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ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков

Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси |  
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев |  
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

Ще започна с това, с което и ще завър-
ша тази колонка – благодаря! Благодаря 
за тези 10 страхотни години с вас.

BG VOICE се роди от желанието за един 
нов, модерен вестник, който да бъде бъл-
гарският глас толкова далеч от Родината. 
Тогава потърсихме съветите и идеите на 
тези преди нас, правим го и сега. Постави-
хме си за цел да бъдем силният български 
глас в Северна Америка. Може да е нес-
кромно, но за 10 години го постигнахме.

В първия брой си пожелах BG VOICE да 
не остане глас в пустиня – да ни дадете 
шанс, да ни търсите, подкрепяте и чете-
те. Не сте спрели да го правите вече 10 го-
дини – на хартия, онлайн, по радиото или 
през мобилното ни приложение.

Последната година беше изпитание, но 
с вашата подкрепа BG VOICE затвърди ли-
дерската си позиция на пазара и успя ус-
пешно да завърши своята дигитална тран-
сформация. Това, което сега държите в 
ръцете си, е вероятно последният брой 
на вестник BG VOICE, издаван на хартия. 
Светът се променя, ние също. Но ние про-
дължаваме да бъдем с вас 24/7 на всички 
BG VOICE платформи. Ще ми липсва всяка 
сряда да прелиствам страници, да оставят 
мастило по пръстите ми и да усещам аро-
мата на вестникарската хартия. Но пък 
кой знае – някой ден може отново да се 
случи.

Но сега е време за празник – вижте ин-
тересните моменти, които събрахме в 
този брой. На нашия уеб сайт www.BG-
VOICE.com имаме специална секция по 
повод десетия ни юбилей и там са събра-
ни най-интересните моменти, които сме 
отразявали – от извънредни събития, 
скандали и трагедии до успехите и горди-
те моменти на българската общност, на-
шето място на Оскарите и политическите 
събития, които белязаха живота ни.

За тези първи 10 години ви срещнахме 
с много интересни личности и разказахме 
за техния път към успеха, разочарования-

та и новите надежди, показахме ви непо-
знати истории от българската общност в 
Северна Америка и по целия свят. В спе-
циална секция ви припомняме някои от 
най-интересните.

А в събота празникът продължава с 
епичен концерт, събрал най-големите 
родни звезди - Deep Zone, Дони и Нети, 
Графа, 100 кила, Камен Воденичаров, Точ-
но Токмакчиев, Нели Петкова, Борис Сол-
тарийски, Гъмзата и неговият брас бенд, 
Меди, Анелия и Галена.

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. А за нашите 
приятели в Чикаго сме приготвили и пар-
ти в Escape Lounge с най-големите хитове, 
изпълнени от Николет и DJ Wili Stone (и 
при спазването на всички противоепиде-
миологични мерки).

За 10 години вие оставихте следа в на-
шия живот – на мен и моите колеги. Със 
сигурност променихте нас, променихте 
и времето. Сега, когато се връщаме и си 
спомняме за всичко, което се случи през 
последните 10 години, си давам сметка 
колко е израснала българската общност 
в Северна Америка – превърна се в една 
силна, стабилна и успешна общност. Ние 
може да се гордеем с работата, успехите 
и постигнатото от нашите сънародници 
тук. Вашите истории, вашата работа, ва-
шите съдби са това вдъхновение, което 10 
години ни държи живи и възбужда в нас 
онзи интерес и желание да ги разказваме.

За тези 10 години искам да ви благода-
ря – направихте ме по-добър журналист, 
по-добър човек, направихте ме по-щаст-
лив. За 10 години – сърдечно благодаря!

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

За 10 години вие 
оставихте следа в нашия 
живот – благодаря!

https://www.globalbash.com
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https://amerifreightsystems.com
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П
очти 30 000 българи в чуж-
бина са подали заявление 
за гласуване на изборите за 
български народни пред-
ставители на 4 април. Това 

става ясно от данните в платформата 
glasuvam.org, която следи в реално вре-
ме броя на подадените документи и го-
товността за разкриване на секции в 
различните краища на света.

Към 16 февруари подадените заявле-
ния са 29 135, 287 871 от тях са подадени 
онлайн, а 354 писмено. Заявленията за 
вече открити секции са 20 206. 8929 за-
явления са подадени на различни места, 
без за момента да са достатъчни за фор-
миране на секция, тъй като не се съби-
рат повече от 60 на едно място.

Най-много заявления за гласуване за-
сега са подали

сънародниците ни във 
Великобритания –

6425, за момента те стигат за отваряне 
на 42 секции. Втори по активност са бъл-

гарите в Германия, които са подали 4608 
заявления и там засега се очертават 40 
секции. Трети по брой подадени заяв-
ления са сънародниците ни в Турция – 
4048 за 19 секции.

