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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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На конференция в Лисабон това лято 
един от най-популярните професори по 
политическа психология шокира колегите 
си с доклад, който предвижда края на де-
мокрацията. Проф. Шон Розенберг препо-
дава в UC Irvine и според него демокрация-
та се самоизяжда и навлиза във финалната 
си права. Неговата прогноза? „В утвърде-
ни демокрации като САЩ демократично-
то управление ще продължи неумолимия 
си спад и в крайна сметка ще се провали.“

Розенберг има дипломи от Йел, Окс-
форд и Харвард. Той става известен през 
80-те си години с проучване, което обясня-
ва как избирателите предпочитат канди-
дати, базирано на техния външен вид, а не 
позиции или предложения по проблеми.

Според него Доналд Тръмп не е причи-
на за упадъка на демокрацията, въпреки 
че успешната му расистка кампания срещу 
имигрантите да е симптом за това.

Ние сме виновни, каза Розенберг. Както 
в „Ние, хората“.

Демокрацията е трудна работа, отбеляз-
ва професорът. Според него елитите в об-
ществото – хората с голямо доскоро до-
верие в обществото не се справят с тази 
отговорност, а хората не са способни да 
вземат правилните решения – нито на ра-
ционално, нито на емоционално ниво, за 
да управляват една добре функционираща 
демокрация. В резултат на това центърът 
се разпадна и милиони разочаровани и из-
пълнени с ярост избиратели се обърнаха в 
отчаяние към десните популисти.

Последната половина на ХХ век беше 
златният век на демокрацията. През 1945 
г. според едно проучване в целия свят е 
имало само 12 демокрации. В края на века 
е имало 87. Но след това настъпи голямо-
то преобръщане: През второто десетиле-
тие на XXI век преминаването към демо-
крация доста внезапно и зловещо спря – и 
се обърна.

Десните популистки политици поеха 
властта или получиха силна подкрепа в 
Полша, Унгария, Франция, Великобрита-
ния, Италия, Бразилия и САЩ.

Според тезата на Розенберг – демокра-
цията е упорит труд и изисква много от 
тези, които участват в нея. Изисква хората 
да уважават хората с различни гледни точ-
ки от техните и хората, които не приличат 
на тях. Тя изисква от гражданите да могат 

да пресяват големи количества информа-
ция и да разделят доброто от лошото, ис-
тинното от фалшивото. Изисква внимател-
ност, дисциплина и логика.

За съжаление еволюцията не благопри-
ятства упражняването на тези качества в 
контекста на съвременна масова демокра-
ция. Позовавайки се на различни научни 
изследвания, Розенберг твърди, че хората 
не мислят трезво и рационално. Различни 
видове емоции изкривяват мозъка ни на 
най-фундаментално ниво. Например ра-
сизмът лесно се задейства несъзнателно 
у белите хора чрез снимка на чернокож 
мъж, облечен с качулка. Ние лесно се от-
казваме от доказателствата, когато това 
не съвпада с нашето мнение, докато лесно 
се съгласяваме с информация, която по-
твърждава нашите пристрастия, независи-
мо дали е вярна или не.

Нашият мозък, казва Розенберг, се оказ-
ва фатален за съвременната демокрация. 
Хората просто не са изградени за това.

Той заключи, че причината за скорош-
ния успех на десните популисти е, че ели-
тите губят контрол над институциите, 
които традиционно са спасили хората от 
най-недемократичните им импулси. Кога-
то хората са оставени да вземат полити-
чески решения самостоятелно, те се на-
сочват към прости решения на десните 
популисти в световен мащаб: смъртоносна 
смесица от ксенофобия, расизъм и автори-
таризъм.

Десните популисти не искат много ми-
слене. Те могат едновременно да обвиня-
ват имигрантите за отнемане на работа-
та от американците, като същевременно 
твърдят, че същите тези хора са мързели-
ви работници, които се възползват от по-
мощи.

И за разлика от демокрацията, която по-
ставя много искания, популистите имат 
само едно. Те настояват хората да бъдат 
лоялни. По-лесно е да обещаеш вярност на 
авторитарен лидер, отколкото да напра-
виш упорития начин на мислене за себе си, 
изискван от демокрацията. Think about it.

 
Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Умира ли демокрацията

https://www.globalbash.com
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А
мериканското и руското по-
солства в София преплетоха 
шпаги за корупцията в Бъл-
гария. Тон за задочния сблъ-
сък даде мисията на Русия 

в петък, след като изненадващо пус-
на пост във Facebook, в който защита-
ва български политици и магистрати от 
американските критики.

„Обърнахме внимание на скорошно-
то изказване на колеги от посолството 
на САЩ в България за неспособността и 
липсата на политическа воля на българ-
ските власти да се справят с корупцията 
в страната. Коректността и уместността 
на острите бележки във връзка с чувст-
вителни за българското общество въ-
проси, особено в навечерието на пар-
ламентарните избори

предизвиква големи 
съмнения

Смятаме, че подобни менторски из-
явления, както винаги без конкретни 
доказателства, де факто хвърлят сянка 
както върху политически дейци, така 
и на функционерите на правосъдната 

система на Република България“, пишат 
от руското дипломатическо представи-
телство.

Повод за реакцията на Русия очевид-
но са изявленията на юридическия съ-

ветник към посолството на САЩ в Со-
фия Джесика Ким по време на онлайн 
дискусия, организирана от Атланти-
ческия клуб. Тогава тя обяви: „Липсата 
на отчетност и контрол върху главния 

прокурор е предизвикателство, с което 
България трябва да се справи. Но спра-
вянето само с него няма да реши про-
блемите на страната. Той трябва да бъде 
решен паралелно с останалите предиз-
викателства, изброени от Европейската 
комисия в доклада за върховенството 
на закона - липсата на медийна незави-
симост, обвързаностите между власти-
те, съставът и структурата на Висшия 
съдебен съвет“.

Според нея в страната е отслабена 
възможността да се разследва корупци-
ята, като основната причина за това са

олигархичните влияния
и липсата на медийна свобода.

„Корупционната пандемия не може 
да се лекува с еднократна или двукрат-
на ваксинация. Лидерите на България 
трябва да подкрепят това, че никой не 
е над закона, включително и те самите. 
Те трябва да гарантират, че реформите 
следват тези принципи“, каза американ-
ката. По думите й липсва политическа 
решителност за присъди за корупция. 
„А българските лидери знаят какво е не-
обходимо за истинска промяна, но мно-
го малко е направено, за да се постиг-
не“, твърди тя.

„Въпросът на корупцията във ви-
сшите ешелони на властта все още съ-
ществува дори в „най-демократичните“ 
страни по света (няма да си спомняме, 
например, за някои сюжети от „украин-
ското досие“ на действащото ръковод-
ство на САЩ).

Мирише на лицемерие
нали така?“, коментираха по-късно от 
руското посолство.

Русия и САЩ в сблъсък:  
Има ли корупция в България
XПосолствата на двете страни в София влязоха в задочен спор

http://imgtrucking.com


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

3 - 9 февруари 2021 г. 5

П
ремиерът Бойко Борисов и 
президентът Румен Радев 
влязоха в нов ожесточен 
сблъсък, този път по скан-
дала около разкритията на 

ОЛАФ за тежки нарушения при поръчка 
на българското МВР, с която са закупени 
стотици джипове.

И президентската институция, и пра-
вителството на ГЕРБ твърдят, че тя не е 
правена по тяхно време и прехвърлят 
отговорността на другия.

Според администрацията на дър-

жавния глава поръчката е 
сключена по време на тре-

тото правителство на Бой-
ко Борисов, а от Министерски 

съвет твърдят, че това е станало 
по време на служебния кабинет, 
назначен от Румен Радев, по вре-

мето, когато съветникът му Пламен Узу-
нов е бил вътрешен министър.

„Процедурата по закупуване на въ-
просните автомобили от МВР е старти-
рана

през есента на 2016 г.
от второто правителство на премиера 
Бойко Борисов и е приключила с под-
писването на договор 10 месеца след из-
тичането на мандата на Пламен Узунов 
като служебен министър на вътрешни-
те работи“, твърдят от президентството.

От ГЕРБ обаче твърдят, че по 
времето на служебния кабинет 
са променяни параметри, които 
сега се атакуват от ОЛАФ и които 
били нарушение на споразумени-
ето с ЕК.

Управляващите атакуваха пре-
зидента и в парламента. В декларация 
от парламентарната трибуна Спас Гър-
невски поиска Радев да не се кандида-
тира за нов мандат като държавен глава 
заради скандала с ОЛАФ.

„Докога разюзданото президентство и 
служителите му ще ни позорят пред Ев-
ропа. Но какъвто чорбаджията, такива и 
ратаите. Г-н Радев, Вие сте позор. Призо-
вавам Ви да оттеглите заявката си за вто-
ри мандат. 4 години стигат!“, заяви Гър-
невски.

В спора се включи лично и премиер-

ът Бойко Борисов. „Както обикновено, 
„крадецът вика дръжте крадеца“ и все 
някой му е виновен на това президент-
ство“, каза той по време на редовно-
то правителствено заседание. На него 
премиерът изискал от министъра на въ-
трешните работи Христо Терзийски да 
докладва по казуса с разследването на 
ОЛАФ за подготовката на процедурата 
по обществената поръчка и промяната 
на заложените в споразумението с ЕК 
критерии за доставка на високопрохо-
дими автомобили.

„Крадецът вика дръжте крадеца“: 

XГЕРБ поискаха президентът да се 
откаже от намеренията за нов мандат

Нов сблъсък 
Борисов-Радев
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BG ТЕЛЕГРАФ
43% от българите  
не биха се ваксинирали

43% от хората в България не 
биха се ваксинирали. Това по-
казва проучване на агенция 

„Тренд“, направено по поръчка на вест-
ник „24 часа“ и реализирано в периода 
между 12 и 19 януари 2021 г. 28 на сто са 
тези, които са готови да се имунизират, 
а 29% са тези, които още не са решили. 
Данните показват, че 22% се притесняват, че препаратът може да не е безопасен, 
а 12 на сто се притесняват от странични ефекти. Част от хората нямат достатъчно 
информация, показва още проучването.

Радев ще се кандидатира 
за нов мандат

Президентът Румен Радев потвър-
ди официално, че ще се канди-
датира за втори мандат на пред-

стоящите в края на годината избори за 
държавен глава. Той отново ще се яви 
в тандем с вицепрезидента Илияна Йо-
това и се надява на подкрепата на БСП, 
която го издигна за поста преди пет го-
дини. Заявката беше направена по вре-

ме на пресконференцията по повод четвъртата годишнина от началото на ман-
дата му.

Бездомно куче нахапа дете 
до парк в София
10-годишно дете е било на-

паднато от бездомно куче 
в София. Инцидентът е 

станал преди дни в столичния квар-
тал „Сухата река“. За това сигнализи-
ра майката на пострадалия ученик. 
Подаден е сигнал и до общинското 
предприятие „Екоравновесие“. „Си-
нът ми, прибирайки се от трениров-
ка, спира, за да си купи храна. Докато се реди на опашката, бива захапан от без-
домно куче по крака. Явно животното не е успяло да затвори захапката, затова 
детето се е разминало с по-леки травми“, разказа майката.

Затварят част  
от „Тракия“ за два месеца

Голям участък от магистрала „Тра-
кия“ затваря напълно за близо 
два месеца. Продължава ремон-

тът на отсечката между Чирпан и Ста-
ра Загора, който започна през есента, 
като за първи път магистралата ще се 
затвори и в двете посоки. До момен-
та трасето се ремонтираше частич-
но, а шофьорите се пропускаха чрез 

т.нар. реверсивно движение. Отсечката е дълга близо 17 км, а ремонтът и на две-
те платна ще струва 70 милиона лева.

Дрогиран и без книжка 
открадна такси
Дрогиран мъж без книжка бе за-

държан да кара откраднато так-
си край Шумен. Малко преди 7 

ч. във вторник сутринта в оператив-
ната дежурна част в Шумен получили 
съобщение от колегите си от Варна за 
противозаконно отнет таксиметров 
автомобил. Веднага била създадена 
организация за спиране на колата, 
ако премине в Шуменско. На магистрала „Хемус“ край Нови пазар автомобилът 
бил забелязан. Полицейски екип му подал сигнал със стоп палка, но водачът не 
спрял. Полицаите обаче успели да го догонят.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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В
сяка информация за авто-
мобилите на Националната 
служба за охрана, включител-
но за джипа, с който преми-
ерът Бойко Борисов обикаля 

страната на живо във Facebook и вози 
министри, е строго секретна. Това ста-

ва ясно от отговор на НСО на питане по 
Закона за достъп до обществена инфор-
мация.

Въпросите на „Сега“, които не полу-
чават отговор, са с колко на брой коли 
марка „Тойота“, модел „Секвоя“, разпо-
лага автопаркът на държавната служба 

и колко охранявани лица са били возе-
ни в тях. Оказва се, че НСО няма право 
да отговори заради Закона за защита на 
класифицираната информация, в кой-
то се казва, че „данните за вида, нивото 
на снабденост и качеството на специал-
ната техника, въоръжение, боеприпаси, 
защитни средства, уреди и материали, 
използвани от службите за сигурност, 
както и данни относно оперативната им 
работа, представляват

класифицирана 
информация

„Имайки предвид, че с автомобили-
те, с които разполага, НСО осъществява 
съществена част от своята оперативна 
работа като служба за сигурност, отчи-
тайки обстоятелството, че те са част от 
нашата специална техника, както и по-
сочените нормативни разпоредби, не 
можем да дадем данни за вида, марки 
и модели автомобили, с които осъщест-
вяваме охраната“, се казва в отказа по 
ЗДОИ на началника на службата брига-

ден генерал Емил Тонев.
Със същия аргумент НСО не дава ин-

формация и за изминатите километри 
от джиповете „Тойота“ през 2020 г., го-
ривото, което са изразходили, както и 
неговата парична стойност. „Естестве-
ното продължение на мотивите ни е, че 
не можем да даваме статистически дан-
ни за изминато разстояние, разход на 
гориво и съответно неговата стойност 
по марки и модели автомобили, защо-
то тази информация е класифицирана“, 
пише в отказа. Дори обобщената статис-
тика за изразходените консумативи за 
експлоатация и поддръжка на целия ав-
топарк се оказва секретна, като от НСО 
изтъкват, че тя е и служебна тайна.

Така на практика българският данъко-
платец остава в неведение колко стру-
ват обиколките на премиера Борисов из 
страната, които нямат друга цел освен 
политически PR особено преди пред-
стоящите парламентарни избори, пише 
изданието. Турнето му с джипката, което 
се излъчва на живо във Facebook, стана 
популярно именно покрай вота за евро-
депутати през 2019 г., когато министър-
председателят правеше кампания от ав-
томобила на НСО.

Всичко за джипката на  
Борисов – строго пазена тайна
XНСО отказват данни за изминатите километри  

и изхарчения бензин при обиколките на премиера

Сн.: „Сега“

http://imgtrucking.com
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К
анал за трафик на хероин 
през България към САЩ беше 
разбит на българска терито-
рия. Това е станало по време 
на съвместна акция на Спе-

циализираната прокуратура, ГДБОП и 
американската агенция DEA.

Разследващите, разбили междуна-
родната банда, твърдят, че наркотикът 
е пренасян от Турция през България и 
Западна Европа, а крайната дестинация 
били САЩ. В България дрогата е внася-
на през сухопътната граница с камиони.

Задържани са шестима души. Трима 
са българи, двама - сърби, и едно лице 
с двойно гражданство - македонско и 
българско. Задържан е и около 20 кг хе-
роин.

„Всички участници в бандата са имали 
основна роля“, обясни изпълняващата 
длъжността ръководител на Спецпроку-
ратурата Валентина Маджарова.

Директорът на ГДБОП Любомир Янев 
сподели, че досега в България

не е имало такъв канал
който се занимава с трафик на нарко-

тици в САЩ. Според него за заловено-
то количество хероин трафикантите е 
трябвало да получат 260 000 евро.

От прокуратурата обясниха още, че 

разследването е започнало след молба 
за правна помощ от Службата по меж-
дународни въпроси към Департамента 
по правосъдие на САЩ по разследване 

на Федералната прокуратура за район 
Южен на Ню Йорк и на DEA.

Според молбата единият от задържа-
ните сръбски граждани е високопоста-
вен член на международна престъпна 
организация, свързана с трафик и раз-
пространение на големи количества хе-
роин в Западна Европа. Под негово ръ-
ководство се е подготвяла доставката на 
сериозно количество от същата дрога в 
САЩ. 

В хода на разследването в България 
са претърсени жилища и автомобили в 
различни населени места. Намерено и 
иззето е голямо количество хероин, 40 
000 евро, документи, телефони и други 
доказателства за престъпната дейност.

Сред задържаните българи е много-
кратно осъждано лице, включително за 
участие в организирана престъпна гру-
па за държане на наркотици с цел раз-
пространение.

В България разбиха канал  
за трафик на хероин в САЩ
XШестима са арестувани с дрога за 260 000 евро

Сн.: МВР

https://www.mbglogistics.com/
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Нашенец плати с 
фалшиви евро за 
фризьор в Берлин

Българин бе арестуван заради 
това, че е платил с фалшиви евро за 
фризьор в Германия. Окръжният съд 
в Русе наложи на 53-годишен мъж от 
Бургас постоянна мярка за неоткло-
нение „задържане под стража“.

Д.Д. е разследван за измамата в 
Германия. На 30 август 2018 г. пла-
тил във фризьорски салон в Берлин 
с банкнота от 500 евро, които сви-
детелката по делото не разпознала 
като фалшификат и му върнала рес-
то в размер на 318,68 евро. Районни-
ят съд в Берлин е издал Европейска 
заповед за арест, с която се иска мъ-
жът да бъде предаден на властите в 
Германия.

Бургазлията е осъждан досега 
три пъти. Срещу него има образува-
но досъдебно производство и в Ок-
ръжната прокуратура в Русе отново 
за фалшиви банкноти – в случая две 
банкноти по 1000 швейцарски фран-
ка. Гледането на мярката за неоткло-
нение се случи на изнесено съдебно 
заседание в УМБАЛ „Канев“, където 
арестуваният постъпил след влоша-
ване на здравето му в ареста.

Б
ългарският хокеен вратар с 
руски паспорт Александър 
Георгиев, който в момента е 
състезател на Ню Йорк Рейн-
джърс в Националната хокей-

на лига, се е сбил със съотборника си 
Тони Деанджело. Това съобщи порталът 
The Athletic, цитиран от gong.bg.

Инцидентът се е разиграл след за-
губата на Рейнджърс от Питсбърг с 4:5 
след продължение в неделя. Боят е бил 
прекратен доста бързо от останалите 
съотборници и хора от щаба, а вратарят 
не е тренирал в неделя.

Отбелязва се, че Деанджело след този 
случай веднага е бил включен

в драфта 
за напускащи

или играчи в трансферната листа. Той 
пристигна в Рейнджърс през 2017 годи-
на, а през този сезон има 6 мача, както 
и една асистенция. Рейтингът му на по-
лезност е „минус 6“.

Не се съобщава каква точно е причи-
ната за инцидента и кой е бил провока-
торът. За момента обаче и Рейнджърс 
не се представя никак добре в първен-
ството, заемайки последното място в 
Източната дивизия с 6 точки от 8 мача.

Само преди седмица Александър Ге-
оргиев влезе в новините с това, че от-
рази 21 удара към вратата на отбора 

си в мача с Бъфало Сейбърс. Това обаче 
не помогна на тима му и Ню Йорк Рейн-
джърс загуби с 2:3.

Българин в САЩ се сби със 
съотборник след мач в НХЛ

XАлександър Георгиев бе отстранен от 
тренировките на Ню Йорк Рейнджърс
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Б
ългария отново промени пра-
вилата за влизане в страната 
по време на пандемия. Нова 
заповед на здравния министър 
Костадин Ангелов разреши 

пристигащите в страната от 2 февруари 
до 30 април да да предоставят отрицате-
лен резултат от PCR тест и след присти-
гането си, за да не бъдат поставени под 
карантина.

Изследването трябва да е направено 
до 24 часа след влизането в страната.

В разпоредбата не е записано, че е раз-
решено вместо PCR тест да се прави анти-
генен тест за коронавирус.

От новата заповед следва, че тези, кои-
то искат да се тестват след пристигането 
в България,

трябва да нарушат 
карантината

под която би трябвало да са, за да си на-
правят изследване в лаборатория, резул-
татите от което биха могли да ги освобо-
дят от карантина. Вариантът да не са в 
нарушение е пристигналите в България 
да си организират домашно посещение 
за взимане на проба - това струва по-скъ-
по и зависи от капацитета на отделните 
лаборатории, уточнява „Дневник“.

От съобщението до медиите на здрав-
ното ведомство става известно, че отме-
нянето на карантината няма да става в 
момента на предоставяне на отрицател-
ния резултат: „Карантината се отменя в 
срок до 24 часа от предоставянето на до-
кумента, показващ отрицателен резултат 
от PCR тест“.

Промяната в заповедта е факт само 
шест дни след като бе последното акту-
ализиране. Тогава изменението гласеше, 
че всички пристигащи трябва да пред-
ставят отрицателен резултат от PCR тест, 
направен до 3 дни (72 часа) преди влиза-
нето в страната. Иначе подлежат на ка-
рантина в продължение на 10 дни. Това 
предизвика много проблеми за българи 
в чужбина, които нямаха възможност да 
си направят тест преди излитане.

В новата заповед остава в сила, че 
гражданите на някои трети страни, сред 
които и САЩ, не могат да влизат в Бълга-
рия, ако не са медици, социални работ-

ници, доставчици на лекарства и меди-
цински изделия, превозвачи, държавни 
ръководители, дипломати, спортни със-
тезатели и др.

Междувременно медиите в България 
сигнализираха за

рязко поскъпване на 
антигенните тестове

на летище София. Частни лаборатории 
ги продават на двойни цени, показа про-
верка на „Медиапул". Вместо обичайните 
35 лв., на аерогарата тестовете струват 75 
лв. Новата „услуга“ бе въведена заради 
изискване на Нидерландия. От 23 януари 
страната иска задължително да се пред-
стави отрицателен резултат от антигенен 
тест, направен не по-рано от 4 часа преди 
полет. Заради това бе създадена органи-
зация такъв тест да се прави на летището, 
а всички пътуващи до страната трябва да 
се явят на летището минимум 4 часа пре-
ди полета си. Освен този тест Нидерлан-
дия изисква и обичайния отрицателен 
PCR тест, направен не по-рано от 72 часа 
преди полета.

Нови изисквания има и за влизане в 
Канада. Освен представянето на задъл-
жителен отрицателен тест преди поле-
та, лицата подлежат на допълнителен 
задължителен молекулярен тест, който 
ще се прави на летището в Канада при 
пристигане.

Пътниците ще изчакват излизането 
на резултата от теста 3 дни в хотел, по-
сочен от канадските власти (за който ще 
е необходима предварителна резерва-
ция), като престоят ще е за сметка на ли-
цето, съобщиха от Генералното консул-
ство на България в Торонто.

При отрицателен резултат лицата ще 
могат да напуснат хотела и да изкарат 
остатъка от 14-дневната задължителна 

карантина в избрано от тях място, под 
стриктен контрол от страна на властите.

При положителен резултат ще бъдат 
настанявани в специални места, опре-
делени от държавата, за 14-дневна ка-
рантина.

От 07.01.2021 г. задължително се из-
исква за всички лица, влизащи по въз-
дух в Канада и навършили 5-годишна 
възраст, представянето на отрицателен 
COVID-19 тест: PCR или LAMP.

Антигенни тестове не се приемат. Те-
стът трябва да е направен не повече от 
72 часа преди полета, като той се пред-
ставя на авиопревозвача.

Тестът не отменя задължителната 
14-дневната карантина.

Отрицателен PCR тест и 
след пристигането в България

XТой трябва да се направи до 24 часа след влизането в страната

Нови изисквания  
за влизане в Канада

Сн.: „Дарик“
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Б
ългарите, които искат да гласу-
ват в чужбина за предстоящи-
те парламентарни избори, ще 
трябва да подадат предвари-
телно заявление за това. Това 

става ясно от съобщение на страницата 
във Facebook на българското посолство 
във Вашингтон.

„На 4 април 2021 г. предстои да се 
проведат редовните избори за народни 
представители в Народното събрание на 
Република България. 

В предварителен порядък информи-
раме, че българските граждани, които са 
навършили 18 години, не са поставени 
под запрещение, не изтърпяват наказа-
ние лишаване от свобода и желаят да уп-
ражнят правото си на глас извън страна-
та в тези избори, трябва да заявят своето 
желание за участие в гласуването чрез 
подаване на заявление за гласуване из-
вън страната“, пишат от мисията ни в аме-
риканската столица. 

Оттам уточняват, че заявленията могат 
да се подават

по един от следните 
два начина

1.)  В писмена форма пред дипломати-
ческото или консулско представи-
телство на Република България в 
съответната държава, чрез писме-
но заявление по образец, утвърде-
но от Централната избирателна ко-
мисия, не по-късно от 25 дни преди 
изборния ден. Заявлението тряб-
ва да бъде подписано саморъчно и 
подадено лично или чрез писмо до 
съответното дипломатическо или 
консулско представителство на Ре-
публика България;

2.)  Чрез електронно заявление през 
интернет страницата на Централна-
та избирателна комисия (тази въз-
можност все още не е активирана).

