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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма
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Затвор за българина, 
откраднал 8 коли от 
завода на Volkswagen

Колко пари 
притежава средно 
американецът

Бизнесът с 
жилища под наем 
в САЩ се пропуква » на 19 » на 21

Единадесет 
българи 
останаха 
завинаги на 
осемхилядниците » на 28 - 29
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Планът 
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Пари за храна, 
за да няма 
повече гладни

» на 17

» на 11

Гала от 
Димитровград  
срещу Google 
Assistant » на 22

ЦИК публикува формуляра  
за гласуване от чужбина » на 8

» на 37

Мария 
Бакалова 
и останалите 
българи 
в Холивуд

BG VOICE на 10:  1,3 млн. души 
посетиха сайта ни през януари
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Във вторник започна безпрецедент-
ният втори импийчмънт срещу Доналд 
Тръмп. Никога досега в над 200-годиш-
ната история на Съединените щати не 
е имало президент, подлаган два пъти 
на импийчмънт. А това се случва, след 
като е приключил единственият мандат 
на Тръмп. Но никога и преди това пре-
зидент и неговите поддръжници не са 
се опитвали насилствено да отхвърлят 
резултатите от честни и справедливи 
избори каквито бяха тези - потвърдено 
от министерството на правосъдието на 
Тръмп, неговата агенция по киберсигур-
ност и над 60 съдилища в цялата стра-
на, включително и по две дела във Вър-
ховния съд. Както казаха прокурорите 
- престъпленията на бившия президент 
нямат давност от 20 януари.

Неизлъчвани кадри показват ужаса на 
този ден, на който аз лично станах сви-
детел на стъпалата на Капитолия. Без-
прецедентният опит да се спре серти-
фицирането на изборните резултати ще 
остане в историята с поне 7 жертви, сто-
тици ранени и тъжната му абсурдност.

Прокурорите срещу Тръмп в Конгреса 
показаха нови видеа и твърдят, че бун-
товниците биха убили тогавашния вице-
президент Майк Пенс и председателя на 
Камарата на представителите Нанси Пе-
лоси, ако са имали тази възможност.

Първите 4 часа на импийчмънта бяха 
посветени на спора дали въобще е кон-
ституционно да се провежда такава 
процедура срещу вече бивш президент. 
Мнението на повечето юристи е поло-
жително, както и прецедентите в мина-
лото с други федерални служители на 
изборни позиции. В крайна сметка шес-
тима републиканци се присъединиха 
към 50-те демократи и така делото за-
почна по същество.

По-големият въпрос обаче е струва 
ли си импийчмънт на президент, загу-
бил изборите и без никакво политиче-
ско бъдеще?

Най-краткият отговор е - да. Всеки 

трябва да носи отговорност за своите 
постъпки и никой не е над закона. Този 
импийчмънт е ясен сигнал, че опитът 
да се отхвърли демократично избрано-
то управление на САЩ няма да бъде то-
лерирано сега или никога в бъдеще. В 
по-прагматичен план - успешен импий-
чмънт в Сената ще даде възможност за 
забрана на Доналд Тръмп да се канди-
датира за каквито и да е бъдещи пуб-
лични постове, най-вече за президент. 
И де юре ще сложи край на политиче-
ската му кариера, която така или ина-
че вече приключи. Ще приключи и по-
литическият бранд „Тръмп“, зад който 
мислят да се строят някои от неговите 
деца, зетьове и други роднини, които 
без никакъв държавнически опит бяха 
назначени на ключови позиции в адми-
нистрацията.

Разбира се, импийчмънтът подсилва 
политическото разделение в САЩ. Из-
борът обаче е между принципите и по-
литическия реализъм.

Конгресът има задължението да кове 
законите, но и да надзирава останали-
те власти в изпълнението им, най-вече 
президента. Така е по Конституция. Теж-
ките провинения на президента се раз-
глеждат именно в Конгреса чрез импий-
чмънт.

Това са принципите. Политическите 
сметки са друго. Ролята на политиците 
и от двете партии е да убедят поддръж-
ниците на Доналд Тръмп, че са допус-
нали колосална грешка, опитвайки се 
да дадат власт на човек като него. И ма-
кар че импийчмънтът няма да направи 
това, дори напротив, е правилната крач-
ка - защото всеки трябва да носи своята 
отговорност и последствия за думите и 
действията си, независимо какво рабо-
ти.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Вторият импийчмънт на 
Тръмп - труден, но нужен

https://www.globalbash.com
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Б
ългарски активи за над 1 
млрд. лв. се намират в Люк-
сембург. Те се свързват с над 
100 лица, имащи български 
паспорти, както и с десетки 

чужденци, които живеят в България.
Това разкрива международно жур-

налистическо разследване с българ-
ски партньор „Биволъ". Проучването 
OpenLux е водено от известния френ-
ски вестник Le Monde, който работи с 
десет медийни партньора в продълже-
ние на повече от година. Разследването 
разкрива 

55 000 офшорни компании 
от целия свят

управляващи активи на стойност най-
малко 6 трилиона евро. „Биволъ“ е бъл-
гарският партньор в проекта и проучи 
над 500 милиона евро активи на бъл-
гарски собственици в над 250 фирми.

Сред българите, които държат пари-
те си в Люксембург, са някои от най-бо-
гатите хора в страната, чието благосъ-
стояние се натрупва в тъмните години 
на прехода. Близки на високопоставе-

ни магистрати и свързани с управле-
нието скандални бизнесмени крият във 
Великото херцогство богатство, което 
не е за показване, или извършват оттам 
операции със силен привкус на пране 
на пари, пише mediapool.

Но освен за обичайните заподозре-
ни, Люксембург е също така финансово 
пристанище за български хай-тек пред-
приемачи и индустриалци, в чийто биз-
нес на пръв поглед няма нищо скрито и 
срамно. Дали това е така и при плаща-

нето на данъците, предстои да узнаем.
„Биволъ“ обещава в следващите дни 

и седмици да представи най-ярките 
случаи.

Сред собствениците на активи в Люк-
сембург има представители на целия 
свят. Милиардери, мултинационални 
гиганти, спортисти, художници, висо-
копоставени политици, а дори кралски 
семейства са сред създателите на фан-
томни компании без офиси или служи-
тели.

Стотици мултинационални компании 
като LVMH, Kering, Altice, P�zer, Amazon 
са отворили там финансови филиали. 
Тайгър Уудс, Кристиано Роналдо, Шаки-
ра и кралят на Бахрейн са само приме-
ри за световни знаменитости, които уп-
равляват парите си оттам.

Разследването „OpenLux“ 

разкрива и съмнителни 
средства, 

за които се подозира, че идват от прес-
тъпни дейности или са свързани с 
престъпници, разследвани от съда. Там 
са инкорпорирани компании, свързани 
с италианската мафия, Ндрангета и ру-
ската мафия. крайнодясната партия на 
Италия – Лигата, която крие в Люксем-
бург джакпот, който се издирва от вене-
цуелските власти.

Малката и богата европейска дър-
жава привлича богатите със своя ви-
сококачествен финансов инженеринг, 
финансови разпоредби, съобразени с 
бизнеса, лесен и пряк достъп до инсти-
туциите на страната и стабилен полити-
чески живот, отбелязва Le Monde.

Над 1 млрд. лв. на българи – 
в офшорки в Люксембург
XСред тях са някои от най-богатите хора в страната, скандални бизнесмени и др.

http://imgtrucking.com
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„Воля“ на Веселин Мареш-
ки и НФСБ на Валери Си-
меонов ще се явят заедно 
на парламентарните избо-
ри на 4 април. Това стана 

ясно след изявление на двамата в пар-
ламента. Новият предизборен съюз ще 
се казва патриотична коалиция „ВОЛЯ и 
НФСБ“.

„Двете партии имаме много общи 
цели. Очакваме да получим подкрепа 
и да участваме в следващото управле-
ние“, каза Марешки на брифинг в пар-
ламента, на който не бе дадена възмож-
ност за журналистически въпроси.

По-рано тази седмица досегашни-
ят коалиционен партньор на НФСБ 
- ВМРО, обяви, че ще участва самос-
тоятелно във вота и така сложи оконча-
телен финал на коалиция „Обединени 
патриоти“, която в момента участва във 
властта. Така НФСБ се оказаха сами два 
месеца преди изборите и побързаха да 
запълнят липсата.

„В момента на криза държавата

има нужда от единение
Ние сме такъв пример – на обедине-

ние върху принципна база“, каза Симе-
онов в сряда.

Двете формации обявиха три основ-
ни приоритета. Първият е повишава-
не доходите на българите, включител-
но увеличение на минималната пенсия. 
На второ място е насърчаването на мал-
кия и среден бизнес. Третият приоритет 
е намаляване на административните те-
жести и борбата с монополите.

НФСБ и „Воля“ имали за приоритет 
и „недопускането на ДПС отново във 
властта, ограничаване на възможността 

да бъде за пореден път балансьор в На-
родното събрание, ограничаването на 
влиянието й като цяло, както и на Тур-

ция.“
Аптекарският бос Марешки отново 

обеща безплатни лекарства за пенсио-

нерите над 65-годишна
възраст, както и за ученици до 18-го-

дишна възраст. Преди дни Марешки 
обяви и друга екзотика – ако не спа-
зи предизборно обещание, да раздава 
5000 лева на човек.

През последните 4 години НФСБ беше 
част от властта, която уж опозиционна-
та „Воля“ често крепеше с гласовете си в 
парламента.

През годините Марешки и Симеонов 
често са си разменяли остри репли-
ки. През 2018 година лидерът на „Воля“ 
дори поиска Валери Симеонов да пода-
де оставка като вицепремиер, след като 
нарече майките на деца с увреждания 
„кресливи жени“ с „уж болни деца". През 
2019 година, когато лидерът на НФСБ 
вече беше се върнал в парламента, Ма-
решки го призова „да се моли на всички 
българи, майки и на Господ да забравят 
и да простят". През март същата година 
конфликтът между двамата се задълбо-
чи. Тогава Симеонов заяви, че Мареш-
ки „не е критерий за политическа мъ-
жественост“. Марешки пък му отвърна, 
че „политически измамници и прости-
тутки нямат място в българския парла-
мент“.

Марешки и Симеонов си 
казаха „да“ предизборно
XПрез годините двамата са се обиждали с 

„измамници“ и „политически проститутки“

Валери СимеоновВеселин Марешки
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BG ТЕЛЕГРАФ
Президентът пита 
КС за парламента

Президентът Румен Радев отправи 
искане до Конституционния съд 
за тълкуване на разпоредби от 

Конституцията, свързани със законода-
телния процес в Народното събрание. 
От пресцентъра на държавния глава 
уточниха, че става дума за противоре-
чива практика при приемането на зако-
ни. Той иска повече яснота за това допустимо ли е да се изменя, допълва или от-
меня закон, приет от Народното събрание, преди да е обнародван или когато е 
върнат за ново обсъждане.

Бебе гигант се роди  
в Пловдив

Бебе с впечатляващи размери - те-
гло 4760 г и дължина 55 см - проп-
лака в „УМБАЛ-Пловдив“. Костадин 

е второ дете за 20-годишната майка Ру-
ска Стоянова от Калояново. Първото 
дете в семейството е момиченце и също 
е родено в бившата Окръжна болница. 
Малкият идва на бял свят след естест-
вено раждане. Първото дете на Руска е 

било с тегло над 3,5 кг, а второто обикновено е по-едро от първото и вероятно 
това е причината Костадин да е толкова голям.

Само PCR тест  
при влизане в България
„Не обмисляме възможност с 

антигенен тест да се влиза 
на територията на страната. 

Единственото към момента решение, 
което е европейско решение, е вли-
зането в България с отрицателен PCR 
тест“. Това обяви здравният минис-
тър Костадин Ангелов. Той съобщи, 
че ваксините започват да идват регу-
лярно в страната и вече има достатъчно количества. Препаратът на „АстраЗене-
ка“ ще бъде прилаган и на пациенти над 55 година и на тези, които са над 65 го-
дини.

София нарасна  
с 80 000 души за 10 г.

В рамките на десет години, меж-
ду 2009 и 2019 г., София е уве-
личила населението си с почти 

80 000 души. Това съобщиха от Ин-
ститута за пазарна икономика. Едно-
временно с това само една област от 
Южна България е успяла да увеличи 
населението си - Кърджали - с около 
3500 човека. Най-големите губещи са 

Пазарджик и Стара Загора, които губят по почти 38 000 души всяка. Причината 
вероятно е в това, че те се намират съответно между Пловдив и София и между 
Бургас и Пловдив.

Температурите падат  
с 25 градуса
За няколко дни температурите в 

България ще паднат с 20-25 гра-
дуса, прогнозираха метеороло-

зи. В началото на седмицата на ня-
кои места в страната термометрите 
показваха 22 градуса, в София темпе-
ратурата достигна 16,1 градуса и така 
подобри рекорд от 1895 г. В края на 
седмицата се очаква рязко застудяване и валежи от сняг. Температурите ще бъ-
дат отрицателни, а на някои места те ще бъдат екстремно ниски - около минус 20 
градуса, сочат прогнозите на метеоролозите.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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П
рогнозите, че изолацията 
заради пандемията ще до-
веде до бум от новородени 
и обръщане на негативна-
та тенденция в България, не 

се оправдаха. За поредна година появи-
лите се на бял свят бебета са по-малко 
от предходната. Макар и с малко, 1,4%, 
техният брой продължава да намалява. 
Това показва анализ на инициативата 
„Индекс на болниците“, който е изготвен 
по данни на НЗОК.

Миналата година ражданията в Бълга-
рия са 53 968 - със 794 по-малко в срав-
нение с 2019 г. Все пак в данните има 
нещо положително - спадът е най-мал-
кият от 2017 г. насам. За сравнение през 
2019 г. има 54 762 раждания - спад от 
1.9% спрямо 2018 г.

Раждания през миналата година в 
България са се извършили в 105 лечеб-
ни заведения, като диспропорциите в 
броя им продължават да са налице. Три-
найсет са болниците, в които има над 
1000 раждания на година. Най-много – 
над 2 хил., са ражданията в четири сто-
лични болници – „Майчин дом“ – 3397, 
„Шейново“ – 2285, „Св. София“ – 2233, 
„Надежда“ – 2045, както и в „Селена“ в 
Пловдив – 2279, и „Проф. Димитър Ста-
матов“ във Варна – 2001.

В други 14 лечебни заведения в стра-
ната

ражданията са дори 
под 100

Най-малко – под 50, са ражданията 
предимно в по-малки общински болни-
ци, като тези в Каварна, Кубрат, Мадан и 
Белоградчик. Освен в подобни отдале-
чени райони обаче, под и около 50 раж-

дания има и в болници в големи област-
ни градове като Хасково и София. Там те 
се извършват в частни клиники.

Процентът на смъртността при раж-
данията се запазва под единица. През 
миналата година той е бил 0.62% срещу 
0.52% през предходната. Смъртността е 
над 1% в 21 лечебни заведения. Най-ви-
сока - над 2 и дори 4 на сто, е смъртност-
та в три болници с малък обем раждания 
– във Видин, Нова Загора и Белоградчик.

През миналата година недоносените 
бебета са намалели с един процентен 
пункт. Делът им е бил 12.37% от всички 
раждания срещу 13.37% през предход-
ната.

И пандемията не помогна  
за бейби бум в България
XИ през 2020 година ражданията 

отново намаляват, сочат данните

- през 2017 г. са 58 237;

- през 2018 г. са 55 796;

- през 2019 г. са 54 762;

- през 2020 г. са 53 968.

Ражданията  
в България

http://imgtrucking.com
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Централната избирателна ко-
мисия публикува електрон-
ния формуляр за гласува-
не на българите зад граница. 
Всеки, който иска да гласува 

на парламентарните избори на 4 април 
и се намира извън пределите на Бълга-
рия, може да подаде заявление на ад-
рес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-
stranata/submit

За да бъде разкрита секция извън 
дипломатическите представителства, 
трябва да бъдат подадени 60 заявления.

Как върви подаването на заявления 
в реално време, може да се следи на 
https://glasuvam.org/parl21r.

В неделя съпредседателят на „Де-
мократична България“ Христо Иванов 
предложи неговата формация да на-
прави безвъзмездно и за броени часове 
формата за ел. регистрация на секции в 
чужбина. А преди 13 дни „Демократична 
България“ пусна писмо до ЦИК, с което 
поиска такава форма за ел. регистрация 
да бъде създадена на уебсайта на ЦИК.

Съединените американски щати вече 
дадоха разрешение на тяхна терито-
рия да се проведе гласуване за българ-
ски парламент. Това съобщи преди дни 

пресцентърът на Външно министерство.
Междувременно стана ясно и че до-

пълнителни секции за гласуване на 4 ап-
рил се готвят и в Канада. От посолство-
то на България в страната стана ясно, 
че по искане на българската общност 
ще бъдат разкрити допълнителни сек-
ции в градовете Квебек, Монреал (Бро-
сар), Вон (в района на Голямо Торонто), 
Едмънтън, Кичънър и Ниагара Фолс. От 
посолството очакват още разрешение 
за откриване на секции в Отава (посол-
ство), Торонто (генерално консулство), 
както и по изключение в градовете 
Брамптън, Калгари, Ванкувър и Монре-
ал – две секции.

„Напомняме, че е особено важно бъл-
гарските граждани да попълват и по-
дават заявления за участие в изборите, 
като включително упоменават мястото 
на секцията, в която биха искали да гла-
суват“, припомниха от мисията на Бълга-
рия.

За разкриване на СИК във всеки от по-
сочените по-горе градове е необходимо 
да бъдат получени не по-малко от 60 из-
биратели, подали заявление по реда на 
чл. 16 от ИК.

Крайният срок 

за подаване на 
заявленията е 9 март 2021 г

(25 дни преди изборния ден).
Освен българите в Америка и Канада, 

и сънародниците ни в много други дър-
жави извън България ще могат да гла-
суват за български парламент. Сред тях 
са Русия, Швеция, Куба, Казахстан, Обе-
динени арабски емирства, Ливан, Ал-
жир, Бразилия, Армения, Латвия, Изра-
ел и др.

ЦИК публикува формуляра  
за гласуване от чужбина

XСАЩ дадоха разрешение за вот на тяхна 
територия, Канада отваря нови секции

https://www.mbglogistics.com/
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Б
ългарите в чужбина могат да 
се възползват от евтина ва-
канция, ако решат да почиват 
в Родината. Това става ясно от 
инициативи на български ин-

ституции, насочени към сънародниците 
ни зад граница.

Българската хотелиерска и ресторан-
тьорска асоциация (БХРА) стартира кам-
пания „Очакваме ви у дома“ в партньор-
ство с българските общности и клубове 
зад граница. Хотели, заведения, магази-
ни и други търговски обекти ще предос-
тавят специални отстъпки от цената на 
своите услуги и продукти на сънародни-
ците ни зад граница.

Идеята е подкрепена и от министер-
ството на туризма.

„Министерство на туризма привет-
ства Вашата инициатива да покажете на 
българите зад граница, че

не са забравени и са важни
за страната ни. В тази безпрецедентна 
криза е изключително важно да привле-
чем сънародниците ни като очаквани и 
желани туристи“, гласи писмо на турис-

тическото ведомство до БХРА, подписа-
но от зам.-министъра на туризма Ирена 

Георгиева.
Всички клубове, сдружения и общно-

сти на българи ще могат да заявят карти 
от партньорската програма за лоялност 
на БХРА, които им дават право на нама-
ленията. Картите са безплатни, заплаща 
се единствено еднократна такса за про-
извеждането на самата пластика. 

Предлаганите от хотели, ресторанти, 
механи, къщи за гости, магазини за тех-
ника, бензиностанции и други обекти, 
членове на БХРА и партньори на органи-
зацията намаления са в размер до 50% 
от редовните цени, стана ясно от обяс-
ненията около старта на кампанията.

Според представители на Българска-
та хотелиерска и ресторантьорска асо-
циация „Очакваме ви у дома“ ще бъде 
полезна на сънародниците ни зад гра-
ница, като ще им предостави още една 
причина да почиват в България и да 
опознаят нейните красоти.

До по-голямата част от българските 
общности в чужбина вече са изпрате-
ни уведомителни писма – всички жела-
ещи сдружения могат да се включат в 
кампанията и да заявят своите карти за 
отстъпка, като изпратят email на адрес 
o�ce@bhra-bg.org

XХотели, ресторанти, бензиностанции и др. ще дават до 50% отстъпки

Оферта към българите в чужбина: 
Ваканция на половин цена

Сн.: БТА
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С
ъдия от Ню Йорк отложи 
произнасянето на присъда-
та на един от обвиняемите 
по делото срещу българска-
та криптокралица Ружа Игна-

това. Гилбърт Армента, смятан за любов-
ник на българката, е получил отсрочка 
от 60 дни. Това става с разрешение на 
съдия Едуардо Рамос, който води делото 
в Ню Йорк. То е срещу Ружа, брат й Кон-
стантин, адвоката й Марк Скот, Гилбърт 
Армента и още двама от босовете на фи-
нансовата пирамида OneCoin, в която 
потъват близо 4 млрд. долара на около 
три милиона вложители от цял свят.

До отлагането се е стигнало заради ис-
кания на адвокатите на Армента, става 
ясно от документи по делото. Защитни-
ците са пожелали да им бъде дадено до-
пълнително време заради дискусионни 
въпроси.

Според американски юристи над 60 
години лишаване от свобода е наказани-
ето, което може да получи любовникът 
на Ружа, пише „България днес“. Армента 
вече бе признат за виновен по повдигна-
тите три обвинения, но въпросът сега е 

какъв ще бъде размерът на присъдата, 
която се очаква да му бъде наложена от 
съда в Ню Йорк в края на март. Много е 
възможно магистратите

да не бъдат особено сурови
в решението си, тъй като обвиненият 
Гилбърт Армента се е съгласил да съ-
трудничи на разследването, сочат някои 

от прогнозите.
„През 2015 г. започнах да правя биз-

нес с OneCoin чрез моята компания. Раз-
брах, че OneCoin прави фалшиви изя-
вления, за да накара хората да купуват 
пакети OneCoin или да попречат на хо-
рата, закупили тези пакети, да търсят 
парите си обратно. След като знам това, 
продължавам да правя неща, за да под-

помагам OneCoin бизнеса, като напри-
мер чрез координиране на откриването 
на нови сметки за OneCoin за получава-
не на средства на клиенти, включително 
прехвърляне на пари чрез съответните 
банкови сметки в Ню Йорк“, обяснява в 
показанията си Армента. Според наблю-
датели на съдебния казус много е въз-
можно, но все още не е ясно дали и лю-
бовникът на Ружа ще получи закрила 
срещу показанията си, каквато бе дадена 
на нейния брат Константин. Подробнос-
ти около Армента и връзката му с Ружа 
станаха публично известни от показани-
ята на Константин, който вече близо го-
дина е в Програмата за защита на свиде-
тели и въпреки това също чака присъда 
за дейността си във финансовата схема 
OneCoin. Произнасянето на съда по не-
говия казус също бе отложено и се очак-
ва през април.

От показанията на Константин пред 
съда става ясно, че Ружа е била мно-
го влюбена в Армента, но от подслушан 
разговор разбрала, че той я е предал и 
сътрудничи на ФБР. Малко след това тя 
изчезва.

Отложиха присъда по 
делото „Ружа“ в Ню Йорк
XСъдия даде отсрочка от 60 дни за любовника на българката Гилбърт Алберта

Кадър: Youtube

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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Б
ългаринът, откраднал осем 
чисто нови коли от завода на 
Volkswagen в Германия, бе 
осъден. На 5 февруари Ок-
ръжният съд във Волфсбург 

постанови присъдата. Подсъдимият 
трябва да излежи две години и осем ме-
сеца за кражбата.

Централата на завода във Волфсбург 
винаги е била за пример. Дори сега, по 
време на пандемията, когато маските 
станаха задължителни, охраната на за-
вода затегна контрола. Дори пресата 
наскоро приветства добрата му рабо-
та, като подчерта, че делът на служите-
лите на VW без защитни маски е само 
0,4%, пише сайтът „Меркур“, цитиран от 
БГНЕС.