В първите часове, след като ЦИК пус-
на електронния формуляр за заявления 
за гласуване в чужбина, бе отчетен ре-
корден брой подадени заявления.

Заявления се подават до 9-ти март 

2021 г. електронно на сайта на ЦИК. В 
електронния формуляр се попълват 
данните точно както са по лична карта, 
включително адрес и име на кирилица. 
Точният адрес е чужбина не е задължи-
телен – достатъчно е да се посочи град, 
написа блогърът Боян Юруков от Гер-
мания в съвети за гласуването към съ-
народниците в чужбина.

„От списъка с местата може да избе-
рете близко до вас място или да доба-
вите ново. Силно препоръчително е да 
подкрепите откриването на вече доба-

вено място, за да няма множество близ-
ки с по няколко заявления и никое от тях 
да не стане секция. Ако добавяте ново, 
напишете името на града на кирилица 
или точно както се изписва на местния 
език“, съветва още той.

България – островът
на боклуците

30 000 поискаха да гласуват 
за депутати в чужбина
XРекорден брой сънародници изпратиха документи в първите часове

Австралия (260), Австрия (954), Бел-
гия (539), Великобритания (6425), Гер-
мания (4608), Гърция (588), Дания (422), 
Ирландия (276), Испания (2798), Италия 
(1139), Канада (706), Кипър (319), Люк-
сембург (82), Македония (115), Малта 
(152), Нидерландия (847), Нова Зелан-
дия (138), Норвегия (347), Полша (84), 
Португалия (66), Република Южна Аф-
рика (98), САЩ (1902), Сингапур (71), 
Турция (4048), Финландия (119), Фран-
ция (712), Чехия (184), Швейцария 
(349), Швеция (247).

Държави с поне 
60 заявления

http://imgtrucking.com
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П
очти 2,000 българи в САЩ са 
подали заявление до ЦИК, че 
искат да гласуват на избори-
те за Народно събрание на 
4 април. Това става ясно от 

платформата glasuvam.org, създадена от 
„Демократична България“ в помощ на съ-
народниците зад граница.

Общият брой на подадените заявления 
от Българите в САЩ е 1902 към 16 февруа-

ри. Те са изпратени в рамките на 8 дни – от 
8 февруари, когато стартира процедурата. 
Крайният срок за изпращане на докумен-
тите в ЦИК е 9 март 2021 година, а очаква-
нията са броят на заявленията да нарасне 
още.

По закон секции за гласуване се отва-
рят в консулствата и посолствата на Бъл-
гария в различните държави, както и на 
места, където има подадени над 60 заяв-

ления за гласуване. Подадените от бълга-
рите в Америка искания засега стигат за 
разкриване на

10 допълнителни секции
но техният брой се очаква да расте. Заед-
но с местата за гласуване в консулствата и 
посолствата, броят на секциите в САЩ за-
сега е 15.

Съвсем близо до откриване на секции 
са българите в Индианаполис, Индиана, 
където до момента има подадени 55 за-
явления, във Финикс, Аризона – 52, Куинс, 
Ню Йорк – 47, Синсинати, Охайо; Ървайн; 
Хюстън; Минеаполис и др.

Общият броя на местата, където бъл-
гарите в САЩ са подавали заявления за 
гласуване, е 71, става ясно от справката в 
платформата glasuvam.org.

Електронният формуляр за гласуване 
в чужбина може да бъде намерен на сай-
та на ЦИК. Експертите препоръчват да се 
информирате от glasuvam.org къде около 
вас има подадени най-много заявления за 
гласуване и да се присъедините към тях. 

2,000 българи подадоха 
заявление за гласуване в САЩ
XЗасега се очаква да бъдат открити 15 секции, но броят им ще расте

Магазин „Малинчо“, Дес 
Плейнс“,Чикаго, IL, 1431 LEE ST – 
127 подадени заявления

Българика/Bulgarica Center -  
91 заявления

BOSTON / Billerica, Massachusetts - 
94 заявления

Културен център „Магура“ MAGURA 
Bulgarian Cultural Center 415 W Golf 
Rd#7, Arlington Heights, IL - 91

Las Vegas - 80

1185 Bunnell Rd,Altamonte 
Springs,Fl.32714 St.George Bulgarian 
Orthodox Church of Central  
Florida - 78

Saint Petersburg, Fl - 70

Seattle WA - 80

Атланта - 61

Посолството на България във 
Вашингтон

Генералното консулство на 
България в Ню Йорк

Генералното консулство на 
България в Лос Анджелис

Генералното консулство на 
България в Чикаго

Ню Йорк ПП

Места със събрани 
заявления за секции:
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BG ТЕЛЕГРАФ
400 кг хероин от Дубай 
задържаха във Варна

Близо 400 кг хероин на стойност 
около 32 млн. лв. бяха задържани 
във Варна. Контейнеровоз от Ду-

бай пристигнал на 7 февруари в прис-
танище Запад на морската столица. На 
него се намирали четири контейнера, 
транспортиращи по 400 битумни ролки. 
Според документацията, страна на про-
изход на пратката е Ислямска република Иран, а крайната дестинация – Бълга-
рия. При проверка става ясно, че в 71 ролки с изрязани тайници има 487 пакета 
с хероин.