От посолството пишат и че в случай че 
българин в чужбина не е подал заявле-
ние за гласуване извън страната по два-
та горепосочените начини, той, ако же-
лае да участва в гласуването, може в деня 
на изборите да направи това в удобно за 
него място и изборна секция извън стра-
ната, като попълни декларация пред Се-
кционната избирателна комисия по об-
разец.

Българските граждани, които са пода-
ли заявление за гласуване извън страна-

та по посочените начини и в съответното 
място бъде разкрита секция за гласуване 
извън страната, служебно ще бъдат за-
личени от избирателния списък в Бъл-
гария, без да е необходимо да предпри-
емат други действия, става ясно още от 
съобщението.

Междувременно външният министър 
Екатерина Захариева обяви, че МВнР 
прави всичко възможно, за да осигури 
достатъчно секции, но има доста факто-
ри, които ще повлияят върху активността 
– коронавирусът и съвпадането на датата 
с католическия Великден.

Как ще гласуват 
българите в чужбина?
XВижте как 

може да 
подавате 
заявление за 
изборите за 
депутати  
на 4 април

Посолството в Канада и генерално-
то консулство в Торонто са ангажирани 
и ще направят всичко възможно за ак-
тивно и безпроблемно участие на бъл-
гарските граждани, живеещи в Канада, 
в насрочените за 4 април т.г. парламен-
тарни избори. Това се посочва в инфор-
мация за българите в Канада, разпрос-
транена от посолството и генералното 
консулство.

В информацията се отправя покана за 
съдействие към организациите на бъл-
гарските граждани, културните центро-
ве, черковните настоятелства и бълга-
роезичните медии в консулските окръзи 
на посолството в Отава и на генералното 

консулство в Торонто, с оглед подготов-
ката и организацията на изборите.

„Призоваваме и всички български гла-
соподаватели, живеещи на територията 
на Канада, да участват в подготовката на 
изборите, като подават заявления за гла-
суване, а в деня на изборите – да упраж-
нят правото си на глас“, се казва в съоб-
щението.

Изредени са също по-важните момен-
ти от подготовката и организацията на 
изборите, вкл. разкриване на секцион-
ни избирателни комисии, начините за 
подаване на заявления и комуникация с 
посолството и генералното консулство в 
Торонто.

Посолството в Канада 
започва подготовка за вота
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Н
ад 28 000 българи, завърна-
ли се от чужбина, са потър-
сили препитание в бюрата 
по труда в страната. Най-го-
лям процент от тях, близо 40 

на сто, са онези, които са се прибрали от 
Великобритания. От Германия те са една 
2631, следвани от Франция – 4,1 на сто 
записали се от всички върнали се. Про-
центът за сънародниците ни, завърнали 
се от Испания и потърсили помощ в бю-
рата по труда, е 3,4%.

Това сочи справка на Агенцията по за-
етостта, пише „24 часа“.

Близо 40% от тях са се завърнали от 
Великобритания. Пандемията е върнала 
на пазара на труда у нас едва 2631 бъл-
гари от Германия. Топ три на прибрали-
те се емигранти са тези, които са работи-
ли във Франция. Те обаче представляват 
4,1% от общия брой. А записалите се в 
бюрата българи, работили в Испания, са 
3,4%.

3822 е броят на българите, които са се 
върнали в Родината и са имали

право на пари 
за безработица

по европейски регламенти през октом-
ври. Това показват данните на Нацио-
налния осигурителен институт. Сред-
но тези наши сънародници са взимали 
обезщетение от 1434,28 лв. Това е почти 
три пъти повече от парите, които са взи-
мали българите, работили в България. 
Средно през октомври те са получавали 
по 511,02 лв.

Най-много обезщетения по европей-
ски регламенти са получили в Благоев-
град – 789. От НОИ в Благоевград пък 
доверяват, че служителите на институ-
та непрекъснато търсят съдействието 
на колегите си от Гърция за доказване 
на осигурителни периоди там. През по-
следните 2 г. са получени близо 150 пис-
ма от южната ни съседка, с които тя ни 
уведомява, че тези българи не са рабо-
тили там, и така те не са взели обезщете-
ние за безработица.

Най-високо обезщетение за българи, 

работили в Европа, се е плащало в Търго-
вище - 1495,47 лв. С четири лева по-мал-
ко е това в Благоевград, а топ 3 се допъл-
ва от Варна със средна сума от 1485,72 
лв. Най-ниско то е в Перник - 1208,41 лв.

2 482 358 са се осигурявали във фонд 
„Безработица“ през октомври. 16 745 са 
били чужденците. 124 пък са получава-
ли обезщетение от България. Средната 
сума за тях е била 881,74 лв.

Колко точно българи са се върнали 
в България заради пандемията, труд-
но може да се каже, тъй като емигран-
тите не са задължени да се отписват от 
системата ЕСГРАОН, пише още „24 часа“. 
Но през март миналата година, когато 
бе въведено извънредното положение, 
от националния оперативен щаб съоб-
щиха, че е имало денонощие, в което са 

пристигнали от чужбина 23 хил. българи. 
Според данни на Гранична полиция за 10 
дни - от началото на извънредното поло-
жение до 23 март, в България са влезли 
109 467 българи. Над

1/3 от тях се прибрали 
със самолет

а други основно през сухопътните гра-
ници със Сърбия, Македония, Гърция, 
Турция и Румъния.

Както BG VOICE писа преди време, до-
клад от края на миналата година на Ев-
ропейския съвет за външна политика 
сочи, че завърналите се българи заради 
пандемията са 121 000. Данните са взети 
от Гранична полиция и системата за ка-
рантиниране.

Сравнението на броя карантинирани 

по места с работоспособното население 
посочва, че има градове, където завър-
налите са сериозен процент. Например в 
Добрич този показател е 9%, във Видин - 
4,5, в Монтана, Русе и Благоевград – око-
ло 4%. Като се има предвид, че каранти-
нираните са почти двойно по-малко от 
общо влезлите, е логично да се пред-
положи, че общият брой завърнали се в 
тези места е още по-голям като процент“, 
се отбелязва в доклада.

В три града от тези с над 20 хил. души 
население работната сила се е увеличи-
ла чувствително.

Това са Петрич, Сандански и Свилен-
град. А доскоро и трите губели хора за-
ради намиращите се близо Гърция и Тур-
ция.

В Русе пък се върнали повече, откол-
кото в двойно по-голямата Варна, а във 
Видин също повече,

отколкото в Бургас, където население-
то е 5 пъти по-голямо.

В доклада се прави извод, че най-мно-
го хора са се завърнали в области, къде-
то преди е имало най-силна емиграция. 
Условно те са определени като зоните 
Русе – Разград – Силистра, Кюстендил – 
Благоевград – Петрич и Северозападна 
България.

Направена била и онлайн анкета с 
хора, прибрали се от чужбина, която по-
казала, че почти половината от тях по-
сочват като причина желанието да са 
с близките си, а за 32% завръщането е 
заради загубата на работата в чужби-
на. В изследването се посочва, че няма 
адекватен метод, според който да се оп-
редели колко от хората са се върнали 
дългосрочно. Но в анкетата само 10% 
посочили, че няма да се върнат обратно 
след края на кризата, а ще останат в Бъл-
гария.

28 000 българи от чужбина –  
в бюрата по труда в Родината
XНай-голям процент от тях са от Великобритания, сочат данни на Агенцията по заетостта

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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П
андемията стопи съществе-
но парите на емигрантите и 
намали паричните потоци от 
тях в страната. След рекорд-
ните над 1,1 млрд. евро еми-

грантски пари, влезли в България месец 
преди края на 2019 г., година по-късно, 
към ноември 2020 г., БНБ засече рекор-
ден срив - 327,5 млн. евро. Скромната 
сума е с близо 800 млн. евро по-малко. 
Дотогава в продължение на близо 10 го-
дини парите, които българите превеждат 
от чужбина, са приблизително равни, а 
последните три предкризисни години - и 
по-големи от преките чужди инвестиции.

През миналата година парите, които 
българските емигранти в САЩ са изпра-
тили в Родината, са се стопили с над 8 
пъти.

Данните на БНБ отчитат общ спад на 
паричните потоци от българите в различ-
ни държави по света към България, което 
се обяснява като резултат от кризата, по-
родена от коронавируса.

Според данните на БНБ през второто 
тримесечие на 2020 година българските 
емигранти в САЩ са изпратили в Бълга-
рия малко над 9 милиона щатски долара. 
За сравнение година по-рано за същия 
период парите от българите в Америка 
са били малко над 74 млн. долара или над 
8 пъти повече.

По-малко са били и паричните пото-
ци от българите в Щатите и през първото 
тримесечие на тази година в сравнение с 
първите три месеца на миналата година, 
но разликата там не е така голяма, сочат 
данните на БНБ. От януари до март тази 
година сумата е в размер на

почти 50 млн. долара
докато миналата година те са били 66 
млн. долара.

През 2019 година българите в Амери-
ка са изпратили най-много пари в Бълга-
рия в сравнение с предходните две годи-
ни, показват още изчисленията на БНБ. 
През миналата година те са били 271 млн. 
евро, през 2018-та – 259 млн. долара, а 
през 2017-а – 247 млн. долара.

По-малко пари са изпратили и еми-
грантите в Канада. За второто тримесе-

чие те са 1.25 млн. канадски долара. Това 
е със 7,6 пъти по-малко от сумата, изпра-
тена за същия период през 2019 г. Тога-
ва от българските общности в Канада в 
България са получени 9.5 млн. канадски 
долара. По-малко са били парите от бъл-
гарите в Канада и през първото триме-
сечие, макар разликата там да е по-мал-
ка. Според статистиката на БНБ към март 
2020 година паричните потоци са в раз-
мер на 6.39 млн. канадски долара, докато 
за същия период през 2019-та те са били 
8.57 млн. долара.

През 2019 г. българите в Канада са из-
пратили в Родината 34.59 млн. канадски 
долара. Почти толкова, 34.28 млн. дола-
ра, са изпратили те и през 2018 г.

Данните на Централната банка сочат 
сериозен спад на постъпленията от бъл-
гарските емигранти по целия свят към 
семействата им в България. До края на 
август миналата година работещите бъл-
гари зад граница са изпратили 291,2 млн. 
евро или 344 млн. долара. Това е с близо 
65% или 545 млн. евро (644 млн. долара) 
по-малко спрямо първите осем месеца 
на 2019 година, когато преводите са били 
в размер на 836 млн. евро (988 млн. до-

лара), показват изчисления на Investor.bg 
по данни на БНБ. Конкретно през август 
2020 г. емигрантите са пратили 11,1 млн. 

евро (13,2 млн. долара), при 91,6 млн. 
евро (108 млн. долара), което е с близо 
90% спад.

През 2020 г. най-слабият месец е ап-
рил, когато емигрантите са превели 10,5 
млн. евро (12,4 млн. долара).

Това е прецедент 
в статистиката

от последните 10 години до момента (ак-
туалните данни на БНБ започват от 2010 
г.). Причината вероятно е в това, че в края 
на март пандемията от COVID-19 принуди 
почти всички държави по света да въве-
дат строги ограничения с цел намаление 
на разпространение на вируса. Рестри-
кциите оставиха без работа милиони 
хора в целия свят и засегнаха предимно 
сектори, в които работят именно еми-
гранти.

Проблемът изглежда ще се задълбо-
чи и с оглед на втората вълна на болес-
тта, която заплашва основно сезонните 
работни места, особено в туризма. Това 
на практика намалява нуждата от работ-
на ръка от по-бедни държави, каквато е 
България.

Парите от емигрантите  
се стопиха в пъти
XПрез 2020 г. най-слабият месец е април, когато емигрантите са превели 10,5 млн. евро

Сн.: Pixabay

Сн.: Летище София
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Снежна буря блокира части 
от САЩ, взе жертва

Мощна снежна буря удари севе-
роизточните американски щати. 
Огромното количество сняг от 

Апалачите до Нова Англия причини хаос 
в транспорта, спря полети, затвори учи-
лища и прекъсна работата на центро-
вате за ваксинация срещу COVID-19. На 
много места са издадени предупрежде-
ния за опасно време, като през следва-
щите часове се очаква да натрупат още по-дебели преспи. Лошото време взе и 
първата си жертва. В Пенсилвания 67-годишна жена с алцхаймер почина от из-
мръзване, след като се отдалечила от дома си.

Разследват намеса на Москва 
във вота през 2020 г.

Държавният секретар на САЩ Антъ-
ни Блинкън разглежда различни 
възможности за реакция към Мос-

ква заради действия на руското прави-
телство. Сред тях са арестът на Алексей 
Навални, намесата на Кремъл в амери-
канските избори през 2020 г., мащабна-
та кибератака срещу американските ин-
ституции, предлагането на награди на 
талибаните за убийства на американски 

военни. Това заяви самият Блинкън в интервю за NBC News.

Байдън: Да се удвои 
минималната заплата
Да се удвои минималната заплата, 

за да се извадят милиони амери-
канци от бедността. Това предло-

жи Джо Байдън. Още преди пандемията 
федералната минимална заплата от 7.25 
долара на час не можеше да бъде оправ-
дана от икономическа и морална гледна 
точка, каза демократът от щата Вирджи-
ния Боби Скот, представяйки проектоза-
кона. Тя не се е променяла от 24 юли 2009 г. Според Бърни Сандърс минималната 
заплата от 7.25 долара на час обрича хората на глад.

Доналд Тръмп с нови 
адвокати за импийчмънта

Доналд Тръмп назначи двама нови 
адвокати в екипа, който ще го за-
щитава на делото за импийчмънта 

му. Това стана ден след като се разбра, 
че двама водещи адвокати напускат за-
щитата на бившия президент. Двамата 
нови защитници са прокурорът от Ала-
бама Дейвид Шон и Брус Карстър, про-
курор от Пенсилвания.

Екипът на Тръмп каза в събота, че адвокати от Южна Каролина, които трябва-
ше да го представляват на започващия следващата седмица процес, вече не са 
част от защитата.

Мъж от Айдахо спечели  
от лотарията за шести път
Брайън Мос от Меридиан, Айдахо, спече-

ли четвърт милион долара в лотарията на 
Айдахо на 28 януари. Това е шестата му го-

ляма награда от лотария, но за първи път пече-
ли джакпот. „Горд съм, че помагам на държав-
ните училища в Айдахо, затова наистина играя“, 
каза Мос, който е собственик на здравния мага-
зин Newko Sport and Nutrition в Meridian. Бра-
йън планира да остави печалбите си настрана 
за бъдещото образование на дъщеря си, съоб-
щиха от лотарията в Айдахо.

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.
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boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

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


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

3 - 9 февруари 2021 г. 15

П
резидентството на Джо Бай-
дън започна с поредица от 
изпълнителни действия за 
заличаване на наследството 
на Доналд Тръмп и нулира-

не на курса на политиката му. Но в хода 
на първата му пълна седмица в управле-
нието новият президент открива огра-
ниченията на своята власт.

Усилията на неговата администрация 
за укрепване на производството на вак-
сини се натъкнаха на същите препят-
ствия, които измъчваха администраци-
ята на Тръмп – недостатъчен капацитет 
както във фабриките, така и в клиниките, 
пише Bloomberg.

Предстоящата ваксина от Johnson & 
Johnson обещава да разшири предлага-
нето, помагайки на Байдън да постигне 
по-лесно целта си от 100 милиона дози 
през първите 100 дни.

Междувременно той се сблъсква и с 
пречки в Конгреса, където

само четирима 
от номинациите

за кабинета му бяха потвърдени 12 дни 
след встъпването му в длъжност. Байдън 
също така се сблъсква с липса на под-
крепа сред републиканците в Конгреса 
за друг голям законопроект за стимули-
ране.

Сенатът е разсеян от предстоящия 
процес за импийчмънт на Тръмп, докато 
в Камарата демократите сега възприе-
мат републиканците като нещо по-лошо 
от обикновените политически опоненти 
след бунта в Капитолия на 6 януари от 
поддръжниците на бившия президент.

„Убедени сме, че все още вървим с 
доста бързи темпове“, каза прессекрета-
рят на Белия дом Джен Псаки, добавяй-
ки, че Байдън е говорил директно с де-
путатите „за спешността да се свършат 
нещата“.

„Така че, не, ние всъщност сме доста 
обнадеждени и оптимистично настрое-
ни относно възможността да обединим 
демократи и републиканци, за да полу-
чим пакети, които да помогнат за облек-
чение на американската общественост“, 
каза тя.

Конгресът не е единственият фронт, 
на който Байдън е предизвикан. Дока-
то привържениците на президента бяха 
развълнувани от неговата

вълна от укази 
в първия ден

включително отмяната на забраната на 
Тръмп за пътуване от и до някои предим-
но мюсюлмански страни и присъединя-
ване към международни институции, 
включително Световната здравна орга-

низация и Парижкото споразумение за 
климата - много регулаторни промени са 
изправени пред перспективата за тежки 
съдебни спорове.

Заповедта на президента за спиране 
на депортирането на имигранти без до-
кументи за 100 дни беше спряна от феде-
рален съдия в Тексас тази седмица, кой-
то даде това право на щата, ръководен 
от републиканците.

Белият дом забави по-нататъшните 
имиграционни политики, включител-
но план за събиране на семейства миг-
ранти, разделени на границата между 
САЩ и Мексико съгласно политиките на 
Тръмп. Ръководителят на кабинета на 
Белия дом Рон Клейн беше обещал в бе-
лежка преди встъпването в длъжност, че 
новата имиграционна политика ще бъде 
представена до 1 февруари

Псаки призна, че имиграционните 
действия са забавени, тъй като канди-

датът на Байдън за ръководител на Ми-
нистерството на националната сигур-
ност Алехандро Майоркас все още не е 
потвърден. Сенатът гласува за това едва 
в понеделник.

Благодарение на президента, звената 
на Obamacare ще се отворят отново от 
15 февруари за американци без застра-
ховка. Байдън блокира международни-
те пътувания от някои горещи точки на 
коронавирус, за да се опита да забави 
разпространението на опасни нови ва-
рианти на болестта, спря строителство 
на тръбопровода Keystone XL и отмени 
забраната за военна служба от „открито“ 
транссексуални лица.

Въпреки обещанията за провеждане 
на данъчна реформа, контрол над оръ-
жията, преразглеждане на системата на 
наказателното правосъдие и законода-
телството в областта на здравеопазване-
то, Байдън досега е съсредоточил усили-

ята си върху пакета за възстановяване.

GameStop и Иран
Цифрите за безработица са високи, 

ръстът на брутния вътрешен продукт 
през четвъртото тримесечие е под очак-
ванията на икономистите, а пазарите са 
разтърсени от лудостта около GameStop 
Corp., и това са само някои от предизви-
кателствата, с които Байдън се сблъсква 
в момента.

Хаосът около GameStop и други акции 
като тези на AMC Entertainment Holdings 
Inc., произведен от инвеститори на дреб-
но, които отчасти се стремят да смутят и 
накажат богатите мениджъри на хедж 
фондове, илюстрира дълбоката попу-
листка класа и политически разделения, 
които Байдън в крайна сметка ще трябва 
да адресира в стремежа си за обединя-
ване на страната.

Разделенията бяха задълбочени, след 
като от Министерството на национал-
ната сигурност предупредиха, че гне-
вът, „подхранван от фалшиви новини“ за 
измама на президентските избори през 
2020 г., може да подтикне „идеологиче-
ски мотивирани екстремисти към наси-
лие“.

Белият дом обяви, че директорът на 
Националното разузнаване ще извър-
ши „цялостна оценка на заплахата“ от 
насилствен екстремизъм вследствие на 
бунтовете в Капитолия на привържени-
ците на Тръмп на 6 януари.

Перспективите за външната политика 
също са колебливи. Байдън се надяваше, 
че Иран може да се върне към спазване-
то на международната ядрена сделка, 
сключена по време на администрацията 
на Обама, като проява на добросъвест-
ност към новия президент. Вместо това 
Техеран заяви, че САЩ трябва да премах-
нат санкциите от времето на Тръмп до 21 
февруари, или ще преустановят провер-
ките на ООН в ядрените си обекти.

Ситуацията остави САЩ „на дълъг път“ 
до присъединяване към самото споразу-
мение“, заяви държавният секретар Ан-
тъни Блинкен.

Байдън се сблъска  
със суровата реалност
XНовият президент е предизвикан на различни фронтове

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Доналд Тръмп е бил разработван 
от КГБ като руски актив в про-
дължение на 40 години. Той се 
оказал толкова подготвен да 
разпространява антизападна-

та пропаганда, че в Москва това било по-
срещнато като повод за празнуване. Това 
твърди бивш шпионин от КГБ пред „Гар-
диън“.

Юри Швец, който бил изпратен във Ва-
шингтон от Съветския съюз през 1980 
година, сравнява бившия американски 
президент с „Петорката от Кеймбридж“, 
британски шпионски кръг, който преда-
вал секретна информация на Москва по 
време на Втората световна война и ран-
ната Студена война.

Днес 67-годишният Швец е ключов из-
точник за „Американски компромат“ - 
нова книга на журналиста Крейг Унгер. 
В нея се разследва и връзката на бив-
шия президент с финансиста Джефри Еп-
стийн, който бе открит мъртъв в килията 
си, където чакаше дело за сексуален тор-
моз и изнасилване.

„Това е пример как хора са били вербу-
вани, когато са били студенти, и по-късно 
са се издигнали до важни позиции. Нещо 
подобно се случи и с Тръмп“, каза Швец 
по телефона в разговор с „Гардиън“ от 
дома си във Вирджиния.

Швец, който е майор от КГБ, работил 
в продължение на осем години под при-
критието на кореспондент във Вашинг-
тон за руската информационна агенция 
ТАСС през 80-те години на миналия век. 
Той се мести за постоянно в САЩ през 
1993 година и получава американско 
гражданство. Занимава се с разследване 
на корпоративна сигурност и е партньор 
на Александър Литвиненко, който бе от-
ровен в Лондон през 2006 година.

Унгер описва

как Тръмп за първи път
попада в полезрението на руснаците 

през 1977 година, когато се жени за пър-
вата си жена, чешкия модел Ивана Зелни-
чкова. Тогава бившият президент става 
обект на шпионска операция и е наблю-
даван от разузнавателната служба на Че-
хословакия в сътрудничество с КГБ.

Три години по-късно Тръмп отваря вра-
ти на първия си голям имотен проект - хо-
тел Grand Hyatt New York близо до гара 
Grand Central. Тогава той купува 200 те-
левизора за хотела от Семьон Кислин, съ-
ветски емигрант, който е съсобственик на 
компанията за електроника „Джой Луд“, 
базирана на Пето авеню.

Според Швец „Джой Луд“ е била кон-
тролирана от КГБ, а Кислин е работил 
като т.нар. „агент за наблюдение". Той оп-
ределил младия бизнесмен Тръмп като 
потенциален актив. Кислин отрича да е 
имал връзка с КГБ.

През 1987 г. Тръмп и Ивана посещават 

Москва и Санкт Петербург за първи път. 
Швец разказва как Тръмп бил поласкан от 
думите на оперативни служители от КГБ, 
които са му подхвърлили идеята да влезе 
в политиката.

Бившият майор си спомня: „За КГБ това 
беше очарователна офанзива. Те бяха съ-
брали много информация за личността 
му, за да знаят какъв точно човек е. Усе-
щането беше, че той е изключително уяз-
вим в интелектуално и психологическо 
отношение и е склонен към ласкател-
ства.

Това и използваха. Те играеха играта 
така, сякаш бяха изключително впечатле-
ни от личността му, и вярваха, че това е 
човекът, който един ден трябва да бъде 
президент на Съединените щати: именно 
хора като него могат да променят света. 
Заредиха го с тези очаквания и се случи. 
Това беше голямо постижение за актив-
ните мероприятия на КГБ по това време“.

Скоро след като се завърнал в САЩ, 
Тръмп започва да проучва надпреварата 
за републиканската номинация за прези-
дент и дори застава начело на предизбо-
рен митинг в Портсмут, Ню Хемпшир. На 1 
септември той публикува

реклама на цяла страница
във вестниците „Ню Йорк Таймс“, „Вашинг-
тон пост“ и „Бостън Глоуб“ със заглавие 
„Няма нищо лошо в американската външ-
на политика и отбрана, която малко твър-
дост може да излекува“.

Рекламата предложила някои крайно 
необщоприети виждания за Студената 
война на Роналд Рейгън, обвинявайки съ-
юзника Япония в експлоатация на САЩ и 
изразявайки скептицизъм към участието 
на САЩ в НАТО. Тръмп използва формата 
на отворено писмо до американския на-
род „защо Америка трябва да спре да пла-
ща, за да защити държави, които могат да 
си позволят да се защитят“.

Странната намеса провокирала учудва-
не и радост в Русия. Няколко дни по-къс-
но Швец, който се бил върнал у дома, бил 
в централата на Първа главна дирекция 

на КГБ в Ясенево, когато получил съобще-
ние, отбелязващо рекламата като успеш-
но мероприятие, осъществено от новия 
„актив“ на КГБ.