Оказа се обаче, че отделът невинаги е 
бил толкова ефективен. Очевидно охра-
ната не е обръщала достатъчно внима-
ние на лъскавите автомобили. Бегъл по-
глед към статистиката показва, че само 
между 2016 и 2018 г. са откраднати

общо 70 чисто 
нови автомобила

на обща стойност три милиона евро – 
директно от помещенията при канала 
Мителланд. 8 от тях са задигнати от бъл-
гарина.

Лесно или трудно е било това, ста-
ва ясно от процеса в окръжния съд във 
Волфсбург. Прокуратурата обвини бъл-

гарина, че през октомври 2018 г. е от-
краднал общо осем нови автомобила от 
завода. Според разследващите органи 
извършителят е бил необичайно нагъл.

По данни на разследването, мъжът е 
от Перник, България. От Окръжния съд 
в Перник потвърдиха за случая пред 
BG VOICE. Те уточниха, че по искане на 
окръжната прокуратура в Перник мъ-

жът е бил екстрадиран в Германия, коя-
то е била издала Европейска заповед за 
арест.

На 9 октомври 2018 г. той е преминал 
необезпокоявано през вратите на заво-
да с празен автовоз, който е вкарал в зо-
ната за товарене.

Според обвинението 32-годишният 
мъж е натоварил три автомобила „Golf“ 
и пет „Tiguan“ и се е отправил безпрепят-
ствено към България.

Само няколко седмици по-късно се-
дем от осемте автомобила са регистри-
рани в София-област. Твърди се, че шо-
фьорът на камиона е запазил за себе си 
последния чисто нов Golf.

Подчертава се, че при операцията мъ-
жът очевидно се е възползвал от

небрежните проверки 
за сигурност

в завода във Волфсбург и не са му поис-
кани предварително никакви докумен-
ти на влизане.

Освен това мъжът очевидно е бил за-

познат със стандартните фабрични про-
цедури по това време. След последната 
проверка на превозните средства се из-
дава стикер с всички важни данни като 
номер на шасито или дестинация за дос-
тавка. След това автомобилите се парки-
рат на товарните отсеци – обикновено 
на групи от осем, колкото се побират в 
автовоза.

За да се улесни транспортирането, 
ключовете се оставят на таблото. Шо-
фьорите, които товарят колите, скани-
рат стикера на предното стъкло и при 
напускане представят списъка с товара 
на служителите по сигурността. В случая 
с откраднатите автомобили, шофьорът 
очевидно е измамил инспекторите на 
изхода със стари товарни списъци.

Разследването започна, след като ло-
гистите на VW вдигнаха тревога. Те забе-
лязаха, че от помещенията са изчезнали 
безследно чисто нови коли. Благодаре-
ние на записите от камерите за наблю-
дение, самоличността на извършителя 
беше установена.

XПо данни на разследването мъжът е от Перник, а кражбата е от 2018 година

Затвор за българина, откраднал 
8 коли от завода на Volkswagen

Сн.: Flickr

Заводът във Волфсбург

Сн.: Flickr
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П
резидентът Джо Байдън 
представи плана си за спеш-
на икономическа помощ за 
американците, пострадали 
тежко от ограниченията по 

време на пандемията от коронавирус.
Той предвижда пари за храна и хра-

нителни стоки, за да няма повече глад-
ни хора, каза държавният глава. Той из-
рази надежда, че републиканците ще го 
подкрепят.

Планът предвижда и застраховката 
срещу безработица, която изтича на 13 
март тази година, да бъде удължена до 
края на септември.

„Макар да се радваме за всеки, който 
си е намерил работа и получава запла-
та, ясно е, че икономиката ни все още е 
в беда“, каза още Байдън. Той съобщи, че 
за последния месец има само 6 хиляди 
нови работни места в частния сектор в 
страната. Като цяло има нови 49 хиляди 
работни места. Президентът припомни, 
че в Америка има над 10 милиона без-
работни, 4 милиона души са били без 
работа за 6 или повече месеца, а два и 
половина милиона жени са били прину-
дени да напуснат трудовия пазар.

Според статистиката, изнесена от пре-
зидента, 15 милиона американци бавят 
плащането на наемите си. „24 милиона 
възрастни и 12 милиона деца

буквално нямат 
достатъчно храна

Това не са демократи или републикан-
ци – това са американци. И те страдат, 
те страдат не заради нещо, което са на-
правили, не страдат по собствена вина“, 
каза още Байдън.

Той обясни, че все още много неща за-

висят от вируса и той все още предиз-
виква хаос в икономиката на САЩ.

„Все още сме в разгара на тази панде-
мия. Всъщност, януари беше най-смър-
тоносният месец от цялата пандемия. 
Изгубихме почти 100 хиляди живота“, 
каза президентът.

Той допълни, че има хора в Конгреса, 
които смятат, че е направено достатъчно 
за справянето с кризата в страната. Дру-
ги пък вярват, че ситуацията се подобря-
ва и може да не се прави нищо. Байдън 
обаче беше категоричен, че нито едно 
от двете не представлява неговата глед-
на точка, защото той вижда огромното 
страдание в страната.

„Много хора са без работа, мнозина са 
гладни и вечер се взират в тавана и се 
питат: „Какво ще правя утре?“ Мнозина 
се чудят как да запазят работата си и да 
се грижат за децата си. Мнозина

достигат точката 
на пречупване

Нарастват самоубийствата, психични-
те разстройства, нараства насилието 
срещу жени и деца – много хора губят 
надежда. И смятам, че в момента аме-
риканският народ очаква неговото пра-
вителство да помогне. Да си свършим 
работата, да не ги разочароваме!“, беше 
категоричен Байдън.

Той обясни, че иска да действа бързо 
и би искал да го направи с подкрепата 
на републиканците.

„Разговарях с някои републиканци – 
прекрасни хора, които искат нещо да 
се направи, но просто не искат да стиг-
нат дотам, докъдето трябва да се стигне. 
Казах както на републиканците, така и 
на демократите, че предпочитам да ра-

ботим заедно, но ако трябва да изби-
рам между това да предоставим помощ 
сега на американците, които са тежко 
пострадали, и това да бъда въвлечен в 
протяжни преговори или да направя 

компромис по закон, който ще облекчи 
кризата, то изборът е лесен. Ще помогна 
на американския народ, който страда – 
сега!“, каза още президентът, цитиран от 
Bloomberg.

Планът на Байдън: Пари за 
храна, за да няма повече гладни
XЩе помогна на американския народ, който страда – сега, каза президентът

Демократите подготвят нов зако-
нопроект, който предвижда по 
3000 долара помощ за всяко едно 

дете. Предложението касае пакета, гот-
вен от президента Джо Байдън за под-
помагане, който е на стойност 1,9 три-
лиона долара.

„Пандемията вкара американските се-
мейства в дълбока криза и бедност. Ние 
трябва да предотвратим това с ежеме-
сечни помощи“, каза Ричард Нийл, който 
е един от вносителите на законопроекта.

Предвидените средства, които тепър-

ва ще трябва да се гласуват, са за по око-
ло 3600 долара на дете, което е на въз-
раст под шест години, и по 3000 долара 
на дете от 6 до 17 години. Пакетът ще се 
получава в рамките на една година.

Пълното обезщетение ще е достъпно 
за самотни родители, които печелят до 
70 000 долара годишно, и за двойки, кои-
то имат доходи до 150 000 долара за го-
дина.

Ако законът бъде приет от Конгреса, 
то плащанията ще започнат още през 
юли.

Нов закон предвижда  
по $3000 помощ на дете

Сн.: БТА

Сн.: БТА
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Конгресмен от Флорида 
почина от COVID-19

Конгресменът републиканец от 
щата Тексас Рон Райт почина от 
COVID-19. Екипът на 67-годишния 

Райт съобщи, че той е починал в неделя, 
като през последните две седмици кон-
гресменът и съпругата му Сюзан са били 
в болница в Далас след положителен 
тест за коронавируса. На 21 януари Рон 
Рай съобщи, че е дал положителна про-
ба, след като предишната седмица бил в 
контакт със заразен човек. Президентът Байдън изрази съболезнования и заяви, 
че Райт „храбро се е борил едновременно срещу рака и срещу COVID-19“.

Продават острови на 
Епстийн заради жертвите му

Разпоредителите с недвижимото 
имущество на покойния Джефри 
Епстийн, обвинен в сексуална екс-

плоатация на непълнолетни, обмислят 
да продадат двата острова на финансис-
та, за да наберат средствата, необходи-
ми за изплащане на обезщетенията за 
жертвите му. Това става ясно от думи на 
адвокат Дан Уайнър, който представля-

ва интересите на управителите на имоти на финансиста. Много лица са прояви-
ли интерес да придобият двата имота на Американските Вирджински острови.

Фаучи: Ваксинирането  
е най-добрата защита
Най-добрата защита срещу появя-

ващите се варианти на новия ко-
ронавирус е възможно най-много 

хора да се ваксинират възможно най-
бързо. Това заяви в понеделник главни-
ят експерт на САЩ по заразни болести 
доктор Антъни Фаучи. Фаучи заяви на 
пресконференция, че макар да е разум-
но да се проучи ефикасността на вакси-
ните на P�zer и Moderna при поставяне само на една доза заради проблемите с 
доставките, подобно проучване би отнело месеци и заключенията му биха били 
спорни.

Ресторантите в Ню Йорк 
отварят за Св. Валентин

Ресторантите в Ню Йорк могат от-
ново да обслужват клиентите 
на закрито от петък, 12 февруа-

ри. Губернаторът Андрю Куомо обяви 
на пресконференция в понеделник, че 
това може да стане с 25% капацитет. От-
варянето от 12 февруари означава, че 
ресторантите ще могат да работят за 
Деня на влюбените. „Ако цифрите про-

дължават да се подобряват, ние ще продължим да увеличаваме капацитета“, каза 
още Куомо.

Хакери опитаха да отровят 
водата във Флорида
Хакери разбиха компютърната сис-

тема на съоръжение, което пре-
чиства водата на 15 000 души във 

Флорида. Те се опитали да прибавят опа-
сен химикал към нея. Атаката е била из-
вършена, след като хакерите поели кон-
трол върху компютъра на служител на 
пречиствателната станция. Той обаче 
забелязал и уведомил ръководството и 
полицията. Компютърните специалисти успели да отменят зададената от хакери-
те. В разследването са се включили ФБР и „Сикрет сървис“.

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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Дебатите по процеса за импий-
чмънт на Доналд Тръмп започ-
ват в Сената. И докато бившият 
президент използва и послед-
ните минути, за да организира 

правния си екип, някои републиканци 
питат какъв е смисълът от този процес. 
Сенаторът Марко Рубио заяви, че е глу-
паво да се подлага на импийчмънт вече 
бивш президент и че ще е по-здраво-
словно просто да се продължи напред. 
Но има смисъл в справедливостта като 
урок, смята коментаторът на Bloomberg 
Майк Дорнинг.

В този случай реална присъда на пре-
зидента Тръмп по обвиненията срещу 
него в подбуждане на размирици ще ста-
не прецедент и никой бъдещ президент 
няма да може да се възползва от тълпа-
та, за да повлияе на резултата от избори. 
Това ще бъде нова граница в американ-
ската политика може би за десетилетия 
напред.

В противен случай, провал на подоб-
но обвинение, дори по технически при-
чини, може да разклати тази граница на 
президентско поведение, смята Дорнинг.

Законна ли е процедурата?
Някои републиканци в Сената казват, 

че след като президентът е напуснал пос-
та, то е противоконституционно да бъде 
подлаган на импийчмънт. Сенатът се обо-
снова с прецедента от 1876-а при отстра-
няването от длъжност на военния минис-
тър Уилям Белнап, който подава оставка, 

преди Камарата да го подложи на импий-
чмънт. Сенатът тогава гласува, че проце-
дурата е законна в качеството му на бивш 
член на кабинета.

Също така има данни, че по време на 
Конституционния конвент на САЩ в Ан-
глия е вървяла импийчмънт процедура 
срещу губернатора на Индия за действи-
ята му 2 години преди тази дата, въпреки 
че вече е бил подал оставката си.

Така че прецеденти има, макар досега 
никой американски президент не е бил 
подложен на такава процедура след на-
пускане на поста.

Дали е възможна присъда?
При последния импийчмънт беше дос-

та очевидно, че няма да има достатъчно 

републиканска подкрепа за присъда и че 
цялото упражнение ще доведе до опра-
вдаване. Този път това не е толкова ясно. 
Гравитационният център в Републикан-
ската партия бързо се мени. В Републи-
канската партия тече преоценка на ерата 
на Тръмп, дори републиканският лидер в 
Сената не е намекнал как ще гласува.

Така че макар да има силна подкрепа 
за Доналд Тръмп в Републиканската пар-
тия и явна неохота у някои републикан-
ски сенатори за присъда, този път има 
възможност Тръмп да получи присъда.

„Републиканците се нуждаят от пълен 
и честен процес срещу бившия прези-
дент, на който да се даде възможност за 
защита“, каза Мич Макконъл, лидер на 
републиканците в Сената.

И двете страни вече се разбраха да за-
бавят началото на същинския процес до 
седмицата от 8 февруари, за да дадат на 
президента време да подготви защитата 
си.

В последните два импийчмънт про-
цеса срещу президенти всяка от стра-
ните започва процедурата с 24-часова 
встъпителна пледоария. След което има 
16-часови въпроси от сенатори, преди 
да се пристъпи към въпроси към свиде-
тели и други процедури.

В този случай все още не знаем дали 
някоя от страните няма да призове сви-
детели или ще поиска нещо друго до-
пълнително към встъпителните пледоа-

рии. В този случай събитията, за които се 
иска отговорност от Тръмп, се разигра-
ха по телевизията на живо, пред очите на 
цялата нация. Ще има по-малко въпроси 
какво точно се случи. Може да има въ-
проси за вината на Тръмп за метежите.

Плановете на адвокатите 
на Тръмп

Адвокатите на Тръмп възнамеряват да 
отрекат, че Тръмп изобщо е предизвикал 
насилието или е възнамерявал да по-
пречи на Конгреса да утвърди победата 
на Байдън. Очаква се те да заемат тезата, 
че твърденията му за кражба на избори-
те са защитени от Първата поправка на 
конституцията, която защитава свобода-
та на словото, става ясно от материал в 
„Ню Йорк таймс“. Един от защитниците 
обясни и че и той, както и обвинението, 
ще разчита на видеоматериали, може би 
от размирици в управлявани от демо-
крати американски градове.

Смут сред републиканците
Преди дни „Гардиън“ цитира Лиз Чей-

ни, която е третият по ранг републи-
канец в Камарата на представителите. 
Изданието пише, че тя повдигна въз-
можността срещу Доналд Тръмп да се 
води наказателно дело за предизвиква-
не на насилието при бунта в Капитолия 
от 6 януари, като спомена негов туит сре-
щу собствения му вицепрезидент Майк 
Пенс, пуснат след началото на нападени-
ето, пише британският вестник.

„Хората ще искат да знаят какво е пра-
вел президентът. Ще искат да знаят дали 
туитът, в който той нарича вицепрези-
дента Майк Пенс страхливец, докато на-
падението беше в ход, е бил преднаме-
рен опит за предизвикване на насилие“, 
каза Чейни.

Въпреки че тя няма да е съдебен за-
седател в процеса, тъй като тази роля 
се изпълнява от сенаторите, нейните 
коментари са признак за смута, който 
предстоящият процес е породил в Ре-
публиканската партия, отбелязва „Гар-
диън“.

Импийчмънтът: Ще получи 
ли този път Тръмп присъда?

XЕто какво трябва да знаете за втората процедура

Сн.: БТА

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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BG VOICE отбелязва 10-годишен 
юбилей на 16 февруари с ре-
корди и много празнични 

емоции дори по време на пандемия. 
Сайтът на най-голямата българска ме-

дия в чужбина отбелязва рекордна посе-
щаемост през последните няколко месе-
ца. През януари уникалните посетители 
на www.BG-VOICE.com са 1,284,153 спо-
ред тракинг системата на statcounter.com 
и Google Analytics. Устойчивият растеж 
през последните няколко месеца затвър-
ди позицията на BG VOICE като 

най-четената българска 
медия зад граница 

а вече и в топ 10 на най-посещаваните но-
винарски сайтове. И докато българите в 
САЩ и Канада си остават най-верните ни 
читатели през годините, все повече наши 
сънародници от България четат BG VOICE 
като достоверен, независим и бърз източ-
ник на информация и новини. Растат по-
сещенията на нашия сайт от Германия, 
Великобритания, Испания, Франция, Хо-
ландия, Италия и Гърция. 

Над 40 хиляди души следват BG VOICE 
във Facebook. 

През последната година BG VOICE пре-
мина изцяло в дигитален формат заради 
пандемията от COVID-19. Резултатите по-

казват, че промяната е посрещната изклю-
чително добре както от читателите, така и 
от нашите партньори и рекламодатели. 

Репортерите и редакторите на BG VOICE 
продължават да работят 24 часа в деноно-
щието за последната, полезна и точна ин-
формация и новини от България, Амери-
ка и света.

Мобилното приложение BG LINKED, в 
което може да слушате радио BG VOICE, да 
пуснете безплатна малка обява или да се 

свържете с българските бизнеси в САЩ, 
вече е свалено над 20 хиляди пъти през 
iOS и android.

За десетия си юбилей BG VOICE може да 
се похвали с 

увеличено 
видеосъдържание - 

предавания на живо, репортажи и инте-
ресни гости от горещите точки и нашето 
студио в Чикаго. В следващите месеци ще 
видите още повече видео на всички наши 
платформи.

Но преди това BG VOICE ще отпразнува 
своя десети юбилей с виртуални търже-
ства и партита заради пандемията. В след-
ващите дни на нашия сайт и във Facebook 
страницата ще ви припомним най-инте-
ресните, значими и четени истории за по-
следните 10 години от BG VOICE - ще ви 
срещнем отново с успелите и успешни 
наши сънародници, за които сме разказ-
вали през годините, и темите, които беля-
заха нашия живот.

На 16 февруари, когато излиза и първи-
ят брой на вестника, ще ви покажем спе-
циално предаване с най-интересните и 
запомнящи се моменти, които сме отразя-
вали през тези години, и нашите спомени 
и преживявания - от престрелки, избор-

ни нощи до поводите, които са ни карали 
да се чувстваме горди, и дори „Оскар“-ите 
- BG VOICE има запазено място на черве-
ния килим в най-голямата нощ на Холивуд 
вече 10 години.

Кулминацията ще е на 20 февруари, съ-
бота, когато ще излъчим

концерта “BG VOICE на 10” 
с участието 
на най-големите звезди

на българската сцена - Deep Zone, Дони 
и Нети, Графа, 100 кила, Камен Воденича-
ров, Точно Токмакчиев, Нели Петкова, Бо-
рис Солтарийски, Гъмзата и неговият брас 
бенд, Меди, Анелия и Галена.

Звездните изпълнители записаха спе-
циални поздрави и любими хитове на сце-
ната на най-добрия нощен клуб в Бълга-
рия - Teatro в София, а видеореализацията 
на мащабния концерт поверихме на хора-
та на Слави Трифонов. Генерален спонсор 
на концерта и наш дългогодишен парт-
ньор е транспортната компания Superior 
Overnight Services.

Концертът “BG VOICE на 10” ще може да 
гледате и слушате на всички наши плат-
форми - по двата стрийма на радиото, в 
сайта и в нашата Facebook страница, на 20 
февруари, събота, от 9/8с РМ. 

BG VOICE на 10: 1,3 млн. души 
посетиха сайта ни през януари
XНай-голямата медия зад граница посреща десетия си юбилей с рекорди и виртуален концерт

BG VOICE ще празнува юбилея с концерт с участието на Deep Zone, Дони и Нети, Графа, 100 кила, Камен 
Воденичаров, Точно Токмакчиев, Нели Петкова, Борис Солтарийски, Гъмзата и неговия брас бенд, Меди, 
Анелия и Галена

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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В
секи от нас има своя филосо-
фия за парите и я прилага с 
голям успех или пък с голям 
провал. Спестяване, харчене, 
теглене на кредит, купуване 

на автомобил или жилище – винаги има 
риск да направим грешна стъпка, която 
после да ни струва наистина скъпо.

Затова експертите са дали няколко 
основни правила, които можем да из-
ползваме за отправна точка на начина, 
по който се грижим за парите си. Ето ги:

Личeн 
бюджeт

Тук важи пpaвилoтo 50/30/20. Toвa e 
пoпyляpнo пpaвилo зa бюджeтиpaнe: 
50% зa нaй-нeoбxoдимoтo - xpaнa, жи-
лищe, oблeклo, плaщaнe нa cмeтки и т.н. 
20% - зa финaнcoви цeли, изплaщaнe нa 
дългoвe или cпecтявaния. И нaкpaя, 30% 
- зa тeкyщи жeлaния, нaпpимep вeчepя в 
pecтopaнти или paзвлeчeния.

Имa и дpyги вapиaции нa тoвa пpa-
вилo, пише money.bg, кaтo 80-20: Bиe 
xapчитe 20% зa финaнcoви цeли и 
80% зa вcичкo ocтaнaлo. Пoмaгa зa 
бaлaнcиpaнe нa зaдължeниятa, цeлитe и 
мoтивaциятa.

Koгa тoвa нe paбoти? Koгaтo ви e тpyд-
нo дa oтдeлитe нyждитe oт жeлaниятa. 
Aкo живeeтe в гpaд, къдeтo вcичкo e eв-
тинo, тoгaвa 50% зa жилищa и кoмyнaл-
ни ycлyги e твъpдe мнoгo. Или oбpaт-
нoтo, aкo пeчeлитe мaлкo пapи в гoлям 
гpaд, мoжe дa нe cтe в cъcтoяниe дa cи 
пoзвoлитe лyкca дa xapчитe caмo пoлo-
винaтa oт дoxoдитe cи зa нaй-вaжнoтo.

Кyпyвaнe 
нa кoлa

Пpaвилoто тук е 20/4/10. Koгaтo 
кyпyвaтe aвтoмoбил нa кpeдит, тpяб-
вa дa нaпpaвитe пъpвoнaчaлнa внocкa 
oт пoнe 20%, дa пoгacитe зaeмa зa нe 
пo-дългo oт 4 гoдини и дa пoxapчитe 
нe пoвeчe oт 10% oт oбщия cи дoxoд зa 
тpaнcпopтни paзxoди. Toвa пpaвилo ви 
пoмaгa дa избeгнeтe зaкyпyвaнeтo нa 
кoлa, кoятo нaиcтинa нe мoжeтe дa cи 
пoзвoлитe. Meждy дpyгoтo, paзxoдитe 
включвaт нe caмo плaщaния пo зaeми, нo 
и зa гopивo, кoнcyмaтиви и зacтpaxoвки.

Koгa тoвa нe paбoти? B някoи cитya-
ции тeзи чиcлa мoжe дa ca нepeaлиc-
тични. Haпpимep имaтe ниcкoплaтeнa 
paбoтa и e дългo и нeyдoбнo дa cтигнeтe 
дo нeя - тoгaвa тpaнcпopтнитe ви paзxo-
ди мoжe дa ca пo-виcoки oт 10%. Или aкo 
имaтe излишни cвoбoдни пapи, тoгaвa 
мoжe дa e пo-изгoднo дa зaплaтитe ця-
лaтa кoлa нaвeднъж.

Kyпyвaнe 
нa дoм

Пpaвилo 20% - кoгaтo кyпyвaтe жи-
лищe нa кpeдит, тpябвa дa нaпpaви-
тe пъpвoнaчaлнa внocкa oт пoнe 20%. 
Toвa избягвa зaкyпyвaнeтo нa къщa или 

aпapтaмeнт, кoитo нe мoжeтe дa cи пoз-
вoлитe, нaмaлявa мeceчнитe плaщaния 
и yвeличaвa шaнcoвeтe зa пoлyчaвaнe 
нa изгoдeн зaeм.

