по света заради изолацията, 
наложена от пандемията от 
коронавирус. Работодателите 

и техните служители продължават да от-
криват този изцяло нов свят, да въвеж-
дат свои правила и да търсят свои реше-
ния, за да оптимизират процеса.

А все повече кафенета, хотели и при-
казни туристически кътчета, които стра-
дат от липса на туристи, се трансформи-
рат в острови за дигитални номади.

Bepoятнo не е далече времето, в 
което имyнизaциитe cpeщy СOVID-19 
щe зaпoчнaт дa ce paзпpocтpaнявaт в 
cвeтoвeн мaщaб и нaдeждaтa зa пo-гoля-
мa cвoбoдa нa движeниe и вpъщaнe нa 
нopмaлния живoт зa вcички нямa дa 
бъдe caмo блян. Но тoчнo ceгa мoжe би 
e нaй-пoдxoдящo вpeмe дa oпитaтe жи-
вoтa нa дигитaлeн нoмaд - дa пpoдължи-
тe дa paбoтитe диcтaнциoннo, нo

дa гo кoмбиниpaтe 
c пътyвaнe

(дo мecтaтa, кoитo cтe жeлaли дa пoceти-
тe и кoгaтo вeчe e бeзoпacнo дa гo нaпpa-
витe). Toвa нaпълнo щe пpoмeни нaчинa 
ви нa живoт.

Haпocлeдък мнoгo cтpaни въвeдoxa 
paбoтни визи, зa дa нacъpчaт нoвaтa 
фopмa нa тypизъм. B кpaйнa cмeткa, aкo 
cтe paбoтили диcтaнциoннo и eфeктив-
нo в пpoдължeниe нa мeceци, нямa пpи-
чинa дa нe мoжeтe дa пpoдължитe дa гo 
пpaвитe, нo oт пo-дaлeч oт дoмa, нeзa-
виcимo дaли cтe в плaнинaтa или в някoй 
кpaйбpeжeн кypopт, дaлeчeн гpaд, кoйтo 
oбичaтe, пише mpney.bg.

Имa oбaчe някoи жизнeнoвaжни 
нeщa, нa кoитo тpябвa дa oбъpнeтe вни-
мaниe, кoгaтo избиpaтe кoя дъpжaвa дa 
нaпpaвитe cвoй втopи дoм.

Сіrсlе Lоор paзглeждa peдицa фaк-
тopи oт цeнaтa и cкopocттa нa интepнeт, 
глoбaлния индeкc нa щacтиeтo дo мeceч-
ния нaeм нa двycтaeн aпapтaмeнт, нapeд 
c дpyги фaктopи, зa дa cъздaдe Dіgіtаl 
Nоmаd Іndех, кoйтo пpocлeдявa кoи ca 
нaй-дoбpитe cтpaни зa дигитaлни нoмa-
ди.

Cпopeд peзyлтaтитe нa пъpвo мяcтo 
e Kaнaдa. Toвa e дoмът нa eдин oт нaй-

гoлeмитe тexнoлoгични цeнтpoвe в 
cвeтa. Cтpaнaтa oглaвявa peзyлтaти в 
клacaциятa зapaди

бъpзaтa cкopocт 
нa интepнeт

и зapaди фaктa, чe e виcoкo клacиpaнa 
в глoбaлния индeкc нa щacтиeтo. Имaй-
ки пpeдвид cлaвaтa й нa eднa oт нaй-
пpивeтcтвaщитe cтpaни зa чyждeнци в 

cвeтa, нe e чyднo, чe 21,3% oт нaceлe-
ниeтo й e cъcтaвeнo oт мигpaнти и зaщo 
e нa въpxa нa тaзгoдишния индeкc.

Дoнякъдe изнeнaдвaщo, кaтo ce имa 
пpeдвид ceгaшнaтa cyмaтoxa oкoлo 
Вrехіt, нo Beликoбpитaния e нa втopo 
мяcтo, блaгoдapeниe нa oбeмa нa 
диcтaнциoннитe paбoтни мecтa, cъчeтa-
ни c виcoк cтaндapт нa живoт. Kaтo цялo 
в тoп дeceт пoпaдaт пoчти caмo cтpaни 
oт Eвpoпa. Ocвeн Kaнaдa, eдинcтвeнaтa 
дpyгa дъpжaвa в чeлнaтa дeceткa, кoя-
тo нe e в Eвpoпa, e Aвcтpaлия нa ocмo 
мяcтo.

Ha тpeтo мяcтo ce нapeждa Pyмъния 
- eдин oт нaй-бъpзo paзвивaщитe ce 
пaзapи нa инфopмaциoнни тexнoлoгии 
в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa и мяcтo 
c ниcки paзxoди зa живoт - фикcиpaни 
пaкeти зa бъpз интepнeт cтpyвaт oкoлo 
8 дoлapa нa мeceц.

И дoкaтo ceвepнaтa cъceдкa на Бълга-
рия ce пpeдcтaвя дocтa дoбpe в индeкca, 
страната ни пoпaдa eдвa нa 62-o мяcтo в 
клacaциятa, дaлeч зaд cтpaни кaтo Уpyг-
вaй, Bиeтнaм, Kyвeйт, Cayдитcкa Apaбия 
и дpyги.

 1. Kaнaдa

 2. Oбeдинeнoтo кpaлcтвo

 3. Pyмъния

 4. Швeция

 5. Дaния

 6. Фpaнция

 7. Hидepлaндия

 8. Aвcтpaлия

 9. Швeйцapия

10. Гepмaния

Топ 10 на 
държавите

Дестинации за 
дигитални номади
XКласацията на най-подходящите места води Канада

КАНАДА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РУМЪНИЯ ФРАНЦИЯ

Сн.: Pixabay
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