„Беше безпрецедентно. Доста добре 
съм запознат с активните мероприятия 
на КГБ от началото на 70-те и 80-те годи-
ни и не бях чувал нищо подобно, докато 
Тръмп не стана президент на тази държа-
ва - защото е просто глупаво. Беше труд-
но да се повярва, че някой ще публикува 
подобно нещо с името си и че ще впечат-
ли истински сериозни хора на Запад, но 
го направи, и в крайна сметка този човек 
стана президент. “

Победата на Тръмп на изборите през 
2016 г. отново беше

добре дошла за Москва
Специалният съветник Робърт Мю-

лер не установи връзка между кампани-
ята на Тръмп и руснаците. Но „Проектът 
Москва“, една инициатива на Центъра за 
американски напредък, откри, че кампа-
нията на Тръмп и преходният му екип са 
имали най-малко 272 контакта и поне 38 
срещи с „оператори“, свързани с Русия.

Швец, който е извършил свое собстве-
но разследване, твърди: „За мен докла-
дът на Мюлер беше голямо разочарова-
ние, защото хората очакваха, че това ще 
бъде задълбочено разследване на всич-
ки връзки между Тръмп и Москва, а всъщ-
ност това, което получихме, беше раз-
следване само на криминалната страна 
на въпроса. Нямаше аспекти на контрара-
зузнаването в отношенията между Тръмп 
и Москва.“

Швец обяснява и че затова се е обър-
нал към Крейг, за да даде гласност на не-
говото разследване и книгата му да про-
дължи оттам, откъдето Мюлер е спрял.

Унгер, автор на седем книги и бивш 
редактор на списание Vanity Fair, каза за 
Тръмп: „Той беше перфектната цел в мно-
го отношения: суетата му, нарцисизмът го 
направи естествена мишена за вербува-
не. Той беше култивиран в продължение 
на 40 години, точно до избирането му. “

Перфектна цел: КГБ „отглеждала“ 
Тръмп като свой 40 години
XСуетата и нарцисизмът му го направили идеална мишена за вербуване

Юри Швец 

Сн.: Гордона
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Н
аемът за жилище е един от 
основните разходи на пове-
чето хора по света, а днес, 
по време на пандемия, все 
повече хора в Америка все 

по-трудно изплащат месечните суми на 
наемодателите си. Не са малко и онези, 
които са принудени да напуснат жили-
щето си и да го сменят за друго – по-мал-
ко или в по-малко престижен район. Eтo 
някoлкo пpocти cъвeтa зa тoвa кaк мoжe 
дa пoиcкaтe пo-ниcкa цeнa нa нaeмa нa 
cтapoтo или жeлaнoтo oт вac нoвo жи-
лищe.

Иcтинcкaтa cтoйнocт 
нa имoтa

Haeмaтeлитe, кoитo живeят oт извecт-
нo вpeмe нa eднo и cъщo мяcтo, мoжe 
дa нe ocъзнaвaт кaк ce пpoмeня пaзapът 
oкoлo тяx. Cпopeд Paмит Ceти - eкcпepт 
пo лични финaнcи - пpeди дa нaeмeм 
eдин aпapтaмeнт, тpябвa зaдължитeл-
нo дa ce пoинтepecyвaмe зa нeгoвaтa 
пaзapнa cтoйнocт, тaкa чe дa мoжe дa 
ce нaпpaви oбocнoвaнa и aдeквaтнa 
пpeцeнкa зa нaeмa. Ceти пpeпopъчвa 
дa paзглeдaмe caйтoвeтe зa нeдвижими 
имoти зa пoдoбни aпapтaмeнти близo 
дo жeлaния, пише money.bg. Oщe пo-
дoбpaтa oпция e дa ce пoтъpcят пaзapни 
oтчeти.

Цената на цялoтo мecтeнe
Пpeмecтвaнeтo мoжe дa бъдe дocтa 

cкъпo, тaкa чe aкo нaиcтинa миcлитe дa 
нaeмaтe нoв aпapтaмeнт и aкo нe мoжeтe 
дa нaмaлитe цeнaтa нa нaeмa, yвepeтe ce, 
чe paзxoдитe пo caмoтo мecтeнe нямa дa 
бъдaт пpeкaлeнo виcoки. Aкo изпoлзвaтe 
фиpмa, кoятo дa пpeмecти вeщитe ви, 
пъpвo ce зaпoзнaйтe c нeйния цeнopaз-
пиc, зaщoтo цeнитe нa тeзи ycлyги мoгaт 
дa вapиpaт мнoгo. Дpyг paзxoд възник-
вa и пpи caмoтo oпaкoвaнe - aкo нямaтe 
дocтъп дo кaшoни и дpyги oпaкoвъч-

ни кoнcyмaтиви, тoвa cъщo мoжe дa ви 
cтpyвa eднa нeмaлкa cyмa.

Лoкaция
Mнoгo дoбpe oпpeдeлeтe лoкaциятa 

нa жилищeтo. Mнoгo xopa пъpвo избиpaт 
квapтaл, в кoйтo жeлaят дa живeят пopa-
ди peд пpичини - дeтcки гpaдини, yчи-
лищa, близocт дo paбoтнoтo мяcтo и дpy-
ги. Aкo бюджeтът нe пoзвoлявa жилищe 
в жeлaния paйoн, тo тoгaвa тpябвa дa ce 
yвepитe, чe нoвият aпapтaмeнт e дoбpe 
cвъpзaн c тpaнcпopт. Aкo нe e - тoвa e 
дoбpa пpичинa дa пoиcкaтe cмъквaнe нa 
цeнaтa нa нaeмa.

Дpyги пpeдимcтвa
Aкo нaeмoдaтeлят нe oтcтъпвa зa 

цeнaтa нa нaeмa и aкo виe нe иcкaтe дa ce 
мecтитe, пoпитaйтe дaли cyмaтa нe мoжe 
дa бъдe нaмaлeнa oт дpyги paзxoди кaтo 
тaкcи зa пapкиpaнe, пoддpъжкa нa зeлe-
ни плoщи, дoмaшни любимци и дpyги.

Пpoдaйтe ceбe cи
Пpи пpeгoвapянeтo нa цeнaтa нa нaeмa 

вceки тpябвa дa знae яcнo тoчнo кaквo 
иcкa. Aкo вeчe гo знaeтe - пpoдaйтe ce. 
Moжe дa cпoмeнeтe нa нaeмoдaтeля зa 
дoбpия cи кpeдитeн peйтинг, aкo имaтe 

тaкъв. Cпoмeнeтe и вcички извъpшeни 
oт вac peмoнти в жилищeтo. Oбяcнeтe 
yчтивo зaщo ce нyждaeтe oт нaмaлявaнe 
нa нaeмa и пpeдcтaвeтe кoнкpeтнa cyмa, 
ocъзнaвaйки, чe тя мoжe дa e пpoти-
вopeчивa нa peaлнocттa. Aкo иcкaтe 
нaмaлeниe oт нaeмa, oбocнoвeтe гo - 
зaгyбa нa дoxoди в дoмaкинcтвoтo зapa-
ди СOVID-19 нaпpимep. Пoиcкaйтe пo-
виcoк пpoцeнт нaмaлeниe, зa дa мoжe 
дa си cтиcнeтe pъцeтe c xaзяйнa cи пo 
cpeдaтa, кaквoтo нaмaлeниe вcъщнocт 
иcкaтe. Пpимep - aкo плaщaтe пo 1000 
лeвa нaeм и иcкaтe дa cпecтитe oкoлo 50 
лeвa мeceчнo (a тoвa би билo гoдишнo 
600 лeвa или пoвeчe oт пoлoвин нaeм), 
пoиcкaйтe нaмaлeниe oт 10% или 15% oт 
нaeмa cи. Taкa cлeд пpeгoвopи мoжe дa 
cтигнeтe дo жeлaния пpoцeнт нaмaлe-
ниe, в cлyчaя oкoлo 5%.

Пpocтo питaм
Oт oпит нe бoли. Aкo миcлитe, чe xaзя-

инът ви paзчитa пpeкaлeнo мнoгo нa вac 
и вaшитe пapи зa нaeм, мoжeтe пpocтo 
дa вмeтнeтe в paзгoвopa, чe нaeмът ви 
e виcoк и нe знaeтe кaк щe ce cпpaвя-
те зaнaпpeд. Дpyг тpик e дa пoпитaтe 
нaeмoдaтeля cи кaкъв cpoк нa пpeдиз-
вecтиe тpябвa дa cпaзвaтe. Tъpceнeтo 
нa нoви нaeмaтeли въoбщe нe e нaй-
пpиятнaтa paбoтa, тaкa чe имa възмoж-
нocт нaeмoдaтeлят ви дa пoжeлae дa ви 
нaмaли лeкo нaeмa, тaкa чe дa ви зaдъp-
жи.

Mлъкнeтe
Mълчaниeтo пo вpeмe нa пpeгoвopи 

e мнoгo вaжнo, зaщoтo мнoгo xopa пo 
пpиpoдa ce чyвcтвaт нeyдoбнo oт caмoтo 
пpeгoвapянe. Taкa чe aкo зaдaдeтe 
тeмaтa нa paзгoвopa зa нaeмa, ocтaвeтe 
нaeмoдaтeлят ви дa гoвopи. Чecтo тoвa 
чyвcтвo зa нeпpиятнocт мoжe дa ce из-
пoлзвa oт вac кaтo плюc. B кpaйнa cмeт-
кa мoжe дa пoлyчитe някoлкo пpoцeнтa 
oтcтъпкa oт цялaтa cyмa.

Пapи в бpoй
Aкo paзпoлaгaтe c пoвeчe кeш, тoвa 

мoжe дa ви пoмoгнe и дa cпecтитe 
cpeдcтвa. Xopaтa пpocтo oбичaт видa нa 
гoлeмитe cyми пapи нa eднo мяcтo. Moжe 
дa пpeдлoжитe нa нaeмoдaтeлитe cи дa 
плaщaтe 2 пъти или 4 пъти в гoдинaтa, 
кaтo в зaмянa пoиcкaтe нaeмът дa бъдe 
cвaлeн c дocтa пpиличнa cyмa, нaпpи-
мep 10%. Taкa може да спестите пoвeчe 
oт пoлoвин мeceчeн нaeм зa пepиoд oт 
caмo 6 мeceцa.

Вашите 
пари

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

XНяколко трика, които могат да ви помогнат да я свалите

Как да преговаряме 
за цената на наема?

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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П
родажбите на нови жилища 
в САЩ отново бележат ръст. 
През декември те са нарас-
нали за първи път от пет ме-
сеца, завършвайки най-до-

брата си година от 2006 г. насам. Това е 
сигнал, че рекордно ниските лихви по 
ипотечните кредити продължават да 
стимулират търсенето в сектор, който се 
оказа светъл лъч в икономиката, пише 
Bloomberg.

Покупките на нови еднофамилни жи-
лища са нараснали с 1,6% до годишен 
темп от 842 хил. през декември спрямо 
ревизираните към понижение 829 хил. 
предходния месец, сочат данни на пра-
вителството. Средната прогноза в допит-
ване на Bloomberg беше за 870 хил. жи-
лища.

Средната цена е нараснала с 8% на го-
дишна основа до 355 900 долара.

Жилищният пазар помага за възстано-
вяването на американската икономика, 
стимулиран от ниските лихви по ипотеч-
ните кредити и желанието на купувачите 
за по-големи площи по време на панде-
мията. Макар че пазарът е останал силен 

и през декември, липсата на достъпни 
жилища и условията на трудовия пазар 
може да започне да ограничава устойчи-
востта на сектора, отбелязва Bloomberg.

За цялата година продажбите са

скочили до 811 хил. 
жилища

най-високото ниво от над десет години 
насам, сочи съвместен доклад на Служ-
бата за преброяване на населението и 
министерството на жилищната политика 
и градското развитие.

Други данни от последните седмици 
показват, че жилищният пазар се е за-
силил през декември. Новозапочнати-
те жилища са нараснали с най-силния си 
темп от края на 2006 г. насам.

В сряда гуверньорът на Федералния 
резерв Джером Пауъл посочи недвижи-
мите имоти като светъл лъч в икономи-
ката, докато други сектори се охлаждат.

„Жилищният сектор се възстанови на-
пълно от кризата, подкрепен отчасти от 
ниските лихви по ипотечните кредити“, 
каза той на брифинг след поредното за-
седание на ръководителите на амери-

канската централна банка.
Броят на продадените имоти, чието 

строителство все още не е започнало, 
е нараснал до 277 хил. спрямо 256 хил. 
предходния месец, а броят на жилищата 
за продажба също се е увеличил до 302 
хил., най-високото равнище от май на-
сам.

През декември при запазване на на-

стоящия темп на продажбите ще са необ-
ходими 4,3 месеца за изчерпване на на-
личностите от нови жилища спрямо 4,2 
месеца през ноември.

Продажбите са се повишили в запад-
ните щати и в Средния запад, а в южни-
те щати, които са най-големият регион, 
са намалели до най-ниското им ниво от 
май насам.

Продажбите на нови жилища 
в САЩ пак тръгнаха нагоре
XРекордно ниските лихви продължават да стимулират търсенето

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Трюдо разговаря с 
вицепрезидента Камала Харис
Премиерът на Канада Джъстин 

Трюдо разговаря по телефона с 
вицепрезидента на САЩ Камала 

Харис. За Харис това бе първият разго-
вор с чуждестранен лидер от встъпва-
нето й в длъжност на поста. От кабинета 
на Трюдо уточниха, че двамата са обсъ-
дили пандемията от коронавирус, аме-
рикано-канадските връзки и времето, в 
което Харис е живяла в Монреал, докато е учила в гимназията. Обсъдена е била и 
инициативата „Купувай американското“ на президента Байдън.

Африканският щам  
на COVID-19 влезе в Онтарио

Първият случая на варианта SRAS-
CoV-2, открит в Южна Африка, е 
бил засечен в Онтарио. Това обя-

ви главният здравен инспектор на про-
винцията Д-р Дейвид Уилямс. Той съоб-
щи, че става дума за мъж, който живее 
в Мисисауга, предградие на Торонто. 
Предстои да се направи разследване на 
случая, но според здравните власти той 

няма връзка със скорошно пътуване. Първият случай на новия вариант бе от-
крит за първи път в Канада в Алберта в началото на януари.

Мъж почина по време  
на полицейска акция
Бюрото за независими разследва-

ния проверява смъртта на 44-го-
дишен мъж, починал при полицей-

ска акция на служители на полицията в 
Квебек. Според първоначалните инфор-
мации срещу него имало подадена жал-
ба заради кражба на автомобил. Когато 
полицията пристигнала в дома му, той 
отказал да излезе, а от семейството му 
казали, че не се чувства добре. Когато униформените влезли вътре, мъжът бил 
мъртъв, според тях в резултат на самоубийство. Проверката ще покаже дали 
това е било така.

Канадците минаха масово  
на плащане с карта

Ново проучване, проведено от ор-
ганизацията по плащанията в Ка-
нада, потвърди наблюденията, че 

пандемията е променила поведението 
на канадските потребители. Данните по-
казват, че те харчат по-малко, но когато 
го правят, дават предимство на дигитал-
ното плащане без контакт. Процентът на 
жителите на Канада, които плащат с кар-
та, е скочил от 61% малко преди панде-

мията на 75 на сто.

Глобиха 77 души след празник 
във Ванкувър
Един арест и 77 глоби последва-

ха празник в луксозен апарта-
мент във Ванкувър. Нито един 

от всичките 78 присъстващи не е но-
сил маска, обясниха от полицията. 
Униформените проведоха операция 
за спазване на санитарните мерки, 
наложени заради пандемията от ко-
ронавирус. Арестуваният Мохамед 
Мовасаги е бил собственик на клуб, 
който се е помещавал в апартамента. На място са открити маси, менюта и систе-
ма за дигитално плащане, съобщиха още от полицията.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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XЗаради пандемията американците са орязали основно парите за храна навън и удоволствия

80% от хората в САЩ нямат 
$550 за извънреден разход

82% oт aмepикaнцитe, 
yчacтвaли в нoвo пpoyчвaнe, 
пpoвeдeнo oт кoнcyлтaн-

тcкaтa кoмпaния Ніghlаnd, ca пocoчи-
ли, чe зapaди кpизaтa нямaт дocтaтъч-
нo cпecтeни cpeдcтвa, зa дa пocpeщнaт 
извънpeднo плaщaнe oт 500 дoлapa. За-
това, признават те, ако им се наложи та-
къв разход, те щe тpябвa дa взeмaт пapи 
нaзaeм. Това пишат блогът Zеrо Неdgе и 
money.bg. Допитването е проведено в 
началото на януари.

B aнкeтaтa ca yчacтвaли oбщo 2 xил. 
жители на Америка, a цeлтa e билa дa ce 
пpocлeди кaк кpизaтa ce e oтpaзилa нa 
нaвицитe им нa xapчeнe. „Пpeдвид тoвa, 
чe пpeз пocлeднaтa ceдмицa на годината 
икoнoмикaтa cъздaдe eдвa 245 xил. нoви 
paбoтни мecтa, кoeтo e знaк, чe бъpзoтo 
възcтaнoвявaнe вeчe e изxapчилo гopи-
вoтo cи, и фaктa, чe милиoни aмepикaн-
ци живeят нa cтимyли oт Baшингтoн, 
дeлът нa xopaтa, живeeщи oт чeк дo чeк, 
нapacнa дpaмaтичнo“, пocoчвaт oт Zеrо 
Неdgе.

Cpeд пpичинитe зa това yчacтницитe 
в пpoyчвaнeтo изтъквaт, чe тpябвa дa ca 

пo-пpeдпaзливи c личнитe cи финaнcи в 
тaзи cитyaция (60%), възнaгpaждeниeтo 
им e пoнижeнo (49%) или cтoят вкъщи 
пo-чecтo (40%).

От допитването става ясно още, че 
хopaтa ca opязaли ocнoвнo paзxoдитe зa 
xpaнeнe нaвън или пopъчки нa xpaнaтa 

дo вкъщи (64%), yдoвoлcтвиятa (61%), 
oблeклoтo (55%) и пътyвaниятa (52%). 
Eдвa 21% oт aнкeтиpaнитe ca изтъкнaли, 
чe xapчaт пoвeчe cpeдcтвa oт нaчaлoтo 
нa пaндeмиятa, кaтo пoлoвинaтa oт тяx 
ca yвeличили paзxoдитe cи зa xpaнa, a 
дpyгaтa пoлoвинa - зa дoмaшни пoтpeби.

Baжнo oбaчe e и дpyгo - eднa чeтвъpт 
oт aнкeтиpaнитe ca изтъкнaли, чe в 
мoмeнтa

нe ce чyвcтвaт 
cъc cтaбилни дoxoди

Cъщeвpeмeннo 63% oт тяx ca пocoчи-
ли, чe живeят oт чeк дo чeк.

Междувременно бе съобщено, че 
американската икономика отчита ръст 
от 4% през последното тримесечие на 
2020 г. след рекорден скок през третото 
тримесечие, след като пандемията ока-
за негативен ефект върху пазара на тру-
да и желанието на американците да хар-
чат, съобщава Bloomberg.

Средната прогноза в проучването на 
Bloomberg сред икономисти беше за по-
вишение с 4.2% в последните три месе-
ца на годината.

Докато производството на стоки и ус-
луги беше далеч по-бавно от рекордни-
те 33,4% през предходните три месе-
ца, темпът на растеж все пак надхвърли 
средния за продължилата десет годи-
на експанзия, която приключи по-рано 
през миналата година.

http://www.prospectlicensing.com/
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1
965 г., летище Хийтроу. В кон-
тролната кула чуват женски глас, 
който моли за разрешение за ка-
цане. Това е първата в история-
та на летището жена пилот, коя-

то приземява тежък пътнически самолет 
-в случая ИЛ-18 със 73-ма пътници на бор-
да, и то в мъгла. Името й е Мария Атана-
сова и тя е първата жена в гражданската 
авиация на България. Случаят предизвик-
ва толкова голям интерес, че българското 
посолство

организира специална 
обиколка

над Лондон за журналисти, които искат да 
се уверят, че българката наистина пилоти-
ра самолета, разказва cwsp.bg.

Мария Атанасова е първата българка 
граждански пилот, както и първата жена 
командир на самолет тежък тип в света. 
В авиацията тя попада случайно - виж-
да обява, че набират младежи и девойки 
за обучение за пилоти и се записва. След 
това се амбицира да влезе и във Военно-
въздушното училище „Г. Бенковски“ в До-

лна Митрополия, но там не приемат жени. 
По нейно настояване и след упорити мол-
би правилникът е променен и

Мария Атанасова 
завършва успешно

през 1950 г.
Отначало работи в стопанската авиа-

ция, по-късно лети по маршрутите на БГА 
„Балкан“ по целия свят. Приземявала се е 
при всякакви условия - само с един рабо-
тещ двигател, в сняг, мъгла и буря. Била е 
известна като жена с изключително само-
обладание. Пенсионират я внезапно и без 
предупреждение, а държавата моментал-
но забравя за нея. Умира сама в далечно 
родопско село, без да се е качвала на са-
молет от 26 години.

Първата жена в света, извършила боен 
полет със самолет, също е българка. Това 

е Райна Касабова, едва 15-годишна, ме-
дицинска сестра (самарянка) по време на 
Балканската война. На 30 октомври 1912 
г. тя прелита над Одрин  със самолет „Воа-
зен“, пилотиран от Стефан Калинов. Градът 
е обсаден от българската армия и сред на-
селението се разпространяват слухове, че 
обсадата скоро ще свърши и че турската 
армия е превзела Пловдив и настъпва към 
София. Ето защо българското командва-
не изготвя листовки на турски и френски, 
които да информират одринчани за реал-
ното им положение - че крепостта съвсем 
скоро ще бъде превзета и всяка следваща 
напразна жертва може да бъде избегната с 
капитулация. Именно тези листовки хвър-
ля от небето Райна Касабова. Нейният по-
лет бързо става известен и през 1963 г. при 
посещението си в България Валентина Те-
решкова отива лично да се срещне с нея.

И тази българка умира 
самотна и забравена

Първият полет на жена с безмоторен 
самолет в България е изпълнен от Мария 
Стефанова-Маркова. Първия си изпит за 
безмоторен летец тя взема на 24 юли 1938 
г. на самолет „Цьоглинг 33“.

Емилия Гърбова е първата жена пилот 
на военен реактивен самолет.

Първата жена летец, излетяла самосто-
ятелно на моторен самолет, е Мария Бог-
данова Недялкова. Това събитие за бъл-
гарската авиация се осъществява на 4 
септември 1947 г.

Валентина Цветкова е единствената 
жена командир на правителствен „Фал-
кон“ в света.

Смели, красиви, необикновени българ-
ки, оставили следа в небето над нас.

Ангели в небето – първите българки 
пилоти, подписали се в облаците
XМария Атанасова, написала историята на авиацията, умира сама в родопско село

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Как и кога реши, че искаш да ста-
неш пилот?

Кога съм решила, че искам да стана 
пилот, не мога да ти кажа точно. Запо-
чнах през летните ваканции в гимна-
зията да ходя на безмоторно летене 
и от едното - другото – хванеш ли пъ-
течката, тя сякаш сама те води. На вре-
мето гимназия се учеше до 10-ти клас. 
Който иска да учи след това, се явява 
на матура, аз влязох направо във во-
енното училище на 16 години. В Граф 
Игнатиево взехме първи пилотски из-
пит, тогава така се казваше, и заминах-
ме за Долна Митрополия, разказва 
Мария Атанасова в интервю, цитира-
но от iwoman.bg.

Трудно ли беше да си жена летец по 
онова време?

Трудно, разбира се. Като ни „произ-
ведоха“ 1950 година, нас осемте ни 
оставиха като инструктори по безмо-
торно летене, защото нямаше, а тези, 
които ни преподаваха на нас, бяха 
стари офицери. След това започна-

ха да уволняват от армията по т.нар. 
Женевско споразумение и нас пър-
ви ни съкратиха. Жени - не сме глави 
на семейства, нямаме да храним деца. 
И така, всяка една тръгна нанякъде - 
Жечка стана студентка във ВМЕИ, Пе-
лагия започна работа в музей, а аз 
отидох в Шумен пак като буксиров-
чик, само за да летя. Къде ли не ходи-
хме да се молим за работа тия 2-3 го-
дини - от Добри Терпешев, та чак до 
Георги Димитров. Благодарение на 
Тодор Живков ни приеха в „Балкан“, 
написа устав и автоматично влязохме.

А какво беше отношението на мъ-
жете?

Как да ти кажа – винаги си останах-
ме жени, винаги сме били втора кате-
гория пилоти. Имала съм командири 
на полети, които са ми били ученици. 
Прави си сметката – по-млади, по-не-
опитни, ама мъже. Ние бяхме друго 
поколение, не е като сега. Въпреки че 
и днес не е лесно, защото уж има ра-
венство, ама заплатите между мъжете 

и жените са различни. При нас беше 
обратното. Разлика в заплатите има-
ше само спрямо длъжността – дали 
ще си командир, дали втори пилот. С 
колегите бяхме приятели, уважава-
хме се, но никога не сме били истин-
ски равни.

Кои са били най-трудните момен-
ти?