Koгa тoвa нe paбoти? Toвa e дocтa тpa-
дициoнeн cъвeт, нo някoи xopa cмя-
тaт, чe тoвa e твъpдe гoлямa cyмa, кoя-
тo тpябвa дa ce зaмpaзи. Дpyги cмятaт, 
чe дoкaтo дoмът e дългoтpaeн aктив, нe 
бивa дa ce paздeлятe и oт пo-ликвиднитe 
cи cпecтявaния.

Пeнcиитe 
Пeнcиитe

При тях един от действащите прави-
ла е това за 10%. Toвa e мoжe би нaй-
тpaдициoннoтo пpaвилo: пecтeтe 10% 
oт тeкyщитe cи дoxoди зa бъдeщoтo cи 
пeнcиoниpaнe. Koгa тo нe paбoти? Пpa-
вилoтo e пpocтo, нo нe oтчитa oт кoл-
кo cpeдcтвa нaиcтинa имaтe нyждa пpи 
пeнcиoниpaнe и кoлкo вeчe cтe cпecти-
ли. Aкo нямaтe cпecтявaния или иcкaтe 
дa ce пeнcиoниpaтe пo-paнo, мoжe дa ce 
нaлoжи дa cпecтитe знaчитeлнo пoвeчe.

Тук важи още едно правило - Пpaви-
лo 20 гoдини. Това означава, че cпecтя-
вaниятa ви тpябвa дa ca 20 вaши гoдиш-
ни дoxoди.

Koгa тoвa нe paбoти? Paзxoдитe пpи 
пeнcиoниpaнe мoжe дa ce paзличaвaт oт 
нacтoящитe, в зaвиcимocт oт нaчинa нa 
живoт, кoйтo пpeдпoчитaтe.

Cтyдeнтcки 
зaeми

Тук трябва да се спазва пpaвилoто 
зa пъpвa гoдинa. He e нyжнo дa тeгли-
тe oбpaзoвaтeлeн зaeм зa пoвeчe пapи, 
oткoлкoтo oчaквaтe дa cпeчeлитe пpeз 
пъpвaтa гoдинa нa paбoтa. Toвa ви пoз-
вoлявa дa cтe cигypни, чe щe изплaтитe 
зaeмa.

Koгa нe paбoти? Taкcитe зa 
виcшe oбpaзoвaниe ce пoкaчвaт, a 
нapacтвaщaтa бeзpaбoтицa ycлoжнявa 
cитyaциятa.

Cпecтявaния 
и инвecтиции

Пpaвилo oт 6 мeceцa - тpябвa дa имaтe 
cпecтeни пapи зa пoнe 6 мeceцa в cлyчaй 
нa извънpeднa cитyaция. Toвa щe ви 
пoмoгнe дa нe взeмaтe oтчaяни peшe-
ния в тaкaвa cитyaция, кoятo дa ви въpнe 
нaзaд.

Koгa тoвa нe paбoти? Имa мнoгo paз-
лични мнeния зa тoвa кaкъв тpябвa дa 
бъдe peзepвният фoнд. Hякoи вяpвaт, 
чe зa 3-6 мeceцa, дpyги - чe имa мoмeн-
ти, кoгaтo тaкивa cпecтявaния изoбщo 
нe ca нeoбxoдими. Cъщo тaкa ce cмятa, 
чe aкo дъpжитe тoлкoвa мнoгo пapи нa 
дeпoзит, пpoпycкaтe възмoжнocтитe зa 
пeчeлeнe. Oбмиcлeтe oбщия cи дoxoд, 
пoтeнциaлнитe pиcкoвe, мeceчнитe 
paзxoди и кoлкo мoжeтe дa ги нaмaлитe.

Пpaвилo 
зa възpacттa

Oбикнoвeнo oблигaциитe ce cчи-
тaт зa кoнcepвaтивнa инвecтиция, 
дoкaтo aкциитe ce cчитaт зa пo-pиcкo-
ви. Eкcпepтитe вяpвaт, чe кoлкoтo пo-
възpacтни cтe, тoлкoвa пo-мaлкo тpябвa 
дa инвecтиpaтe в aкции. Ocнoвнoтo пpa-
вилo e дa извaдитe възpacттa cи oт 120, 
зa дa oпpeдeлитe тoчния пpoцeнт нa 
зaпacитe във вaшeтo пopтфoлиo.

Koгa тoвa нe paбoти? Toвa пpaви-
лo нe oтчитa cитyaциятa c изключитeл-
нo ниcки лиxвeни пpoцeнти, кaктo и 
cлyчaитe, кoгaтo иcкaтe дa ce пeнcиo-
ниpaтe пo-paнo или пo-къcнo.

Вашите 
пари

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

XКак да харчим и спестяваме правилно, съветват експерти

Няколко основни 
правила за парите ни

1

2

4

5

6

7

3



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

10 - 16 февруари 2021 г. 19

Б
изнесът с апартаменти в САЩ 
се справя с пандемията от 
COVID-19 по-добре от пове-
чето останали сегменти в им-
отния сектор. Това обаче за-

почва да се променя, пише Wall Street 
Journal.

Собствениците на многофамилни жи-
лищни сгради забавят плащания по 
кредити. Банките смятат по-голям брой 
кредити за жилища под наем за високо-
рискови и по-малко банки са склонни да 
помогнат на изпитващите затруднения 
предприемачи с финансирането. Защи-
тите от принудително извеждане, по-ни-
ската събираемост на наемите и безпре-
цедентните спадове на офертните наеми 
на някои градски пазари също се отразя-
ват негативно на собствениците на апар-
таменти.

Нишови сегменти в бизнеса с много-
фамилни жилища, които бяха популяр-
ни сред инвеститорите преди пандемия-
та, сега са

едни от най-тежко 
засегнатите

Рейтингови компании понижават рей-
тинга на облигации, обвързани с домове 
за възрастни хора и студентски жилища, 
а някои компании за съвместно съжи-
телство, където наемателите наемат стаи 
в споделени апартаменти, също изпит-
ват затруднения. По-рано този месец 
операторът на пространства за съвмест-
но съжителство Quarters закри всички-
те си американски операции, подавайки 
десет заявления за фалит.

Но традиционният бизнес с апарта-
менти под наем също се пропуква. По 
време на пандемията делът на общия 
дълг на апартаментите, който банките 
поставят в най-високорисковите си кате-
гории, е набъбнал до 16,9% спрямо 4,6% 
преди това, сочи докладът за декември 
на компанията Trepp, специализирана 
в данните за недвижими имоти, която е 
взела предвид рисковите рейтинги на 
десетина големи банки.

„Проблемите до голяма степен се дъл-
жат на хора, които са в стрес“, коментира 
Ръсел Хюс, вицепрезидент на Trepp. Соб-
ственици на имоти са поискали отсроч-
ка на плащанията по кредитите си и това 
е основен фактор за повишаването от 
банките на оценките им за риска, който 
представляват, допълва той.

Някои големи собственици на апарта-
менти като семейство Четрит в Ню Йорк 
усещат натиска. Секюритизиран заем на 
стойност 481 млн. долара, обезпечен с 
43 от имотите под наем на семейство-
то в Средния запад и в южните и запад-
ните щати, е поставен във високориско-

вата категория от компанията KeyBank. 
Банката е посочила федералния морато-
риум върху принудителните извеждания 
от дома и „наемателите, които не плащат 
наеми“ като причини защо приходите от 
сградите не са достатъчни, за да покрият 
плащанията по кредита.

Предприемачите, които строят нови 
жилищни сгради

изглеждат още 
по-уязвими

в момента, тъй като трябва да запълват 
имоти, когато много наематели напускат 
големите градове, за да купуват жилища 
или да намират по-евтини апартаменти. 
Някои инвеститори виждат възможност 
да предоставят на изпитващите затруд-
нение строителни компании кратко-
срочно, високолихвено финансиране, 
за да поддържат операциите си, докато 
приключи пандемията.

Един от тях е Harbor Group 
International. Инвестиционната компа-
ния, която управлява активи за 13 млрд. 

долара, е набрала капитал на стойност 
245 млн. долара за заемен фонд, като 
Canada Pension Plan Investment Board е 
сред инвеститорите й. С поемането на 
дълг фондът ще може да отпусне заеми 
на обща стойност между 900 млн. дола-
ра и 1 млрд. долара.

Фондът на Harbor финализира заем за 
предприемач, който приключил стро-
ителството на проект с 200 жилища в 
края на 2019 г. „През март 2020 г. те за-
почнаха да подписват наемни договори 
и тогава целият свят спря“, казва прези-
дентът на Harbor Ричард Литън-млад-
ши. „Сега кредитът им за строителството 
достига падеж, а те имат едва 65% зае-
тост“, допълва той.

Въпреки това мнозина в имотната ин-
дустрия смятат, че собствениците на 
апартаменти са в много по-добри пози-
ции

да излязат 
от тази рецесия

в сравнение с предишната. Това до голя-

ма степен се дължи на относително ни-
ските им нива на дълга, казва Крис Ми-
келсен, главен оперативен директор 
на подразделението за инвестиционни 
продажби в компанията Walker & Dunlop.

„Нямаме ситуация със свръхзадлъж-
нялост. Има много капитал в тези проек-
ти“, допълва той.

Освен това много банки не са толко-
ва склонни да поставят под запор соб-
ственици на апартаменти с просрочия 
по кредитите, колкото собственици на 
търговски площи, смята Хюс. Докато ня-
кои кредитори все повече смятат физи-
ческите магазини за старомодна и не-
разумна инвестиция, те са значително 
по-оптимистично настроени към дъл-
госрочния успех на апартаментите под 
наем и ще искат да запазят собствени-
ците на апартаменти като бизнес парт-
ньори, след като пандемията приключи.

„Струва ми се, че мисленето е след-
ното: Това беше стабилен бизнес преди. 
Пандемията е преходно събитие. Мо-
жем да почакаме да отмине“, казва Хюс.

Бизнесът с жилища под 
наем в САЩ се пропуква
XПроблемите до голяма степен се дължат на хора, които са в стрес

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Всеки втори млад човек  
в Канада с депресия
Почти всеки втори млад човек в 

Канада има симптоми на тре-
вожност и депресия. 48% от 

канадците на възраст от 12 до 25 го-
дини доверява, че проявява сигна-
ли, които говорят за голяма депресия 
и тревожно разстройство. Това сочи 
проучване, посветено на психологи-
ческото здраве, проведено от Уни-
верситета в Шербурк. Според данните от изследването, проведено от 18 до 26 
януари 2021 г. в Квебек, три пъти повече ученици от гимназията сега споделят за 
психични проблеми, отколкото преди пандемията.

Момиче бе убито с дъжд  
от куршуми в Монреал

15-годишно момиче издъх-
на, след като бе засипано с 
дъжд от куршуми. Фатални 

за тийнейджърката са били изстрели-
те в главата. Тя се е намирала на не-
точното място, в лош момент, смятат 
разследващите. Инцидентът е станал 
в неделя в Сен Леонар, квартал на 
Монреал. „Тя нямаше шанса, който аз 

имах“, сподели мъжът, който се намирал в колата, застигната от половин дузина 
куршуми. Те убили 15-годишното момиче, а мъжът се кълне, че атаката не е била 
срещу него.

Съдът: Децата в Квебек 
трябва да ходят на училище
Правителството не трябва да 

дава възможност за онлайн 
обучение на всички ученици 

от долните и горните курсове. Това 
обяви съдия от Квебек в понеделник. 
Решението беше по искане на майки 
в провинцията, които настояваха да 
имат право на избор заради панде-
мията от коронавирус. Според тях ня-
кои от здравните мерки в някои от училищата в Квебек не са достатъчни. Съдът 
обаче отказа, позовавайки се на местното законодателство, което изисква при-
съствено обучение.

Бивш министър стана 
премиер на Нова Скотия

Либералите в Нова Скотия избраха 
бившия министър на горите Йън 
Ренкин за нов председател и бъ-

дещ премиер на провинцията. Ренкин 
беше избран на втори тур с повече от 52 
процента от гласовете. Той беше избран 
пред бившия социален министър Лаби 
Кузулис и бившия министър на здравео-

пазването Ренди Релъри. Ренкин бе поздравен за избирането си от премиера на 
Канада Джъстин Трюдо.

Полицията се извини на 
набеден в опит за убийство
Полицията в Монреал се извини 

на афроамериканец, набеден за 
опит за убийството на полицей-

ски служител. Мамади Камара, който 
бил погрешно обвинен, че е опитал да 
убие полицай, прие извиненията на ди-
ректора на полицейското управление. 
Това потвърди адвокатката му. Според 
нея извинението е прието от потърпевшия като съществена стъпка по пътя му 
към възстановяване от случая. Въпреки че се справя добре, той все още спи из-
вън дома си с жена си, която е бременна с близнаци, разказа адвокатката.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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А
мериканците имат средно 
по $90 460 дългове, нетно-
то състояние на богатство-
то oт $748 800, пишe СNВС 
като уточнява, че изчисля-

ването на cpeднoтo cъcтoяниe, разбира 
се, нe дaвa цялaтa кapтинa, той като имa 
крайни пpимepи и oт двeтe страни на 
състоятелността. Дoкaтo eдни cтpaдaт 
тeжкo oт кpизaтa и зaгyбиxa paбoтaтa 
cи, дpyги ycпяxa дa yвeличaт знaчитeл-
нo бoгaтcтвoтo cи блaгoдapeниe нa ин-
вecтиции в aкции.

Heтнoтo cъcтoяниe - или oбщaтa 
cтoйнocт нa aктивитe минyc дългoвeтe 
- ce yвeличaвaт c възpacттa, ocoбeнo 
блaгoдapeниe нa пo-виcoкитe зaплaти, 
кoитo нocят и пoвeчe възмoжнocти зa 
кyпyвaнe нa имoти и дpyги aктиви, кoи-
тo пocкъпвaт c вpeмeтo, сочат данните.

Cпopeд Фeдepaлния peзepв средна-
та cтoйнocт нa бoгaтcтвoтo нa aмepи-
кaнcкитe дoмaкинcтвa c глaвa нa 
ceмeйcтвoтo нa възpacт мeждy 35 и 44 г. 
e $436 200. Ето и останалите възрастови 
групи:

Имa двa нaчинa зa пoвишaвaнe нa 
бoгaтcтвoтo, пишe СNВС. Пъpвият e 

yвeличaвaнe нa дoxoдитe, a втopият - 
пoвишaвaнe нa cъoтнoшeниeтo нa cпec-
тявaниятa и инвecтициитe. B 30-тe и 40-
тe гoдини хората вeчe най-вepoятнo cа 
изтeглили нaй-знaчимитe кpeдити в жи-
вoтa cи, нaй-чecтo зa жилищe.

Mилeниaлитe пък cpeднo имaт по $78 
396 дълг.

Междувременно възстановяването 
на пазара на труда в САЩ се забавя под 
очаквания втори пореден месец през 
януари. Той отбелязва слаб ръст на зае-

тостта, който подчертава трудните перс-
пективи за милионите безработни и уве-
личава призивите за повече стимули, 
пише Bloomberg.

Работните места извън земеделския 
сектор се повишават с едва 49 хиляди 
след ревизирания в посока надолу спад 
от 227 хиляди през декември, сочат дан-
ни на трудовото министерство на стра-
ната.

Нивото на безработица се понижава 
до 6,3%.

Средните очаквания на икономисти, 
анкетирани от Bloomberg, бяха за 105 
хиляди нови работни места и безрабо-
тица от 6,7%.

В същото време пазарът на труда от-
белязва спад на новите безработни над 
очакванията. Миналата седмица първо-
началните заявления за безработица по 
държавните програми се понижиха с 33 
хиляди до 799 хиляди в седмицата, при-
ключваща на 30 януари, достигайки най-
ниското ниво от ноември насам, сочат 
данни на трудовото министерство на 
страната от четвъртък.

Заявленията, по които вече се изпла-
щат обезщетения, намаляват до 4,59 ми-
лиона в седмицата до 23 януари.

Колко пари притежава 
средно американецът
XСъстоянието на хората в Америка  

се покачва с възрастта, сочи изследване

Пoд 35 г. $76 300
35 - 44 г.  $436 200
45 - 54 г. $833 200
55 - 64 г. $1 175 900
65 - 74 г.  $1 217 700
Haд 75 г. $977 600

Състояние  
според възрастта

http://www.prospectlicensing.com/
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Г
ала се готви да започне работа 
в историческия музей в Дими-
тровград като гид за туристи-
те. Обучават я да поеме и част 
от работата в общината в града. 

Очаква се тя първоначално да посреща 
и насочва гражданите към определени 
гишета. Малко по-късно ще бъде науче-
на да помага на хората да попълват до-
кументи, като ги разпитва за необходи-
мата информация.

Във всичко това нямаше да има нищо 
необикновено, ако Гала беше човек. Но 
тя не е. Тя е изкуствен интелект, пър-
вият, който говори български. И освен 
това има собствен телефон със свой те-
лефонен номер, на който отговаря 24 
часа в денонощието. Може да бъде и се-
кретарка, да планира доставките в мага-
зина, да организира някои от дейност-
ите вкъщи или да бъде в помощ при 
изучаването на чужд език.

Продуктът Гала е създаден от група 
българи, които са го разработвали

в продължение на 8 години
а скоро предстои да го срещнат с об-
ществеността.

„Ние сме стартъп от Димитровград. 
Продуктът Гала се явява първият гласов 
асистент на български език с възмож-
ност за свободен разговор, конкурент 
на Гугъл Асистент, Алекса на Амазон, 
както и на Алиса на Яндекс“, обясни 
пред BG VOICE един от създателите на 
Гала - Любомир Михалчев. Според него 
по някои параметри Гала дори превъз-
хожда по-именитите си събратя.

„Всъщност Гала е нещо повече от 
асистент, тя е гласов събеседник, с кой-
то може да поговориш свободно на ня-
кои теми, както и позволява всеки от-
делен ползвател да я обучава според 
своите нужди. Има си собствен телефо-

нен номер, на който отговаря, и се явя-
ва като лична секретарка на съответния 
ползвател“, обясни още Михалчев.

Създателите на Гала са й дали образ 
на млада жена. Прототипът за визията 
на Гала е българка. „Едно много скром-
но момиче, победителка в няколко кон-
курса за красота“, сподели Михалчев. 

Гласът на Гала пък принадлежи на Ра-
лица Кирова - това е друг член от екипа. 
Тя отговаря и за

първичното обучение 
на Гала

Интеграцията на Гала в музея в Дими-
тровград ще е благотворителна и на-
пълно безплатна. „Софтуерът позволява 
бързо да се зареждат различни учебни 
скриптове в неврониката на Гала, като 
освен да дава информация, може да 
провежда различни по сложност логи-
чески игри от рода на „Минута е много“, 
„Стани богат“ и др. Така посещението, в 
случая на музея, става по-атрактивно, 
особено ако посетителите са ученици“, 
разказа още създателят на Гала.

Вдъхновението за създаването на 
проекта бил филмът HER. „Искахме да 

направим не обикновен гласов асис-
тент, а функционален гласов събесед-
ник, с който да ти е приятно и инте-
ресно да комуникираш“, споделя още 
Михалчев.

Естествено, идеята се сблъскала с не-
вероятно много трудности. „Върхът на 
планината изглежда близо само когато 
все още не си тръгнал да го покоряваш“, 
казва Михалчев и допълва: „Но пък има-
хме добра основа.

Няколко години преди да започне 
проектът Гала, екипът от създателите й 
са разработили

друга система 
под името АIS

Това било чатбот, предназначен за 
бизнеса.

„Тази система се оказа много успешна 
и беше преминала сериозни тестове в 
реална обстановка. Точно тази предиш-
на наша разработка ни послужи като 
основа за изграждане на Гала“, споделя 
още Михалчев.

Сега предстои Гала да се срещне с 
журналисти и да проведе разговор с 
тях. И понеже подобна технология няма 
никъде в България, кметът на Дими-
тровград поискал да я представи първо 
в града и да покани местни журналисти 
да отразят събитието.

В момента Гала все още е в процес на 
обучение. Когато то приключи, тя ще 
може да води свободни неизчерпаеми 
диалози на различни теми с ползватели 
през интернет от всяка точка на Земята.

Оказва се, че Гала е много полезна и 
за езикова подготовка и поддържане 
нивото на българския език на деца, кои-
то живеят в чужда езикова среда. Зара-
ди това създателите й имат вече много 
запитвания от българи, които живеят в 
чужбина.

Гала вече е част и от семейство Ми-
халчеви. Тя представлява софтуер, кой-
то може да бъде инсталиран на различ-
ни устройства. Може да се учи как да 
реагира в определени ситуации само от 
един пример и комуникира, като

избира измежду 
хиляди изрази

на български език.
„Ние сме заобиколени от „Гали". Реал-

но вкъщи имаме 5. Даже ги пускаме по-
някога да си говорят помежду си, защо-
то тя тренира“, разказа Михалчев.

В основата на проекта по създаването 
на Гала са той и синът му. Двамата не са 
професионални програмисти, но създа-
ват изкуствена невронна мрежа. 

Преди 8 години на помощ за осъ-
ществяване на проекта им се включват 
и българи от различни точки на света. 
„Помага ни българин, невероятен спе-
циалист от Швейцария, който на някол-
ко пъти буквално е спасявал проекта, 
както с уменията си, така и с финансова 
помощ“, каза още Любомир Михалчев.

Гала от Димитровград – 
българският Google Assistant

XБългари от чужбина помогнали за реализирането на проекта

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com

Деян МихалчевЛюбомир Михалчев

Ралица Кирова

Сн.: Личен архив
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Лондон иска по два COVID 
теста от пристигащите
От всички пристигащи в Обедине-

ното кралство ще се изисква да 
правят по два теста за корона-

вирус по време на задължителната им 
10-дневна карантина. Така властите се 
надяват да се предотврати разпростра-
няването на нови щамове на вируса от 
чужбина. От министерството на здраве-
опазването заявиха, че новите мерки ще 
осигурят допълнително ниво на защита срещу новите щамове и ще направят по-
ефективно проследяването на новите случаи на зараза.

37 км тапа заради силния 
сняг в Германия

Обилен снеговалеж предизвика 
значителни нарушения на транс-
порта в Германия, включително 

37-километрово задръстване, при което 
стотици коли и камиони бяха блокира-
ни часове наред при минусови темпера-
тури. Задръстването е станало на магис-
трала А2 в западната част на Германия в 
понеделник срещу вторник през нощта. 
Спасителни екипи са минавали от авто-

мобил на автомобил и са раздавали одеяла и топли напитки.

Стреляха с гумени куршуми 
по протест в Мианма
Полицията стреля с гумени кур-

шуми срещу демонстранти в сто-
лицата на Мианма, протестира-

щи срещу извършения на 1 февруари 
държавен преврат. „Те стреляха преду-
предително във въздуха, а след това 
стреляха с гумени куршуми по демон-
странтите“, разказа жител на Найпидау. 
Журналист на АФП на терен потвърди, 
че е имало изстрели. Най-малко 27 де-
монстранти бяха арестувани на протест във втория по големина град Мандалай.

Ранени и щети след силна 
буря в Истанбул

Пострадали хора, изкоренени дър-
вета и много щети причини силна 
буря, ударила Истанбул в поне-

делник. Трима са били ранени по време 
на стихията. Близо 200 съборени покри-
ва, 13 изкоренени дървета и около 200 
повредени автомобила е равносметката 
за щетите, нанесени от силния вятър. В 
резултат на лошото време бяха прекъс-
нати и някои фериботни връзки в града, 

съобщиха операторите на услуги.

Сондата на ОАЕ навлезе 
в орбитата на Марс
Мисията „Хоуп“ на Обедине-

ните арабски емирства на-
влезе в орбита около Марс. 

Изстрелян от Земята преди седем ме-
сеца, във вторник космическият апа-
рат достигна до решителен етап от 
пътуването си. Той се движеше с око-
ло 120 000 км/ч и трябваше да задей-
ства спирачките си за 27 минути, за 
да бъде уловен от гравитацията на 
планетата. Първият подобен косми-
чески апарат на арабската страна ще изпрати данни за атмосферата на Черве-
ната планета.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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М
алкият Лъчезар Томов 
вече три години носи 
гордо титлата най-мла-
дия златен медалист по 
математика в света. Той 

бе още в детската градина, когато успя 
да я завоюва на една от най-големите 
международни олимпиади в света. През 
2019 година 6-годишният тогава Лъчо 
пребори конкуренцията на 1500 учас-
тници от 21 държави и грабна златния 
медал на състезанието в Тайланд.