Всяка професия си има плюсове 
и минуси. Ние загубихме много в се-

мейно отношение, децата ни порас-
наха при бабите и дядовците, вижда-
хме ги през почивните дни, понякога 
веднъж месечно. Имало е случаи и 
веднъж на 6 месеца – ако съм в Русия 
на обучение за нов самолет. За две го-
дини съм сменяла два самолета – Ан-
24 и Ил-18. Това е общо цяла година 
в Уляновск. Нямаше събота и неделя, 
нямаше Коледа и Нова година. Затова 
се и пенсионирахме млади, на няма и 
50 години.

Мария Атанасова е първата жена, приземила товарен самолет. 

Сн.: Елица Христова/Личен архив 

Мария: Никога не бяхме 
равни с мъжете

Жените в българската авиация. 

Сн.: Елица Христова/Личен архив 
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Асен Йорданов, българинът, 
който научи Америка да лети

К
азват, че той е единственият 
наш сънародник, на чието по-
гребение са присъствали три-
ма американски президенти - 
Картър, Рейгън и Буш. При това 

не е политик. Името му е вписано в Кни-
гата на почетните граждани на Ню Йорк, 
неговият портрет се намира в „Залата на 
Славните“ на нюйоркското летище „Ла 
Гуардия“. В Ер Спейс Музеум има негови 
вещи. Той е общото между „Боинг“, въз-
душната възглавница и телефонния се-
кретар и е техният създател - Асен Йор-
данов.

Според видни американски авиоспе-
циалисти 90 на сто от познанията си по 
авиация щатските летци дължат на гос-
подин Джорданоф, както е известен от-
въд Океана. А Нийл Армстронг - първият 
човек, стъпил на Луната, заявява, че е по-
лучил знанията си от учебниците на този 
българин.

Защо България 
знае малко за него

Асен Христов Йорданов е роден през 
1896 г. в София. Още от малък проявява 
голям интерес към техниката, механика-
та, физиката и като повечето деца - към 
хвърчилата. Заедно с баща си посещава 
технически изложби и музеи в Италия, 
Швейцария и Франция.

Изпратен е да учи в Гренобъл, но по-

стъпва в училище за пилоти в Париж.
По време на Балканската война Асен е 

в София, но обхванат от общия патриоти-
чен порив, решава да замине доброволец 
на фронта. Постъпва като механик в аеро-
планното отделение край Мустафа паша 
(Свиленград). Там активно работи по по-

строяването на първия български само-
лет. Успява през лятото на 1915 г., машина-
та се казва „Експрес“. Министерството на 
войната признава самолета за негово из-
обретение, а Асен за изобретател. Оттога-
ва датата 10 август 1915 година се счита за 
начало на българското самолетостроене.

XЕдинственият наш сънародник, на чието погребение присъстват трима US президенти

Как българин започва да брани САЩ?
През 1941 г. Асен Йорданов основа-

ва „Джорданов авиейшън къмпани“ и 
„Джорданов електроникс“, чиито дей-
ности са свързани с военната отбра-
на на САЩ и са строго секретни. По-
пулярността му нараства още повече, 
когато открива авиационно училище, 
превърнало се в най-авторитетната 
школа за пилоти в гражданската ави-
ация на Щатите.

Трудовете на Йорданов са като биб-

лия за 100-те хиляди пилоти на САЩ 
по онова време.

Автор е на много книги за обучение 
на пилоти, от които в САЩ са прода-
дени 750 000 екземпляра и са преве-
дени в много страни. Българинът кон-
струира няколко различни модела на 
самолетите „Боинг“, гордостта на аме-
риканското авиоинженерство. Нес-
лучайно Асен Йорданов е известен в 
САЩ като българина, който е научил 

Америка да лети.
В края на Втората световна война 

Йорданов е принуден да спре рабо-
тата си в сферата на авиацията и се 
насочва към нови области. През 50-
те години на миналия век той работи 
върху сигурността при автомобилите 
и е един от създателите на въздушна-
та възглавница. Работи и върху апара-
та Джордафон - прародител на днеш-
ния телефонен секретар.

През Първата световна война 
му поверяват боен самолет, с кой-
то участва в десетки въздушни бо-
еве. За проявената изключителна 
смелост е награден с орден за хра-
брост. Потъпкали всички принци-
пи за международна справедливост 
за самоопределение на народите, 
„миротворците“ налагат с Ньойския 
диктат жестоки санкции на Бълга-
рия. Забранено е тя да има авиация, 
самолетите й са унищожени, а лич-
ният състав е уволнен. Това отрязва 
крилата на летеца и конструктора 
Асен Йорданов и слага край на меч-
тите му за развитие в Родината.

През 1921 г. Американският ае-
роклуб обявява конкурс за обикол-
ка на Земята със самолет. За побе-
дителите е обявена награда от един 
милион долара. Кандидати са и бъл-
гарските летци Асен Йорданов и Га-
врил Стоянов. С парична помощ от 
българското правителство и с одо-
брението на министър-председате-
ля Александър Стамболийски два-
мата пристигат в САЩ, но конкурсът 
не се провежда, защото други стра-
ни не участват.

С разрешение на правителство-
то Асен Йорданов остава в Щатите. 
В началото работи и учи английски. 
Успява да започне работа като чер-
тожник в конструкторското бюро 
на заводите „Къртис“, става летец-
изпитател, завършва аероинженер-
ство, химия, физика и радиоинже-
нерство. Не след дълго е назначен 
за главен конструктор в компания-
та, за която работел.

Асен Йорданов поставя началото на самолетостроенето в САЩ.

Награден е 
с орден за 
храброст

https://www.zneimerlaw.com/
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Военните взеха властта  
в Мианмар с преврат
Военен преврат беше извършен 

в Мианмар. Телевизия на во-
енните обяви, че въоръжени-

те сили поемат контрола в страната 
за една година. Говорител на канала 
„Миявади“ цитира параграф от със-
тавената от военните конституция, 
който позволява на армията да пое-
ма контрол по време на национално 
извънредно положение. Говорителят каза, че причина военните да предприемат 
тези действия отчасти е това, че правителството не е реагирало на твърденията 
им за масови изборни измами на вота през ноември.

Наводнение потопи  
домове и улици в Измир

Поройни дъждове причиниха 
големи наводнения в западния 
турски окръг Измир, а общи-

ната определи ситуацията като бед-
ствена. Реки излязоха от коритата си, 
много жилища и търговски обекти 
бяха наводнени, а булеварди се пре-
върнаха в реки. Освен в Измир, на-
воднения имаше и в градовете Дики-
ли, Алиага и Фоча. Много автомобили 

по пътищата останаха под вода.

Кремъл срещу чужди 
дипломати заради Навални
Руските власти отправиха пре-

дупреждение към чуждите ди-
пломати, пристигнали на съдеб-

ното заседание за искането условна 
присъда на опозиционера Алексей 
Навални да бъде заменена с реал-
на. „Разбира се, дипломатите не бива 
по никакъв начин да се месят във 
вътрешните работи на Русия“, каза 
прессекретарят на Путин Дмитрий 
Песков. Сред чуждите дипломати е бил и български представител.

СЗО още търси следи  
от COVID-10 в Ухан

Екипът на Световната здравна 
организация продължава про-
учвателната си мисия в Китай. 

Експертите посетиха клиника за жи-
вотни в опит да открият произхода 
на новия коронавирус. Те се надяват 
ветеринарният център в провинция 
Хубей да им даде информация как 
зараза от коронавирус сред приле-
пи в Южен Китай се е пренесла вър-

ху хора. СЗО вече обяви, че разследването може да не даде всички отговори за 
произхода на COVID-19.

Сена излезе от коритото си 
след пороен дъжд
Властите в Париж затвориха ня-

колко участъка от крайбреж-
ната алея покрай река Сена 

заради опасност от наводнение. Ни-
вото на водите на реката е достигна-
ло над 4 метра според предоставе-
на от градските власти информация. 
От няколко дни над Париж има обил-
ни валежи от дъжд. Властите в града 
издадоха жълт код, което означава 
опасност от бързо покачване на речното ниво и наводнение.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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Двама българи помогнаха на 
майка от Минесота да спести 
пари за рождения ден на дъ-
щеря си и предлагат на сред-
ния американец съвети как 

да управлява парите си така, че да не ги 
харчи всичките, и как да се справя с дъл-
говете си.

В момент, в който Америка буквално 
се задушава от дългове и 80 процента от 
американците имат кредит, приложени-
ето на Илиян Георгиев и Иво Парашке-
вов изглежда се ражда на точното мяс-
то, в точното време.

Charlie, както се казва стартапът, дава 
съвети, без да се натрапва, не използва 
назидателен тон и не препоръчва драс-
тични ограничения. Напротив, прило-
жението използва навиците на хората, 
за да ги превърне в предимство.

Илиан Георгиев и Иво Парашкевов 
са завършили средното си образова-
ние в София, преди да постъпят в два от 
най-престижните университети в света 
– съответно Станфорд и Харвард. Днес 
Илиан Георгиев е изпълнителен дирек-
тор на Charlie, Иво Парашкевов заедно 
с партньора им Робърт Лудеман са съ-
основатели и всички заедно ръководят 
създаденото и развито от тях приложе-
ние.

Charlie помага на задлъжнелите хора 
в Америка и с игра -

с правила, наложени 
от играчите

чрез която потребителите постигат и ре-
ални цели: пестене на всекидневни раз-
ходи за увеличаването на вноските по 
дълговете си, за да се освободят по-ско-
ро от тях.

Въпреки че компанията им Charlie 
Finance е базирана в Сан Франциско, 
нейните услуги са предназначени за 
хора извън големите градове на страна-
та – за онези, които живеят в това, кое-
то Илиан Георгиев нарича „истинската 
Америка“. И за които McDonald’s е пър-
вото място, където харчат припечелени-
те си пари, разказва dariknews.

Средният потребител на Charlie пе-
чели малко над 4000 долара месечно, 
или около 50 000 долара годишно, така 
че приложението не е насочено към 
белите якички в Силициевата долина и 
интереса им към биткойна. А към „ис-
тинските американци“, като една майка 

от Минесота, която ги попитала как да 
спести пари за рождения ден на дъще-
ря си.

На представянето на приложението 
пред десетки журналисти в сряда Или-
ан Георгиев припомни как той и екипът 
тествали чатбота на първия му потреби-
тел - жена в Минесота. Когато Charlie я 
попитал „Хей, как мога да ти помогна?“, 
жената отговорила: „Ухапи ме“. Тогава Ге-
оргиев решил да накара Чарли да отго-
вори с шега, която разчупила ледовете и 
напълно променила посоката на разго-
вора. И само след минути жената затру-
пала с въпроси Charlie за най-добрите 
начини да спести 400 долара

за рождения ден 
на дъщеря си

Дизайнът на Charlie също е комбина-
ция от биографиите на създателите му. 
Съоснователите Робърт Лудеман и Иво 
Парашкевов са изучавали психология 

и са направили кариера в областта на 
компютърните науки и изкуствения ин-
телект. Главният изпълнителен дирек-
тор Илиан Георгиев пък натрупва опит 
в индустрията за мобилни игри, като в 
компанията Pocket Gems създаде 2 игри, 
които генерираха милиони долари при-
ходи от милиони потребители.

Charlie съществува от около 5 г., като 
тръгва като SMS услуга, после минава 
към чатбот във Facebook Messenger, а 
накрая решават да го превърнат в мо-
билно приложение, което чрез игра 
води потребителите по пътя към нама-
ляването на личните дългове и излиза-
нето от задлъжнялост.

Потребителите започват с предоста-
вяне на приложението на информация 
за своя дълг. Георгиев подчертава, че 
много американци често знаят дълга 
си до стотинка – колко им остава от сту-
дентския заем, колко за автомобила им, 
колко дълг по кредитни карти имат и т.н. 
Приложението изчислява колко време 
би отнело изплащането на съответния 
дълг с минимални вноски. Което често 
шокира потребителите, тъй като в по-
вечето случаи те за пръв път осъзнават 
и откриват, че бремето на дълга ще им 
тежи още 40 или 50 години.

След това потребителите свързват 
банковата си сметка с Чарли за персо-
нализирана помощ при намаляване на 
сметките им. Спестяването на пари е 
превърнато в игра, за да направи про-
цеса на заделяне на средства за по-го-
леми вноски за изплащане на дълга по-
забавен. Според Илиан Георгиев идеята 
да превърне спестяването във форма 
на игра е възникнала от предишния му 

опит в индустрията за мобилни игри, 
като решил да използва за нещо по-до-
бро тяхното „тъмно изкуство“

да пристрастяват играчите
В Charlie играта помага за намалява-

нето на задлъжнялостта на клиентите 
на приложението. „Беше ми много инте-
ресно да вземем всичко, което открихме 
в мобилните игри, и да го преместим в 
света на финансите – казва Георгиев. 
– От гледна точка на потребителското 
преживяване, двата свята са доста ед-
накви.“

Приложението насърчава хората да 
научат как могат да намалят времето на 
изплащането на дълга, като плащат по-
вече от минималните вноски. Чрез на-
тискане на бутон те могат веднага да ви-
дят какво се случва, ако платят $20 или 
$50 повече на месец от минималното.

Последната стъпка е да се помогне на 
потребителите да намерят тази допъл-
нителна сума.

Днес приложението начислява абона-
мент от 4,99 долара на месец, който ком-
панията има за цел да компенсира, като 
помага на хората да намалят по-бързо 
своите по-големи дългове. Към днеш-
на дата Charlie е регистрирал половин 
милион потребители за по-старите си 
чатботове. Георгиев, Парашкевов и Лу-
деман се надяват броят им да нарасне с 
новите инструменти, като приложение-
то е достъпно за iOS и Android.

И макар Charlie Finance да е базира-
на в Сан Франциско, на 10 часа разлика 
от София, двамата български основате-
ли на Charlie се надяват да съсредоточат 
разработката на продукта и в България.

XИлиан Георгиев и Иво Парашкевов създадоха приложение-игра за задълженията

Двама българи в помощ  
на американците с дългове

Иво, Илиан и Робърт. 

Сн.: Личен архив/Forbes

Приложението Charlie 

Сн.: Hicharlie
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„За него говорят почти всич-
ки, а за нея – почти никой. 
Но тя не е човек, който оби-
ча да се изтъква“, пише „Зюд-
дойче Цайтунг“ в портрет 

на Йозлем Тюреджи - жената, изиграла 
много съществена роля за създаването 
на първата одобрена ваксина срещу ко-
ронавируса – тази на германската фир-
ма BioNTech и американския им парт-
ньор P�zer. Съпругът на Йозлем - Угур 
Шахин - е смятан за създател на ваксина-
та, но тя всъщност е „движещата сила“ в 
този творчески процес, коментира още 
изданието.

„Страстни изследователи“
„Те са гениална двойка изследовате-

ли“, казва Кристоф Хубер, който заедно с 
тях създава фирмата BioNTech през 2008 
година. Хубер ги сравнява с носители-

те на Нобелова награда Мария и Пиер 
Кюри, характеризирайки германската 
двойка учени като „високо интелигент-
ни и страстни изследователи“.

И мнозина други хора, които са има-
ли контакти с Йозлем Тюреджи, гово-
рят за нея с нескрито възхищение. „Тя е 
в състояние да ти обясни и най-сложни-
те неща по разбираем начин“, казва То-
мас Щрюнгман – един от инвеститорите 
на BioNTech.

Изключителен учен 
и бизнесдама

Без Йозлем Тюреджи нямаше да има 
ваксина срещу коронавируса, нито 
щеше да е възможен пробивът в САЩ, 
изтъква германското издание „Мени-
джър Магазин“. Тя е изключителен учен, 
но едновременно с това и бизнесдама, 
чиито цели винаги са били амбициозни.

Още от самото начало на научната си 
кариера 53-годишната днес Йозлем Тю-

реджи искала да революционизира ме-
дицината – нито повече, нито по-малко. 
Като гледала страданията на болните 
от рак пациенти в малката католическа 
болница, където работел баща й в про-
винция Долна Саксония, решила, че 
трябва да помага на хората. Тази нейна 
мечта сега се реализира на дело - вакси-
ната срещу коронавирус тези дни създа-
ва защита на милиони хора по света.

Родена в Германия, 
но отгледана в Турция

Когато през януари прочели за поя-
вата на новия опасен коронавирус, Йоз-
лем и съпругът й веднага се заловили с 
разработката на ваксина срещу него. От 
2018-а Тюреджи е медицински директор 
на BioNTech, а дълги години преди това 
е работила по изследването на антитела 
за целите на раковата терапия. Целта й е 
да превръща познанията си в продукти, 
които лекуват хората. Тюреджи е родена 

в Германия, но първоначално е отглеж-
дана от баба си и дядо си в Истанбул.

На четиригодишна възраст родители-
те й я взимат при тях в Германия. След 
като завършва гимназия, тя следва ме-
дицина в Хомбург. По време на следва-
нето се запознава с бъдещия си съпруг 
Угур Шахин. И двамата са вдъхновени 
от идеята да създадат препарат срещу 
рака, който така да активизира имунна-
та защита на организма, че той сам да се 
справи с болестта.

„Аз съм една пруска 
туркиня“

Двойката учени по-късно започват 
работа към университета в Майнц. През 
2002 година двамата се женят. А преди 
да тръгнат за гражданското, не пропус-
нали да минат и през лабораторията. „Аз 
съм пруска туркиня“ - така Йозлем Тюре-
джи нарича себе си още преди години в 
едно интервю за „Зюддойче Цайтунг“.

„За него говорят почти всички,  
а за нея – почти никой“
XЙозлем Тюреджи изигра съществена роля за създаването на първата ваксина срещу COVID-19

Сн.: Youtube

Сн.: „Дойче веле“

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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В
лад Тенев, който стана извес-
тен като най-богатия бълга-
рин в САЩ, се оказа замесен 
в огромната война, която из-
бухна на фондовата борса в 

края на миналата седмица. Битката е 
между армия от дребни инвеститори, 
които се опълчиха на Уолстрийт и им 
показаха, че не искат да играят по тех-
ните правила. 

Войната за власт между армия-
та от малки инвеститори и големи-
те хедж фондове сега извика на сце-
ната и политиците, и представителите 
на съдебната система и ги призова да 
разгледат детайлно действията на тър-
говските платформи. Причината е, че 
приложенията за търговия като компа-
нията Robinhood, основана от Влад Те-
нев, временно бяха ограничили търго-
вията с много търсените акции, което 
сега може да има последствия.

Главният прокурор на Тексас Кен 
Пакстън обяви в събота вечерта, че е 
поискал информация от Robinhood и 
от редица други онлайн брокери, за да 
разбере дали всичко с ограниченията 
за търговия с акции от Gamestop и ня-
колко други компании е законно.

Очевидно има споразумения между 
хедж фондовете и платформите за тър-
говия и уеб сървърите, за да се избегнат 
заплахите за тяхното господство на па-
зара, смята Пакстън. Компаниите от Wall 
Street не трябвало да ограничават об-
ществения достъп до свободния пазар 
в своя полза, казва прокурорът.

Какво точно се случи
Както много други бизнеси по време 

пандемията от COVID-19, компанията за 
продажба на игри GameStop обяви се-
риозно свиване на дейността си, вклю-
чително и затварянето на 450 физиче-
ски магазина. Това се случи още през 
пролетта на 2020 г., когато акциите на 
компанията достигнаха цени по около 
3 долара.

Редица хедж фондове предвиждат 
евентуалния фалит на компанията. Тога-
ва те заемат т.нар. къси позиции в акци-
ите им (short selling). Този вид сделки са 
свързани с продажба на активи, които в 
момента не са притежавани от продава-

чите. Те заемат пакет с акции и залагат, 
че заради бъдещото понижаване на це-
ната ще могат да купят същия актив на 
по-ниска цена. Разликата между сумата 
от първата продажба и сумата за пос-

ледващо изкупуване остава за тях. Така 
фондовете генерират печалба.

Подобна практика е широко раз-
пространена сред големите играчи от 
Уолстрийт, които използват същия под-
ход и спрямо GameStop. Единствени-
ят риск, който хедж фондовете поемат, 
е, че ако акциите не поевтинеят както 
очакват, те ще трябва да ги изкупят на 
по-високите цени, защото вече са пое-
ли този ангажимент, разказва „Свобод-
на Европа“.

С акциите на GameStop се случва точ-
но това. Но по-интересно е защо акции-
те поскъпват.

Намесата на „младоците“
Тук в историята между Уолстрийт и 

GameStop се намесват т.нар. „борсови 
новаци“, „младоци“ или „малки играчи“. 
Те участват във фондовия пазар основ-
но през онлайн платформи за търговия, 
които не вземат комисиони по подо-
бие на банки и брокери. Такива плат-
форми позволяват буквално на всеки 

да стане инвеститор и не 
изискват големи суми. 

Много малки потре-
бители започнаха 

да се „надъхват“ 
за акциите на 
GameStop, да 
ги препоръч-
ват и да се хва-
лят в покупките 

си в специали-
зирания форум 

r/WallStreetBets в 
социалната мрежа 

Reddit. А когато мно-
го хора търсят да купят 

една стока, тя поскъпва.
Защо го правят ли? За някои от учас-

тниците във форума GameStop е свър-
зана с тяхното детство, защото в тези 
магазини са проверявали за най-нови-
те игри. За други водеща е не сантимен-
талната привързаност към веригата, а 
желанието да попречат на плановете на 
големите играчи от Уолстрийт. За трети 
вероятно е нещо друго. Общото между 
всички е идеята, че заедно могат да по-
вишат цената на акциите на GameStop.

Така в рамките на три седмици цена-
та на акциите на GameStop се повиши от 
18 долара до 347 долара в сряда, 27 яну-
ари. Да, същите акции, които поевтиня-
ват от месеци и които фондовете очак-
ваха да загубят още от стойността си.

Така малките играчи, наричани често 
аматьори, спечелиха стотици милиони 
долари, докато в същото време големи-
те от Уолстрийт отчетоха загуби от око-
ло 5 млрд. долара.

Разбира се, голяма част от аматьор-
ите също ще изгубят пари, защото са 
купували акции при вече доста висока 
цена, а тя вече тръгна надолу.

Голяма част от продажбата на акции-
те беше осъществена през платформата 
Robinhood на Влад Тенев. Приложение-
то дава възможност на хиляди хора по 
света да търгуват с акции, без да плащат 
комисиони и без да им трябват големи 
суми. Именно това го направи толкова 
популярно.

Robinhood обаче успя да си навлече 
гнева на малките играчи, банки и поли-
тици, след като в четвъртък обяви, че 
преустановява възможността за закупу-
ване нови акции на GameStop, докато в 
същото време позволи продажбите да 
продължат.

Така цената на акциите тръгна в об-
ратна посока и те поевтиняха с 45%. В 
понеделник цената беше малко над 240 
долара. Анализатори коментираха, че 
основен печеливш от това решение на 
Robinhood са хедж фондовете, които по 
този начин успяха да ограничат значи-
телно загубите си.

Давид срещу Голиат 
или манипулация?

Редица медии бързо определиха съ-
битието като сблъсък между Давид и 
Голиат, в който по-малкият, поне вре-
менно, е нанесъл унизителна загуба на 
противника си. Всъщност това не е пър-

Ударът по Уолстрийт и  
най-богатият българин в САЩ
XЩатски прокурор ще следи под лупа компанията Robinhood на Влад Тенев

Владимир Тенев и другият съосновател на Robinhood Бейжу Бат. 
Сн.: ClubZ

Влад Тенев 

Сн.: Архив

Сн.: БТА
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вият случай, в който малките инвести-
тори се изправят срещу хедж фондо-
вете, възползвайки се от социалните 
мрежи и платформите за търговия. За 
пръв път обаче мащабът беше толкова 
голям, а загубите бяха сериозно усетени 
от големите играчи. Хедж фондът Melvin 
Capital дори се нуждаеше от капиталова 
инжекция от над 2 млрд. долара от друг 
хедж фонд, за да бъде спасен.

Историята около GameStop беше оп-
ределена от редица представители на 
Уолстрийт като „финансова пирамида“, 
осъществена от хора, „които не знаят 
какво правят“ и които превръщат тър-
говията във „видеоигра“.

„Това е начин за атакуване на богати 
хора и знаете ли какво – мисля, че е не-
редно. Всички трябва да работим заед-
но, за да успеем да излезем от това“, за-
яви известният мениджър на хедж фонд 
Леон Купърман, който е бил обвиняван 
за търговия с вътрешна информация.

В самия форум r/WallStreetBets пък се 
появиха мнения, че част от потребите-
лите, твърдящи, че са помогнали за по-
качването на акциите на GameStop, са 
го направили не за да генерират печал-
ба, а за да отмъстят на Уолстрийт за фи-
нансовата криза от 2008 г.

„Това е за нещо повече от пари. Ста-
ва въпрос за изпращане на послание. 
За всички рецесии, които те причини-
ха, за всички загубени домове и работ-
ни места. За всички хора, които не могат 
да си покрият таксите за колежа, защото 
работят на минимални заплати, докато 
Уолстрийт забогатява“, пише потреби-
тел, цитиран от Бизнес инсайдър.

Потребители казаха също, че техните 
действия по нищо не се различават от 
преговорите, които според тях се водят 
между управителите на големите фон-
дове, освен по публичността.

Сн.: БТА

Какво ще предприемат политиците
Разтърсването на финансовите 

пазари не беше подминато от изя-
вените политици от двете водещи 
американски партии - демократи и 
републиканци. Повечето от тях се из-
казаха в полза на малките играчи.

Прочутата с крайно левите си по-
зиции демократка Александрия Ока-
сио-Кортез от Камарата на предста-
вителите обяви за „изключително 
нечестно“ блокирането на закупува-
нето на акции на GameStop от страна 
на Robinhood и други платформи, до-
като в същото време хедж фондовете 
можеха да продължават да действат, 
както намерят за добре. Тя също на-
прави паралел със събитията от 2008 
г.

„Тогава не видяхме никой да влезе 
в затвора. Не видяхме никой да поне-
се истинска отговорност по сериозен 
начин“, каза тя и обяви, че ще подкре-
пи изслушвания по темата в Конгре-
са.

Сенаторът от Вермонт, който се бо-
реше и за номинацията на демокра-
тите за президент, Бърни Сандърс, 
написа по случая, че моделът на Уол-
стрийт е „престъпен“.

В подкрепа на малките инвестито-
ри се изказаха и бившият говорител 
на републиканците в Камарата на 
представителите Нют Гингрич, сена-
торът Тед Круз и други.

Представители на бизнеса също 
взеха отношение по темата. Най-бо-
гатият човек в света, Илън Мъск, за 
пореден път обвини Уолстрийт, опре-
деляйки short selling като измама.

„Не можеш да продадеш къща, коя-

то не притежаваш, не можеш да про-
даваш коли, които не са твои, не мо-
жеш да продаваш акции, които не 
притежаваш?! Това са глупости, това 
е измама, разрешена само по изроде-
ни причини“, написа той в Туитър.

Към момента Комисията за ценни-
те книжа и фондовите борси в САЩ 
(SEC), както и други регулатори не 

предприемат действия по въпроса.
Според анализатори моделът може 

да бъде използван като оръжие сре-
щу всеки стоков пазар в света, тъй 
като регулаторите не могат да гаран-
тират, че споделяне на информация, 
както във форума на Reddit, няма да 
бъде използвана от злонамерени иг-
рачи за потенциална атака.

Сн.: БТА

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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селона, за която испанската прокуратура 
разследва дали не е купена с пари, откло-
нени от българския премиер, а странич-
но заможно лице самоотвержено твър-
ди, че е негова. Приликите са налице, 
а разликата е в мащабите: къде е къща 
за няколко милиона и къде е дворец в 
стил рококо за повече от милиард. Тряб-
ва просто да си дадем сметка, че каквото 
става в Русия, същото откриваме и у нас, 
но в умален мащаб, защото България не 
е изобретателка на криминалния преход. 
Тя го заимства от късния съветски модел 
и го приложи според своите измерения. 
Като се абстрахираме, че в Русия всичко 
е фараонско в сравнение с България, от-
криваме, че двете държави следват една 
и съща логика на развитие. Властта е в 
ръцете на клептокрацията, която използ-
ва държавните богатства за свои нужди. 
Олигарсите са специално отгледана и от-
хранена порода, която претака държав-
ните средства под закрилата на право-
охранителните органи. Сливането им с 
властта личи ярко във факта, че дворе-
цът в Геленджик се охранява от Федерал-
ната служба за сигурност, а не от частни 
охранители. Затова никой не може да се 
доближи до него по суша, въздух и море. 
Също като със сарая на Ахмед Доган в 
Росенец, където гавазиите на НСО се зле-
поставиха като държавни охранители на 
частен имот..

Лидерката на БСП Корнелия Нинова, 
която твърди, че ще се бори за премах-
ване на сегашния корумпиран модел на 
управление в България, се изказа за въл-
ненията в Русия по следния начин: „Това 
е вътрешен проблем на Русия. На г-н На-
вални трябва да се гарантират права-
та и честен съдебен процес. Оттам ната-
тък зависи от съдебната система в Русия“. 
Ако тя наистина желае да промени нещо 
в България, трябва да знае, че разоблича-
ването на корупцията на високо равнище 
е вътрешен проблем и за нашата страна. 
Можеше да изкаже поне принципна по-
зиция, за да разберем от кои е, защото 
не е имало случай някое правителство в 
България да е разобличило корумпира-
ните си предшественици. Ако дойде на 
власт, няма ли да замете следите на Бо-
рисов, както са правели нейните пред-
шественици?

Да изразяваш принципна позиция 
за събитията в Русия е твърде рискова-
но. Руснаците си мълчат за корупцията 
в България, но ако бъдат предизвикани 
да си отворят устата, могат да ни залеят 
с разкрития.

Цялата ни политическа система може 
да рухне, защото е изграждана под гри-
жовното им наблюдение. Затова в слу-
чаите, когато други държави се чувстват 
свободни да изразяват отношение към 
ставащото в Русия, България изпитва ви-
дима стеснителност. Проблемът не е в ис-
торическите чувства, които ни пречат да 
гледаме критично на руснаците, а в ин-
стинкта за самосъхранение на българ-
ската политическа класа. Тя не може да 
сочи у другите собствените си кусури и 
затова предпочита да мълчи. Гузно.

СВЕТОСЛАВ 
ТЕРЗИЕВ

Путин няма 
дворец, а Борисов 
няма чекмедже

В международните отношения много 
важен е принципът на реципрочност. Ка-
зано по-просто: Каквото повикало - тако-
ва се обадило. Да сте чули някога руски 
служител да се е възмутил от чекмеджето 
на българския премиер Бойко Борисов, 
което сконфузи Европа? Или поне да сте 
прочели нещо по темата в руски медии? 
Няма смисъл да търсите. Също така няма 
да намерите нищо и за къщата в Барсело-
на. За Русия такива теми не съществуват, 
или както ми каза веднъж отиващият си 
руски посланик в София Анатолий Мака-
ров - „въпроса за корупцията в България 
сме го оставили на Европейския съюз“.

У нас тече политическа разпра кой 
как е реагирал на ареста на руския опо-
зиционер Алексей Навални и последва-
лите полицейски репресии срещу улич-
ните демонстрации в негова подкрепа. 
Премиерът Бойко Борисов и външната 
министърка Екатерина Захариева се от-
четоха с кратки постинги в социалните 
мрежи. На президента Румен Радев дори 
това му се стори прекомерно и се скри 
зад конституцията, която не му позволя-
вала да изрази мнение за събития в чуж-
да държава. В крайна сметка България не 
зае официална позиция за насилието над 
мирно протестиращите хора в Русия, за-
щото Фейсбук и Туитър не са официални 
канали за контакти между държавите.

Но спорът между премиера и прези-
дента е встрани от главния въпрос, пов-
дигнат от Алексей Навални - за чудовищ-
ната корупция в Русия, в чийто център е 
президентът Владимир Путин. За него ли 
е строен кичозният свръхскъп дворец на 
брега на Черно море и ако не - кой е не-
говият собственик? Скандалът е толкова 
шумен, че принуди Путин, който избяг-
ва да назовава Навални по име, да изле-
зе публично и да заяви: „Нищо от показа-
ното в този филм не принадлежи на мен 
или на близките ми роднини. И никога не 
е принадлежало. Ни-ко-га!“ След което 
интересът към филма „Дворец за Путин: 
История на най-големия подкуп“ стана 
още по-голям и за един ден нарасна от 80 
млн. на 91 млн. гледания. А след още три 
дни надмина 100 милиона.

Впрочем самият Навални не твърди 
във филма, че дворецът в Геленджик се 
води по документи на Путин. Даже по-
сочва олигарсите, които са се нагърби-
ли със задачата да създават впечатле-
ние, че е техен. Сюжетът много прилича 
на нашенската история с къщата в Бар-

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


3 - 9 февруари 2021 г. 31

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

 казана дума

„Успях да си запиша час за 
ваксина на 26 септември 
2028 година от 11 и 30.  
С връзки, разбира се.“

Сценаристът Иво 
Сиромахов иронизира бавния 

темп на ваксиниране срещу 
COVID-19 в България

„Колко още ваксини трябва да вземем? За 
делник, за празник и за рожден ден?“

Така председателят на Националния 
оперативен щаб за борба с коронавируса 

Венцислав Мутафчийски коментира темата 
за предстоящата наличност на ваксини срещу 

COVID-19 в България

„Аз не каня вече медии, имам си живо 
включване във Facebook.“

Това каза премиерът Бойко Борисов по време 
на спор с журналист от bTV

„Светът трябва да се 
готви за следващата 
пандемия, както би се 
готвил за война.“

Мултимилиардерът Бил 
Гейтс в традиционното 

си годишно писмено 
послание

„За разлика от глобалната пандемия 
от COVID-19, ендемичната корупция в 
България не може да се лекува с единична 
или двукратна ваксинация.“

Постоянният съветник по юридическите 
въпроси към посолството на САЩ в България 
Джесика Ким по време на виртуален разговор

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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 в цифри

години отбеляза рекордьорът по призове 
за Футболист №1 на България Димитър Бер-
батов. Бившият нападател, който прекрати ка-
риерата си през 2019 г., игра за ЦСКА, „Байер“ 
(Леверкузен), „Тотнъм“, „Манчестър юнайтед“, 
„Фулъм“, „Монако“, ПАОК и „Керала бластърс". 
Той отпразнува рождения си ден със семей-
ството си и сподели снимка от празника.

британски лири трябва-
ше да плати всеки от ор-
ганизаторите на масов 
бой със снежни топки 
във Великобритания. 
Случаят е от средата на 
януари, когато стотици 
хора се събраха в парк в 
Лийдс. В страната е нало-
жена строга карантина за 
овладяване на пандемия-
та от коронавирус. Разре-
шени са срещи с до един 
човек извън домакин-
ството.

10 000 от 5 по междуна-
родната скала за 
разрушителна 
мощ на лавини е 
според експерти 
оценката на голя-
ма лавина, пад-
нала преди дни 
край Седемте рил-
ски езера. Снегът от 
4 улея образува една 
от най-големите снеж-
ни стихии в последните 
години в България. По-
страдали хора няма. На ко-
съм от инцидент били двама 
скиори, които се спуснали в не-
позволени територии.

стигна цената на 
картина на Сандро 
Ботичели. Шедьо-
върът „Млад мъж, 

който държи меда-
льон“ бе продаден на 

търг. Картината е на повече 
от 500 години, но е в отлич-

но състояние. Творбата е била 
част от колекцията на нюйорк-

ски магнат, чийто наследници я 
предлагат на търг.

3.5 

40

шени са срещи с до един 
човек извън домакин
ството.

стигна цената на 
картина на Сандро 
Ботичели. Шедьо
върът „Млад мъж, 

който държи меда
льон“ бе продаден на 

търг. Картината е на повече 
от 500 години, но е в отлич

но състояние. Творбата е била 
част от колекцията на нюйорк

ски магнат, чийто наследници я 

$92 млн. 
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Б
олките в гърлото винаги са 
били неприятни, независимо 
дали са предизвикани от ви-
рус или бактерия. Те могат да 
преминат бързо или да дове-

дат до усложнения и да продължат дос-
та дълго, ако не се вземат мерки навре-
ме.

Разбира се, консултацията с лекар е 
препоръчителна, особено при тежки фор-
ми и наличие на други утежняващи симп-
томи. Но наред с лечението, предписано 
от лекар, изпитаните бабини рецепти за 
лечение на болно гърло не само ще об-
лекчат симптомите, но и ще подпомогнат 
лечението и възстановяването.

Много често дори самите лекари пре-
поръчват народни методи като съпът-
стващи основното лечение. А в някои 
по-леки случаи и при първи симптоми мо-
жете да се справите само с помощта на ба-
бините илачи - билкови чайове и отвари, 
гаргара и изплакване на гърлото.

За много хора с болки в гърлото пър-
вото лекарство е горещият чай с мед и 
лимон. Но това е грешно решение - го-
рещата течност е вредна за възпалената 
лигавица и дори

врящата вода 
унищожава витамин С

и полезните съставки на меда. Чаят с ли-
мон и мед трябва да е топъл. Само по 

този начин той ще прехвърли всички 
предимства на съставките си върху бо-
лното тяло.

Едни от най-полезните билки при бол-
но гърло са лайка, мащерка, градински 
чай, листа и плодове на малина, невен, 
липа, сминдух, лечебна ружа, мента, евка-
липт, ехинацея, лавандула, еньовче, жен-
ско биле, бял равнец, индрише, тесно-
лист живовляк и др. Можете да 
ги използвате отделно или 
да си направите смес от 
билки. Използват се още 
чай от джинджифил, 
чесън, карамфил, ана-
сон, копър и др.

Гаргара при болно 
гърло е може би един 
от най-ефективните ме-
тоди. Билките, използвани 
за чай, могат да послужат и 
за гаргара. В този случай се пра-
ви

по-концентрирана 
запарка или отвара

и след като изстине, с нея се прави гар-
гара. Важното е след процедурата да не 
се храните и да не приемате течности 
половин до един час, за да може билко-
вата отвара да подейства на лигавицата.

Ябълковият оцет също намира прило-
жение в домашното лечение на болно 
гърло. Една чаена лъжичка оцет се смесва 
с чаша топла вода и с разтвора се правят 
изплаквания и гаргара. Към сместа може 
да се добави и лъжичка мед или лъжичка 
морска сол. Освен успокояващо и проти-
вомикробно действие, оцетът подпомага 
отделянето на секрети.

Инхалацията е незаменима в лечението 
на възпаленото гърло. Най-разпростра-
нените инхалации са с морска сол, сода, 
ябълков оцет и билкови отвари. От бил-
ките най-често използвана за целта е лай-

ката, но като цяло можете да правите ин-
халация с всяка билка, използвана за чай.

Един от най-известните бабини лекове 
за болно гърло е

компресът с топла 
прясна извара

Половин литър кипнало топло прясно 
мляко се пресича с 1 с.л. оцет, след кое-

то се прецежда. С получената още 
топла извара се прави компрес 

на гърлото, като се разсти-
ла между два пласта мар-
ля или фин памучен плат. 
Компресът с извара се за-
крепва с памучна кърпа и 
престоява минимум 4 часа 

до 1 нощ.
Друг известен компрес е 

с мас и черен пипер. 
Парче памук се по-

ръсва с малко спирт, 
отгоре се намазва с мас и 
се поръсва с млян черен 
пипер. Поставя се ком-
прес с мас на шията и се 
увива с памучна кърпа.

Медът е доказано на-
родно средство против 
болките в гърлото. Поняко-
га е достатъчно просто да хап-
нете лъжичка чист натурален мед, 
за да почувствате облекчение, а за билко-
вия чай против болно гърло е направо за-
дължителен. Топче

захаросан мед може 
да се смуче

като бонбон в чист вид или смесен с ка-
нела, джинджифил или карамфил на 
прах.

Някои известни бабини рецепти за бол-
но гърло са всъщност доста прости. Мо-
жете например да дъвчете бавно ски-
лидка суров чесън, парче суров лук, да 

смучете за 15-20 мин. малко парченце 
хрян или джинджифил или пък розичка 
от подправката карамфил.

Има още много бабини методи за лече-
ние на болно гърло, но имайте предвид, 
че когато състоянието ви се влошава и 
няма или има много слаб ефект от народ-
ната медицина, е задължителна консулта-
цията с лекар!

Бабини хитрини 
за болно гърло

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

На принципа на хапчетата за сму-
чене можете да си приготвите домаш-
ни бонбони за болки в гърлото. За 

една такава рецепта ще ви тряб-
ват половин чаша мед, поло-

вин чаша вода, 2 с.л. лимо-
нов сок, половин лъжичка 

джинджифил на прах и 
2-3 зрънца карамфил. В 
някои рецепти карам-
филът се заменя с кане-

ла или ванилия.
Водата с карамфила и 

джинджифила се кипват за 
2-3 мин. и се прецежда. Към 

течността се добавят медът и со-
кът от лимона и се кипва до образува-
не на пяна. Сваля се за малко от котло-
на да спадне пяната и се връща, като 
се бърка непрекъснато до получава-
не на тъмен карамелен цвят. От сме-
ста се накапва колкото 2 или 5 стотин-
ки върху хартия за печене и се оставя 
да изстине и да се втвърди.

Получените бонбони се поръсват с 
пудра захар и се прибират в буркан-
че с капачка. Използват се при нужда 
през няколко часа.

Домашни 
бонбони

Медът е доказано народно средство 
против болки в гърлото

http://www.bulstate.com/
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Ф
ренската модна къща 
Chanel се завърна на по-
диума. Тя представи ко-
лекцията си висша мода 
пролет-лято 2021 в шоу 

при спазване на социална дистанция и 
в присъствието на малко известни лица.

В условията на ограничителни мерки 
заради COVID-19 във Франция, модна-
та къща излъчи онлайн видео от шоуто 
за почитателите на модата. Традицион-
ните дефилета, на които обичайно се 
струпват модни редактори, инфлуенсъ-
ри и клиенти, са невъзможни в разгара 
на пандемията.

Актриси, сред които Пенелопе Круз, 
Марион Котияр и Лили-Роуз Деп - посла-
нички на Chanel, седяха на дистанция 
и наблюдаваха как моделите слизат по 
стълбището на Гран Пале в Париж към 
подиум, обсипан с цветчета и приказни 
светлини.

Флорални мотиви украсяват и творе-
нията на дизайнерката Виржини Виар - 
бродирани върху дантелени топове или 
върху рокли. Виар слага волани на по-

лите, болерата и ризите, съчетава елеци 
с панталони в традиционните за Chanel 
костюми от туид. Моделите носеха коро-
ни от цветя.

„Знаех, че не можем да организираме 
голямо шоу, че ще трябва да измислим 
нещо друго, затова ми хрумна идеята за 
малък кортеж, който да слезе по стълби-
щето на Гран пале и да мине под арки от 
цветя. Като на семейно тържество, като 
на сватба“, поясни Виар в бележките към 
спектакъла.

„Обичам големите семейни събира-
ния, когато се събират всички поколе-
ния. Толкова топлота. Това е духът на 
„Шанел“ днес. Защото „Шанел“ също е 
като едно семейство“.

Колекцията, издържана основно в 
черно и в пастелни тонове, показа мно-
жество модели от органза и тюл, както и 
бляскави вечерни тоалети.

Спектакъла закри традиционно бул-
ката на Chanel, която пристигна на кон. 
Роклята бе в стил 20-те години на мина-
лия век, от сатен, с избродирани искря-
щи пеперуди.

Пенелопе Круз и Марион Котияр 
бяха сред малкото, които 

присъстваха, заради пандемията

В цветя и 
сатен: Chanel  

се завърна  
на подиума

Сн.: Chanel
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Т
ова не е сюжет на фантасти-
чен филм или утопия по съвър-
шения живот. Това е реалност, 
която предлагат професионал-
ни компании, специализирани 

да правят оферти за бягство от собстве-
ния ни живот. Поводите нямат значение 
– провалена кариера, дългове, съсипващ 
брак...

Сугимото например прибягнал до ус-
лугите на фирмите по изчезване, защото 
не могъл да понесе товара на очаквани-
ята да поеме бизнеса на семейството си. 
Той казва, че в малкия му град всички са 
го познавали заради фамилията му и из-
вестния им местен бизнес. Но след като 
му било наложено да го поеме, той се по-
чувствал толкова зле, че внезапно напус-
нал града завинаги и не казал на никого 
къде отива.

Операциите по смяна на самоличнос-
тта в Япония се наричат „нощни пре-
мествания“, което е знак за потайния им 
характер, разказват BBC и webcafe. Те по-
магат на хората, които искат да изчезнат 
дискретно, и им осигуряват

квартира на тайно 
местонахождение

„Обикновено причината да се премес-
тиш е нещо положително: постъпване в 
университет, намиране на нова работа 
или брак. Но има и тъжно преместване - 
когато не се справиш с университета, за-
губиш работата си или бягаш от някого“, 
казва Шо Хатори, който основава компа-
ния за „нощно преместване“ през 90-те 
години, когато икономическият балон в 
страната се спуква.

Първоначално Хатори смята, че фи-
нансовото разорение ще бъде единстве-
ното нещо, което кара хората да избягат 
от проблемния си живот, но скоро откри-
ва, че има и „социални причини“.

„Това, което направихме, беше да под-
крепим хората да започнат втори живот“, 
казва той.

Социологът Хироки Накамори изслед-
ва този феномен повече от десетилетие. 
Той казва, че терминът „jouhatsu“ за пръв 

път е започнал да се използва още през 
60-те години за хора, които са решили да 
изчезнат и да започнат живота си наново.

Част от причината е също така, че в 
Япония разводът не е социално прием-
лив, затова много хора решават, че ще е 
по-лесно да напуснат внезапно съпру-
зите си, отколкото да преминават през 
сложната бюрокрация около тази про-
цедура.

„В Япония просто е по-лесно да се из-
париш“, казва Накамори.

Поверителността на тези хора е силно 
защитена: изчезналите могат свободно 
да теглят пари от банкомати

без да бъдат проследени
а членовете на техните семейства нямат 
право на достъп до записи от охранител-
ни камери, които може да са заловили 
любимия им по време на бягството.

„Полицията няма право да се намес-
ва, освен ако няма друга причина - като 

например престъпление или злополука. 
Всичко, което семейството може да на-
прави, е да плати огромна сума за час-
тен детектив. Или просто да изчака. Това 
е всичко. “

За изоставените близки обаче това да-
леч не е толкова лесно.

„Бях шокирана“, казва жена, която е по-
искала анонимност. Нейният 22-годишен 
син е изчезнал и оттогава не се е свързал 
с нея.

„Той се провали, защото напусна рабо-
тата си два пъти. Сигурно се е чувствал 
нещастен с неуспеха си“, разсъждава тя. 
По думите й тя дни наред е седяла пред 
апартамента му, за да чака неговата поя-
ва, но той така и не се е върнал.

Според нея полицаите не са помогна-
ли с нищо и са заявили, че могат да се 
включат в разследването само при съм-
нение за самоубийство. Тъй като обаче 
не е имало бележка с подобни намере-
ния, те са останали безучастни.

„Разбирам, че има престъпници и 
може да бъде злоупотребено с информа-
цията. Може би заради това е необходим 
закон, но как така

родителите не могат 
да потърсят

собствените си деца? Ние сме третирани 
наравно с шпиони или престъпници от 
гледна точка на защитата. Какво е това? 
Без да имам пари, настоящият закон ми 
позволява единствено да проверявам 
дали синът ми е мъртъв“, казва тя.

За бегълците обаче също не е толкова 
лесно, а за много от тях вината и тъгата се 
превръщат в постоянни спътници.

„Имам непрекъснатото чувство, че съм 
направил нещо нередно“, казва Сугимо-
то - бизнесмен, оставил семейството си в 
малкия град. „Не съм ги виждал от една 
година. Казах им, че съм в командиров-
ка“, казва той и допълва, че съжалява 
само за едно: децата си.

В момента той е отседнал в квартира, 
скрита в жилищен квартал на Токио. Ком-
панията, която му помага, е управлявана 
от жена, която също е изчезнала преди 
17 години, бягайки от насилствена връз-
ка.

„По някакъв начин аз винаги ще оста-
на един изчезнал човек - дори и днес“, 
споделя тя. „Имам различни видове кли-
енти - има хора, които бягат от сериоз-
но домашно насилие или пък просто за-
ради личен интерес. Не съдя. Никога не 
казвам: „Вашият случай не е достатъчно 
сериозен". Всеки има индивидуални бор-
би.“

Сугимото също вярва, че компанията 
на тази жена помага на хората да се спра-
вят с тези борби. Въпреки това обаче той 
споделя, че старият му живот не спира да 
го преследва.

„Само първият ми син знае истината. 
Той е на 13 години“, казва той и допълва, 
че думите на момчето винаги ще останат 
в съзнанието му.

„Това, което татко реши, е животът на 
татко, и аз не мога да го променя". Звучи 
по-зряло от мен самия, нали?“

Омръзна ли ти? Избягай 
от живота си завинаги
XКак професионални компании предлагат да изчезнеш за една нощ

https://cabinetleader.com/
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З
а какво спорят двамата най-бо-
гати мъже на света в началото 
на 21 век? Изпълнителният ди-
ректор на SpaceX Илон Мъск 
и шефът на Amazon Джеф Без-

ос кръстосаха шпаги пред федералните 
регулатори заради огромните сателит-
ни интернет проекти, които компаниите 
им развиват.

Мъск се включи в Twitter миналата 
седмица, тъй като неговата компания 
иска да убеди служителите на Федерал-
ната комисия по комуникациите (FCC), 
че трябва да позволи на SpaceX да пре-
мести някои от нейните сателити Starlink 
на по-ниски височини от първоначално 
планираното.

Amazon на Безос е сред компании-
те, които оспорват искането на SpaceX 
с мотива, че модификацията ще попре-
чи на други спътници. „Не е полезно за 
обществеността да се пречи на Starlink 
за сметка на сателитната система на 
Amazon, която в най-добрия случай е на 
няколко години от експлоатацията“, каза 
Мъск в туит.

Amazon отговори на твърдението на 
Мъск в становище до CNBC.