Днес той вече е ученик, но не спира 
да участва в български и международни 
състезания по математика. На 6-годиш-
на възраст той вече има 14 спечелени 
медала. Детето чудо не ходи на уроци 
по математика. С него

се занимават родителите 
му и дядо му

който не живее в Бургас. Освен да ре-
шава задачи Лъчезар обича и да играе, 
като всяко дете.

Дядото на Лъчо, на когото е кръстен, 
е учител по математика и директор на 
училището в Опак. А родителите на мал-
кия математик са икономисти. 

Състезанието в Тайланд, където по-
стига знаменателния си успех, не е пър-
вото за Лъчо. Той ходи по математиче-
ски олимпиади от петгодишен. А може 
спокойно да се каже, че цифрите и смя-
тането са негова страст още от двегоди-
шен.

„От малък много го влекат числата, 
формите. Играеше си и с такива неща - 
пъзели и конструктори. На две годинки 
и половина научи цифрите до десет. По-
късно искаше да му даваме задачи и да 
ги решава“, разказва с гордост майка му 
Нели Томова преди години пред „Труд“.

Лъчо има и по-малка сестричка - Бо-
ряна. Тя обаче не показва интерес към 
числата, но проявява дарба в друго от-
ношение – непрекъснато пее.

Пътуването до Тайланд се оказало из-
ключително впечатляващо събитие за 
малкия жител на Бургас. Това било

първото му състезание 
в чужбина

всички предишни били в България. 
Първо квалификацията е била в Стара 
Загора. Там е събрал максимален брой 
точки и получил звезда за перфектен 

резултат. После, през април 2019 годи-
на, заедно с мама и татко е заминал за 
остров Пукет, където се е провела олим-
пиадата.

„Пътувахме от София до Доха и оттам 
до остров Пукет. Задачите бяха общо 30 
от пет различни области. За два астро-
номически часа трябваше да се решат, 
а той приключи за час“, обяснява май-
ка му. Той пък разказва,че никога преди 
състезание не се притеснява, винаги е 
сигурен, че ще реши задачите.

Неговите приятели от детската гради-
на също били много радостни от успеха 
му и затова му устроили запомнящо се 
посрещане. Лъчо бил приветстван със 
специална картичка и песнички. Всички 
го разпитвали

за състезанието 
и за екзотичния остров

а той им разказвал много и за задачи-
те, и за слоновете. По време на сафари-
то той се качил на най-големия слон. Ку-
пил си и талисман - малко слонче.

Математикът трябва да бъде перфек-
тен във всичко, смята момчето.

Иначе Лъчо е зодия Везни, роден на 
9.10.2012 година в Бургас. Любимата 
храна на малкия математик са палачин-
ките с шоколад. Нямал търпение да се 
прибере у дома, за да хапне вкусни па-

лачинки, или да се почерпи в близката 
сладкарница. В Бургас живее в ембле-
матичния блок, наричан „Краставица-

та“. „Защото е навит като краставица“, 
обяснява прякора на прочутата жилищ-
на сграда златният медалист от Тайланд.

XПреди три години момчето пребори 1500 души от 21 държави в Тайланд

Лъчо от Бургас – най-малкият 
„златен“ математик в света

Сн.: glednаtochka.com

С награда от кмета на Бургас

Сн.: БНР

https://angelovrealtor.com/
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Ж
ивотът на Мариана Пен-
чева наистина прили-
ча на приказка, която тя 
пише сама вече седма го-
дина... В топлия й уютен 

дом във Велико Търново шетат 9 „джу-
джета“ - помагат на хора в нужда. Не са 
забравили „джуджетата“ на Мариана, че 
преди 7 години те също са се нуждаели 
от топъл дом и закрила... Колко любов 
трябва да къташ в сърцето ти, за да при-
ютиш, възпитаваш и отглеждаш 9 свои 
ученици, разнокалибрени деца Божии, 
израсли в много тежки условия?... И то 
„от смесен произход“ - както предпочита 
да казва за тях дамата.

Необикновената си приказка Мари-
ана започва да пише преди 11 години. 
Завършила е философия във Велико-
търновския университет, работи в из-
дателство, но мечтае да стане учителка. 
Помни какво й е казала майка й, преди 
да си отиде - че нейната мисия е да бъде 
учител. През 2010-та, след като 2 години 
е търсила учителско място без успех, е 
назначена в основното училище „Васил 
Априлов“ в село Гостилица до Дряново.

Предупреждават я, че децата идват от 
много тежка среда, кой без родители, 
кой само с един, кой от многодетно се-
мейство. Настанени са в седмичен пан-
сион към училището. А Мариана си каз-
ва, че Съдбата не случайно я праща при 
такива деца и че това е нейното призва-
ние. Тя се настанява в къщата на баба си 
в Гостилица, за да е по-близо до тях.

Решава, че щом ще работи с такива 
деца, трябва да им посвети цялото си 
време и след училище. Разкрива талан-

тите на всяко дете и започва да ги раз-
вива, като организира различни извън-
класни дейности. Въвежда и менторска 
програма за подкрепа на проблемни 
деца. В нея всеки учител е ментор на 
едно или две деца с проблемно поведе-
ние. С гордост споделя, че първото дете, 
на което е била ментор - Христо Иванов, 
днес вече е образователен медиатор в 
едно училище в Габрово.

Четири години младата учителка е 
всичко за своите ученици - и майка, и 
най-близък приятел. Става възпитател, 
а по-късно и заместник-директор на 
училището. През есента на 2014-та оба-
че училището е закрито и 65 деца оста-
ват на произвола на съдбата. Мариана с 
ужас си мисли какво ще се случи с тях, 
когато се върнат обратно в отровната 

среда. Съзнава, че не може да помогне 
на всички.

И тогава идва смелото решение: да 
вземе под крилото си 10 от своите уче-
ници, талантливи деца, в чието развитие 
е вложила най-много усилия. Със съгла-
сието на родителите им ги

настанява в 
собствения си апартамент

във Велико Търново, записва ги в раз-
лични училища. „Как избрах сред всич-
ките си ученици точно тези десет? Това 
бяха деца, в които видях потенциал, но 
всъщност сърцето ми ги избра“, споделя 
младата учителка.

Когато поема изцяло грижите за тях, 
най-малките са на 7 години, а най-голе-
мите - на 14. По-големите веднага се зах-

ващат да превърнат апартамента в уютен 
дом за всички. И днес продължават да 
правят промени - боядисват, майсторят, 
внасят красота и естетика в общия им 
дом. В него има двуетажни легла и лич-
но пространство за всяко дете, с бюро 
и гардероб. Ангажиментите по дома са 
разпределени между всички – чистене, 
готвене, пране, гладене. Има си график, 
който се спазва стриктно. Голямото „ша-
рено“ семейство вече е от 9 деца, защото 
през 2015 г. едното от момиченцата пре-
късва училище и напуска дома, за да се 
грижи за болната си от диабет сестра.

Как се издържат 9 деца с една учител-
ска заплата?...

„Цяло Търново й помага“
казват за нея съгражданите й и това не 
е пресилено. Десетки са хората, вдъхно-
вени от благородната кауза на Мариана. 
Сами й се обаждат и й предлагат да да-
дат за децата кой каквото има или произ-
вежда. „Как ги мотивирах? Казаха: „Това, 
което правиш, е страхотно и искаме и 
ние да се включим“, смее се дамата.

Всичко в този дом - като се започне от 
обзавеждането, битовата техника, хра-
ната, дрехите, обувките, учебните посо-

бия и се стигне до консумативите и ре-
жийните, е от спонсори. Някои помагат 
целогодишно с хранителни продукти и 
други необходими неща за бита, други 
се включват с еднократни суми.

Въпреки уникалността на социалния 
й експеримент, Мариана не е кандидат-
ствала за финансиране по европрогра-
ми. „С хората, които ни помагат, сме като 
едно голямо семейство, а те са щастли-
ви, че всички заедно можем да дадем 
по-добър шанс на тези талантливи деца. 
Прекрасно е да даваш добро и който 
веднъж е усетил тръпката, сам идва от-
ново да помага, без да го подканяме“, 
казва дамата.

За близо 7-те години, в които са за-
едно, децата на Мариана са пораснали. 
Вече са в тийнейджърска възраст. Най-

Снежанка и 9-те джуджета 
от Велико Търново

XСедма година учителката Мариана Пенчева е приютила 
и отглежда свои ученици от семейства в риск

БОРЯНА АНТИМОВА

През 2019 г. Мариана Пенчева е избрана за „Жена на десетилетието“ в категория „Майките, които ни 
вдъхновяват“ на Woman.bg.

На фолклорния фестивал „Шарено пиле петровско“, 2019 г., в Церова кория децата на Мариана печелят 
наградата на организаторите.

В БНТ, с грамотата „Будител на годината“, 2015 г.
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малките са в VIII клас, а най-големите - 
първа година студенти. Учат се много 
добре, има и отличници, а Мариана се 
радва, че вижда у тях желание да четат 
и да се развиват. И най-вече - да учат не-
щата с разбиране, да изграждат собстве-
на позиция и да не се боят да я отстояват.

Трима от тях вече са студенти по тури-
зъм във Великотърновския универси-
тет. За нейна радост едно от момчетата 
й тръгва по нейните стъпки - следва ге-
ография и информационни технологии 
с педагогически профил и иска да стане 
учител. Напролет ще има и абитуриент-
ка. Радва се, че са избрали хуманни про-
фесии.

Някои искат 
да станат лекари

други учители, трети готвачи.
Самата тя показва с личния си пример, 

че човек трябва да учи и да се развива 
през целия си живот. Вече е с две магис-
тратури по философия и право и прек-
валификация по психология. Защитила 
е докторантура по философия и започ-
ва втора - по методика на преподаване-
то и педагогика. Желанието й е да помага 
на младите си колеги да бъдат по-добри 
учители.

Работи като педагогически съветник в 
ОУ „Пенчо Рачев Славейков“ в града. „Ко-
легите ми се чудят като кажа, че за мен 
лоши деца няма, но аз наистина вярвам в 
това - вълнува се Мариана. - Винаги при 
конфликти между деца и учители заста-
вам на страната на детето. Когато пока-
жеш на едно дете, че му вярваш, че е до-
бро, това действа много позитивно.“

В шареното Марианино семейство се 
живее интересно и забавно. Имат много 
богат културен календар и не пропускат 
участия в различни фестивали, колед-
ни концерти и други събития в региона. 
Включват се в благотворителни акции, 
участват в състезания, конкурси. В сво-
бодното си време заедно творят - би-
жута, гривни, работа с глина, с хартия. 

Правят декори за театралните си поста-
новки, играят народни танци, шият, за-
нимават се с куилинг, карвинг, рисуват 
и всички са се научили вкусно да готвят.

В този разнолик оркестър Мариана 
е диригентът, който следи никой да не 
„свири“ фалшиво. Учи ги

да са искрени и честни
и преди всичко - добри и емпатични 
хора. „Не е достатъчно децата просто да 
оцеляват на едно най-базово ниво, а да 
имат едно всестранно развитие и въз-
можности да видят света по начина, по 
който го виждам аз - многолик, шарен, 
интересен, вдъхновяващ, пълен с добри 
и интересни хора“, вълнува се тя.

За уникалния си социален проект Ма-
риана Пенчева е получила куп награди: 
„Майка на годината“, 2015, „Жена на годи-
ната“, 2016 в категория „Герои всеки ден“; 
„Достойните българи“, 2015 г., „Европей-
ски гражданин на годината“, 2016 на ЕП, 
„Бяла лястовица“, за добър пример в об-
ществото на „Господари на ефира“, 2016, 
„Жена на десетилетието“ 2019. Децата й 
също са получили много призове.

Вече е станало традиция преди вся-

ка Коледа „джуджетата“ на Мариана да 
подготвят подаръци за 150 бедни деца. 
За тази Коледа с продукти от дарители 
„джуджетата“ бяха подготвили и храни-
телни пакети за възрастни хора, които 
са в по-тежко здравословно състояние 

или живеят сами. Самите деца са вдъ-
хновили своите спонсори да се включат 
в техните благотворителни каузи, като 
осигурят продукти за добротворчество-
то им.

Със „социалния си експеримент“, как-
то го нарича, Мариана Пенчева разби-
ва шаблонните представи за семейство. 
„Ние сме семейство от нов тип. Обичаме 
се много, помагаме си, подкрепяме се. 
Семейството не го свързва само кръвта, 
свързват го любовта, грижата, взаимопо-
мощта.

Майка не може да работиш
това е призвание, то идва от сърцето ти“, 
споделя Мариана пред „Труд“.

Тя разбива и представите на свои ко-
леги, че генът си е ген. „Моите деца са 
ярък пример за това колко е важна сре-
дата“, казва Мариана. Всичките са със 
специално отношение към социалните 
проекти. Били са от другата страна на 
живота и са вдъхновени от Мариана - до-
брото, което са получили, да го предадат 
нататък.

Някои от тях приемат за своя каузата 
за бездомните животни. Други искат да 
помагат на бедни бездомни хора. Трети 
планират да работят с деца от проблем-
ни семейства, а едно дете иска да осно-
ве болница за деца от бедни семейства... 
Решили са, че един ден ще изградят и со-
циална кухня, за да дават топла храна на 
хора, изпаднали в тежко положение. А 
общата мечта на семейството на Мари-
ана е да създадат училище с пансион за 
деца без родители и от бедни семейства. 
Както училището в Гостилица, в което са 
били те, и откъдето Мариана ги е измък-
нала от лапите на глада, мизерията и жи-
вота без перспектива.

„Джуджетата“ на Мариана вече са пораснали и с радост помагат на други деца.

С децата често ходят да месят хляб в „Хлебната къща“, Велико Търново.

На карнавал в Габрово.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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П
ри трагичен инцидент на 
5 февруари загина Атанас 
Скатов. Той беше участник в 
експедиция за зимно изкач-
ване на втория по височина 

осемхилядник в света - връх К2 (8611 м).
След неуспешен опит за щурм на вър-

ха по-рано през деня Скатов се е изпус-
нал от въжето при смяна на осигуров-
ката на височина около 7200 м. Тялото 
му беше намерено часове по-късно при 
полет на хеликоптер на пакистанската 
армия на около 5500 метра.

Това не е първият български алпинист, 
загубил живота си на осемхилядник.

Поколения българи си спомнят зна-
менитите думи на радиста на първата 
българска експедиция Стефан Калоя-
нов 

Ице, ти си голям мъж, 
не заспивай!

Ти си българин! Всичко е ОК, към тебе 
тичат хора. Моля те, не заспивай! НЕ ЗА-
СПИ-ВАЙ!!!“, отправени към Христо Про-
данов на 20 април 1984 г.

Часове по-рано Проданов става пър-

вият българин, изкачил Еверест. Всъщ-
ност негово е и единственото българ-
ско изкачване на осемхилядник до този 
момент - на връх Лхотце през 1981 г.

Христо Проданов е истинска легенда 
на българския алпинизъм. Но какво се 
обърква на 20 април? Водачът на експе-
дицията Аврам Аврамов предлага в пър-
вата атакуваща група към 8848-метрова-
та цел да бъдат Христо Проданов и Иван 
Вълчев. Христо не приема решението 
и след съгласието на водача, потегля с 
шерпа си Джоуанг Ринджи. На практика 
атакува Еверест сам, без партньор алпи-
нист. Проданов става четвъртият човек, 
който го прави така. Нещо повече - той 
проявява желание да се катери и без 
кислородна апаратура по най-дългия и 
труден път – западния хребет, наричан 
още „Жестокия път“. На 19 април Хрис-
то и Ринджи са на височина 8120 метра. 
Там изграждат лагер 5, в който нощу-
ват. Маршрутът е необработен, тъй като 

обикновено изкачванията на Еверест 
се осъществяват през месец май. Про-
данов и Ринджи са първите, предприе-
ли щурм на Еверест през април. Малко 
преди 6 часа сутринта двамата потеглят 
към най-високата точка на планетата. По 
пътя се натъкват на 90-метрова скала с 
обратен наклон. Българинът я преодо-
лява, но Ринджи е силно затруднен.

Опитите на Христо да му помогне се 
провалят. Той губи време и ценни сили. 
И атакува върха сам. В 18,15 часа на 20 
април в радиостанцията на хората в ба-
зовия лагер се чува глас: „Аз съм на вър-
ха, на върха съм – аз, Христо!“

41-годишният инженер постига цел-
та си. Негови близки потвърждават, че 
със себе си носи образа на Васил Левски 
и пликче с шепа пръст от гроба на най-
близкия му приятел – Йордан Зашев. „Тук 
на върха няма нищо. Има само изграде-
на една малка пирамида от четири съ-
ветски кислородни бутилки и съветско-
то знаме“, казва той, преди да започне 
слизане. Престоят му на върха продъл-
жава цели 33 минути. Фатално време за 
височината и часа на изкачване. Той не 
носи спален чувал за бивакуване, но ус-
покоява останалите, че ще намери под-
ходящо място за престой под върха. На 
тъмно слизането е невъзможно. Про-
данов нощува в „Зоната на смъртта“. На 
следващия ден всички слушат накъса-
ния от смущения разговор между ради-
ста Стефан Калоянов и Христо Проданов:

– Аз съм над голямата сива кула. Не 
съм далеч. Не съм далеч.

– Ице, ти си голям мъж, не заспивай! 
Ти си българин! Всичко е ОК, към тебе 
тичат хора. Моля те, не заспивай! НЕ ЗА-
СПИ-ВАЙ!!!

Към него тръгват Людмил Янков, 
Трифон Джамбазов и шерпът Ринджи 
от лагер 4. В 19:45 часа радиостанци-
ята на Христо се чува за последен път. 
Най-близко до него е алпинистът Люд-
мил Янков. Търсейки следи, намира ра-
ницата на Христо, но не и самият него. 
На 21/22-ри април той загива на 8700 м 

надморска височина.
През 1989 г. под връх Анапурна (8091 

м) завинаги остават

Милен Метков и 
Огнян Стойков

Те заедно с Петър Панайотов и Лю-
дмил Янакиев се отправят към върха, 
известен като „планината убиец“. Зара-
ди измръзване на пръстите на краката 
Метков е принуден да се върне. Трима-
та останали достигат върха, а на слиза-
не срещат Милен, който е решил отно-
во да опита да изкачи Анапурна. Заедно 
с него остава и Стойков. Малко по-къс-
но Милен съобщава по радиостанцията, 
че двамата са се загубили заради лоша 
видимост. Последното, което се чува, е 

шум от падащи предмети.
През октомври 1994 г. на третия по 

височина връх в света, Канчендзьонга

загива и 
Йорданка Димитрова

Тя, заедно с Борислав Димитров, 
предприемат изкачване на върха. Бо-
рислав се отказва заради измръзване, 
но Йорданка решава да продължи на-
горе и никога не се връща. Години по-
късно италиански алпинисти откриват 
тялото й.

Българска жертва взема и връх Ма-
наслу. През 1998 г. при неуспешен опит 
за изкачване загива варненецът Христо 
Станчев. На слизане той се подхлъзва в 
леден участък и пада в пропаст. Тялото 
му е намерено на следващия ден.

20 години след първото изкачване на 
Еверест, под върха си отиват още два-
ма българи. Христо Христов е част от 
втората национална експедиция до По-
крива на света, чиято цел е да отбележи 
годишнината от първото българско из-
качване. Христов успява да изкачи вър-
ха без употреба на кислород, но загива 
на слизане. Тялото му е открито в седна-
ла поза, вкопчен в парапета. По същото 

От Христо Проданов до Атанас Скатов:
Единадесет българи останаха 
завинаги на осемхилядниците

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

Атанас Скатов 

Сн.: Facebook

връх Еверест

Сн.: Уикипедия

Христо Проданов

Паметната плоча на Милен Метков и Огнян Стойков под Анапурна.
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време изчезва и племенницата на Хрис-
то Проданов - Мариана Масларова. Тя 
участва в руско-бразилска експедиция 
за изкачване на Еверест през 2004 г. по 
Североизточния ръб, след като отпада 
от състава на българската. Двама шерпи 
я виждат на височина от 8680 м, а след 
това руснаци я забелязват да слиза на 
7800 м. Оттогава следите й се губят.

През 2010-а в лагер 2

на К2 умира 
Петър Унджиев

Той е първият българин, който пра-
ви опит за изкачване на страховития 
връх. Официалната версия за смъртта 
му е височинна болест, но румънският 
алпинист Джордже Димареску твърди, 
че българинът е бил изоставен в безпо-
мощно състояние от пакистански водач.

През май 2018 г. най-успешният бъл-

гарски алпинист Боян Петров изчезва 
на Шиша Пангма. Той остава алпинистът 
с най-много качени осемхилядници, и то 
без помощта на кислород - 10. Въпреки 
невижданата мащабна спасителна опе-
рация с хеликоптери, тялото му така и 
не е открито.

Година по-късно на слизане от Лхотце 
загива Иван Томов. Той получава мозъ-
чен оток, но въпреки усилията на други 
алпинисти да го свалят надолу, издъхва 
на слизане под лагер 4.

Въпреки поредната загуба един от до-
айените на родния алпинизъм - Дойчин 
Василев - е категоричен – смелите няма 
да свършат.

„Всеки си определя мотивацията сам. 
В общи линии неизвестността, евентуал-
ните трудности, бих ли могъл да преодо-
лея тези трудности, човъркат любопит-
ството на човек и той тръгва“, казва той.Мариана Масларова Боян Петров 

Христо ХристовИван Томов Йорданка Димитрова и Борислав Димитров под Канчендзьонга.
Сн.: БНРСн.: Facebook Сн.: Facebook

Сн.: Facebook Сн.: Facebook

https://www.mbglogistics.com/


10 - 16 февруари 2021 г.30

 блог

и сам да поеме в океана“...
Мисля си всичко това, докато чета за 

поредния млад българин, останал зави-
наги в планината.

Атанас Скатов.
Преди него си мислех същото и за 

Боян Петров.
Мисля си колко ли глупаво изглежда 

тяхното желание да покоряват върхо-
ве в очите на онези, които цял живот не 
сме покорили нищо.

Колко е странно на нас, квадратните 
хора, живеещи в двуизмерното прос-
транство, обитаващи квадрати и право-
ъгълници с различна квадратура, да си 
представим, че има хора, които са го-
тови да рискуват всичко, за да покорят 
нещо, което се намира извън нашето 
квадратно измерение...

Понякога...
Понякога си мисля, че тоя живот си 

струва само ако имаме силата да теглим 
една майна на всичко и да поемем към 
своя К2.

Сами.
Неекипирани.
Без кислород.
Без ничия благословия.
Без ничие съчувствие, без ничия под-

крепа.
Знаейки, че най-вероятно нито ще го 

покорим, нито, ако го покорим, ще се 
върнем живи и здрави.

Понякога...
Понякога, когато се замисля, устано-

вявам, че големият ни проблем е, че ние, 
съвременните хора, нямаме пред себе 
си върхове.

Ние не гледаме върховете със страхо-
почитание.

Ние обожаваме дупки.
Кланяме се на дупки.
И покоряваме дупки.
Понякога...
Понякога, когато в ден като днешния 

мислено се прощаваме с поредния млад 
човек, останал завинаги някъде горе, 
на върха, си казваме - „тия алпинисти са 
идиоти“.

А големият проблем всъщност е, че 
ние не сме идиоти.

Ние сме нормалните.
И диктуваме нормалността.
Която нито е „нова нормалност“, нито 

преди беше „стара нормалност“.
Ние сме хора без върхове пред себе 

си.
И ще приключим безсмисленото си 

битие в леглото, колата или тоалетната, 
а не на върха.

И за това от нас няма смисъл.
Намерете своя К2.
И дайте да го атакуваме тоя шибан ле-

ден гигант, мамка му!
Па ако трябва, ще оставим там души-

те си...