„Фактите са прости. Проектирахме 
системата Kuiper, за да избегнем сму-
щения със Starlink, а сега SpaceX иска 
да промени дизайна на своята система. 
Тези промени не само създават по-опас-
на среда за

възможни сблъсъци 
в Космоса

но също така увеличават радиосмуще-
нията за клиентите. Въпреки това, което 
SpaceX публикува в Twitter, предложе-
ните от SpaceX промени биха затруд-
нили конкуренцията между сателит-
ните системи. Очевидно е в интерес на 
SpaceX да задуши конкуренцията в за-
родиш, ако може, но със сигурност не е 
в интерес на обществеността“, казва го-
ворител на Amazon.

Starlink е планът на SpaceX за изграж-

дане на взаимосвързана интернет мре-
жа с около 12 000 сателита, предназ-
начени да доставят високоскоростен 
интернет до всяка точка на планетата. 
След като пусна над 1000 сателита в ор-
бита, SpaceX стартира публична бета-
версия през октомври. Първоначалната 
услуга е на цена от 99 долара на месец, в 
допълнение към 499 долара предвари-
телни разходи за поръчка на Starlink Kit, 
който включва потребителски терминал 
и Wi-Fi рутер за свързване към сателити-
те.

Междувременно Amazon работи вър-
ху собствен сателитен интернет, наре-
чен Project Kuiper. Компанията възнаме-
рява да изведе 3236 интернет сателита в 
ниска околоземна орбита - система, коя-
то ще се конкурира със Starlink. Въпре-
ки че през декември Amazon премина 
критичен ранен хардуерен крайъгълен 

камък за антените, от които се нуждае, 
за да се свърже към мрежата, компания-
та все още не е започнала да произвеж-
да или пуска своите сателити, разказва 
Investor.

Американските власти, в лицето на 
FCC, одобриха през юли предложението 
на Amazon за Kuiper, в чието изгражда-
не компанията твърди, че ще инвестира 
над 10 млрд. долара

Коментарът на Мъск се случва, след 
като директорът на SpaceX Дейвид Гол-
дман разговаря с представители на FCC 
в края на миналата седмица, за да обсъ-
ди предложението на компанията за

преместване на някои 
от сателитите

Starlink на по-ниска орбита.
В презентация пред FCC Голдман под-

чертава, че представителите на Amazon 

са имали „30 срещи, за да се противо-
поставят на SpaceX“, но „са нямали нито 
една среща, за да оторизират собстве-
ната си система“, аргументирайки се, че 
технологичният гигант се опитва да „за-
души конкуренцията“.

През декември представители на 
Amazon разговаряха с председателя 
на FCC Аджит Пай относно искането на 
SpaceX да модифицира плановете си за 
Starlink. Amazon поиска FCC да ограни-
чи сателитите на SpaceX до минимална 
надморска височина от 580 километра, 
докато регулаторът „изцяло оцени под-
робния отчет за значителните пробле-
ми, свързани със смущения“, за които 
Amazon смята, че представляват моди-
фикацията на SpaceX.

„SpaceX посочи, че е в състояние да 
експлоатира своята система, без да над-
вишава 580 км, и не е демонстрирал 
защо подобно състояние не би трябвало 
да влезе в сила незабавно“, пише корпо-
ративният съветник на Amazon Марая 
Додсън Шуман в писмо до FCC.

Сателитните мрежи на двете компа-
нии представляват амбициозни про-
екти, като SpaceX, подобно на Amazon, 
твърди, че изграждането на мрежата й 
ще струва около 10 милиарда долара 
или повече.

Но ръководството на SpaceX изчисля-
ва, че Starlink може да генерира приходи 
до 30 млрд. долара годишно, или пове-
че от 10 пъти годишните приходи от ней-
ния ракетен бизнес.

По-рано през този месец SpaceX раз-
шири своята бетапрограма, за да вклю-
чи клиенти в Обединеното кралство и 
Канада. Компанията се стреми да разши-
ри бързо достъпа на Starlink в междуна-
роден план, като публичните регистри 
показват, че компанията е регистрира-
на в Австрия, Австралия, Аржентина, 
Бразилия, Франция, Чили, Колумбия, 
Германия, Гърция, Ирландия, Италия, 
Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Фи-
липините, Южна Африка и Испания.

Сблъсъкът на най-богатите: 
Илон Мъск срещу Джеф Безос
XШефовете на SpaceX и на Amazon кръстосаха шпаги за големите интернет проекти

Проектът Kuiper, с който Amazon ще конкурира SpaceXИзстрелване на Starlink сателити

Джеф БезосИлон Мъск

Сн.: Flickr Сн.: Flickr

Сн.: БТА Сн.: dir.bg
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Сблъсъкът на най-богатите: 
Илон Мъск срещу Джеф Безос

Н
якои от тях са крале, други са 
султани, а трети – просто пре-
зиденти... Но всички си имат 
дворци за чудо и приказ, по-
тънали в лукс и разкош, упра-

вляват страните си. От султана на Бруней 
до президента Путин. Ето как изглеждат 
някои от палатите им, едни от най-скъпи-
те в света, представени от „Дойче веле“.

Тайният „дворец на Путин“
Според разследването на Алексей На-

вални разкошният дворцов комплекс 
край Черно море е построен специално 
за Владимир Путин. Авторите на разслед-
ването твърдят, че комплексът е разполо-
жен на площ 39 пъти по-голяма от Монако 
и че струва 1,1 милиарда евро, като пари-
те са осигурени от руски държавни фир-
ми. Самият Путин твърди, че дворецът не 
принадлежи на него или на негови родни-
ни.

Дворци в Мароко 
за €1,2 млн. дневно

Кралският дворец в Рабат не е един-
ствен: кралят на Мароко Мохамед IV при-
тежава цяла дузина луксозни имоти. Ав-
торите на книгата „Кралят на крадците“ 
твърдят, че мароканските данъкоплатци 
всеки ден плащат по 1,2 милиона евро за 
поддържането на тези дворци. Кралските 
палати в столицата Рабат са построени в 
средата на 19 век. Към тях има дори спе-
циално училище за децата на кралското 
семейство.

Палатът на Ердоган 
край езерото Ван

Ердоган не е крал, но и той си строи 
кралски палати - въпреки икономическа-
та криза, в която се намира Турция. Един 
от дворците му се издига директно на 
брега на живописното езеро Ван. Според 
турските медии той е бил построен с пари 
на данъкоплатците в размер на 14 мили-
она евро. Строежът в един момент беше 
временно замразен, но Ердоган наложи 
промяна в закона и така дворецът беше 
завършен.

Султанът на Бруней 
се къпе в 250 бани

В столицата на Бруней се издига най-
големият дворец в света: „Истана Нурул 

Иман". Дворецът служи като жилище и ра-
ботно място на султана на Бруней. Общо 
1800 помещения са разположени на 200 
000 квадратни метра. Обитателите и гос-
тите на двореца разполагат с 18 асансьо-
ра и 250 бани. А дворцовата джамия е 
увенчана от позлатен купол. Смята се, че 
дворецът е струвал „само“ 1 милиард до-
лара.

Тук живее президентът 
на Индия

„Домът на президента“ или „Ращрапа-
ти Бхаван“, тоест резиденцията на индий-
ския президент, е построен за цели 17 го-
дини. В него от 1950 година насам живее 
и работи държавният глава на Индия. Тук 
отсядат и високопоставени политически 
гости. Коридорите на този суперпалат са 
дълги 2,5 километра, а градините заемат 
площ колкото 100 футболни игрища.

Златни врати в Абу Даби
„Забранения град“ в самото сърце на 

Абу Даби: така можем да наречем двореца 
„Каср Ал Уатан“, който се шири на цели 380 
000 квадратни метра. Там е резиденцията 
на правителството, а президентът и прес-
толонаследникът разполагат със свои по-
мещения, където приемат официални гос-
ти. Палатът, построен през 2015 година, 
смайва с позлатените си врати, с мрамор-
ните стени и с пъстроцветните мозайки.

Белият дом в Душанбе
В Таджикистан също си имат Бял дом - 

това е официалната резиденция на пре-
зидента на страната. Дворецът се издига 
в столицата Душанбе, а най-голямата му 
забележителност е гигантският пилон, на 
който се вее държавното знаме. Пилонът 
е висок цели 165 метра - втори по височи-
на в цял свят.

По дворците им 
ще ги познаете
XОт султана на Бруней до Путин – 

световни лидери тънат в разкош

Тайният „дворец на Путин“

Сн.: navalny.com

Палатът на Ердоган край езерото ВанДворци в Мароко 

Сн.: Flickr Сн.: Twitter

Златни врати в Абу ДабиТук живее президентът на ИндияСултанът на Бруней се къпе в 250 бани

Сн.: Flickr Сн.: Flickr Сн.: Flickr

Белият дом в Душанбе
Сн.:yandex.ru
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вея с тази жена, не мога!
Скъсали го и го пратили по живо, по 

здраво да се прибира в тях.
Втори повикали французина и му ка-

зали:
- В тази стая се намира жена ти. За 

да ни докажеш своята вярност и че ни-
кога няма да се разколебаеш в мисия, 
трябва да я застреляш.

Влязъл французинът в стаята, и той 
постоял около 10-15 минути, излязъл 
супер притеснен и казал:

- Не мога да я убия. Аз от 20 години 
живея с тази жена, Обичам я!

И него го скъсали.
Най-накрая извикали Бай Ганьо, 

дали му пистолета и на него му показа-
ли една стая и му казали:

- В тази стая се намира жена ти. За 
да ни докажеш своята вярност и че ни-
кога няма да се разколебаеш в мисия, 
трябва да я застреляш.

Бай Ганьо влязъл в стаята. Още вра-
тата не се била затворила, и се чуло: 
„Дан, дан, пат-кют". Бай Ганьо излиза от 
стаята супер ядосан и се развикал:

- Ей, гадняри! Дали сте ми халостни 
патрони и трябваше да я трепя с табу-
ретката!

  
Играели футбол слонове и мишки. 

Един от слоновете настъпил по крака 
една мишка и започнал да й се извиня-
ва.

Тя му казала:
- Нищо, нищо - то може да се случи и 

обратното!

  
Мъж се прибира на бегом от работа, 

съблича се и сяда да гледа телевизия - 
дават мач. Жена му казва:

- Знам резултата! По радиото го каза-
ха. Да ти кажа ли?

- Не! В никакъв случай! Искам да си 
гледам...

- Гледай, колкото искаш...Така или 
иначе, нито един гол няма да има.

  
Блондинки си говорят за любовни-

ците. Едната:
- Знаеш ли, моят е станал направо не-

поносим. Ако така продължава, ще му 
изневеря... с моя собствен мъж.

  

Тръгнал един любител на зимния ри-
болов за риба. Пробива си той дупка в 
леда, намества си столчето и изведнъж 
чува мъжки глас:

- Тук няма риба.
Станал човекът, дръпнал се на ня-

колко метра встрани, пробива дупка в 
леда и пак се чува:

- Тук няма риба.
На третия път не издържал и попи-

тал:
- А кой говори?
- Директорът на пързалката.

  
Малък спортен самолет наближава 

парижко летище. Пилотът влиза във 
връзка с диспечерската кула:

- Тук пилотът, тук пилотът. Бих желал 
да получа разрешение за кацане!

- Уточнете къде се намирате!
- В предната част на самолета, на се-

далката вляво.

  
Жена отива на почивка и изпраща 

оттам телеграма на мъжа си: „Не забра-
вяй, че си женен!“

Той й отговаря:
„Съжалявам, но телеграмата ти прис-

тигна прекалено късно.“

  
Чукча се качва в тролей и перфори-

ра два билета.
- Защо перфорираш два билета? - го 

питат хората.
- Защото мога да изгубя единия.
- Ти може да изгубиш и двата билета.
- А, аз съм умен, имам и карта.

  
- Верче, кой е този мъж? - пита баща-

та, седнал на масата да обядва.
- Съпругът ми, татко.
- А снощният?!
- С него се разведох тази сутрин.

  
Между адвокат и клиент:
- Ще поемете ли защитата ми? Пла-

щам веднага в брой.
- В какво ви обвиняват?
- В подправка на парични знаци.

  
В час по история. Учителят разказва 

за праисторическото минало на хората 

  
Пиян катаджия спира пиян шофьор 

на камион.
- Гражданино шофьор, 10 пъти ви пи-

там защо камионът ви не е достатъчно 
уплътнен и сипете товара по пътя?

- Гражданино полицай, аз пък вече 
10 пъти ви обяснявам, че съм от чисто-
тата и опесъчавам пътя заради поледи-
цата.

  
Един мъж си купил папагал и му вър-

зал два конеца: син и червен. Когато 
някой дръпнел синия конец, папагалът 
казвал „Здравей!“, а когато някой дръ-
пнел червения, „Как си?". Веднъж пока-
нил приятелката си блондинка. Тя дръ-
пнала синия конец и папагалът казал:

- Здравей!
После дръпнала червения и той ка-

зал:
- Как си!
След това дръпнала и двата едно-

временно и папагалът казал:
- Ще падна ма, гъско!

  
Съпругът се завръща от команди-

ровка. В антрето вижда големи мъж-
ки обувки, а на закачалката дълъг 
шлифер. Виждайки всичко това, пред-
пазливо погледнал през ключалката в 
хола. На дивана лежали голи жена му и 
любовникът й юначага, здравеняк.

- Скъпи, ако сега си дойде мъжът ми, 
какво ще го правиш?

- Ей така ще му извия врата, като на 
мръсно коте! - рекъл любовникът и 
жестоко показал с ръце как ще изглеж-
да.

Съпругът, като видял и чул всичко 
това, показал средния си пръст и ре-
къл:

- Да, да. Ще ми извиеш врата, ама 
другия път! Аз имам още два дни ко-
мандировка!

Взел си куфарчето и изчезнал.

  
- Скъпа, толкова те обичам?
- Защо не си ми го казвал по-рано?
- Откъде да знам, че ще спечелиш зе-

лена карта.

  
Пътен полицай спира шофьор за 

превишена скорост.
- Ще ми вземете ли книжката? – пита 

той.
- Искате ли да се хванем на бас за 100 

лева, че няма?

  
- Тате, вярно ли, че пушенето на ма-

рихуана не влияе на мозъка?
- Разбира се, защото който има мо-

зък, не пуши.

  
В школа за тайни агенти до послед-

ния изпит успели да се класират само 
американецът, французинът и Бай Га-
ньо. Последният изпит се състоял във 
това да докажат вярността си към тай-
ните служби. Дали първо на америка-
неца един пистолет, показали му една 
стая и му казали:

- В тази стая се намира жена ти. За 
да ни докажеш своята вярност и че ни-
кога няма да се разколебаеш в мисия, 
трябва да я застреляш.

Той влязъл в стаята, постоял, посто-
ял около 10-15 минути, излязъл супер 
притеснен и казал:

- Не мога да я убия. Аз 20 години жи-

Виц в снимка

- Ало?
- Да!

- Петьо, ти ли си?

- Да!

- Бременна съм!

- О! Имате грешка!

и тяхното развитие досега.
Учителят:
- В крайна сметка, основният въпрос 

е как сме стигнали дотук.
Иванчо вдига ръка и казва:
- Не знам за вас, господине, но аз 

дойдох с автобус №94.

  
Един ден една блондинка отива на 

работа. Шефът я попитал:
- Защо си толкова бледа?
- Защото разбрах, че майка ми е по-

чинала! - отговорила блондинката.
- Ако искаш да те пусна от работа? - 

попитал шефът.
- Не, но все пак благодаря! - отгово-

рила блондинката.
След няколко часа блондинката ка-

зала:
- Какво нещастие, майката на сестра 

ми също е починала!

  
Два охлюва - един гол и един с че-

рупка - се срещнали и този с черупка 
попитал:

- Как си?
- Не казвай на никого! Избягах от 

вкъщи! - отвръща голият охлюв.

  
Двойка влюбени се целуват на дива-

на. По някое време младежът пристъп-
ва към по-решителни действия и бута 
девойката по гръб.

- Почакай! - казва тя - не е ли по-до-
бре след сватбата?

- Знам ли... Ами ако мъжът ти се слу-
чи някой ревнивец?

  
Вечерта след изборите докладват на 

министър-председателя:
- Имаме две новини, добра и лоша.
- Каква е лошата?
- Противниците ви събират 72% от 

гласовете.
- А каква е добрата?
- Вие събирате 89%.

  
Мъж се връща вкъщи и гледа жена 

си с любовник. Баммм! - през прозоре-
ца, без да се замисли.

На следващия ден пак заварва жена-
та със същия любовник - целия в бин-
тове и превръзки. Бамммм! - пак през 
прозореца.

На третия ден се връща и гледа же-
ната пак със същия. Този път се раз-
гневил страховито и разярено тръгнал 
към мъжа.

Любовникът казал:
- Спри! Кажи какво искаш от мене!
- Как какво, бе, да не спиш с жена ми.
- Така кажи, бе, човек! А ти само на-

меци, намеци...
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
3 - 9 февруари 2021 г.

ОВЕН
Сега е моментът да си напра-
вите равносметка за постиг-
натото в любовния ви живот. 
Може да се изненадате от на-
предъка, който имате, и цели-

те, които сте реализирали в последните седми-
ци. Внесете открояващ се драматичен акцент в 
облеклото ви като фигурални мотиви или ра-
йета. По-смелите от вас може да си позволят 
привличащи вниманието обувки в червен цвят. 
Гримът трябва да разкрие вътрешната ви увере-
ност. Първо се уверете дали цветовете ще под-
хождат на вашия тон на кожата.

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

ново, което да добавите като принцип, който 
да спазва всеки един от двойката ви, за да си 
имате повече доверие, то сега е най-добрият 
момент да го предложите и обсъдите. Не пре-
калявайте с аксесоарите си Добре ще е да се 
видите на голямо огледало, преди да излезете, 
и да махнете последното нещо, което сте доба-
вили към визията си.

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

замислено от вас приключение. Половинката ви 
лесно ще се съгласи с всичко предложено от вас. 
Отделете си ден за процедури в салон за красо-
та или посещение на тренировка по любимия ви 
спорт. Тялото ви има нужда от грижи, така че се 
поглезете. Тези, които са семейни от няколко го-
дини, могат да бъдат изправени пред кризисни 
ситуации.

КОЗИРОГ
Ще се сблъскате със задъл-
жителни разходи, което може 
да затрудни управлението 
на вашите финанси по-труд-
но. Навярно ще поискате да 

се възползвате от заеми, за да задоволите не-
посредствени потребности. Размислете добре, 
преди да направите нещо, за което по-късно 
може да съжалявате. За брачните двойки пери-
одът може да донесе нови търкания. Това може 
да се дължи само на неправилното общуване 
помежду ви и в същото време може лесно да 
бъде разрешено.

ТЕЛЕЦ
Ако искате да разнообрази-
те рутината си с половин-
ката ви, то сега е идеални-
ят момент да го направите. 
Вмъкването на интересно и 

вълнуващо преживяване в програмата ви ще 
зарадва много партньора ви. Ако има нещо, 
което ви смущава и притеснява във връзка-
та ви, не се страхувайте да го споделите на 
любимия ви човек. Не изпадайте в паника, а 
бавно и внимателно обяснете всички подроб-
ности и детайли по повод проблема, който ви 
мъчи.

ЛЪВ
Партньорът ви може да ви 
шокира с буйните си избли-
ци, но не отвръщайте на ата-
ките, а изчакайте да отмине 
торнадото от емоции и на 

другия ден всичко ще бъде забравено. Бъдете 
по-търпеливи и отстъпчиви. Звездите ще са на 
ваша страна в любовта. Добре ще е да се при-
държате към по-класически неща във визията 
си. Дамите могат да заложат на „грим без грим“ 
и френски маникюр, а господата да изберат по-
неутрални тонове за облеклото си с класиче-
ски кройки.

СКОРПИОН
Може да ви бъдат пред-
ставени големи планове и 
идеи, които вероятно ще 
привлекат вниманието ви. 
Но за сметка на това е въз-

можно да ви сполети неочаквана тежест, 
която да натовари бюджета ви. Ще бъде 
страхотен период за любов и романтика. 
Вероятно ще бъдете по-зрели, за да заздра-
вите емоционалните си връзки и да станете 
по-интимни един с друг. За самотните денят 
може да е подходящ за търсене на сериоз-
на връзка.

ВОДОЛЕЙ
Има вероятност да сте в бла-
гоприятно положение, за да 
си осигурите достатъчно па-
рични средства. Най-вероят-
но ще съумеете да спестите 

повече пари. Семейните двойки обаче може да 
изпаднат в нежелани изненадващи неприятно-
сти, тъй като някоя извънбрачна връзка може 
да заплаши да разруши отношенията им. Самот-
ните да обърнат сериозно внимание на знаци-
те, които им предоставя съдбата. Някои от вас 
да очакват спешни разходи, свързани с плаща-
нето на медицински сметки.

БЛИЗНАЦИ
В случай че в този период 
вие и вашият партньор сте 
на различни вълни и все-
ки си има някакви планове, 
които не включват другия, 

то не го приемайте като бедствие. Понякога 
имате необходимост от социален живот без 
половинката ви, така че това е само временно 
положение. Може да имате малък спор с парт-
ньора ви за дребни неща и битови проблеми, 
но това не бива да ви разстройва. Понякога 
това е добре за връзката ви - всеки да отсто-
ява мнението си.

ДЕВА
Чудесен ден, в който да про-
ведете истински смислен раз-
говор с партньора ви, при 
който да изясните чувства-
та си един към друг. Не из-

пускайте този момент за откровения. Може да 
се наложи да сте малко по-търпеливи спрямо 
партньора ви. Ако усетите, че връзката ви е нес-
табилна, се опитайте да овладеете положение-
то, като не давате ход на негативните си емоции. 
Самотните може да почувстват привличане към 
някой ваш нов приятел. Опознайте го по-добре, 
преди да започнете романтичната авантюра.

СТРЕЛЕЦ
Вашата финансова сигурност 
ще бъде задоволителна през 
този период. Стабилният па-
ричен поток може да ви поз-
воли да спестите значителна 

сума пари. Вашият финансов баланс може да се 
увеличи, което ще ви позволи да харчите пари 
за полезни цели. Най-вероятно ще осигурите 
икономическата сигурност на семейството си. 
За семейните нещата могат да се влошат, ако не 
успеят да поддържат емоциите си под контрол. 
Опитайте се да насърчите търпението и разби-
рането си.

РИБИ
Семейните ще трябва да под-
държат добрия тон, за да ста-
билизират брачния си живот. 
Бързото прекратяване на из-
вънбрачна връзка може да 

поправи щетите с искане и даване на прошка. 
Самотните да очакват нови любовни завоева-
ния. Венера ще ви напътства да намерите най-
доброто време, за да изповядате своите чувства 
пред човека, който сте набелязали. Има веро-
ятност да понесете големи разходи, свързани с 
близки до вас хора. Бъдете много внимателни 
при боравенето с финанси.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Да дъвчеш химикалката се 
оказва по-опасно за живота от 
тероризма. Това сочат изслед-
вания, цитирани от учени. Но 
те не са единствените изне-

надващи твърдения. Да караш велоси-
пед например е десет пъти по-опасно 
за живота, отколкото да караш автомо-
бил, и 50 пъти по-опасно от пътуването 
със самолет.

Триц цигари пък съкращават живота с 
половин час и се равняват на 2 „микро-
морта“ – единица мярка, въведена от 
американския учен Роналд Хауърд.

На колко „микроморта“ се равнява за-
разяване с COVID-19?

„Микроморт“ буквално означава „мал-
ка смърт“, а с въведената от Хауърд еди-
ница мярка статистиците измерват

вероятността да умреш
в определен ден и рисковете за живота 
от определени дейности, разказва „Доче 
веле“.

Един „микроморт“ означава веро-
ятност едно на милион, респективно 
- риск едно към милион. Германският 
професор Кристиян Хесе обяснява тази 
„микровероятност“ така: „Един микро-
морт - толкова е вероятността в опре-
делен ден да умреш, ако си здрав, 25-го-
дишен човек и живееш в Централна 
Европа.“ Ако обаче в този ден тръгнеш 
да изкачваш Еверест, опасността вече е 
35 000 микроморта, уточнява световно-
известният германски учен, работил в 
„Бъркли“ и „Харвард“ и получил доктор-
ската си титла на рекордно млада въз-
раст.

Ако приемем, че животът на един чо-
век в Европа днес възлиза средно на 80 
години, това прави 29 200 дни със сре-
ден дневен риск от 34 микроморта. Ако 
си над 80-годишна възраст и се заразиш 
с вирус, опасността вече се измерва с 
цели 170 000 микроморта, тоест – около 
6:1 шанс да оцелееш. Това особено ясно 
личи в момента при възрастните паци-
енти с COVID-19. За хората на възраст 
между 35 и 44 години обаче коронави-
русът наистина не е по-опасен от обик-
новен грип.

Пред германския вестник „Зюддойче 

Цайтунг“ професор Хесе „класира“ така 
различните опасности и рискове: алпи-
низъм в Хималаите – 12 000 микромор-
та; цезарово сечение - 170 микроморта; 
да говориш по мобилния телефон, до-
като шофираш – рискът е същият, както 
ако караш кола с 0,7 промила алкохол в 
кръвта. „А

да пишеш SMS-и, 
докато караш

е все едно, че си с 1,1 промила алкохол“, 
добавя професорът.