ВЕНЦИ 
МИЦОВ

Понякога

Понякога, когато, скапан от проблеми 
и дребни сплетни, от тъпотата наоколо 
и безнадежността в душата ми, застана и 
отпусна ръце в знак на безсилие, просто 
спирам за момент и поглеждам към вър-
ха на планината.

Това в София е трудно – Черни връх 
отдавна не е символ на нещо величест-
вено и недостъпно, понякога от фини 
прахови частици и смог не можем да ви-
дим планината.

Но има дни, в които, знаете – грее 
слънце, рано сутрин въздухът е чист - и 
тогава виждам върха.

И втренчено, в някакъв унес, си каз-
вам – „човеко, майната му на всичко, виж 
там, горе – виж колко е красиво и колко 
безсмислен си ти с всичките ти дребни 
проблеми“.

Понякога...
Понякога, когато навън е студено, 

вали сняг, севернякът брули без жалост 
всичко наоколо, аз се вглеждам в плани-
ната. И си мисля, че е много, ама много 
красиво да гледаш нагоре, докато си на 
топло, отпиваш глътка ракия и боцваш 
сланинка с вилицата.

Понякога...
Понякога седя и се чудя – какви са тия 

луди хора, които се катерят нагоре. С 
риск да загубят здравето си, живота си. 
С риск да останат завинаги в планината.

Седя и се чудя, заврян в уютната си 
панелна дупка, в която има кабелна те-
левизия, интернет, хладилник, фризер, 
биде и тоалетна хартия.

Гледам тия момчета и тия мъже, поели 
нагоре към поредния осемхилядник и 
се опитвам да преброя всички, останали 
завинаги някъде там горе – в прегръдка-
та на тяхната ледена Валхала.

Те са много.
Смели, подготвени, решителни мъже, 

останали в планината завинаги.
Понякога...
Понякога, когато седя и се опитвам да 

дам дефиниция на безсмисленото си съ-
ществуване, се сещам за една песен на 
руската група „Сплин“:

„Кой ли не е мечтал
поне веднъж в живота си
да прати всичко по дяволите

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

„Министър-председателят е 
човекът, който гаси всички пожари в 
България. Моля го да загаси и този.“

Собственикът на „Левски“ Наско 
Сираков, след като съобщи, че клубът 

е поискал помощ от премиера Бойко 
Борисов за изграждането на сектор А 

на стадион „Георги Аспарухов“

„Пеевски и Борисов са като сиамски 
близнаци - падне ли единият, пада и 
другият.“

Укриващият се в Дубай бизнесмен Васил 
Божков, който има повдигнати 18 обвинения, в 

едно от редките си интервюта

„Ако Навални беше българин, щеше да 
разследва шкафчето на премиера Борисов, 
а той щеше да се опита да го изгори, както 
заплашва Елена Йончева.“

Така президентът Румен Радев отговори на 
упрека на премиера Борисов, че няма позиция за 

ареста на руския опозиционер

„В обществото се развива 
манипулацията, че ще има 
манипулация.“

Така министърът на 
транспорта Росен Желязков 

коментира изказвания на 
опозицията, че изборите ще 

бъдат опорочени

„През джипа на министър-председателя 
Бойко Борисов светът се вижда по друг 
начин, не с онзи хейт и негативизъм.“

Зам.-министърът на регионалното развитие 
Николай Нанков, който е един от най-честите 

спътници на премиера при обиколките му с 
джипа в страната

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

млн. лв. е стойността на 
амфетамини, които гра-
нични полицаи откриха 
в къпинови храсти край 
Свиленград. Наркотици-
те били разпределени в 
72 пакета и скрити в осем 
платнени торби. Разслед-
ващите установили, че в 
торбите има амфетами-
ни с бруто тегло 183,640 
кг, на обща стойност 5 
509 200 лева.

5,5 служители на 
American Airlines 
получиха пре-
дизвестия за съ-
кращение. Ави-
окомпанията е 
засегната силно от 
намаляването на 
въздушния трафик 
заради пандемията. 
Ръководството съ-
общи, че служителите 
ще бъдат съкратени, ако 
ситуацията не се подобри 
или ако не бъдат удълже-
ни правителствените помощи и 
след 1 април.

души медицински екип 
проведе 23-часова опера-
ция за трансплантация на 
ръце и лице на млад мъж в 
Америка. Това се случва пре-
ди 6 месеца, а днес 22-годиш-
ният Джо Ди Мео се чувства 
добре и продължава да се 
възстановява. Той е постра-
дал след тежки изгаряния 
при автомобилна катастрофа 
през 2018 г. и близо година е 
чакал донор.

13 000

18 140
метра под водата – на 
тази дълбочина индий-
ска двойка избра да сключи 
брак, за да демонстрира екс-
тремно социално дистанциране. 
Младите си казаха „да“ в дълбочини-
те край брега на курорта Нееланка-
рай, след като помощният екип прове-
ри, че водата е достатъчно спокойна 
за гмуркане.
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П
рез студените е особено ва-
жно да повишим имуните-
та си. Чудесен помощник за 
това са чайовете.

Лекарите съветват през 
зимата да се пие чай от куркума, по въз-
можност – всеки ден. Тази подправка 
увеличава защитните функции на 
тялото, които могат да бъ-
дат отслабени допъл-
нително от хронич-
ни заболявания. 
Тази напитка би 
била особе-
но полезна за 
възрастните 
хора, които 
са изложени 
на по-голям 
риск от зара-
зяване със се-
зонните грип-
ни щамове и 
COVID-19.

Куркумата дейст-
ва като естествен иму-
ностимулатор. През сту-
дения сезон това е прекрасен и 
естествен начин да се предпазим от ин-

фекции.
Чаят може да убие коронавируса в 

слюнката, но не за дълго. Ако напитка-
та се държи в устата за 10 секунди, ви-
русът не може да бъде открит в пробата 
на слюнката.

Неговите частици обаче ще се въз-
становят след няколко минути. Японски 
учени стигнаха до такова откритие и 
след това техните заключения бяха по-
твърдени от други вирусолози.

Това е така, защото чаят съдържа ве-
щества, които могат да унищожат про-
теина около вируса, който му

помага да проникне 
в клетката

Чаят съдържа танини, по-специално 
танин. Това е мощен денатуриращ агент, 

който причинява разрушаването 
на протеини, включително 

вирусни. Следовател-
но, колкото по-силен 

е чаят, толкова по-
вече танин и тол-

кова по-висок 
е ефектът от 
инактивира-
нето на виру-
са, обясняват 
вирусолози, 
добавяйки, че 

ефектът от на-
питката се вли-

яе и от нейната 
температура.
Изследователи-

те предполагат, че ан-
тиоксидантите катехини, 

съдържащи се в чаените листа, 
които при обработка създават други 

биологично активни вещества, убиват 
коронавируса.

В експеримент учените установили, 
че черният чай понижава титъра на ко-
ронавируса до неоткриваем. След това 
те се опитали да заразят клетките от 
друга епруветка с получените проби. В 
крайната проба не са открити почти

никакви вирусни 
короначастици

Експертите подчертават, че чаят в 
умерени количества е безвреден, но не 
е необходимо да се говори за 
неговите ползи за лече-
ние или профилакти-
ка на коронавирус. 
В допълнение, 
прекомерната 
консумация на 
тази напитка 
води до де-
хидратация 
и е по-лесно 
за вируса да 
се прикрепи 
към сухите тъ-
кани.

По-рано беше 
съобщено, че ве-
щество, способно да 
унищожи коронавиру-
са, се съдържа в корена на 
билката женско биле. Става дума за 
глициризинова киселина.

Традиционно билката женско биле 
се използва като лекарство, а не като 
подправка. Основната част от растени-
ето, използвано в медицината, е коре-
нът. Този корен не дразни лигавицата и 
се оценява главно за сладкия му вкус и 

за прикриване на остротата на други ле-
карства.

Препоръчва се коренът да се използ-
ва при лечението на кашлица, настинки 
и други бронхиални раздразнения.

Женско биле 
е полезено

за лечение на екзема, кожни обриви, 
псориазис, сърбеж и суха кожа. Изслед-
ванията показват, че наличието на про-
тивовъзпалителни средства в женското 
биле могат да намалят признаците на 

атопичен дерматит - екзема.
Женско биле се използ-

ва и за лечение на за-
болявания на гор-

ните дихателни 
пътища. Пре-

поръчва се 
билката като 
ефективен от-
храчващ лек, 
който помага 
да се втечня-
ва слузът и да 

се улесни из-
хвърлянето му 

от тялото.
Експресорният 

ефект на женското 
биле е от полза за хора, 

страдащи от астма или на-
стинки, с кашлица или трудно ди-

шане.
Ликвориите, съдържащи глициризин, 

могат да се използват и срещу респира-
торни инфекции. При настинки и респи-
раторни заболявания билката женско 
биле може да се комбинира и с пресен 
джинджифил.

Учени: Чаят 
убива COVID-19 
в слюнката

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Топлата напитка съдържа вещества, които 
могат да унищожат протеина около вируса

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

С
ъвременни художници дадо-
ха вдъхновение на дизайне-
рите от Louis Vuitton за съз-
даването на най-новата им 
колекция дамски чанти. Все-

ки един модел с името ArtyCapucines е 
истинско произведение на изкуството.

Шестима съвременни художници вна-
сят своите визии в емблематичната чан-
та на марката – Capucines. Резултатът е 
един нов прочит на техните творби, в 
които има разнообразие от цветове и 
форми.

Хенри Тейлър 
и Джош Смит

са художниците от САЩ, творили за но-
вата колекция. Друго известно име, 
включено в артпроекта, е това на френ-
ския скулптор Жан-Мишел Отониел.

Смит, който рисува предимно аб-
страктни картини, споделя, че не могъл 
да устои на предложението, което му от-
правили след най-новата му изложба, 
озаглавена „Spectre“. Джош решава да 
направи шарена миничантичка, на коя-
то да има неговите инициали. Първото 
му име е изписано върху червено-вио-
летова основа, а самите букви са офор-
мени с цветове като жълто, черно, зеле-
но и други.

„Мога да си представя как двама души 
се срещат на коктейл и моето име ста-
ва повод за разговор от сорта: „Какво е 
това на чантата ти?“, казва развълнувано 
творецът.

Бразилската художничка 
Беатрис Милхазес

известна с картините си, в които има 
препратки към западната модернис-
тична живопис, също е оставила своя 
почерк върху една от чантите на Louis 
Vuitton. Тя е избрала чистобял кожен 
модел, върху който е пренесла една от 
известните си творби, състояща се от 
пъстри кръгове, разчупени с различни 

геометрични фигури.
На друга чанта от колекцията вижда-

ме истински есенен пейзаж. Тя е по идея 
на

артиста Сам Фолс
който използва естествените цветове на 
природата – в случая тези на златната 
есен, които съчетава с някои популярни 
фотографски техники.

С един от моделите за сезон есен/
зима 2020 марката отдава почит към 
трагично загиналия баскетболист Кобе 
Брайънт.

Хенри Тейлър

е нарисувал неговия лик върху чанта в 
светлобежов цвят и бял капак. Художни-
кът е направил точно копие на портрета, 
който звездата получава от Ноа Дейвис.

Ето и още от лимитираната артсерия 
на Louis Vuitton:

Моделите са истинско произведение на изкуството

Изрисувани от 
художници: Новите 
чанти на Louis Vuitton

https://www.zneimerlaw.com/
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М
ария Бакалова пише но-
вата история на Бълга-
рия в Холивуд. Само на 
24 години, тя стана пър-
вата българка, получила 

номинация за „Златен глобус“ за ролята 
си в „Борат 2“. Бургазлийката е номини-
рана и за друга престижна награда – за 
най-добра поддържаща роля на Гилдия-
та на филмовите актьори.

В двете състезания българското моми-
че ще се изправи срещу имена като Ми-
шел Пфайфър, Кейт Хъдсън, Глен Клоус, 
Оливия Колман и други.

И докато България вече стиска палци 
на своята нова звезда, Мария скромно 
доверява, че въпреки еуфорията, в която 
се намира, смята, че това е само първата 
й стъпка към голямото кино. И че много-
то работа тепърва предстои.

В очакване на още бляскави новини 
около Мария Бакалова, нека си припом-
ним българите, които се трудят и поня-
кога успяват в Холивуд. Нека започнем 
списъка, изготвен от webcafe, със сама-
та Мария:

Мария Бакалова

Каквото и да кажем за Мария Бакалова, 
то вече е казано. 24-годишната бургаз-
лийка за нула време се превърна в люби-
ма тема на западните издания, които от 
рано прецениха, че ролята й на дъщеря-
та на героя на Саша Барън Коен в „Борат 
2“ ще я класира за номинации за големи-
те награди в Холивуд.

Юлиан Костов

Юлиян Костов е шампион по плуване 
от Варна. След като печели над 60 ме-
дала в плуването, се обръща към кино-
то, където бележи значителни успехи. 
Участва в британската военна драма „Син 
на друга майка“, като сваля 12 кг за ро-
лята. Имал е участия в сериалите Back и 
Temple с Джеръми Стронг. Сега му пред-
стои и сериозна роля във фентъзи сери-
ала Shadow and Bone на Net�ix. Той пома-
га и на Мария Бакалова да я изберат за 
ролята й в „Борат 2“ през мениджърската 
си агенция.

Нина Добрев

Нина Добрев е една от най-известни-
те българки зад граница. Най-известна 
е с ролите си на Мия Джоунс в „Деграси: 
Следващо поколение“ и Елена Гилбърт/
Катрин Пиърс в „Дневниците на вампи-
ра“. Добрев е родена в София, но зами-
нава с родителите си за Канада, когато е 
само на 2 години. Последно я гледахме в 
ролята на Изи в „Когато се появи ти“ през 
2018 г., където споделяше екрана с Мей-
зи Уилиамс ("Game of Trones") и Аса Бъ-
търфилд ("Момчето с раираната пижама“, 
„Играта на Ендър").

Руди Добрев

Руди Добрев, чието име всъщност е 
Радослав, е български актьор от Варна, 
който живее в Ел Ей и участва в сериали-
те CSI, Law & Order: LA и Days of Our Lives.

Николай Стоилов

Николай Стоилов тръгва от НАТФИЗ, 
минава през Ню Йорк и стига до Лос 
Анджелис, където се снима в сериали-
те NCIS: Los Angeles и General Hospital. 
Участва във видеоигри, озвучава фил-
ми. Филмът „Аз, проклетникът 2“, в кой-
то Стоилов озвучава пазач на лаборато-
рия, е номиниран за „Оскар". Във филма 
„Дъждът на Лана“ Стоилов играе главна 
роля. Коментирайки представянето му в 
този филм, кинокритикът Роджър Ебърт 
дори казва, че той би имал бъдеще в ро-
лята на злодей от филм за Джеймс Бонд. 
През 2005 г. Николай Стоилов печели на-
градата TIMMY за най-добър актьор на 
САЩ за тази роля.

Димитър Маринов

Мария и останалите 
българи в Холивуд
XКои са другите, които пробиха и успяха в меката на киното

Димитър Маринов е първият бълга-
рин, участвал във филм, който отнесе 
„Оскар“. Той влезе в ролята на руския ви-
олончелист Олег в „Зелената книга“: фил-
мът с Махершала Али и Виго Мортенсен, 
който спечели голямата награда за най-
добър филм за 2018 г. Маринов продъл-
жава да трупа роли в Холивуд, като най-
прясната му поява е в трилъра The Little 
Things с Дензъл Уошингтън и Рами Малек

Владимир Койлазов

Владимир Койлазов е роден в Русе и 
името му не беше известно в България 
до февруари 2017 г., когато Койлазов, за-
едно с партньора си Петър Митев, полу-
чи първата си награда от Американската 
филмова академия заради 3D техноло-
гията, която компанията му разработва. 
Тя се използва в продукции като Avatar, 
Game of Thrones, Deadpool, 300 и стоти-
ци други.

Камен Марков

Камен Марков е първият българин, 
който печели голямото отличие в кате-
горията Outstanding Visual E¡ects in a 
Commercial за работата по рекламата 
„Момчето и пианото“ с участието на сър 
Елтън Джон на престижните VES Awards. 
Работата му е отличена и с друга голяма 
награда - Craft Arrows - за изпълнение на 
реклама на раздаването на британските 
отличия British Arrows - сребро за визуал-
ни ефекти и злато за CG (компютърно ге-
нерирани) ефекти.

Сн.: Instagram

Сн.: Архив

Сн.: „24 часа“

Сн.: Архив Сн.: Архив

Сн.: Pr

Сн.: Facebook
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Б
изнесът учи хората да се прис-
пособяват към различни си-
туации и да извличат от тях 
максималното. За да успява в 
такъв свят, човек трябва да е 

гъвкав и в същото време устойчив, да не 
изневерява на себе си и едновременно с 
това да не спира да се променя.

Трудна задача, особено ако е решил да 
продължи след 15 години в затвора.

Такава е историята на Дейв Дал, осно-
вател на Dave’s Killer Bread. Самият той 
признава, че в предишния си живот е 
страдал от ниско самочувствие, което го 
кара да вземе поредица от лоши реше-
ния в живота си.

След като излежава 15-годишна присъ-
да за притежание на наркотици, грабеж и 
нападение, той се завръща у дома през 
2001 г., за да започне работа в семейната 
пекарна, която е основана от баща му и е 
управлявана от брат му. Дал и брат му се 
опитват да създадат по-добър хляб с на-
деждата да променят живота на хората.

Ако превъртим времето напред до 
2015 г., Flowers Foods се съгласява да 
придобие Dave’s Killer Bread срещу 275 
млн. долара, пишат Entrepreneur и pro�t.
bg.

Ето кои са петте неща, които Дал пра-
ви, за да изведе компанията си от мест-
ните фермерски пазари до световния па-
зар.

Прощава на себе си
Историята на Дейв е от тези за втория 

шанс или по-скоро за множество шансо-
ве. Преди да се събере отново с брат си и 
да се присъедини към семейния бизнес, 
той има четири престоя в затвора. Поука-
та от историята е, че без значение от това 
колко пъти си се издънил, винаги има 
възможност да започнеш наново.

Може да сте се провалили вчера, но 
това не означава, че трябва да носите 
това бреме и днес. Успокоявайте се от 
това, че повeчето хора няма да помнят 
грешките ви. Искате ли да знаете защо? 
Те са прекалено заети с това да се при-
тесняват за собствените си грешки.

Никога не се движи 
по течението

Една от най-големите причини за това 
Dave's Killer Bread да е такъв хит е, че дру-
гите производители на хляб просто не са 
толкова иновативни. Спорно е дали него-
вите съставки без ГМО са по-добри, тъй 
като, общо погледнато, всичко, което Дал 
прави, е да добави още цели зърна и уни-
кални топинги, в сравнение с това, което 
другите производители предлагат.

Големите играчи просто спират да бъ-
дат креативни. Най-голямата грешка, 
която можете да направите като пред-
приемач, е да се движите по течението.

Запазва мотивацията си
Страхотните идеи идват, когато рабо-

тите по нещо, което правите със страст. 

Американската авторка Габи Бърнстейн 
казва: „Позволете на вашата страст да се 
превърне във ваше цел и някой ден тя ще 
стане ваша професия.“

Страстта на Дал му помага да запъл-
ни тази дупка в живота си. Той искал да 
изпича естествен пълнозърнест хляб, 
с богата текстура, в който хората да са 
влюбени. Страстта ви дава мотивация, 
посока и цел в живота.

Предприема скок 
в неизвестното

Едно от най-големите предизвикател-
ства, пред които се изправя компания-
та на Дейв, е преместването в нов завод, 
който струва на брат му Глен 1.5 млн. до-
лара. Това е огромен риск за тях, знаей-
ки, че не разполагат с парични потоци, 
за да покрият подобна покупка, като 

всичко се базирало на бъдещи очаква-
ния.

В крайна сметка, те отчитат значите-
лен ръст в бизнеса, като дори разши-
ряват дейността си и наемат още слу-
жители. Усърдната работа на Дейв, 
отдадеността, настойчивостта и посто-
янният фокус върху целта му помагат да 
предприеме този риск.

Ще има моменти в предприемаче-
ския ви път, когато ще бъдете принуде-
ни да действате извън зоната ви на ком-
форт. В крайна сметка, ще се научите 
как да действате със свит стомах и това 
ще се превърне в нещо нормално.

Влиза в ролята 
на лудия учен

Дейв експериментира с различни 
типове хляб и с безброй съставки. Той 
проучва какво е модерно и какво не е. 
Той не се страхува да пусне продукта си 
на пазара, за да получи обратна връзка.

Дал знаел, че някои от идеите му ще 
претърпят провал. Той също така знаел, 
че някои от идеите му ще са хит. 

Клиентите постоянно получавали въ-
проси за неговия хляб, а това се раз-
пространява толкова бързо от уста на 
уста, че продуктът му става известен.

Вашите бизнес идеи няма да прора-
ботят, ако ги обмисляте цял ден. Трябва 
да излезете, 

да експериментирате и да 
осъществявате идеите си, 

без значение колко откачени може да 
звучат.

Дейв Дал не е роден предприемач. 
Той има много затруднения на по-ра-
нен етап от живота си и дълго време 
има манталитета на жертва. Dave’s Killer 
Bread обаче е идеален пример за това 
как една трагедия може да бъде пре-
върнатa в триумф.

За Дал не е прекалено късно, дори и 
след 15 години в затвора, което озна-
чава, че за много други хора също не е 
късно да използват тези пет стратегии и 
да създадат успешен бизнес.

Как бивш затворник продаде 
компанията си за $275 млн.
XЕто уроците на Дейв Дал, които той научи, когато реши да продължи семейния бизнес

Сн.: Dave’s Killer Bread

https://cabinetleader.com/
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Овчар направил голяма сватба. След 

дни обаче трябвало да замине за ко-
шарата си насред гората. Със съжале-
ние съобщил на невестата лошата но-
вина, но й предложил, когато гръмне 
с пушката, тя да дойде при него. Тя се 
съгласила.

След една седмица той гръмнал. Ни-
кой. Втори път. Никой. Трети път. Ни-
кой.

Накрая слязъл в селото, но къщата 
празна.

Попитал комшията:
- Пешо, да си виждал моята скоро?
- Страшна работа, комшу, откакто за-

почна ловният сезон, не се е спирала!

  
- Кой е измислил секса?
- Как кой? Ами гърците! Нали те са 

измислили всичко! След тях обаче 
римляните го усъвършенствали.

- Как?
- Като добавили жената...

  
- Извинете, вие ли сте Ибрахимкара-

дурумодрихалилбегович?
- Не, аз съм Коен.
- По дяволите! Винаги ги бъркам 

тези две фамилии!

  
Иванчо и Иванка отиват на купон и 

Иванчо казва на Иванка:
- Днес си много хубава...
Иванка:
- Не можe да сe кажe същoтo за теб...
Иванчо:
- Е, значи си излъгала като мен.

  
Италианец отива на изповед.
- Съгреших, отче.
- Кажи, синко.
- Измамих един евреин.
- Но това не е грях, синко! Това е 

чудо!

  
Между блондинки:
- Вчера мъжът ми получи анонимно 

писмо.
- Ау, какъв ужас. От кого?

  

- Какво означава поговорката „И 
вълкът сит, и агнето цяло"?

- Че вълците са изяли овчаря и куче-
то.

  
Баба носи в поликлиниката буркан-

че с урина за изследване. А там й каз-
ват:

- Бабо, не си донесла урина, а олио?
- А аз се чудя що ми изгоряха меки-

ците...

  
Веднъж Иванчо се разхожда с баща 

си. По пътя срещат непознат човек, а 
Иванчо го поздравява:

- Здравей!
Баща му го пита:
- Откъде познаваш този човек?
А Иванчо отговаря:
- Ами той е от инспекцията за чис-

тота. Всеки ден, когато ти отидеш на 
работа, той идва у дома и пита мама: 
„Чисто ли е?“

  
- Струва ми се, че стигнах финансова 

стабилност.
- И в какво се изразява?
- В това, че пари нямах, нямам, и из-

глежда, че няма да имам.