Той съобщава и друг удивителен факт: 
опасността от смърт е еднакво висо-
ка при 100-годишните и при новороде-
ните. „За повечето хора собственото им 
раждане е най-опасният момент в це-
лия живот“, казва той и уточнява, че на 
обратния полюс е едно 10-годишно дете 
в Централна Европа. Статистически тази 
група е най-малко заплашена, защото 
детските болести са отшумели, родите-
лите се грижат за детето, а то самото все 
още не участва толкова активно в пътно-
транспортни дейности.

Внимание на празниците!
През годината статистически най-

опасният ден в живота на човек е… 
рожденият ден. „Мащабни проучвания 
показват, че на рождения ден рискът да 

умреш се повишава с цели 14 процента,“ 
казва Кристиян Хесе. Рожденият ден е 
опасен, защото стресът на този ден е по-
вишен, човек се вълнува и се вглежда в 

себе си повече от обичайното, а и консу-
мацията на алкохол обикновено е по-ви-
сока, обяснява професорът.

Според неговите проучвания, за мно-
го хора страховете извират от фалши-
ви източници – например особено раз-
пространените страхове от полет със 
самолет или от тероризъм. „В Германия 
в резултат от терористични нападения 
годишно загиват средно 10 души. В съ-
щото време 300 души годишно умират 
от задушаване, защото са дъвкали хи-
микалката си, в резултат от което в ди-
хателните им пътища са попаднали час-
тици пластмаса“, обяснява професорът.

Химикалките убиват  
по-често от терористите
XКои са най-опасните дейности и защо човек е особено уязвим на рождения си ден

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL


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

3 - 9 февруари 2021 г.44

ТЪРСЯ ПОМОЩНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Предлагам ра-
бота за ПОМОЩНИК в сверата на \\\”вътреш-
но строителство\\\” -бани,кухни,коядисване. 
изисване-собствен превоз 2485589267 
№18371

Chicago + suburbs
CDL CLASS A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- 
Транспортна компания търси да назначи 
шофьори с минимум 1 годинa опит. Автома-
тик камиони с АPU. Заплащане според опи-
та- $0.65-$0.70 cpm! 7736036413 №18376
2% ДИСПЕЧ, 
Цена US$2.00, Зипкод 60656, Neo Log Sistems 
LLC е компания предлагаща диспечески 
услуги на 2% от гроса. Предлагаме 24/7 
и уикенд диспеч. За повече информация 
на нашия сайт www.neologsystems.com 
2242316080 №18377
CDL A OTR DRYVAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Само за най-
опитните с чисто досие водачи. Специално 
отношение и най-добро заплащане (до70ц/
миля или до 350/ден).За диспечер с 20г. 
опит в транспорта.Каране-по договаряне! 
7734128280 №18384
TRUCKING SAFETY, 
Цена US$0.00, Зипкод 60118, We are looking 
for safety assistant. No experience needed. 
We will train the right candidate. 8472208098 
№18388
TRUCKING SAFETY, 
Цена US$0.00, Зипкод 60118, We are looking 
for safety assistant. No experience needed. 
We will train the right candidate. 8472208098 
№18389
OTR, 
Цена US$70.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 70cpm za Hazmat i 
65 cpm za dry load 7738182886 №18394

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

OTR, 
Цена US$0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 70cpm za Hazmat i 
65 cpm za dry load 7738182886 №18395

ACCOUNTING, 
Цена US$0.00, Зипкод 60803, Trucking 
company Two Brothers Freight Inc located in 
Alsip IL are looking to hire one accountant. 
For all information call Stefan at 202-631-7046 
2026317046 №18396

CDL-DRIVER , 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL 
HAZMAT driver really good paying!Trips are 
� exible the truck parking is in Bensenville IL 
closeto the O\’Hara!! 7733878224 №18401

BABYSITTER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Tursq , 
babysitter za dete na 2 g full or part time . Elk 
Grove Village, IL 60007 Desislava 7739669157 
№18402

ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания търси шофьор със CDL. 
Заплащане според опита . За информация 
търсете Зори 224-659-2356. №18357

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 заплаща-
не. 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 заплаща-
не. Тел: 847-877-4745 №18360
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
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор 
за пикап и деливери със CDL. За повече 
информация звъннете на 224-595-9093. 
№18330

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. $0.55 per 
mile, all miles paid, +1500 weekly. 
7736006850 №18325
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LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся Шофьор 
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 почти 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$-Team,bez znachenie ot milite! Gavkavo 
rabotno vreme i direkten deposit vsjaka 
sedmica,BONUSI i plateni detention and 
layovers Iziskavene: Chist MVR HAZMAT 
8438220900 №18347
DISPETCHER NEED, 
Цена US$ 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
КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Транспортна 
компание набира контрактори за съвмест-
на работа. Предлагаме работа за пикап- де-
ливери в райони предпочитани от контрак-
торяа , фюел карта и помощ с подновяване 
на лицензи и други необходими документи. 
За повече информация се обадете на 224-
659-2356 търсете Зори. №18328
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ Тел. 773-865-0406 №18338
CDL ШОФЙОР АВТОВОЗ, 
Цена US$ 25.00, Зипкод 60193, Предлагам 
работа за шофьор с опит на закрит автовоз 
с liftgate. Добро заплащане в зависимост 
от опита, обикновенно около $8-$10000 на 
месец. Курсове до Лос Анджелис и обратно. 
Повече информация на тел 630-287-1926 
№18332
SAFETY OFFICER, 
Цена US$ 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 лепене 
на плочки. Кандидата трябва да има поне 5 
години опит в областта, както и собствена 
кола. За въпроси и повече информация 224-
435-8800 и 773-656-1757. Добро заплащане 
2244358800 №18326
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, Транспортна 
компания набира Owner Operators.Леки 
товари, отстъпки на горивото, хладилни и 
сухи ремаркета, ифта, пермити. Коректно 
отношение и бързо плащане. Sign-up бонус. 
Моля, обадете се на 847-261-4912, ext.107. 
или ни пишете на 247dispatchservice@gmail.
com Симона №18290
REGIONAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търси серио-
зен човек за регионална работа с ремарке 
Dry Van - лесни товари,без hazmat, заплаща-
не по договаряне... 18443494349 №18302
OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
компания набира Owner operators. Пред-
лагаме hazmat, expedited, сухи и reefer то-
вари. Добро и коректно заплащане. Моля, 
обадете на за повече информация на теле-
фон 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 шо-
фьор с много желание за работа. Амазон 
акаунт леки товари hook and drop. 350$ 
на ден Работи се предимно вечер През 
ден вкъщи. 4065399041 Веско 4065399041 
№18276
CDL 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 това-
ри , 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 компа-
ния 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 отноше-
ние! -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 транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор и собственици на камиони! 
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За по-
вече 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 понедел-
ник до петък регионално midwest (no east 
coast). Заплащане $1500/седмица -$300/ден 
( до 2000 мили ). Tel 847 640 8171 №18174
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver za Volvo truck s I shift. Dobro zaplashtane 
i dobri mili. Garantiram $1,800 per week! Shte 
bydite dovolni ot rabotata s nas! Cell: 224-659-
1690 Evgeni 2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver s opit i chist record. Plashtam $0.62 
na milya, kato za 7 dena garantiram $1,800 
salary. Korektno i profesionalano otnoshenie. 
2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебе-
ли. Предишен опит не се изисква. Full time 
and part time. Атрактивно 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 транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /
галон. Обадете се днес! ***847-665-9273 или 
847-483-8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компа-
нията предоставя Fuel карти с големи от-
стъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч. 
Заплащане всяка седмица. Моля обадете се 
на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка ком-
пания специализирана в преместване на 
вещи и мебели наема на пълно и непълно 
раб.време.Автомобил е предимство и носи 
доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой. 
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звъннете на тел.2243108907-Слави 
2243108907 №17926
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик 
с dry van. Хубави мили, лично отношение. 
8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 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, Предлагаме 
30% от товарите.Ново волво автоматик.Пер-
фектни условия 2243882400 №17625

COAST TO COAST
CDL A DRY VAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, С опит и чист 
рекорд.Специално отношение.За контрак-
тор/диспечер 20 год в бизнеса.Старт вед-
нага.Каране,pay и почивка-по договаряне. 
7734128280 №18383
ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
компания набира шофьори Class A на дъл-
ги дистанции в 48 щата. Заплащането е за 
заработена седмица или на миля. Търсим 
собственици на камиони. За повече под-
робности - тел 847-571-0945. Mоля, oставете 
съобщение, ако не отговорим. №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 , който 
знае да кара Ръчка . С хартиен logbook = 
възможност за повече мили .Peдовни това-
ри за FedEx и UPS ( hook and drop ) седмично 
заплащане . По предпочитаме на шофьорa 
може и Delivery . За контакти : 773-747-0875 
7737470875 №18309
DRIVER/OWNER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семей-
на фирма търси drivers/owner operators.
Седмично заплащане $1800-$2500,може и 
на ден.Възможност за купуване на камион 
на изплащане без лихва и down payment.
Честно и коректно отношение.10 години в 
бизнеса 7738187459 №18284

COAST TO COAST
DISPACT IN BULGARIA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Hiring 
dispatcher with experience and � uent English 
to work from Bulgaria. For more info call 773-
580-4032 or 0877775997 7735804032 №18390

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
TARSQ RABOTA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60106, Tarsq rabota ot 
doma online.Predlojeniq na e-mail:VsslPvlv@
comcast.net ili text na telefon:773-712-3757. 
№18378
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ , 
Цена US$ 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 домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
сън.Информация на телефон 7739712024 
7739712024 №18275
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 за-
мествам в почивните дни.Имам опит и пре-
поръки.Намирам се в Mount Prospect.Тел.за 
връзка 224-425-6746 №17703

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
FOR RENT 1BED AH, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60025, FOR 
RENT REMODELED 1 BEDROOM ARLINGTON 
HEIGHTS. HEAT/COOKING GAS INCLUDED. 
FEATURES: TERRACE, ONE ASSIGNED AND ONE 
UNASSIGNED PARKING, 3RD FLOOR, STORAGE, 
CONCRETE BUILDING. CLOSE TO MARIANOS 
AND DOWNTOWN. 3124511561 №18382
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МЕХАНИК , 
Цена US$ 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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STUDIO FOR RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Large and nice 
studio available for rent in Rolling Meadows. 
Call 773/814-3175 for info. 7738143175 
№18387
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 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 $1200. За повече информа-
ция на 224 875 0402. №18366
2BD В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Дава се 2 
bedroom апартамент в центъра на Des 
Plaines. Цената е $1200. За повече информа-
ция на 224 875 0402. №18367
FOR RENT, 
Цена US$ 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 обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент 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 отго-
ворен съквартирант/ка за двустаен апарта-
мент на Cumberland/Bryn Mawr. Цена: $575 
+ ток. Моля, пратете първо SMS. Алекс /сър-
бин/ 13125050727 №18297
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Общо ползване на хол и кухня с останали-
те квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca 
вkлючени (вода, електричество, internet, 
gas, пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шо-
фьори 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. Включе-
но отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен 
под. Огледални гардеробни врати. Басейн/
фитнес в комплекса. Асансьор в сградата. 
Пералното е на същия етаж. Близо до магис-
трали/голям парк/магазини/ресторанти. За 
информация, тел. 2248291787 2248291787 
№17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апарта-
мент в шилер парк. Собствено парко място. 
Наем 500. Шофьор на камион съм и отсъст-
вам в повечето време. За повече информа-
ция 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, Обзаведе-
на стая под наем от приземен апартамент 
с три спални и две бани.Хол и кухня се 
ползват общо с останалите квартиранти..В 
апартамента има пералня и сушилня.В 
наема е включено всичко-ток, газ 
,вода,интернет,пералня.Намира се в Elmood 
parк..Наемът е $500 7733879465 №17838

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

ИМОТИ 
Продавам

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жили-
ще в северозападните квартали на Чикаго, 
моля обадете се. Аз не съм агент. Ще ку-
пите 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 години 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 сериоз-
ни 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
ИНВЕСТИЦИИ., 
Цена US$0.00, Зипкод 60074, Ивестиции: 
Как да инвестираме и да има добри доходи 
от вашето вложение. Ползи и видове въз-
можности за инвестиция. За повече имфор-
мация и въпроси се обадете. 8474630199 
№18399

VHS КАСЕТИ НА DVD, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Запазете ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №18380

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки, 
JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки пре-
ди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№18381

ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и 
отлични резултати. бързо и евтино.speak 
russian and english.телефон:(773)807-2422.
Илия №18385

GLEDANE NA DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60194, Gledam deca 
v doma si v Ho� man estate. Predlagam 
raznoobrazna hrana igri i zabavleniq.Tel 224 
659 1156 №18393

POPRAVKA NA DREHI, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Predlagam 
vsiakakvi shivashki popravki na drehi. Imam 
profesionalen opit 16 + godini. Za informacia: 
757.842.1313 ili 630.340.0217 №18398

УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички 
услуги, свързани с КАТ, София, България: из-
даване на шофьорски книжки, регистрация 
на автомобили, обжалване на наказания 
и безплатна информация за всичко. Сайт: 
https://kat-bg.com/ 359888080845 №18317

ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60290, Професио-
нална изработка на уеб сайтове или елек-
тронни магазини с Гугъл оптимизация. Под-
дръжка 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, сетъл-
мент 8883301139 №18289

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в 
дома си в Ho� man Estate Предлагам домаш-
но приготвена храна, игри и забавления. На-
мирам се в близост до кръстовището на ули-
ците Golf i Higgins Тел: 2246591156 №18169

АТЛАНТА

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

НЮ ЙОРК

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

SOMEWHERE ELSE

УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички 
услуги, свързани с КАТ, София, България: из-
даване на шофьорски книжки, регистрация 
на автомобили, обжалване на наказания 
и безплатна информация 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

05 ВОЛВО СЛЕД РЕМОНТ, 
Цена US$19,900.00, Зипкод 60007, Продава 
2005 Волво на изплащане за owner-operator 
без лихва.Ново турбо,скорости и king pins-
2020.Основен ремонт-2018 на 180000 след 
ремонта.Перфектно състояние.кара се от 
локален. телефон 8476306652 №18379

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 тех-
ническо 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 СМЕ-
НЕНИ ЧАСТИ,НОВО ТУРБО.Може на изпла-
щане 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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В чопър се смилат бисквитите, след 
което се добавят фурмите и раз-
топеното кокосово масло. Смила-

ме отново до получаване на хомогенна 
смес.

Разпределяме във форма с големина 
23 см, покрита с хартия за печене, и ос-
тавяме блата да стегне за 15 мин. в хла-
дилник.

Разтваряме желатина в купичка с 80 
мл студена вода и го оставяме настра-
на.

В купа прибавяме студено кокосово 
мляко и протеин, след което разбърк-
ваме с миксер до получаването на хо-
могенна смес.

Разтапяме желатина на водна баня, 
като водата не бива да надвишава 
35градуса, след което го прибавяме 

към вече получената смес и разбърк-
ваме отново.

Изсипваме получения крем внима-
телно върху блата, след което поръсва-
ме с кокосови стърготини и оставяме в 
хладилник да стегне за поне 2 часа.

Когато тортата е готова, я изваждаме 
от формата и декорираме с филирани 
бадеми.

Картофите се режат на дебели ко-
лелца с еднаква големина. В тава 
се наливат 4 с.л. олио, слагат се 

картофите и се разбъркват добре с 
мазнината. Слагат се да се пекат в сил-
но загрята фурна до 2000 за 10 мин.

Лукът и чесънът се нарязват на едро, 
а магданозът на дребно. Всичко се сла-
га в купа, посолява се, полива се с ли-
монов сок, една лъжица олио и се под-
правя с риган.

Бутчетата се режат на две и заедно с 
крилцата се слагат в купата. Разбърк-
ват се добре. Желателно е да престоят 
10-15 мин.

След като картофите се запекат, тава-
та се изважда от фурната и върху тях се 
подрежда пилешкото с кожата надолу 

заедно с останалите продукти.
Температурата на фурната се нама-

лява на 1800 и ястието се пече 25 мин. 
Изважда се и пилешкото се обръща с 
кожата нагоре. Запича се за още 20-25 
мин., докато хубаво се зачерви и е го-
тово за сервиране.

Да ви е сладко!  

Продукти
»  2 пилешки бутчета
»  2 пилешки крилца
»  1 ч.л. сушен риган
»  1 ч.л. сол
»  сокът от 2 лимона
»  5 стръка магданоз
»  1 глава лук
»  3 скилидки чесън
»  5 с.л. олио
»  5 бр. картофи
»  1 ч.л. сол Продукти

За блата:
»  Пълнозърнести бисквити 180 г
»  Фурми 75 г
»  Кокосово масло 50 г

За крема:
»  Кокосово мляко 800 мл, охла-

дено
»  Протеин с вкус на кокос 60 г
»  Желатин 25 г
»  Кокосови стърготини за по-

ръсване 30-40 г

Подлучено пиле  
с лимон на фурна

Торта „Рафаело“ 
без захар и брашно

https://www.serdikabg.com
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П
атриархът на българската 
литература Иван Вазов е и 
първият борец срещу агре-
сивните кучета. Като пред-
седател на Окръжния съд в 

Берковица той осъжда на смърт куче, 
отнело 21 живота.

„И ето, че едно от тия кучета се отлъ-
чило от пчелина и съвсем подивяло. На-
паднало близката кошара на Еленко Ата-
насов от с. Костенци. Двете кучета, които 
излезли насреща му, изпохапани от на-
падателя, се оттеглили в един ъгъл на 
кошарата. Овчарят го нямало, залисан 
по работа някъде из къра. Тогава куче-

то на Михал Първанов се развъртяло из 
изплашеното стадо, удавило и разкъса-
ло деветнадесет ярета и агнета. И сега 
пострадалият стопанин беше се потъ-
жил пред съда.“

Това е извадка от едно много инте-
ресно дело, разглеждано през 80-те го-
дини на XIX в. в Берковица. Решение-
то по делото е прецедент за съдебната 
система. Съдията обаче ще стане извес-
тен по-късно с нещо съвсем различно от 
правната си дейност, защото той е имен-
но Иван Вазов. През 1879-1880 г. Вазов 
е председател на Берковския окръжен 
съд. Описанието на случая намираме в 
книгата „Берковска хроника“ на Теодо-
сий Атанасов, предоставена от краеве-
да Димитър Церовски. Той самият е по-
томът на Еленко Атанасов, чието стадо е 
пострадало от подивялото куче.

„Право седи, криво съди, 
млад кадия“

Димитър разказа пред 
Severozapazenabg.com, че за прадеди-
те му от този род не са запазени много 
спомени до наши дни. Знае се, че са се 
занимавали с отглеждане на овце в Бер-
ковско – обичайно препитание в този 
район, където пасищата са в изобилие, 
а земята за ниви – малко. Можем да си 
представим каква загуба е била за сто-
панина Еленко да види убити от куче де-
ветнадесет млади животни. Делото се 
следи с голям интерес от жителите на 
Берковица – знае се, че собственикът 
на кучето Михал Първанов е близък до 
местните властници. Делото освен това 
трябвало да се гледа бързо, за да се за-
ровят веднага убитите агнета и ярета.

Вазов изпратил призовки
за Михал и за Еленко и на 2 април било 
първото заседание на съда. На площада 
и в кафенето в Берковица шумно обсъж-
дат трябва ли да се търси вина – някои 

корят Михал, че е оставил подивялото 
си куче да пази пчелина му, други об-
съждат Еленко – как така се оставя без 
човек цяло стадо? Изборните членове 
Гоца Първанов, Герасим Истатиев и Цен-
ко Петров се прибрали рано в съдили-
щето, за да не се влияят от споровете и 
внушенията, разказва в книгата си Те-
одосий Атанасов.

Заради пропуски делото се отлага за 7 
април, когато започва ново заседание. И 
този път, както предишния, няма адвока-
ти. Съдът обаче е доволен – така дело-
то ще приключи по-бързо. При разпи-
тите се разбира, че предния ден кучето 
се нахвърлило на друга кошара и убило 
„изимелче“ - млада овца. За свидетел е 
извикан и стопанинът, оставен да се гри-
жи за пчелина – Георги Слатинченин - 
Пчелинджията. Той така и не пожелава 
да се яви на делото.

След дълго изслушване на свидетели, 
съдия Вазов диктува решението си:

„Кучето на Михал 
Първанов да се убие…“

Отделно Пчелинджията трябва да пла-
ти на пострадалия 180 гроша, защото е 
оставил кучето без надзор. Присъдата е 
по Османския наказателен закон, който 
действа няколко години след Освобож-
дението, докато новата държава приеме 
свои закони. И двете страни по делото 
остават доволни от решението, само ня-
кои берковчани недоволстват, че не Ми-
хал ще плаща обезщетението.

Кучето няма възможност да обжалва и 
е подкарано към ешафода. Води го прис-
тавът Гюро Начев, наречен заради кора-
вия си нрав Върли Гюро. На младини той 
е бил хайдутин, после се е сражавал под 
знамената на Джузепе Гарибалди. Ита-
лианците му викали Върли Бюлгаро.

Гюро е бил в редиците и на Първа бъл-
гарска легия, а през 1876 г. минава Дуна-
ва с четата на Ботев.

Приставът е земляк на Вазов, родом е 
от карловското село Кочмаларе. „Начев 
пръв ми пя „Тих бял Дунав". По рано не 
бях чувал мелодията й“, отбелязва авто-
рът на известното стихотворение.

Върли Гюро, който въплъщава изпъл-
нителната власт в Берковица, извежда 
песа край реката. Там с няколко револ-
верни изстрела екзекутира осъдения...

По-късно с това дело от интерес се 
занимава и Алеко Константинов. Като 
млад адвокат му е интересно, защото 
съдът стоварва наказание на кучето.

За тази история самият Вазов не пише 
разказ, както за други случки от Берков-
ския край. Тя е достигнала до нас от до-
кументи и спомени на съвременници.

Сюжетът с делото за кучето е използ-
ван от художничката Селма Тодорова 
в нейната картина „Право седи, криво 
съди, млад кадия“. На платното е изобра-
зен младият председател на съда Иван 
Вазов, пострадалият Еленко, както и са-
мото подивяло куче.

За добро или за лошо, и днес продъл-
жават споровете трябва ли агресивни 
кучета да се убиват или единствено сто-
паните носят вина...

Как Иван Вазов осъди на смърт 
куче, отнело 21 живота
XКучето нямало възможност да обжалва и е подкарано към ешафода от пристава Гюро Начев

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Картината на Селма Тодорова, изобразяваща заседанието по делото.

https://www.russianschool.com/


3 - 9 февруари 2021 г. 49

http://lawjtchicago.com/


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

3 - 9 февруари 2021 г.50

XИзвестни нейни „обитатели“ са кактус агаве на над 2000 г. и красива водна лилия

Уникална градина спасила 
хиляди от сигурна смърт

АНИТА ХРИСТОВА

Б
ило началото на 17-и век и 
в света върлувала черната 
чума. Тя не отминала и Холан-
дия, където хиляди засегна-
ти потърсили спасение в Ам-

стердам. Това довело до пренаселване и 
затваряне на манастирите, сред основ-

ните задачи на които било и отглежда-
нето на билки за лечение на заразата.

Отчаяните лекари обаче спешно има-
ли нужда от решение на проблема къде 
да отглеждат лековити растения, докато 
хиляди измирали от болестта, наречена 
„черната смърт“. Решението на пробле-
ма се оказала Hortus Botanicus.

Създадена през 1638 г., ботаниче-
ската градина на Амстердам – Hortus 
Botanicus Amsterdam, е една от най-ста-
рите,

които все още съществуват
Титлата „най-стара“ обаче се дели 

между ботаническата градина на Пиза - 
създадена през 1544 г., и ботаническата 
градина на Падуа от 1545 г.

Технически това дори не е най-стара-

та ботаническа градина в Нидерландия 
– тази титла носи градината в Лайден. 
Въпреки всичко това Hortus Botanicus 
Amsterdam има уникални неща за показ-
ване, които ще развълнуват много люби-
телите на растенията.

Първоначално известна като Hortus 
Medicus, в градината се отглеждали ме-
дицински болки, пише Atlas Obscura. 
През 1682 г. холандската Източноиндий-
ска компания я снабдила

с много редки 
и екзотични растения

които никога не били виждани в тази 
част на света.

Впечатляващата колекция от цикасо-
ви растения в Палмовата къща съдър-
жа някои удивителни растения, издън-

ки от прочутото Цикадно дърво на Ууд 
в Южна Африка.

Други известни нейни „обитатели“ 
са кактус агаве на над 2000 години, ид-
ващ от времето на Римската империя, и 
„Виктория амазоника“ – красива водна 
лилия, наскоро навършила 150 г. Всяка 
вечер по залез в сезона на цъфтежа Вик-
тория

разтваря белите си 
листчета

десетилетие след десетилетие.
Растенията с кафе арабика в гради-

ната се считат за „родители“ на 74% от 
кафето, което се отглежда в Северна и 
Южна Америка.

Криволичещите пътеки и шестоъгъл-
ният павилион са само някои от отличи-
телните черти на градината, които раз-
криват нейната истинска прелест. Тя е 
и чудесно място за бягство от шумните 
улици на Амстердам и дестинация, за-
дължителна за любителите на растения 
от целия свят.Дървото на Ууд Лилия Виктория

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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С
транджанският край - един 
приказен свят, в който гос-
подстват тишината и пре-
лестта. Богатото културно-
историческо наследство и 

невероятната природа създават пре-
красни възможности за развитието на 
планински, екологичен и културен ту-
ризъм. Тук е единственото място в Евро-
па, където расте зелениката - символът 
на планината, а има и много живописни 
кътчета, където можете да се наслажда-
вате на почивка сред дебрите на про-
хладните планински гори.

Село Бяла вода е разположено в под-
ножието на връх Босна, над един от при-
тоците на река Младежка. Старото му 
име е Конак. Тук имало построени кона-
ци, в които отсядали да нощуват пъту-
ващите от Бургас за Виза и Цариград и 
обратно. Следи от стар римски път обяс-
няват и произхода на името. Името Бяла 
вода селото получава през 1951 г.

Легенда разказва, че в близката мест-
ност Марино селище са

били изтребвани богомили
от Западна Европа, Русия и България. 
Част от тях били превозвани с кораби, 
натикани в клетки така, както се транс-
портират животни. Плавателните съдове 
спирали до Царево. Друга част, навър-
зани в групи по стотина, били довежда-
ни пешком до лобното място. Жертви-
те били обезглавявани в гъстата гора на 
Странджа, а телата изхвърляни в дерето 
на пълноводна река. Днес реката е пре-
съхнала, но водата под нея не спира. Де-
сетилетия тогава тя течала кървава.

Жителите на Бяла вода и днес не знаят 

каква точно е била историята, но се къл-
нат, че

там са ставали 
странни явления

Изградили параклис и го нарекли на 
името на светеца закрилник Иван Рил-
ски. Дърветата отпред не били отсечени 
- те символизират водачите от вътреш-
ния кръг на посветените богомили.

Мястото около параклиса е заредено 
с особена енергия. Наскоро там бликна 
извор със сивкаво-белезникава вода. 
Може би това потвърждава и древното 
име на самото село - Бяла вода. Местни-
те твърдят, че изворът е лековит.

Достатъчно е човек да остане малко 
време тук, за да усети в тялото си нова 
жизнена сила.

За деня на св. Иван Рилски - 19 октом-
ври, манастирчето събира многобройни 
богомолци. Идват и хора от по-далечни 
места, както и болни, с надежда да се из-
лекуват.

Интересът към мястото расте, защото 
тук по всяко време на годината стават 
странни неща. Нощем от небето слизат 
светли кълба, в снега ходят змии, а све-
щите не гаснат от пронизващия зимен 
вятър.

Живописните околности са

привлекли древните 
обитатели

на тези земи. Преди 400-500 г. хората се 
заселват в местността Сарджово, на око-
ло 4 км от сегашното селище. Тъй като 
населението често боледувало, а и чер-
кезите извършвали набези, решават да 
се преместят. Една част от тях основа-
ват село Калово, а друга - село Конак. 

При изселването си развалили черквата 
и със същия материал изграждат черква 
на новото място.

От занаятите, с които се е препитава-
ло населението от години, са се запази-
ли тъкачество, предачество, терзийство.

Черквата в селото, която носи името 
„Св. Илия“, е обявена за архитектурен па-
метник. В бургаския археологически му-
зей се съхранява оброчен надпис на Хе-
ракъл, който в миналото е бил вграден в 
черквата. Древният герой е бил едно от 
любимите божества на

римските войници 
от тракийски произход

Черквата датира от ХVІІІ в. В нея има 
скрита абсида, ниска е, със силно издъл-
жени пропорции. Зидовете й са от ломен 
камък, споени с кал. През 1918 г. черк-
вата претърпява основен ремонт – кор-
пусът е скъсен, отворени са прозорци. 
Покривната конструкция впечатлява с 
това, че дървеният материал е сглобен 
без гвоздеи. Там има и украса от груба 
дърворезба.

В черквата вместо олтарна маса е по-
ставен четиристранен жертвеник без 

следи от надпис. Близо до иконостаса, 
на пода, има фрагмент от хромел. По-
дът е застлан с антични тухли – плоски, 
с квадратна форма. Подобни тухли и ке-
рамични фрагменти се откриват в мест-
ността Марино селище.

Красота за очите си може да открие-
те и в близката пещера Еленина дупка. 
За нея се носи легенда, че когато моми-
те са играли на хорото, се появила сил-

на вихрушка и задигнала хубавата мома 
Елена. След време са намерили плитките 
й около пещерата, откъдето тя носи име-
то си. Преданието говори, че змей отвля-
къл хубавицата.

И до днес в Странджа се намират раз-
казвачи на чудни истории, които се къл-
нат, че са виждали истинско самодив-
ско хоро да се вие около мистериозните 
долмени.

Откритите в района на селото надписи 
пък сочат, че тук е имало светилище на 
Зевс, Хера и Херакъл.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XОткритите в района на селото надписи пък сочат, че тук е имало светиня на Зевс, Хера и Херакъл

Бяла вода: Светилището 
с особена енергия

На 19 октомври „Св. Иван Рилски“ събира многобройни богомолци с надежда за здраве.
Мястото около параклиса е заредено с особена 
енергия.

Пещерата „Еленина дупка“

Сн. strandja_park
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Еколози установиха, че разпространение-
то на американския храст мескит в Етиопия 
значително е намалило достъпа до прясна 

вода на местното население, домашните животни 
и растения, както и на представителите на дивата 
фауна и флора.

От появата си през 80-те години в региона Афар 
тези растения вече са обхванали 1,2 млн. хектара 
земи в Етиопия и други страни в Африка. Възмож-
но е растението да се превърна в една от най-го-
лемите заплахи за живота на хората.

Храстът няма естествени врагове в Африка и се 
разпространява много бързо в Африка.

Разпространението му засилва епидемията от 
малария в страната, защото това растение може 
постоянно да снабдява комарите със захари.

Бутилка шотланско уиски „Глен Грант“ на 72 
години бе продадена на търг в Хонконг за 
$54 300.

„Глен Грант“ от 1948 г. се предлага за първи път 
на търг. Продаденото уиски е с номер 88 от общо 
290 декантера, бутилирани от „Гордън енд Мак-
фейл“.

Питието, което е най-старото от дестилерия 
„Глен Грант“, е в кристален декантер от „Даринг-
тън кристал“.

Въпреки икономическата несигурност, интере-
сът към редките уискита остава висок. В сравне-
ние с други инвестиционни стоки, колекционер-
ското уиски се справя добре през последните 
десет години с четирикратно увеличение на це-
ните.

На търга е предложено още 35-годишно япон-
ско уиски хибики в керамичен декантер „Кутани“, 
което се продаде за $48 000.

Деми Мур шокира феновете си 
със странен вид

Деми Мур е известна като една от най-
красивите жени в света. Актрисата ви-
наги се е отличавала, но съвсем скоро 

успя да шокира хиляди фенове благодаре-
ние на доста странния си нов външен вид, 
който дебютира на ревю по време на Па-
рижката седмица на модата.

В Инстаграм Деми сподели видео от ре-
вюто на „Фенди“, като в поста е отбелязала, 
че за нея е „сбъдната детска мечта“ да дефи-
лира по този подиум.

58-годишната актриса откри модното съ-
битие, облечена с красив копринен тоалет, 
а част от аксесоарите са дълги обеци с гео-
метрични форми.

Не облеклото обаче привлече внимани-
ето, а нейното лице, което излъчва стро-
гост, забелязва се с просто око, че скулите 
са силно подчертани, както и има промяна 
във формата на устните.

Дакота и Крис Мартин с дом за 
$12,5 млн.

За $54 000 продадоха 
шотландско уиски на 72 г.

Известната американска актри-
са Дакота Джонсън от фил-
ма „Петдесет нюанса сиво“ и 

фронтменът на британската група 
„Колдплей“ Крис Мартин си купиха 
вила в Малибу за $12,5 млн.

Влюбената звездна двойка се реши 
да се сдобие с общо жилище след 
3-годишна връзка. Недвижимостта 
беше предложена за продажба през 
месец юли 2020 г. и тогава собствени-
ците й обявиха цена от $14 млн.

Документите за покупката Джон-
сън и Мартин са оформили преди ня-
колко месеца. Актрисата и музикан-
тът вече са собственици на луксозна 
двуетажна вила с площ от над 500 кв. 
м.

В нея има 6 спални, 9 бани, мра-
морна кухня и киносалон. В имение-
то има и дом за гости със стая за игри, 
басейн, бар и площадка за барбекю.

Актьорът Тим Робинс  
се развежда

Растение лишило 
етиопците от прясна вода

Актьорът Тим Робинс подаде 
документи за развод от съ-
пругата си Гретаила Бранкузи.

Новината е изненадваща за фе-
новете му, защото той се ожени тай-
но за Гретаила. Двамата се появиха 
за първи път заедно през февруа-
ри 2018 г. на премиерата на сериала 
„Тук и сега“.

Преди това Робинс имаше про-
дължителна връзка със Сюзън Са-
рандън, с която започна да се среща 
в края на 80-те години.

Въпреки че никога не са сключва-
ли брак, двойката беше заедно мал-
ко повече от две десетилетия, като 
се разделиха през 2009 г.

Звездата от филма „Изкуплението 
Шоушенк“ предпочита да пази лич-
ния си живот от чуждото любопит-
ство. Актьорът обаче е казвал, че му 
се иска децата му да наследят про-
фесията му.
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В средата на миналата година стана ясно, че 
Кристен Стюарт ще играе ролята на покой-
ната британска принцеса Даяна във филм, 

посветен на разпадналия й се брак с британския 
престолонаследник принц Чарлз.

Стюарт е известна с участието си в сагата 
„Здрач“, а сега ще е в главната роля на продукци-
ята на чилийския режисьор Пабло Ларейн. Дейст-
вието на филма се развива в рамките на три дни в 
началото на 90-те години, когато принцеса Даяна 
взима решение да се разведе с британския прес-
толонаследник.

Актрисата пусна снимка в социалните мрежи, 
където изглежда досущ като принцеса Даяна.

Заглавието на филма ще е „Спенсър“, каквото е 
моминското име на Даяна.

Парагвайски огнеборци успяха да заловят 
седем каймана, някои с дължина до два ме-
тра, които се разхождаха в ранните часове 

на деня в близост до търговски център в град Ита.
Градът е разположен на около 30 км от столи-

цата Асунсион. Влечугите са успели да избягат по 
някакъв начин от тяхното заграждение. От пуб-
ликуваните в социалните мрежи кадри се виждат 
каймани пред вратите на мола.

Животните били отглеждани в езеро, разпо-
ложено в туристически атракцион. Но поради 
силните валежи напоследък една от стените на 
заграждението рухнала и хищниците избрали 
свободата.

Кайманите са излезли от водата и са се наста-
нили на сухото, за да си починат. За щастие бяг-
ството им е станало през нощта и няма жертви на 
хищниците.

Каймани се разходиха  
край мол в Парагвай

Кристен Стюарт досущ  
като принцеса Даяна

Елиът Пейдж и Ема Портнър  
се развеждат

Приянка Чопра призна:  
Бях жертва на расизъм

Актьорът Елиът Пейдж и Ема 
Портнър се развеждат след 
три години брак. Двойка-

та обяви, че след дълъг размисъл 
е стигнала до трудното решение за 
развод, след като живеят разделени 
от миналото лято. Те ще запазят ува-
жението помежду си и остават близ-
ки приятели.

Пейдж, на 33 г., номинираната за 
„Оскар“ звезда на продукции като 
„Джуно“ и „Академия „Чадър“, из-
вестна като Елън Пейдж, обяви през 
декември, че е трансджендър и ще 
се казва Елиът. Той и хореографката 
Портнър, която е на 26 години, обя-
виха брака си през 2018 г.

Портнър подкрепи Пейдж, когато 
обяви, че е трансджендър в края на 
миналата година.

Когато се ожениха, лично опове-
стиха новината, публикувайки сним-
ка на ръцете си с еднакви халки.

Матю Пери навил Джулия 
Робъртс за „Приятели“
Създателите и сценаристи на сериала 

„Приятели“ се събраха, за да погово-
рят за хитовия епизод The One After 

the Super Bowl, който се излъчва преди 25 
години. Тогава зрителите гледат ситкома 
след Супербол през 1996 година, а в него се 
появява и гост звездата Джулия Робъртс. За 
това гостуване всички трябва да благодарим 
на Матю Пери, който тогава е бил във връз-
ка с актрисата.

„Матю я помоли да участва в сериала“, каз-
ва режисьорът Кевин Брайт. Той добавя, че 
условието на Робъртс било Пери да й на-
пише доклад по квантова физика, което ак-
тьорът явно е направил, защото приятелката 
му се появява на снимачната площадка. Спо-
ред медиите, двамата са се срещали за крат-
ко преди и след епизода.

Актрисата Приянка Чопра го-
вори за ужасяващия тормоз и 
расизъм, които е преживяла в 

гимназията.
На 12-годишна възраст се мести 

да живее в САЩ и започва да посе-
щава гимназия. Но само три години 
по-късно се завръща в Индия пора-
ди расизма и тормоза, които трябва 
да търпи в училище.

38-годишната известна актриса 
споделя в своята автобиографична 
книга, че приема тормоза, който е 
преживяла, изключително лично и 
е искала просто да бъде „невидима“.

Чопра, която сега е омъжена за 
певеца Ник Джонас, припомня ня-
кои от най-ужасяващите коментари, 
които е получавала в училище като 
„Брауни, върни се в страната си!“ и 
„Върни се на слона, с който дойде.“

Когато е на 15 г., решава да се вър-
не в Индия.
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Слуховете за раздялата на Ким 
и Кание Уест се потвърдиха в 
началото на януари, въпре-

ки че двамата започнаха да говорят 
за проблеми във връзката си още 
през лятото.

Тогава напрежението между 
40-годишната риалити звезда и 
43-годишния рапър се увеличи до 
краен предел на фона на прези-
дентската надпревара на изпълни-
теля и публичните му разкрития, 
че е мислил за раздяла с Ким, как-
то и че е могло първата им дъщеря 
да не се появи на бял свят заради 
аборт.

Кардашян се обърна към финан-
совите си консултанти, за да разра-
боти план за развод. Тя е подготвил 

всички финансови активи и имуще-
ство, за да има изгодна сделка за 
всички.

Сега рапърът живее в ранчо в 
Уайоминг, а Ким с децата си - в име-
ние в Лос Анджелис.

Кралица Елизабет II ще отпраз-
нува своя 95-и рожден ден 
през април, но няма никакво 

намерение да се отказва от ролята 
си на монарх.

През последната година се за-
говори, че тя може да се откаже 
от трона, за да го даде в ръцете на 
принц Чарлз. Всички тези слухове 
обаче бяха разбити, след като из-
точник от двореца заяви, че крали-
цата ще остане на власт, колкото се 
може по-дълго. Засега тя се чувства 
добре и има възможност да ръково-
ди делата си.

Елизабет продължава да се гри-
жи сама за своите животни – куче-
то Кенди и няколкото понита, които 
има в конюшнята. По време на изо-
лацията от двореца споделиха ня-
колко кадъра, на които язди в гра-
дината си, като е заменила конете с 
по-ниски понита.

Американски и европейски астрономи за 
пръв път успяха подробно да изучат проце-
са на формиране на планети край най-мал-

ките звезди, чиято маса е от 5 до 10 пъти по-малка 
от тази на Слънцето.

Астрономите са наблюдавали 6 протопланетни 
диска, окръжаващи новородени звезди с край-
но малка маса, които са били открити неотдавна 
в съзвездието Телец. Тези небесни тела са се поя-
вили през последните 2-3 млн. г. Поради тази при-
чина и досега те са обградени от плоски дискове 
от газ и прах, в които теоретично могат да се за-
родят планети.

Засега учените не могат с точност да кажат как 
са се оформили тези светове, но тяхното същест-
вуване е доказателство за протичането на един 
много бърз процес.

Нов вид малариен комар се е появил в аф-
риканските градове, което може да има ка-
тастрофални последици за местното насе-

ление.
Според учените, лаврите на Anopheles 

stephensi – основният вектор на маларийния ко-
мар в Индия, вече са широко разпространени на 
определени територии в Африка

Комарът се появи в Африка преди няколко го-
дини, а сега вече се среща в големи количества в 
резервоарите за вода в градовете в Етиопия и е 
много податлив на местните щамове на малария.

Известно е, че комари, пренасящи малария, се 
размножават в селските райони, но този вид ко-
мар е намерил подслон в градска среда. Той се 
среща в градовете в Етиопия, Судан и Джибути, 
което може да увеличи риска от заразяване.

Астрономи проследиха 
формирането на планети

Кралица Елизабет няма да даде 
трона на принц Чарлз

Кардашян ще дели имуществото 
си с Кание Уест

В Африка се появи  
нов малариен комар

Холзи е бременна  
с първото си дете
Изпълнителката използва про-

фила си в Instagram, за да 
обяви, че очаква първото си 

дете със сценариста Алев Айдин.
В серия от снимки, заснети от фо-

тографа Сам Дамешек, 26-годишна-
та Холзи позира гола, прегърнала 
наедрялото си коремче. „Изненада!“, 
написа тя под фотосите, допълвай-
ки с емотиконки на бебе, бебешко 
шише и дъга.

За романс между двамата се заго-
вори в началото на януари минала-
та година, когато Холзи публикува 
снимка на Айдин. Досега се смята-
ше, че отношенията все още са в ра-
нен стадий.

През 2018 г. изпълнителката при-
зна, че е замразила яйцеклетките си 
заради ендометриоза – болезнено 
състояние, при което тъкан, която 
обикновено е вътре в матката, рас-
те извън нея.
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Карди Би е известна с ексцен-
тричния си външен вид. Тя 
обича да носи екстравагант-

ни тоалети, да сменя перуки в раз-
личен цвят и да се снима по бански, 
без да се срамува от тялото си. Що 
се отнася до грим, рядко ще я видим 
без него.

Наскоро обаче рапърката го сва-
ли, за да покаже на феновете си, че 
има проблемно акне.

Певицата дори помоли фенове-
те си за съвет, защото не може да се 
справи с него. По думите й, дори ес-
тествените масла дразнят кожата й 
и тя получава сърбеж.

„Не знам дали причината се крие 
във възрастта или пък липсата на 
вода Напоследък имам пъпки и ли-
цето ми е изключително сухо“, казва 
изпълнителката, според която про-
дуктите, които ползва, не й действат.

Физик твърди, че космическият обект Оуму-
амуа, който премина през 2017 г. през 
Слънчевата система, е „първият признак 

за интелигентен извънземен живот“.

Приличащият на пура космически обект раз-
вълнува астрономите и мнозина го приписаха на 
извънземен интелект. Ави Льоб, който ръководи 
катедрата по астрономия в Харвардския универ-
ситет, е пламенен защитник на тази идея, която 
развива в книга, публикувана по цял свят.

„Ако имам право, това ще е най-голямото от-
критие в историята на човечеството“, заявява той.

Ави Льоб е специалист по черни дупки. В книга 
той се връща към откриването на Оумуамуа през 
октомври 2017 г. Космическият обект е с дължина 
400 м и широчина 40 м.

Физик твърди, че през 2017 г. 
е открит извънземен живот

Камбоджански учени са открили патоген, 
съвпадащ по структура с коронавируса, на 
92,6% в образци, съхранявани в лаборато-

рия от 2010 г.
В хода на изследванията на природата на новия 

коронавирус специалистите от лабораторията на 
института „Пастьор“ в Пном Пен са се натъкнали 
в образци, взети от подковоноси прилепи през 
2010 г., на два вируса, които съвпадат на 92,6% 
със SARS-CoV-2, предизвикващ Ковид-19.

Пробите били взети от споменатите бозайници 
в североизточната част на Камбоджа. Това е най-
близкият до SARS-CoV-2 образец на патогена, от-
криван извън пределите на Китай.

Сред известните вируси с най-голямо сходство 
със SARS-CoV-2 - 96,2% - e патоген, открит в при-
лепи от провинция Юнан в югозападната част на 
Китай.

Американската певица Били 
Айлиш в интервю за сп. „Ва-
райъти“ разказа за здравни-

те проблеми, които са възникнали 
при нея след приема на хапчета за 
отслабване.

На 13-годишна възраст тя се за-
нимавала с танци. Но педагозите я 
упрекнали, че е прекалено корпу-
лентна за професионална танцова 
кариера и за участия в конкурси. То-
гава девойката започнала да гладу-
ва и да пие хапчета за отслабване.

„Бях започнала да нося широки 
дрехи заради тялото си“, доверява 
Айлиш.

Тя така и не могла да се освободи 
от излишните килограми, но заради 
хапчетата бъдещата певица получи-
ла енуреза. Впоследствие Били пре-
минала през дълго лечение и посе-
щавала психотерапевт, за да може 
да приеме себе си такава, каквато е.

Били Айлиш имала проблеми  
с хапчета за отслабване

Откриха патоген от 2010 г.  
с вируса на COVID-19

Карди Би страда от акне

Парис Хилтън иска близнаци  
от ин витро
Парис Хилтън, която в среда-

та на февруари ще стане на 
40 години, е започнала да по-

сещава репродуктивни специали-
сти, за да се възползва от метода ин 
витро. Звездата се надява скоро да 
зачене с близнаци.

Известната актриса, певица и ма-
некенка била посъветвана от Ким 
Кардашян, с която са много близки, 
да не чака, а да се подложи на сти-
мулация и по този начин да роди не 
едно, а две деца.

Освен че няма търпение да мине 
под венчило със своя годеник Кар-
тър Реум, Хилтън вече иска по-ско-
ро да стане майка. По думите й, два-
мата отдавна вече мислят за деца.

По думите на 39-годишната звез-
да, досега тя е търсила подходя-
щия човек, но вече го има до себе 
си и може спокойно да отвори нова 
страница в живота си.
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Н
а планетата има едно мяс-
то, където човек може да 
усети истинската зима и ис-
тинското лято в цялата им 
пълнота. Там декември и 

януари градусите падат до минус 41.5ºC, 
а през летните месеци надвишават 30 
градуса.

Това е град Якутск, разположен на 
около 450 км южно от Полярния кръг, 
столицата на република Саха (Якутия) в 
Русия.

Според преброяването от 2010 г. в 
него живеят 269 601 души, но се смята, 
че в наши дни тази цифра е нараснала 
поне до 300 000 души, разказват World 
Atlas и Pro�t.bg.

Якутск служи като пристанище на 
река Лена, което е една от основните 
му функции. Обслужва се от две лети-
ща - Якутск и Маган. Градът може да се 
похвали и с това, че е сред най-големите 
доставчици на диаманти в света.

Това е най-големият град, който се на-
мира в така наречената зона на вечна 
замръзналост.

Средната годишна температура в на-
селеното място е от - 8.8 градуса, но 
през зимата стойностите на термоме-
трите често падат под -40ºC. Лятото, 
макар и кратко, е доста топло - с тем-
ператури над 30 градуса. Разликата в 
сезонната температура в Якутск е най-
голямата в света.

Декември и януари са изключително 
студени, регистриращи средни темпе-
ратури съответно от -40.4ºC и -41.5ºC. 
Най-ниската температура, регистрира-
на някога в Якутск, е -64,4°C на 5 февру-
ари 1891 г.

Среда на живот
По-голямата част от Якутск е покрита 

със снежна гора, наричана тайга. Голя-
ма част от терена е планински. Флора-
та и фауната в Якутск са запазили своята 
чистота без намеса от човешка страна.

Тайгата е дом на смърч, бор, кедър, 
бреза. Няколко цветя са ендемични за 
него, например Lilium pensylvanicum.

Земите в Якутия обитават няколко 
породи елени, мечки, моржове и дру-

ги животни. Реките са богати на риба. В 
Якутск има около 250 вида птици, като 
това е единственият град с благоприят-
ни местообитания за сибирския черен 
жерав и чайката.

Туризъм
Местните жители са много приятел-

ски настроени, като се грижат посетите-

лите да не излизат на студа незащитени. 
Якутск влиза в полезрението на тури-
стите най-вече с титлата си за най-сту-
ден град в света.

В Якутск има и какво друго да се види, 
като се започне от красивата му приро-
да. Няколко музея показват историята 
на страната и нейните жители, но най-
голям интерес за туристите представля-
ват криогенните музеи, в които се съхра-
няват предмети от ледниковия период.

Основният елемент на тази експози-
ция е главата на вълнест мамут, която се 
транспортира до различни музеи в ре-
гиона в зависимост от туристическия 
сезон.

Заплахи
Градът е изправен пред много запла-

хи за екосистемата, предизвикани от 
човека. Изсичането на дървета в цели 
области е сериозен проблем. Има и за-
мърсяване на водата, почвата и въздуха, 
причинено от топенето на никел в град 
Норилск.

Туристическите лагери също произ-
веждат много течни отпадъци, които 
вредят на екосистемата. Тайгата е из-
ползвана за сондажи, които изискват 
разчистване на земята за инфраструкту-
ра и пътища.

Живот на -40ºC:  
Най-студеното  
място на планетата
XТам температурите са падали и 

до минус 64,4 градуса по Целзий

Сн.: Wiki travel

Сн.: Flickr

Якутск през лятото. Североизточният федерален университет. 

Сн.: Wikipedia Сн.: Wikipedia
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