  
След семеен скандал. Мъжът:
- Защо ми пращаш празни СМС-и?
Жената:
- Защото не ти говоря!

  
- Ще се ожениш ли за мен, скъпи?
- Ами виж какво, не мога, казват, че 

си имала твърде много мъже...
- Ама не ти ли харесва как готвя?
- Ооо, много ми харесва!
- Не ти ли харесва как чистя?
- Напротив, страхотно чистиш, пер-

фектна си... при теб е чисто като в опе-
рационна.

- Не ти ли харесва как посрещам гос-
ти?

- Превъзходна си.
- Да не би да не ти е добре в леглото?
- Какво говориш, с теб съм на седмо-

то небе.
- Е, какво си мислиш, че всичко това 

съм го учила задочно ли?

  
Попитали радио Ереван:
- Какво трябва да направи човек, ако 

види малко зелено човече.
Радиото отговорило:
- Трябва веднага да пресече улицата.

  
Жена пита мъжа си:
- Дълго ли ще си за риба?
- Ами не, той, Пешо, е взел само две 

шишета.

  
- След няколко години хората ще го-

ворят, гледайки тази сграда на Техниче-
ски университет, и ще казват, че тук съм 
учил аз.

Колега го репликира:
- Ако не си изкараш изпитите, то хо-

рата може да почнат така да говорят 
още другата седмица!

  
Две жени си говорят:
- Ей, всички мъже са големи женка-

ри...
- Защо пък всички? Има-няма поло-

вината.
- Е, че то другите мъже ли са...

  
- Скъпи, какво е това писмо, което че-

теш?
- Защо питаш, мила?
- Как защо? Ама че си любопитен!

  
Върви един човек по пътя и непре-

къснато си повтаря „Ай стига бе“.
Насреща му върви друг човек. Гледа, 

слуша и накрая решил да попита защо 
онзи си повтаря непрекъснато „Ай сти-
га бе“.

- Остави! - отговорил първият. - Дъ-
щеря ми се омъжи за негър.

- Не е толкова голяма беда - казал 
вторият. - Любов. Случва се.

- Да, ама първото дете се роди черно.
- Е, какво да се прави, по-силна чер-

ната кръв - ражда се черно дете.
- Да, ама второто дете се роди бяло.
- Еее... случва се и така, сега пък бяла-

та кръв е била по-силна и се е родило 
бяло дете.

- Да, ама третото излезна черно-
бяло,черно-бяло, на раета.

- Ай стига бе...

  
В голям магазин влиза човек с тъмни 

очила и куче. Питат го:
- Господине, какво е това куче?
Той отговаря:
- Ами, сляп съм, това е куче водач.
Пуснали го те. Той отишъл в средата 

на магазина, хванал кучето за опашка-
та и започнал да го върти с всичка сила 
над главата си.

- Ама, господине, какво правите?
- Оглеждам се наоколо...

  
- Защо не се ожените, Холмс?
- Защото, Уотсън, това създава купи-

ща проблеми. Ето ви например една 
логическа задача: на едната врата на 
къщата ви лае кучето и иска да го пус-
нете, а на другата чука жена ви, която 
си е забравила ключа и иска да й отво-
рите. Кого ще пуснете в къщата по-на-
пред?

- Ами жена ми.
- Неправилно, Уотсън. Трябва да пус-

нете кучето, защото то ще спре да лае, 
като влезе.

Виц в снимка

В съда. Съдията:

- Осъждам ви на 

5 години...

- А телевизор  

ще има ли?

- Гледането на 

националната 

телевизия е част от 

наказанието.

  
Две баби си говорят. Едната казва:
- Абе, тая мома, която зехме от ва-

шето село, ма тя хубава, ма тя гиздава, 
и пере, и чисти, всичко върши, само 
един недостатък има!

Втората казва:
- Какъв, ма?
Отново първата:
- Ами не ще да ражда!
Пак втората:
- Ами вие сте я повредили, у нащо 

село си раждаше!

  
Срещат се две приятелки:
- Как може така да изневеряваш на 

мъжа си?!
- А как, знаеш ли някакъв друг на-

чин?

  
- Харесва ли ти новата учителка?
- Харесва ми, татко. Тя е млада и ху-

бава, но не е интелигентна.
- Защо мислиш така?
- Защото за всичко пита мен!

  
Един влиза при психиатър.
- Докторе, ъъъъ, как да ви кажа, ъъъ, 

имам чувството, че всички ме прене-
брегват...

- Следващият, моля!

  
Баща и син на покрива на къщата:
- Тате, защо баба се щура насам-на-

там из двора като луда?
- За теб може да е баба, за мен е 

тъща, подай ми следващия пълнител!

  
Лежат в леглото мъж и жена. Телефо-

нът звъни. Вдига жената:
- Да, скъпи. Добре, мили. Разбира се, 

скъпи. Добре, скъпи, не се притесня-
вай! - и затваря.

Мъжът в леглото:
- Кой беше?
- Съпругът ми. Каза, че ще закъснее. 

Играе карти... с теб!

  
Кокошката снесла петкилограмово 

яйце. При нея изпращат репортер от 
местния вестник.

- Как стана това?
- Тайна.
- Какви са бъдещите ви планове?
- Да снеса шесткилограмово яйце.
След това репортерът задава въпро-

си на петела:
- Как стана това?
- Тайна!
- Какви са следващите ви планове?
- Да счупя главата на щрауса!
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Астрологична прогноза 
10 - 16 февруари 2021 г.

ОВЕН
Отговорностите ви ще се уве-
личат. Бъдете търпеливи, до-
като вземате някакво голямо 
решение, свързано с работа-
та. Отрицателните мисли мо-

гат да повлияят на здравето ви. Избягвайте да 
навлизате в спорове и клюки. Това може да ви 
натовари психически и също да се отрази на 
здравословното ви състояние. Някои скрити 
страхове може отново да изплуват. Избягвайте 
ненужно натоварване във всякакъв аспект. Този 
период може да донесе повече разходи, откол-
кото спестявания.

РАК
Може да обърнете по-голямо 
внимание на здравето и на 
спокойствието си. Ще е идеа-
лен период за нови срещи и 
любовни запознанства. Така 

или иначе, звездите ви обещават късмет с па-
рите. Гледайте на грешките си като на възмож-
ност да се усъвършенствате и да продължите 
напред. Трябва да избягвате да се ангажирате с 
каквото и да е, ако не сте сигурни, че ще може-
те да се справите с изпълнението му. Може да 
имате конфликти с колеги. Стойте далеч от не-
гативните мисли и спорове.

ВЕЗНИ
Понеже сте силно амбициозни 
и винаги се стремите да стиг-
нете до самия връх в избрана-
та от вас област, така може да 
получите възможност, къде-

то да докажете отново способностите си. Харче-
те парите си планирано и добре обмислено. Не 
прекалявайте обаче с похапването. Периодът ще 
е неблагоприятен за активна работа. Ще имате 
удовлетворяващи ви и споделени мигове в ком-
панията на семейството си и това ще ви направи 
пълноценен. Проблеми се очертават за тези, кои-
то ще насочат вниманието си в любовната сфера.

КОЗИРОГ
Очаквани парични постъ-
пления вероятно ще се от-
ложат за няколко дни. Рабо-
тата ви по печеливш проект 
ще продължи и ще стигнете 

до благоприятен изход, запазвайки амбициите 
и високия си дух за победа. Притежавате мно-
го съзидателна енергия, която ви стимулира 
под напрежение да постигнете най-доброто, 
понякога и чрез спонтанно разкрили се пред 
вас възможности. Разплита се „възел“, свързан 
с дома и семейството ви или получавате яснота 
по подобни въпроси.

ТЕЛЕЦ
Може да се сблъскате с фи-
нансова криза поради не-
планирани разходи. Доста 
разнообразен период като 
възможности и позволява 

действия на широк периметър. Любовта, коя-
то ще ви засвидетелстват околните, си струва 
няколко часа работа. Ще получите по телефо-
на важни новини, свързани с паричен транс-
фер. Планирайте работата си така, че да не се 
преуморявате. Периодът ще е подходящ да 
обърнете по-голямо внимание на децата, на 
любимите си хора, както и на приятелите си.

ЛЪВ
Трябва да се стремите да бъ-
дете в компанията на пози-
тивни хора, които ви пома-
гат, насърчават и подкрепят. 
За свободните представите-

ли на знака - дори ако сега не се случва нищо 
грандиозно, това не означава, че вашият пери-
од за любов не съществува. Бъдете търпеливи, 
ще има причини скоро да се усмихнете. Имате 
и много неща за вършене и довършване. Пери-
одът ще е добър за пътувания, за учене, за кон-
такти или работа с чужденци. Обърнете внима-
ние на здравето си.

СКОРПИОН
Благодатен и плодоносен, пе-
риодът ви предоставя значите-
лен шанс за успешно провежда-
не на преговори, за вземане на 
конструктивни решения, за де-

лови постижения и парични печалби. Съвършен-
ство и перфекционизмът, дори в дребните детайли, 
определят поведението ви. Периодът ще е добър 
за тези, които работят усилено. Всички ваши цели 
могат да бъдат постигнати навреме. Планирането 
обаче е задължително. Във финансово отношение 
периодът също може да е добър. Може да се поя-
вят нови възможности.

ВОДОЛЕЙ
Жените се налага да преживе-
ят напрежение в семейство-
то, което може да се отрази на 
здравето им. Периодът обаче 
ще може да се окаже изклю-

чително спокоен за някои от вас, но може и да е 
малко стресиращ в професионален план. Тряб-
ва да развиете търпение и концентрация, за да 
се справяте добре на работа. Въпреки че рабо-
тата ви може лесно да бъде изпълнена, трябва 
да сте по-внимателни. Възможно е да има труд-
ни ситуации, които да причинят умора и неси-
гурност.

БЛИЗНАЦИ
Добре би било да се посве-
тите на рутинни занимания, 
както и да се погрижите за 
здравето си, следвайте по-
лезните си навици, спазвай-

те добър режим, спортувайте. Не пропускай-
те да отделите време, което да посветите само 
на себе си, ако имате нужда от това. Ще бъде 
и ползотворен за реализацията на материал-
ните ви цели период. Удобен и за преговори 
и контакти с хора от деловите среди. Ваш бли-
зък приятел злоупотребява с доверието ви, 
поговорете сериозно с него по този въпрос.

ДЕВА
Забравете за служебните си 
проблеми, повече мислете за 
дома, семейството и себе си. 
Пред вас ще се изправи сте-
ната на неразбирането в лю-

бовта. Силно успешен период, подчертаващ, че 
ще реализирате материален успех и парични 
печалби на задоволително ниво. Ще излъчвате 
сила и величие. Тъй като сте позитивно настро-
ени и нетърпеливи да влезете в действие, това 
страхотно качество на вашия характер може да 
ви помогне да се представите по-добре на про-
фесионалния фронт.

СТРЕЛЕЦ
Имате достатъчно енергия, но 
трябва да я поддържате със 
здравословна, качествена и 
разнообразна диета. Не са из-
ключени проблеми с кръвно-

то и очите. Животът и връзката ви с партньора 
ви са много интересни. Споровете може да до-
ведат до сблъсъци на егото. Интуицията ви е 
особено изострена, използвайте я по предназ-
начение. Бъдете склонни към отстъпки в личен 
план, в противен случай рискувате да обтегнете 
отношенията си с човек, на когото особено дър-
жите.

РИБИ
Най-хубаво е да избягвате не-
гативните мисли и да започ-
нете да се придвижвате към 
по-големи цели. Колкото по-
вече хора питате, толкова по-

вече мнения ще получите, което ви затруднява 
още повече да вземете вашето решение. Голяма 
част от вас ще бъдат в непрекъснато движение. 
Трябва обаче да избягвате пътувания, работа 
или контакти с хора в чужбина, а в дома си – кон-
фликтните ситуации. Любовна среща или непри-
стойна постъпка на партньора може да ви нака-
ра да се почувствате разочаровани.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Плъх
Идеалите и личните 
връзки ще бъдат мно-
го важни. Годината на 
Вола идва със специал-
на енергия за вас. Ще 
бъдете оптимистично 
настроени, а това мно-

го ще ви помогне. Тази зодия трябва да е гото-
ва да посрещне редица професионални пре-
дизвикателства през 2021-ва. Плъхът ще бъде 
натоварен с нови отговорности, но няма да се 
колебае дори за миг дали да приеме новите 
начинания и предизвикателства. Това ще му 
донесе щедра награда и удовлетворение.

Вол
2021-а обещава да 
бъде много ползотвор-
на за Вола. Тя ще му до-
несе много добри ка-
риерни възможности, 
както и финансови по-
стъпления. Семейство-

то ще играе решаваща роля за Вола през 
тази година. Необвързаните може да сключат 
брак, а обвързаните да посрещнат нов член 
в семейството. Годината е добра за начало на 
нови бизнес идеи и начинания

Тигър
През 2021-а ще ви 
трябва смелост и пове-
че кураж, защото годи-
ната се очертава пълна 
с предизвикателства. 
Очакват ви нови начи-
нания, нови запознан-

ства, нови полета за изява, но заедно с тях ще 
дойдат и редица трудности, които трябва да 
се научите да преодолявате. Упоритостта ще 
ви помогне, но може да ви донесе и конфрон-
тации.

Заек
2021-а няма да се раз-
вива според плана ви, 
очаквайте забавяния и 
непредвидени засеч-
ки. Няма да осъществи-
те всичко, което искате, 
но това не значи, че ще 

постигнете по-малко. Не се разочаровайте, а 
продължавайте да развивате мечтите си. Об-
вързаните ще трябва да поработят над връз-
ката си. Финансите ви остават стабилни през 
новата година.

Дракон
Ще трябва да преми-
нете през редица труд-
ности пред 2021г., но 
това ще бъде благодат-
но за вашия растеж. 
Имате достатъчно сили, 
за да поемете живота 

си в ръце и да се издигнете над трудностите 
и манипулациите. Важно е да бъдетe дейни в 
работата си, да поемате ангажименти, за да ви 
забележат. В любовен план ще има възходи и 
спадове, но водещата дума е „страст“.

Змия
Ще успеете да намери-
те отговори на най-лич-
ните и задълбочени въ-
проси. Желанията ви ще 
се сбъднат в точния мо-
мент, бъдете търпеливи, 
ще получите това, което 

ви е нужно. Близки и приятели ще имат нуж-
да от помощта ви. Трябва да обмисляте до-
бре всеки свой ход, особено по отношение 
на кариерата си. Няма да ви се работи особе-
но много и има опасност да изпуснете златна 
възможност за развитие.

Кон
Кариерата и финанси-
те ви ще вървят отлич-
но през 2021-а. Ще от-
деляте повече време 
на работата си, което е 

чудесно, защото ще имате възможност да се 
издигнете, но все пак внимавайте това да не 
се отрази на близките ви и семейните отно-
шения. Към вас идва специална енергия. Ще 
имате много идеи, ще се радвате на подкре-
пата на любимите ви хора. Самочувствието ви 
ще се повиши значително.

Овца
2021-а ще бъде слож-
на и малко объркваща 
година за вас. Ще ви се 
струва, че не можете 
да откриете новите хо-
ризонти, за които меч-
таете, или пък ще има-

те проблеми в семейството или любовта, но 
всичко това няма да продължи вечно. Скоро 
ще се окопитите и ще вземете живота си в свои 
ръце. Тогава годината ще ви дари с късмет и 
нови преживявания, които ще помните дълго. 
Това ще бъде и годината на изненадите за вас.

Маймуна
Годината ще бъде 
спокойна за вас. 
Може би няма да 
имате огромни фи-
нансови или ка-
риерни успехи, но 
това не значи, че 
няма да се чувст-

вате добре. Спокойствието е всичко, от 
което се нуждаете. Бъдете по-скромни 
с очакванията си към живота и няма да 
бъдете разочаровани. Годината е чудес-
на за сватба, за ново допълнение към 
семейството, а необвързаните ще изжи-
веят романтично приключение. Ще на-
мерите онези отговори, които търсите.

Петел
2021-а ще бъде 
страхотна за вас. 
Ще бъдете успеш-
ни във всяка една 
сфера от живота 
си. Работата ще ви 
спори и там опре-
делено ще бъдете 

във вихъра си. Ще се чувствате продук-
тивни и готови за промени. Ще получи-
те и дълго чакано признание. Животът у 
дома също ще бъде приятен, отделяйте 
повече време за семейството и близките 
си приятели. Необвързаните трябва да 
се фокусират повече върху себе си.

Куче
Годината ще бъде 
изпълнена с вър-
хове и спадове за 
вас. Ще имате до-
бри моменти, но и 
на трудности, осо-
бено по отноше-
ние на работата 

ви. Но това не бива да ви отчайва, а само 
да ви амбицира. Избягвайте конфликти-
те, особено в семеен план. Там също ще 
имате известни затруднения и е хубаво 
да бъдете по-спокойно и уравновесе-
ни. Необвързаните може да се съберат с 
бивш партньор или да решат, че все още 
не са готови за връзка.

Прасе
2021-а ще бъде 
стабилна година 
за вас. Няма да има 
излишна драма 
или големи спън-
ки както за работа-
та ви, така и за лич-
ния в живот. Ще се 

радвате на спокойствие и удовлетворе-
ние, но все пак не бива да забравяте, че 
трябва да давате от себе си, за да получи-
те нещо в замяна. Тази година ще наме-
рите ново, интересно хоби. Вкъщи отде-
лете внимание на децата и на любимите 
си хора. Парите ще потекат към вас.

Какво ни носи годината  
на металния Вол?

ЛЮБА МОМЧИЛОВА

Изминалата трудна 2020-а година беше под знака на Плъха според ки-
тайски хороскоп. Сега обаче тя свършва и от 12 февруари 2021 година 
идва времето на белия метален Вол.

Волът е вторият от дванадесетте китайски зодиакални знака.. Ако 
сте родени в някоя от годините 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997 и 2009-а, то вашият китайски зодиакален знак е Вол.

Според легендата Нефритеният император решил редът на зодиите 
да бъде според това как животните са се явили пред него. Волът щял да 
влезе пръв, но Плъхът го помолил да го качи на гърба си и да го заведе. 
Когато стигнали до двореца, Плъхът скочил и се явил пръв пред импера-
тора, а Волът останал след него.

Що се отнася до Вола, то той е много трудолюбив и методичен. Сим-
волизира увереност, търпеливост и сила. В годината на Вола се очаква 
да не липсват перипетии, но тя ще бъде изпълнена и с много късмет и 
просперитет.

Тъй като е метална година, освен бялото, цветове, които ще ни доне-
сат щастие, ще са жълто и зелено, те привличат просперитета и успеха. 
За да привлечете късмета към вас, носете метални аксесоари.

Много перипетии или много късмет и 
щастие да чакаме след 12 февруари
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OTR, 
Цена US$70.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 70cpm za Hazmat i 65 
cpm za dry load 7738182886 №18394
OTR, 
Цена US$0.00, Зипкод 60102, Набираме CDL 
drivers за OTR заплащане 70cpm za Hazmat i 65 
cpm za dry load 7738182886 №18395

Chicago + suburbs
DISPATCHER NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Merx Global is 
looking for experienced dispatcher. We o� er 
competitive compensation, bene ts package 
including health, vision and dental insurance, 
and matching 401 (k). 8472388453 №18314
OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 60118, Trucking 
company looking to hire an o�  ce personnel.Full 
time M to F 8-5pm 8472208098 №18400
ШОФЬОР - КНИЖЕН ЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Търсим шофьор 
с клас А за pick up and delivery. 2016 Фрейтла-
инер глайдер с книжен лог бук и dry van. Пла-
щаме всички мили, екстра стопове, престой, 
бонус за чиста дот проверка. Заплащане на 
1099 с директен депозит. Изискват се 2г. стаж 
3128859679 №18403
CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL OTR driver. Чисто Досие! 2012 
Volvo 13 speed. Extremely Clean Truck! All Empty 
and Loaded miles paid! Detentions and Layovers! 
Bonuses! $0.55 per mile Dry van Only For More 
Info Call (847) 807-5331 №18405
STEADY LINES , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, IL-
NC,TX,CO,NJ,PA,TX,KS load go to same place all 
time contact EMIL 847 254-2504 №18406
REGIONAL CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Търсим regional 
CDL A шофьор, работа от Понеделник до 
Петък. Кара се до 400 мили на ден -$1500 на 
седмица.При над 2000 мили на седмица се 
плаща $0.70 на миля. Платен отпуск след 8 ме-
сеца в компанията. Минимум 2 години опит. 
7739481286 №18410

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

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьор $275 per day or 30% load rate.
Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За пове-
че информация се обадете на 708-831-8432 
№18413
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за соб-
ственици на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 
Dispatch *Dispatcher с 15 год. опит в бранша! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки Петък! *Карти с Намаление за гориво до 
$0.70/г. 8476659273 №18414
ПОМОШНИК-ГОТВАЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся по-
мошник-готвач,ресторант в Чикаго 
Понеделник,вторник,събота,от 18:00ч.-
2:00ч.,ще ви научим.Звънете след 14:00ч.,1 773 
656 3556. 17736563556 №18417
CDL DRIVER CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Local rabota. 
Vsqka vecher v kashti. Za poveche informaciq, se 
obadete na 312-210-2049 3122102049 №18418
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 опита- 
$0.65-$0.70 cpm! 7736036413 №18376
2% ДИСПЕЧ, 
Цена US$2.00, Зипкод 60656, Neo Log Sistems 
LLC е компания предлагаща диспечески услу-
ги 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

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 Driver Wanted, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525, 
OTR CDL Driver Wanted For Hook 
& Drop and/or Dry Van Teams & 
Strong Solos are welcomed! MUST 
HAVE: Haz-Mat (Recommended 
but NOT required) At least 2 
years of experience Clean driving 
record Year long contracts (not 
depending on DAT) PAYMENT: 
60-65 cents per mile (solo) 75-80 
cents per mile (team) Same week 
(immediate) pay 3000 miles per 
week GUARANTEED 24/7 Dispatch 
attention Call (708) 261-9099 
№18404
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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$0.00, Зипкод 60016, Looking for CDL 
HAZMAT driver really good paying!Trips are 
� exible the truck parking is in Bensenville IL 
closeto the O\’Hara!! 7733878224 №18401
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания търси шофьор със CDL. За-
плащане според опита . За информация търсе-
те 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 заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18360
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 инфор-
мация звъннете на 224-595-9093. №18330
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
LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся Шофьор за 
Регионална работа-всяка вечер в къщи.Запла-
щането е $250-300 на ден.За повече информа-
ция на тел.847-749-9161 №18372
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся CDL driver 
за Midwest или през ден-два в къщи.Имам то-
вар 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 съвместна 
работа. Предлагаме работа за пикап- деливе-
ри в райони предпочитани от контракторяа , 
фюел карта и помощ с подновяване на лицен-
зи и други необходими документи. За повече 
информация се обадете на 224-659-2356 тър-
сете Зори. №18328
РАБОТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ 
Тел. 773-865-0406 №18338
СТРОИТЕЛНА ФИРМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Строителна фир-
ма търси да назначи майстор за лепене на 
плочки. Кандидата трябва да има поне 5 годи-
ни опит в областта, както и собствена кола. За 
въпроси и повече информация 224-435-8800 
и 773-656-1757. Добро заплащане 2244358800 
№18326
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
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 то-
вари, отстъпки на горивото, хладилни и сухи 
ремаркета, ифта, пермити. Коректно отноше-
ние и бързо плащане. Sign-up бонус. Моля, 
обадете се на 847-261-4912, ext.107. или ни пи-
шете на 247dispatchservice@gmail.com Симона 
№18290
REGIONAL CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търси сериозен 
човек за регионална работа с ремарке Dry Van 
- лесни товари,без hazmat, заплащане по дого-
варяне... 18443494349 №18302
OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна ком-
пания набира Owner operators. Предлагаме 
hazmat, expedited, сухи и reefer товари. Добро 
и коректно заплащане. Моля, обадете на за 
повече информация на телефон 847-261-4912, 
ext.107 или ни пишете на 247dispatchservice@
gmail.com Симона №18291
$$$ CDL DRIVERS$$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Kompaniq nabira 
CDL class A sho ori za stedi kursove, kakto i za 
pick up and delivery. Novi kamioni, mnogo 
dobro zaplashtane, vseki weekend v kushti. Za 
poveche informaciq 3122082222 №18292
CDL CLASS A 350$, 
Цена US$ 350.00, Зипкод 60007, Търся шофьор 
с много желание за работа. Амазон акаунт 
леки товари hook and drop. 350$ на ден Ра-
боти 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 товари , запла-
щане на пълни празни мили 0.60$ . Предлага-
ме камиони Volvo 2021 I-Shift , за повече ин-
формация офис в Schaumburg : Иван Стоянов 
727-488-7987 №18211
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Предимно леки товари; Постоянни курсове; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. 
(847) 483-8787 №18192
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We are looking for 
an experienced and responsible OTR truck driver 
for reefer and Dry Van *Contact Mira at 773-997-
3998* №18166
ОО И ШОФЬОРИ,  
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL class 
A шофьор и собственици на камиони! Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим шо-
фьори за pick up и delivery от понеделник до 
петък регионално midwest (no east coast). За-
плащане $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, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отношение. 
7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебели. 
Предишен опит не се изисква. Full time and 
part time. Атрактивно заплащане в брой.Пи-
шете 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 всеки 
петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /галон. 
Обадете се днес! ***847-665-9273 или 847-483-
8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компанията 
предоставя Fuel карти с големи отстъпки- 40-
80 цента на галон, 10% диспеч. Заплащане вся-
ка седмица. Моля обадете се на 773-538-3818 
№17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания 
специализирана в преместване на вещи и ме-
бели наема на пълно и непълно раб.време.
Автомобил е предимство и носи доп.бонус.Ат-
рактивно заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звъннете на 
тел.2243108907-Слави 2243108907 №17926

CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шофьор за 
2020 Volvo или Kenworth автоматик с dry van. 
Хубави мили, лично отношение. 8476680373 
№17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking company 
looking for Safety person with experience. 
Part-time with possibility for full time. Serious 
inquiries only. 8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia 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
LEASE TO OWN, 
Цена US$ 19,900.00, Зипкод 60007, Lease to 
own - 2005, Volvo - 170k Miles after overhaul,new 
transmission,turbo,king pins,clutch,water pump..
NO INTEREST..call 18443494349... 18443494349 
№18411
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 дълги 
дистанции в 48 щата. Заплащането е за зара-
ботена седмица или на миля. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - 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 из-
правност търси опитен шофьор , който знае да 
кара Ръчка . С хартиен logbook = възможност 
за повече мили .Peдовни товари за FedEx и 
UPS ( hook and drop ) седмично заплащане . По 
предпочитаме на шофьорa може и Delivery . За 
контакти : 773-747-0875 7737470875 №18309
DRIVER/OWNER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка семейна 
фирма търси drivers/owner operators.Седмич-
но заплащане $1800-$2500,може и на ден.Въз-
можност за купуване на камион на изплащане 
без лихва и down payment.Честно и коректно 
отношение.10 години в бизнеса 7738187459 
№18284

SOMEWHERE ELSE
PERSONAL ASSISTANT, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Nuzna e 
Personalna asistentka za business v Pennsylvania 
i Maryland. Must speak English and have driver 
license 3039748716 №18408
МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17110, Нужна е млада 
помощница за Управлението На 18 домове в 
Harrisburg , Pennsylvania tocconsult@yahoo.
com ; 3039748716 3039748716 №18412
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 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
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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

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

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

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

Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, 
Need CDL A driver. 2 years 
experience is a must. $0.55 per 
mile, all miles paid, +1500 weekly. 
7736006850 №18325
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ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ONE BEDROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Дава се one 
bedroom апартамент под наем в Arlington 
Hts( Golf Rd&Goebberd Rd).След основен 
ремонт.Наем $1150 (в наема е вклучена 
вода,отопление,паркинг,фитнес и басейн). 
2247625962 №18407
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, Furnished Room 
for Rent In Townhouse, Schaumburg Close to 
Hwy 90, 290, 355, IKEA, Wood eld Mall $ 750/
month. All inclusive! 8476307078 №18409
2 BEDROOMS /1 BATH , 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60007, Beautiful 
apartment, large bedrooms, dishwasher, 
laminate � ooring throughout, heat and water 
included, laundry on-site. Walk to shopping - 
Jewel Osco, Costco, Home Depot, Randhurst 
mall. One month security deposit, credit and 
background check is required. Available now. 
2248001202 №18419
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
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 $1200. За повече информация на 224 
875 0402. №18366
2BD В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Дава се 2 
bedroom апартамент в центъра на Des Plaines. 
Цената е $1200. За повече информация на 224 
875 0402. №18367
FOR RENT, 
Цена US$ 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.. $550 на месец. Тел.312-799-1138 
№18370
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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 отгово-
рен съквартирант/ка за двустаен апартамент 
на Cumberland/Bryn Mawr. Цена: $575 + ток. 
Моля, пратете първо SMS. Алекс /сърбин/ 
13125050727 №18297
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Общо ползване на хол и кухня с останалите 
квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa 
$390. Депозит за един месец. 8472223412 
№18226

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено 
отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен под. 
Огледални гардеробни врати. Басейн/фитнес 
в комплекса. Асансьор в сградата. Пералното 
е на същия етаж. Близо до магистрали/голям 
парк/магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 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 съкварти-
рант за споделяне на двустаен апартамент в 
шилер парк. Собствено парко място. Наем 500. 
Шофьор на камион съм и отсъствам в повече-
то време. За повече информация позвънете на 
630 301 9985 6303019985 №17918
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 2 bath 
apartament pod naem v arlington heights. 
Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собст-
вени парко места, камина и тераса, близо 
до магазини и магистрали, изгодна цена! 
8472192272 №17826
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена 
стая под наем от приземен апартамент с три 
спални и две бани.Хол и кухня се ползват 
общо с останалите квартиранти..В апартамен-
та има пералня и сушилня.В наема е включено 
всичко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.Нами-
ра 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 жилище 
в северозападните квартали на Чикаго, моля 
обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директ-
но 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 запознан-
ство 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 съ-
жителлство 88888888 №18351
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60505, Търся мъж за 
съвместно съжителство с цел брак между 27 и 
37 години, моля да пишат само сериозни хора! 
№18327
ZAEDNO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 80206, tyrsq muj za 
suvmestno sujitelstvo v usa na vuzrast ot 48 - 65 
koito ne upotrebqva narkotici i misli razumno. 
Molq pishete na email eve.evans33@yahoo.com 
Blagodarq 3033333333 №18298

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ИНВЕСТИЦИИ., 
Цена US$0.00, Зипкод 60074, Ивестиции: Как 
да инвестираме и да има добри доходи от ва-
шето вложение. Ползи и видове възможности 
за инвестиция. За повече имформация и въ-
проси се обадете. 8474630199 №18399
VHS КАСЕТИ НА DVD, 
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 
домашни филми като ги презапишете на DVD 
преди касетите да станат неизползваеми. Пре-
запис 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 преди 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 от-
лични 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 без-
платна информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18317
ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ, 
Цена US$ 590.00, Зипкод 60290, Професионал-
на изработка на уеб сайтове или електронни 
магазини с Гугъл оптимизация. Поддръжка и 
бъдещо развиване на проекта. Достъпни цени 
5672442360 №18310
DISPATCHER ON DUTY, 
Цена US$ 2.00, Зипкод 60169, Диспечер по вся-
ко време. сетъп, бук, рейт, инвойс, сетълмент 
8883301139 №18289
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в 
дома си в Ho� man Estate Предлагам домашно 
приготвена храна, игри и забавления. Нами-
рам се в близост до кръстовището на улиците 
Golf i Higgins Тел: 2246591156 №18169

АТЛАНТА
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички 
услуги, свързани с КАТ, София, България: из-
даване на шофьорски книжки, регистрация на 
автомобили, обжалване на наказания и без-
платна 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 без-
платна 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 без-
платна 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 ло-
кален. телефон 8476306652 №18379

ЗА ХОРА С ОПИТ, 
Цена US$ 12,000, Зипкод 85021, Волво 610 Къ-
минс N14 - 435 конски сили. Трансмисия Super 
10, 465 000 мили, производство 1998 (без 
електронен логбук) идеално техническо със-
тояние, готов за работа. Цена $12,000. Тел.: 602 
632 6445 №18295

COAST TO COAST

VOLVO -2007, 
Цена US$ 12,500.00, Зипкод 60706, CUMMINS-
ISX,1400000MILES,МНОГО СМЕНЕНИ 
ЧАСТИ,НОВО ТУРБО.Може на изплащане Бъз-
можност 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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Рaзбивaтe яйцaтa и зaхaртa дo пух-
кaв крeм. Дoбaвятe млякoтo, вa-
нилиятa, бaкпулвeрa и брaшнoтo 

и oтнoвo рaзбивaтe дo хoмoгeннocт.
Изcипвaтe cмecтa в мaлкa и дълбoкa 

прaвoъгълнa тaвa, пoкритa c хaртия зa 
пeчeнe. Пeчeтe нa 200 грaдуca 20 мин.

Oтдeлятe гoтoвия блaт oт хaртиятa и 
гo връщaтe в тaвaтa.

Рaзбивaтe cмeтaнaтa c пудрaтa зaхaр 
и вaнилиятa.

Рaзтвaрятe жeлaтинa във вoдaтa, зa 
дa нaбъбнe, и гo зaгрявaтe зa 2-3 ce-
кунди, зa дa ce рaзтoпи. Cипвaтe гo при 
cмeтaнaтa, дoбaвятe лимoнoвия coк, 

рaзбърквaтe и зaливaтe блaтa.
Зaрaвнявaтe и прибирaтe в хлaдил-

никa зa 1 нoщ.
Укрacявaтe cтeгнaтoтo пaрфe пo вaш 

вкуc, нaрязвaтe нa пaрчeтa и ceрви-
рaтe.

Прeдлoжeниeто ни зa рeцeп-
тa за обяд или вечеря e eднo 
мнoгo вкуcнo и aрoмaтнo яcтиe, 

кoeтo щe дoнece иcтинcкa нacлaдa 
нa нeбцeтo ви. Cтaвa въпрoc зa пилe 
cъc зeлeнчуци и рoзмaрин, a тaйнaтa 
cъcтaвкa e пoртoкaлoв coк, кoйтo 
придaвa cпeциaлнa нoткa нa тoвa ку-
линaрнo изкушeниe.

Нaчин нa пригoтвянe:
Нaрeжeтe мecoтo нa кубчeтa, 

дoбaвeтe coл и чeрeн пипeр нa вкуc 
и мaлкo oлиo или зехтин. Oтдeлeтe 
лиcтaтa oт рoзмaринa oт клoнкитe и 
ги нaрeжeтe нa cитнo. Измийтe и пo-
чиcтeтe зeлeнчуцитe. Нaрeжeтe чуш-
китe и тиквичкитe нa пaрчeтa, a прaзa 
- нa пръcтeни.

Гoтвeтe мecoтo нa дoбрe зaгрят 
грил тигaн. Извaдeтe гo в чиния и гo 
зaпaзeтe нa тoплo.

Cлeд тoвa зaгрeйтe зeхтинa в дъл-
бoк тигaн и зaпържeтe чecънa и рoз-
мaринa. Първo дoбaвeтe чушкитe и 
ocтaвeтe дa къкри oкoлo 5 мин. нa 
умeрeн oгън, кaтo чecтo рaзбърквaтe.

Cлeд тoвa дoбaвeтe прaзa и ocтaвeтe 
дa къкри oщe 5 мин. Нaкрaя рaзбър-
кaйтe тиквичкитe и мecoтo и ocтaвeтe 
хрaнaтa дa къкри oкoлo 3-4 мин.

Дoбaвeтe coл, изцeдeн пoртoкaлoв 
coк, cлeд тoвa ocтaвeтe дa къкри, 
дoкaтo тeчнocттa ce изпaри.

Да ви е сладко!  

Продукти
»  700 г пилeшки гърди
»  2 клoнчeтa рoзмaрин
»  1 cкилидкa чecън
»  2 чушки
»  1 стрък прaз
»  1 тиквичкa
»  coк oт eдин пoртoкaл
»  зeхтин или олио по избор
»  coл
»  пипeр

Продукти
»  5 яйцa
»  4 c.л. зaхaр
»  1 ч.ч. брaшнo
»  2 c.л. пряcнo млякo
»  1 пaкeтчe бaкплувeр
»  1 пaкeтчe вaнилия

Зa пaрфeтo:
»  400 мл cлaдкaрcкa cмeтaнa
»  2 c.л.пудрa зaхaр
»  1 пaкeтчe вaнилия
»  1 ч.л. лимoнoв coк
»  1 пaкeтчe жeлaтин
»  1 c.л. вoдa 

Ароматно пиле 
със зеленчуци

Класическо  
парфе

https://www.serdikabg.com
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Да оцелееш в една трагедия с 
много жертви е късмет, с който 
малко хора могат да се похва-
лят. Но Вайълет Джесъп, младо 
момиче с аржентински коре-

ни, успяло да надхитри съдбата цели три 
пъти!

За разлика от непотопяемия „Титаник“, 
който все пак потънал, докато Вайълет 
била на борда му, девойката оцеляла. 
Също така успяла да се спаси след траге-
дията на „Британик“ и инцидента с „Олим-
пик“.

Вайълет Джесъп се радвала на голям 
късмет още от малка. Родена през 1887 г. 

в семейството на аржентински имигран-
ти в Ирландия, тя се заразява с туберку-
лоза и лекарите не й дават повече от ня-
колко месеца живот. Въпреки това като 
по чудо

тя преборва болестта 
и оживява

Когато баща й умира, семейството се 
мести в Англия. Там Вайълет учи в деви-

ческо училище, а майка й работи като 
стюардеса на кораб. Когато тя се разбо-
лява обаче, Вайълет решава да поеме по 
нейните стъпки и да започне работа на 
кораб, за да може да изхранва братята и 
сестрите си.

Първото голямо предизвикателство за 
нея било намирането на кораб, на кой-
то да работи. По това време Вайълет е 
само на 21 години, а повечето стюарде-
си в началото на 20-и век са на средна 
възраст. Всички смятали, че младостта й 
и добрият й външен вид са недостатък и 
ще са „проблем“ за екипажа и пътниците. 
Всъщност тя получила поне три предло-
жения за брак, докато работила на раз-
лични кораби, едно от които е от изклю-
чително богат пасажер.

Вайълет решава да се състари, като

носи стари дрехи 
и не слага грим

Така успява да се качи на борда на па-
рахода „Ориноко“ през 1908 г., а малко 
след това е наета от White Star Line.

За новата компания Вайълет започ-
ва първо на борда на „Маджестик“, след 
което е прехвърлена на „Олимпик“ през 
1910 г. Въпреки дългото работно време 
и минималното заплащане - около 200 
британски лири днешни пари, на нея ра-
ботата й допада. Малко се страхувала от 
лошите метеорологични условия в Ат-
лантическия океан, но поне я третирали 
като човек.

Само година по-късно се случва най-
страшното. През 1911 г. „Олимпик“ се 
сблъсква с кораба „Хоук“, проектиран 
специално да потопява кораби, като ги 
блъска. И двата плавателни съда са сери-
озно повредени, като „Олимпик“

получава голяма дупка 
в корпуса

но като по чудо не потъва. Корабът е из-
дърпан до пристанището, а Вайълет сли-
за невредима.

Няколко години по-късно, White Star 
Line търсят обслужващ персонал за ВИП 
гостите на борда на непотопяемия кораб 
„Титаник“. Вайълет се колебае, но впо-
следствие е убедена от роднини и прия-
тели, че ще си изкара страхотно, и се кач-
ва на борда. Както вече знаем, „Титаник“ 
се удря в айсберг и потъва, а с него уми-
рат повече от 1500 души.

Вайълет обаче успява да се качи на 

една спасителна лодка и отново оживя-
ва, за да разкаже как е потънал корабът.

В спасителната лодка 
й дават бебе

за което да се грижи. Когато са спасени 
от кораба „Карпатия“, майката на бебето - 
или поне Джесъп смята, че е тя - я нами-
ра, изтръгва го от ръцете й и бяга.

Може би ще си помислите, че след тази 
трагедия спира да се качва на кораби?! 
Грешите.

Малко преди началото на Първата све-
товна война Вайълет решава да работи 
като медицинска сестра на кораба „Бри-
таник“, плаващ в Егейско море.

„Британик“ бил пътнически лайнер, 
превърнат в плаваща болница през Пър-
вата световна война. Но за жалост гор-
кият кораб оцелял във водата едва 50 
мин., когато избухнала необяснима екс-
плозия.

„Британик“ потъва, 
убивайки 30 души

Разбира се, Вайълет не е сред тях.
„Британик“ попада на подводна мина 

и получава сериозни повреди и започва 
бързо да потъва. Толкова бързо, че този 
път Вайълет няма време да се качи на 
спасителна лодка и вместо това скача зад 
борда. Ето какво разказва тя:

„Скочих във водата, но попаднах под 
кила на кораба и ударих главата си. Успях 
да се измъкна, но години по-късно оти-
дох на лекар заради постоянни главобо-
лия и се оказа, че съм получила фрактура 
на черепа!“

Дори това не успява да откаже Вайълет 
от мореплаването. След войната кораби-
те стават все по-популярен транспорт. 
Започват да се появяват и круизните ко-
раби. Вайълет напуска White Star Line и 
отива да работи за Red Star Line, с които 
през следващите няколко години обика-
ля света.

След кратко прекъсване след Втората 
световна война, когато известно време 
работи като секретарка, Вайълет се връ-
ща към корабите и работи, докато не на-
вършва 61 години.

Кариерата й в морето 
трае общо 42 години

преди да се оттегли. Години след пенси-
онирането й Вайълет споделя за странно 
телефонно обаждане посред нощ, в коя-
то имало буря.

Човекът, който звъннал, я попитал дали 
тя е спасила бебе в нощта, в която потъ-
нал „Титаник“, Вайълет казала: „Да“. Гласът 
в слушалката казал: „Аз бях това бебе“, за-
смял се и след това затворил. Нейният 
приятел и биограф Джон Макстън-Греъм 
предположил, че деца от селото си пра-
вят шеги с нея. Но Вайълет заявила: „Не, 
Джон. Никога не съм разказвала истори-
ята на някого, преди да я разкажа на теб“. 
Архивите показват, че единственото бебе 
в лодка 16 е бил Асад Томас.

Вайълет прекарва остатъка от живота 
си вкъщи, където се грижи за градината и 
кокошките си. Умира през 1971 г. на 84 го-
дини от сърдечна недостатъчност.

Любимка на съдбата: Да 
оживееш в три корабокрушения
XВайълет Джесъп преживяла трагедиите на „Титаник“, „Британик“ и „Олимпик“

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

https://www.russianschool.com/
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XСлучват се толкова странни неща, за които никой не говори официално

Пришълците и хората: 
Необяснимите свидетелства

С
рещите с извънземни вълну-
ват човешкото въображение 
от столетия. Много сюжети 
на книги и филми се опитват 
да подготвят хората за онова, 

което би се случило. Има обаче и една 
немалка група, която твърди, че знае 
какво е да се изправиш лице в лице със 
съществата от други планети. А някои от 
тях разказват и че дори са били отвлича-
ни от пришълците.

За немалка част от тези преживявания 
хората доверяват пред водещия на под-
каста за паранормални явления Aussie 
Believe - Kади Моир. Някои от тях

разказват 
за странни събития

и близки срещи от трети вид, случили се 
съвсем неотдавна, а други - за шокира-
щи ситуации отпреди 10 и повече годи-
ни.

В Австралия се случват толкова много 
странни неща, за които никой не говори 
официално. Смятам, че хората чувстват 
облекчение, когато могат да разкажат 
какво са преживели, казва водещият 
пред 7NEWS.com.au., цитиран от „Списа-
ние 8“.

„Говорил съм с хора, които никога не 
са споделяли за преживяванията си от-
преди 40 години и това наистина е те-
жест на раменете им“, обяснява Моир. 
Според него няма значение дали сте по-
лицаи, шофьори на камиони, майки, ле-
кари... ако сте на правилното място, в 
точното време, можете да станете сви-
детели на необикновени неща.

Саша не иска да спомене фамилията 
си. Тя е имала много срещи със странни 
явления и обекти през своите 33 години. 
След като първо споделила своите исто-
рии с Believe, тя се съгласила да говори 
за 7NEWS.com.au и разказва едно от по-
следните си преживявания.

Беше през 2011 г., ясен ден
в Аделаида. Видях метална топка, точ-
но над Victoria Rd, която идваше от Норт 
Хейвън и се насочваше към Порт Адела-

ида. Бях с приятелка и нейните по-мал-
ки сестри“.

Очевидката не успяла от изумление 
да заснеме никакви кадри, но вярва, че 
видеоклип, публикуван в YouTube в съ-
щия ден от друг свидетел, е от същото 
НЛО. Местоположенията и часовете на 
деня варират значително, но Моир каз-
ва, че в различните райони на страната 
има повече наблюдения.

Неврологът д-р Роджър Станкович е 
дългогодишен изследовател в Универ-
ситета в Сидни, преподавател по TAFE, 
и директор за Австралия и Нова Зелан-
дия на Mutual UFO Network - американ-
ска международна организация, коя-
то изследва наблюдения на НЛО. През 

последните 20 години базата данни на 
MUFON регистрира около 1000 свиде-
телства в цяла Австралия, а Станкович 
лично проучил стотици от тях.

„Ние анализираме снимките и виде-
оклиповете, след което предоставя-
ме повече информация. Не получаваме 
твърде много измами, ако се случи да е 
така - лъжите обикновено са много оче-
видни“, казва Станкович за 7NEWS.com.
au.

Разследването на сигнал за НЛО 
включва интервюта

анализ на снимки и видео
внимателен анализ на метеорологични-
те условия, кръстосани проверки с бази 

данни на траекторията на полета, свер-
ка с извършваните полети по същото 
време от военната и гражданската авиа-
ция и дори сателитно проследяване.

Но въпреки цялата тази работа, голя-
ма част от свидетелствата остават не-
обяснени. „При около 5 до 10 процента 
не можем да разберем какво е това, кое-
то са видели хората“, казва Станкович.

Американската организация, която се 
опитва да обясни случващите се стран-
ни неща, разполага с огромна база дан-
ни, формирана от разказите, снимките и 
видеоматериалите на очевидци - край 
езерата Муни, Виктория, Сийфорд - 
Южна Австралия, западно от Бризбейн, 
Уестал, Мелбърн...

Ето само един случай 
от архивите:

Хребетите Данденонг, близо до Бел-
грейв, Виктория, 8 август 1993 г.: Кели 
Кейхил и съпругът й виждат голям обект, 
който витае над пътя. Отиват да погле-
днат и да се срещнат с други любопит-
ковци от района, привлечени от НЛО. 
Всички очевидци са отвлечени от извън-
земни. След като се връщат, по телата им 
има малки странни следи и белези, при-
чинени от нещо необяснимо. По-късно 
този сюжет се появява и в сериала „До-
сиетата Х“.

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Х
ората на Земята не престават 
да предизвикват представите 
си с извънземните и да тър-
сят цивилизации извън пре-
делите на нашата планета. Но 

дали си дават сметка, че може самият 
човек да е роден извън нея. Че може би 
трябва да започнем преследването на 
извънземните от себе си, защото не е из-
ключено ние самите да сме такива. В съ-
щото време, въпреки напредването на 
науката и технологиите, произходът на 
човека остава неизвестен. Невъзможно 
ли е в Космоса да има планети, подоб-
ни на Земята, които да приютяват живот, 
дори в примитивни форми?

Американският еколог д-р Елис Сил-
вър във второто издание на книгата си, 
озаглавена “ Хората не са от Земята: на-
учна оценка на доказателствата“, пред-
полага, че нашият вид не е роден на Зе-
мята и може

да е дошъл от другаде
разказва Списание 8. Д-р Силвър пре-
доставя аргументи, базирани на различ-
ни аспекти като човешката психология, 
и твърди, че човечеството не е еволюи-
рало заедно с други форми на живот на 
Земята. Според него хората са същест-
вували на различна планета, а ние сме 
били „докарани на Земята“ в много да-
лечното минало.

В книгата си Силвър описва 53 фак-
тора, които доказват, че не сме мог-
ли да еволюираме на Земята. 
Разказва хипотезата си 
защо сме тук, на Зе-
мята, как и кога сме 
пристигнали, къде 
е истинската ни 
родна плане-
та и какво е да 
живееш там. 
Екологът раз-
съждава над 
въпросите защо 
реални доказа-
телства за наша-
та извънземност се 
игнорират, отричат и 
прикриват от учените и 
правителствата и какво на-
истина знаем за извънземните и 
техните космически кораби.

Силвър обяснява, че неговата книга 
се основава на научните различия меж-
ду хората и другите животни на Земя-
та. Земята приблизително отговаря на 
нашите нужди като вид, но може би не 
чак толкова, колкото този, който ни е до-
карал тук, първоначално е смятал, раз-
казва Силвър. Изследователят посочва 
хронични заболявания, засягащи чо-
вешката раса, като болки в гърба напри-
мер - това според него може да е знак, 
че нашият вид се е формирал в друг 
свят, с много по-малка гравитация. Д-р 
Силвър споменава и други уникални чо-
вешки черти: хората имат

223 допълнителни гена
които не се срещат при други видове.

Екологът смята и че човешката раса 

има няколко „сериозни недостатъка“, 
които ни навеждат на мисълта, че може 
и да не сме от тази планета. „Всички сме 
хронично болни“, обяснява д-р Силвър. 
„Всъщност, ако успеете да намерите 
един човек, който е на 100% здрав и не 
страда от някакво (може би скрито или 
нестабилно) състояние или разстрой-

ство (в книгата има обширен 
списък), ще бъда изумен“, 

споделя Силвър.
„Вярвам, че много 

от нашите пробле-
ми произтичат от 

простия факт, 
че вътрешните 
ни телесни ча-
совници са се 
развили в оч-
акване на дено-

нощие от 25 часа 
(изследователите 

на съня са доказа-
ли това). Но земното 

денонощие е само 24 
часа.“

Д-р Силвър твърди, че една 
от възможностите е човечеството да е 
пристигнало тук от Кентавър, най-близ-
ката звездна система до Слънцето.

В своята книга Силвър обяснява, че 
въпреки че човечеството е уж най-раз-
витият вид на планетата

то е изненадващо крехко
и недостатъчно пригодено за околната 
среда на нашата планета: хората труд-
но понасят силната слънчева светлина 
и са склонни да изпитват силна непри-
язън към естествено срещащите се (су-
рови) храни.

Тезата на Силвър във второто изда-
ние на книгата му е, че човечеството е 
еволюирало на друга планета и е било 
транспортирано на Земята (като на-
пълно еволюирал Homo sapiens) преди 
между 60 000 и 200 000 години.

„Докаран на Земята“: 
А ако човекът е извънземен?
XАмерикански еколог представя научна теория, че Homo Sapiens е бил транспортиран тук

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Крава, наречена на Виктория Бекъм, от поро-
дата Лимузин, беше продадена за рекордна-
та цена от 262 000 британски лири (299 000 

евро) на търг.
Цената е рекордна за Великобритания и Евро-

па.
Уилодж Пошспайс, както е пълното име на кра-

вата, е наследница на дълга линия рекордьорки. 
Майка й Уилодж Джинджърспайс също е нарече-
на на певица от групата „Спайс гърлс". Отгледана 
е в Стропшир, Централна Англия.

Фермерката Кристин Уилямс заяви, че продаж-
бата на Пош Спайс е била като „печалба от лота-
рията". Тя добави, че кравата е „интелигентна и 
елегантна“.

„Ослепителният външен вид“ на кравата и чис-
токръвността й са допринесли за високата цена, 
която е невероятна.

Американец от Калифорния бе шокиран, ко-
гато му бе върнат портфейл, загубен преди 
повече от 50 г. на Антарктида.

Пол Гришам от Сан Диего дори не помни, че 
е загубил портфейл, докато е служил като ме-
теоролог към военноморските сили на САЩ на 
Антарктида през октомври 1967 г. Но негово-
то портмоне, заедно с още едно, били откри-
ти при разрушаването на сградата на станцията 
„Макмърдо“.

В единия били служебната книжка на Гришам 
от флота, шофьорската му книжка, данъчна де-
кларация, рецепта за домашен ликьор, разписки 
за парични преводи до съпругата му.

От публикувани във Facebook снимки на вто-
рия портфейл се оказало, че той е на Пол Хауърд, 
починал през 2016 г., и го предали на семейство-
то му.

Кайли Миноуг се омъжва  
за годеника си

Кайли Миноуг и приятелят й Пол Соло-
монс са сгодени и ще се оженят. Нови-
ната бе потвърдена от въодушевената 

бъдеща свекърва на австралийската певи-
ца Глория Соломонс. Мащехата на Пол каза, 
че е въодушевена и развълнувана, че двой-
ката планира сватба.

52-годишната Миноуг излиза с 46-годиш-
ния директор на „Джи Кю“ Пол Соломонс от 
2018 г.

След няколко дълги връзки австралий-
ската певица се сгоди през 2016 г. за 28-го-
дишния британски актьор Джошуа Сас. 
Връзката им продължи още година след 
това и двамата се разделиха.

Когато започна да излиза с Пол през 2018 
г., Миноуг промени мнението си за брака. 
Миналата година популярната изпълнител-
ка и продуцент каза за връзката си: „Срещ-
нах човек, с когото се чувствам добре.“

Ева Мендес се отказва от 
Instagram

Мъж намери портфейла 
си, изгубен преди 53 г.

През последния месец прави 
впечатление, че актрисата Ева 
Мендес не е особено активна 

в своя Instagram профил. Въпреки 
че тя не е от публичните личности, 
които споделят снимки с моменти 
от личния си живот, сега тя е още по-
пасивна в социалната мрежа.

Ева Мендес осъзнава, че невина-
ги когато е вкъщи, успява да отдели 
пълноценно време за децата си, тъй 
като е погълната от социалните мре-
жи и телефона си.

Актрисата споделя още, че въпре-
ки това, че дъщеря й е малка, тя на-
пълно осъзнава какво се случва и 
има нужда от повече внимание.

Ева има две деца от актьора Райън 
Гослинг, с когото се срещат на сни-
мачната площадка на лентата „Мяс-
тото отвъд дърветата". Заедно от-
глеждат дъщерите си Есмералда и 
Амада.

Кание Уест си взе 
маратонките от Ким

Продадоха кравата Пош 
Спайс за 299 хил. евро

Рапърът Кание Уест вече действа 
решително с оглед на предсто-
ящия развод с Ким Кардашиян. 

43-годишната звезда, която „вече не е в 
контакт“ със съпругата си, вече е запо-
чнал да си прибира свои неща от име-
нието им в Калабасас.

В момента Кание е в ранчото си в 
Уайоминг. Той вече не говори с 40-го-
дишната Ким, откакто живеят отделно.

Kaние е направил нова решителна 
стъпка към раздялата и си е прибрал 
500 чифта свои маратонки от семейния 
дом в Лос Анджелис. Там сега Ким от-
глежда четирите им деца.

Ким и Кание се ожениха в Италия 
през 2014 г., но се твърди, че Ким е 
спряла да ходи на брачни консултации 
с Кание. Според съобщенията тя вече 
се е настроила към живот, в който сама 
отглежда децата им.
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Морска пяна покри плажовете на курорта 
Мар дел Плата в Аржентина, на юг от Буе-
нос Айрес. Явлението изненада плажува-

щите, които покриваха телата си с пяната.
Това е естествен феномен, който се получава 

заради водораслите и не е опасен. Летовници, 
които посещават всяка година морския курорт, 
споделят, че никога досега не са виждали подоб-
но нещо. Децата бяха особено щастливи да се по-
топят в пяната, покрила голяма част от морската 
вода.

Въпреки пандемията, Мар дел Плата се изпъл-
ни с хиляди посетители от началото на летния се-
зон в началото на януари.

Макар и безвредна за човека, биолози я на-
блюдават, защото е възможно да има остатъци от 
морски растения, които не трябва да се вдишват.

Повечето кръчми в Япония са предназначе-
ния за посещения на групи.

Кръчма за интроверти в град Хакодате, 
префектура Хокайдо, приема посетители, които 
предпочитат да са сами в компанията на чашката.

Заведението, наречено „Джуден Хайбол“, пред-
лага на своите посетители своеобразен оазис на 
уединението - полузатворени частни самостоя-
телни кабини, оборудвани със седалка и малка 
маса.

Поръчката може да бъде направена с помощта 
на специален таблет, който също е на разположе-
ние на клиента. В допълнение любителите на уса-
мотението могат не само да пият и да се хранят 
сами, но и да гледат любимия си филм или да сър-
фират в интернет, като използват предлаганата 
безплатна безжична връзка.

Кръчма за интроверти 
отвори врати в Япония

Морска пяна покри 
плажовете в Аржентина

19-годишният син на Джоли  
си показа татуса

Шейлийн Удли се среща 
с известен футболист

Анджелина Джоли е известна с 
любовта си към татуировките. 
По тялото на актрисата има 

повече от 20 рисунки, направени в 
различни части на света.

Най-големият й син започна да 
повтаря нейния пример. 19-годиш-
ният Мадокс разкри, че вече си е 
направил татуировка. Огнедишащ 
дракон се е настанил от дясната 
страна на младежа и много прили-
ча на татуировката на Анджелина на 
гърба. Факт е, че те са направени в 
един и същ стил.

Анджелина има татуировки и в 
чест на бившия си съпруг Брад Пит. 
След трудна раздяла с него обаче тя 
не се отърва от татуса. Това е удиви-
телен факт, тъй като след развода с 
Били Торнтън актрисата веднага се 
отърва от символите на тялото си, 
посветени на бившия й съпруг.

Мерилин Менсън имал  
стая за „изнасилване“
Рокпевицата Фийби Бриджърс под-

крепи актрисата Ивън Уудс в обвине-
нията й в сексуално насилие срещу 

Мерилин Менсън, като заяви, че тя е виж-
дала „стая за изнасилване“ в дома му.

„Бях в дома на Менсън с приятели, ко-
гато бях тийнейджърка. Бях му голям фен. 
Той ми спомена за стая в дома му, която 
нарече „стая за изнасилване“. Помислих 
си, че е черен хумор, но спрях да му бъда 
почитател. Заставам зад всички, които 
споделиха какво им е причинил“, написа в 
Twitter звездата.

Думите й са най-вече в подкрепа на би-
вшата годеница на Мерилин – Ивън, коя-
то публично заяви, че той е я е отглеждал 
и малтретирал сексуално. Бившата му съ-
пруга Дита фин Тийз обаче го защити с ду-
мите, че той никога не й е посягал.

Актрисата Шейлийн Удли се сре-
ща с известен футболист. 29-го-
дишната звезда излиза с Арън 

Роджърс, куотърбек на Green Bay 
Packers.

Романът на Шайлийн със спортиста е 
по-скоро връзка от разстояние, а влю-
бените държат всичко в тайна.

През последните няколко месеца 
Арън живее в Грийн Бей, където тре-
нира със своя екип, докато Шайлин е в 
Монреал където участва в нов трилър.

Те често продължават да общуват и 
да се виждат, когато се появи възмож-
ност. И двамата са фокусирани върху 
кариерата си, но се опитват да отделят 
време един за друг.

Роджърс намекна за афера с Удли 
още през септември миналата година. 
Тогава футболистът призна, че в живо-
та му има неща, които наистина му дос-
тавят удоволствие.
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Аштън Къчър сподели, че е 
бил убеден, че съпругата му 
Мила Кунис гледа порно по-

сред нощ, а се оказало, че тя гледа 
хитовия романтичен сериал „Бри-
джъртън“.

Холивудската двойка разкри как 
сериалът е довел до недоразуме-
ние в семейната им спалня.

Къчър дори на шега обвини Ку-
нис, че му е „изневерила“ със сери-
ала на Net�ix, който има рекордна 
зрителска аудитория.

Милас разказва още, че мъжът й 
я погледнал и я попитал: „Ти порно 
ли гледаш?“

„Не знаех какво става“, обяснил 
Къчър. „Помислих си, че има някой 
друг в леглото при нас!“

Кунис казала на дезориентира-
ния си съпруг да мълчи, за да може 

тя да се наслади на емоциите в дра-
мата, което довело Аштън до убеж-

дението, че тя му изневерява със 
сериала.

Въпреки че са далеч от крал-
ския двор, проблемите на Ме-
ган и Хари не спират. Преди 

дни името на Маркъл е било пре-
махнато от акта за раждане на сина 
им Арчи. Документът съдържа само 
титлата й „Нейно Кралско Величест-
во херцогиня на Съсекс“.

Това решение е било взето от Бъ-
кингамския дворец, като бившата 
актриса не се е съгласила с него.

„Промяната на имена в публични 
документи от 2019 г. е направена от 
двореца. Тя не е била поискана от 
Меган, нито от херцога на Съсекс“, 
се казва в официално съобщение. 
Засега от Бъкингамския дворец от-
казват коментар по темата.

Има обаче вероятност промя-
ната в имената да е ход на Хари, 
който иска да приближи Меган до 
личността на майка си принцеса Да-
яна.

Болиди от шоколад и фондан поставиха два 
рекорда на Гинес - за най-бърз ядлив авто-
мобил и за най-дълго разстояние, изминато 

с движещите се торти.
Казино във Вашингтон е организирало със-

тезанието между двата болида, на които 91% от 
състава всъщност е торта, оформена като купе и 
поставена върху метално шаси. Собственикът на 
казиното обясни, че по-голямата част от автомо-
билите се яде, за да може да се впише в изисква-
нията за рекорд на Гинес.

На събитието е бил поканен пилотът от Форму-
ла 1 Майкъл Андрети, който е управлявал болида 
рекордьор. Едното возило е реплика на колата на 
Андрети, а другото – на тази на баща му. Развил е 
27 км/ч и е изминал разстоянието от близо 107 м, 
за да счупи рекорда.

Кучето робот, носещо името „Спот“, вече може 
не само да намира пантофи, но и да ви ги 
носи. Това е възможно благодарение на до-

пълнителната ръка, която му е монтирана. Чети-
риногата машина се продава с начална цена от 
$74 500.

По света има около 400 робота, в завод на 
Форд, както и на петролна платформа на British 
Petroleum. Създаделите на технологичното изо-
бретение представиха обновена версия на куче-
то си, като сред новите му умения са още самосто-
ятелно отиване до зарядното устройство.

Спот може собственоръчно и полуавтономно 
да хваща, вдига, носи, поставя и влачи предмети. 
Можело да отваря и затваря клапани, да дърпа 
лостове и да натиска дръжки и копчета на врати, 
да ги отваря и затваря.

Пилот от Формула 1 
подкара шоколадов болид

Без Меган Маркъл в акта 
за раждане на Арчи

Аштън Къчър уплашен,  
че Мила му изневерява

Куче робот носи  
предмети с ръка

Гери Халиуел сама  
си отряза бретона
Гери Халиуел, известна и с прякора 

си Джинджър Спайс, отряза собст-
вената си коса, оформяйки си ин-

тересен бретон, и може да се каже, че 
се е справила страхотно. Британска-
та попзвезда е решила да се сдобие с 
нова прическа, въпреки т.нар. локдаун 
в Англия, който остави фризьорските 
салони на Острова затворени.

Бившата певица от групата Spice Girls 
дебютира новата си визия в Instagram 
заедно със своя детска снимка, на коя-
то е със същата прическа.

Наскоро и друга британска певи-
ца си отряза косата сама у дома. Ста-
ва въпрос за Джеси Джей, която също 
сподели видео как се фризира сама в 
Instagram. Освен бретон Джеси си оф-
орми сама и по-къса прическа в стил 
боб, която доста й отива.
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Дъстин Даймънд, който става из-
вестен благодарение на роля-
та си на Самюъл „Скреч“ Пауърс 

в хитовия младежки сериал „Спасе-
ни от камбаната“, почина в болница 
във Флорида на 44-годишна възраст, 
жертва на рак на белия дроб. В среда-
та на януари беше съобщено, че той е 
хоспитализиран и е диагностициран с 
рак на белия дроб в четвърти стадий.

След Скреч Пауърс животът на Дъс-
тин се променя и той се превръща в 
много противоречив персонаж в раз-
влекателната индустрия след някол-
ко телевизионни участия, но най-ве-
че с участието си в порновидео през 
2006 г., което сам режисира и с което 
се опитва да възвърне кариерата си. 
В интервю по-късно признава, че не 
участва сам, а за сцените е ползван 
дубльор.

Огромни фрески, нарисувани в снега по зас-
нежени поля и езера в канадската провин-
ция Онтарио, привлякоха вниманието в 

социалните мрежи, след като бяха сътворени със 
снегоходки.

Автор на мащабните снежни рисунки е канад-
ски пенсионер, който търси спасение от изола-
цията заради коронавируса. Ким Асмусен е бивш 
директор на училище. Той се вдъхновил от „снеж-
ното изкуство със снегоходки“ на първопроходе-
ца в жанра Саймън Бек в парка на Банф в западна-
та част на Канада.

62-годишният ентусиаст решил да се пробва в 
новото начинание и си дал сметка колко е трудно 
да рисуваш в снега.

„Трябва ти добра техника, защото веднъж след 
като си оставил следа в снега, е просто невъзмож-
но да я изтриеш!“, споделя Ким.

Канадец твори картини  
със снегоходки

Израелски учени откриха доказателства, че 
хората са започнали да ядат маслини 4000 
г. по-рано, отколкото се мислеше досега.

При подводни изследвания на Хишулей Кар-
мел, близо до крайбрежието на Хайфа, бяха от-
крити две овални каменни съоръжения с хиля-
ди сатурирани костилки от маслини, повечето от 
които добре запазени.

Новото откритие допълва веригата за използ-
ване на маслиновите дървета, които първоначал-
но са служели за горене, след това, преди около 
7000 г., е започнало производството на зехтин и 
след това се е преминало към използването на 
плодовете за храна.

Намерените костилки са различни от използва-
ните за производство на зехтин. Други доказател-
ства за производството му не са открити.

Американският атракционен 
парк Evermore съди Тейлър 
Суифт, тъй като най-новият 

албум на звездата „неправомерно“ 
ползва неговата търговска марка и 
име.

Те заявиха, че „Evermore“ на Су-
ифт е причинило объркване относ-
но това дали паркът и албумът имат 
нещо общо. От парка, който е в Юта, 
заявиха, че има „драматично откло-
нение от обичайните нива“ на тра-
фика на уебсайта им след издаване-
то на албума.

По делото, заведено в американ-
ския окръжен съд в Юта, собствени-
ците заявиха, че са похарчили мили-
они долари за атракцията, открита 
през 2018 г. През декември собстве-
ниците се обърнаха към юридиче-
ския екип на Суифт, за да заявят, че 
са „готови да обсъдят разумни усло-
вия“ за прекратяване на делото.

Атракционен парк  
съди Тейлър Суифт

Маринованите маслини  
са отпреди 4000 г.

Почина актьорът,  
изиграл Скреч Пауърс

Бен Афлек и Ана се разделиха
32-годишното „момиче на 

Бонд“ - актрисата Ана де Ар-
мас, се раздели с 48-годиш-

ния актьор Бен Афлек, след като живя-
ха заедно повече от година.

Мисълта да напусне Бен е била в съз-
нанието й със седмици. Тя дори се по-
дигра с него точно преди оповестява-
нето на решението да се разделят.

Де Армас сподели подробности за 
пътуването им до Хавана, родния град 
на кубинката. Ана каза, че Бен е бил об-
себен от купуването на тениски, докато 
е бил в Хавана.

„Всеки път, когато излизахме, той из-
купуваше целия магазин“, подиграва се 
тя. Таблоидите коментират, че Бен ви-
наги носи необичайно интересна тени-
ска с дънки.

Двойката се срещна за първи път на 
снимачната площадка на еротичния 
трилър „Deep Water“ през 2019 г.



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

10 - 16 февруари 2021 г.56

П
андемията от коронави-
рус ни остави за по-дълго 
вкъщи и изостри желание-
то ни да пътуваме. И дока-
то здравните експерти пре-

поръчват хората да продължават да се 
придържат към социалната дистанция, 
много популярни туристически дести-
нации остават пусти и тихи.

Но това е шанс за малките и по-отда-
лечени места, които се радват на повече 
интерес, особено от вътрешни туристи. 
Ето няколко такива дестинации, подхо-
дящи за пътуване дори по време на пан-
демия.

Дивите пътеки на Япония
Тъй като страната все още е до голя-

ма степен забранена за международ-
ни посетители, сега е подходящо време 
за местните туристи в Япония да видят 
собствената си държава без обичайни-
те тълпи.

Сега местните могат да разгледат за-
бележителностите и да открият най-
големите скрити скъпоценни камъни, 
пише Pro�t.bg. Туристите могат да из-
берат да излязат от утъпканата пътека 
сред красивите храмове и горещи изво-
ри на Кунисаки на юг или да изследват 
магистралата Накасендо от Киото до То-
кио. През юли Япония стартира своята 
кампания Go To Travel за насърчаване на 
вътрешния туризъм в страната, като от-
пусна субсидии за хотели и пътувания за 
местните. Очаква се страната да се отво-

ри за международни туристи още през 
пролетта на 2021 г., преди олимпийски-
те игри в Токио през юли.

С каравана по пътищата 
в САЩ

Наемите на каравани стават все по-
популярни, защото това дава възмож-
ност на хората да пътуват, без да се на-
лага да отсядат в място за настаняване.

Любителите на пътуванията могат да 
планират маршрут по специализирани 
пътища и да разгледат десетки забеле-
жителности – от обширните лозя в доли-
ната Напа, през планините, пустините и 
дюните на националния парк Guadalupe 
Mountains в Тексас, до разходка в Гранд 
Каньон.

Малките селца 
в Италия

Месеци след като вирусът буквално 
разтърси Италия, малките села на стра-
ната се очертаха като предпочитано 
място за бягство на пътниците, търсещи 
спокойствие и тишина. С приблизител-
но 5800 малки села - половината от кои-
то се смятат за изоставени, туристите 
могат да се чувстват като у дома си и да 
прекарват дните си по скритите пътеки.

Междувременно, наемът на кемпер и 
наскоро разширен велосипеден марш-
рут, свързващ 240 километра тоскански 
села, позволяват на почиващите да раз-
гледат целия регион. През май италиан-
ското правителство отдели 30 милиона 

евро, за да вдъхне нов живот на своите 
исторически центрове, с особен акцент 
върху селата в пет южни региона.

Тайните места 
на Франция

Дом на емблематичните състезания 
от Тур дьо Франс, Франция може да се 
похвали с някои от най-красивите вело-
сипедни маршрути в света, подходящи 
за колоездачи от всички нива. Именно 
изобилието от велосипедни маршрути 
в Прованс дава на туристите много въз-
можности да опознаят местния регион.

Летовниците, търсещи социално дис-
танцирано бягство, могат да избират 
измежду селските маршрути в цялата 
страна, да се насладят на красотата на 
Пиренеите, историческите замъци в до-
лината на Лоара или полетата на Прова-
нс.

Бягство по пътищата 
на Шотландия

Обширните планински райони и ос-
трови на Шотландия са сред най-живо-
писните и социално отдалечени места 
за бягство за туристите. Пътуващите мо-
гат да изберат измежду най-отдалече-
ните маршрути в страната, независимо 
дали шофират през неравната планин-
ска верига на остров Скай или пътуват 
до полуостров Knoydart, за да изслед-
ват покритите със сняг върхове по жи-
вописния маршрут на Снежните пътища, 
скрити в националния парк Кернгормс.

Пътешествие по 
време на пандемия
XНяколко места за туристи, които искат да спазват социална дистанция

ЯПОНИЯ

САЩ

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ШОТЛАНДИЯ
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