Ток от улична шахта уби 
момче в София

16-годишно момче почина след токов 
удар от необезопасена улична шах-
та в София. Инцидентът стана в неде-

ля по обед до пешеходната пътека пред УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“. Момчето е било пренесено 
в най-близката противошокова зала - тази на 
ВМА. За съжаление, малко по-късно 16-годиш-
ният младеж е починал. Причината за траге-

дията е неправилно направено захранване на обект близо до булеварда. Засега 
нито една институция не е поела отговорност за смъртта на детето.

14 области вече са в 
червената COVID зона
Картата на разпространението на 

COVID-19 по области в България 
става все по-червена - две нови 

области са в червената зона от поне-
делник и техният брой вече е 14. Нови-
те в червената зона са Софийска област 
и област Пловдив. В този цвят са оцве-
тени районите, където заболяемостта е 
над 120 на 100 000 на 14-дневна база. На 
този фон премиерът Бойко Борисов нареди ресторантите да бъдат отворени на 
1 март, защото заболяемостта в страната пада. Кюстендил е най-тежко засегната-
та в момента област.

Партиите се регистрират 
за изборите на 4 април

В ЦИК тече регистрация на парти-
ите за парламентарните избори 
на 4 април. Досега документи за 

участие подадоха БСП, „Демократична 
България“, „Изправи се, мутри вън“, „Ре-
публиканци за България“, ДПС, „Има та-
къв народ“, новата коалиция на Веселин 
Марешки и Валери Симеонов, „Атака“, 
ВМРО и др. Крайният срок за подаване 

на документи е 17 февруари. Предстои политическите формации да регистрират 
и кандидат-депутатските си листи в ЦИК.

Екстремен студ от минус 
25,5°C измериха в Трън
Eкcтрeмнo ниcкa тeмпeрaтурa 

бeшe измeрeнa рaнo сутринта в 
понеделник в Трън. Тeрмoмeтъ-

рът e рeгиcтрирaл минуc 25.5 грa-
дуca пo Цeлзий. Същия ден в Coфия 
бeшe минуc 15 грaдуca, в Пaзaрджик 
- минуc 14, в Дрaгoмaн, Чирпaн и 
Блaгoeвгрaд - минуc 13, в Кюcтeндил 
- минуc 10 грaдуca. Cлeд прeминaлия 
cрeдизeмнoмoрcки циклoн, зaтрупaл Гърция и Ceвeрнa Мaкeдoния, сняг затрупа 
и България. Нa Рoжeн пaднa 30 cм cняг, в Блaгoeвгрaд - oкoлo 28 cм.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel
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Р
уски пари от корупция се пре-
връщат във ваканционни имо-
ти в България. Това пише ща-
бът на руския опозиционер 
Алексей Навални в Хабаровск 

в съвместно разследване с българския 
сайт „Биволъ“.

В публикацията става дума за общин-
ското предприятие за управление на от-
падъците в руския град Хабаровск. Ав-
торите са открили връзка между укрити 
приходи на фирмата монополист и най-
малко три имота в българския град Бяла 
на Черно море, закупени по занижени 
цени, разказва „Свободна Европа“.

От щаба на Навални твърдят, че ще се-
зират за случая българската прокурату-
ра.

Публикацията проследява дейността 
на Алексей Изотов, който е собственик на 
фирмата монополист в Хабаровск - град с 
600 000 жители.

Компанията му притежава депото за 
отпадъци и е единствената, която има ли-
ценз за тяхното извозване. По този начин 
всички други сметоизвозващи фирми са 
принудени да си сътрудничат с нея. Соб-
ственикът е коментирал разделното съ-

биране на отпадъци, предложено от дру-
га фирма: „Обясних [му], че така обемът 
ще намалее, а тарифата ще се увеличи. 
Колкото и да изкарате

аз няма да остана на загуба
Таксата за смет в града е била увеличе-

на два пъти и половина в последните го-
дини. Парите са отишли към други фир-
ми, свързани със същия собственик или 
семейството му, в това число и за фирма, 
обслужваща градския транспорт. Градът 
има едни от най-високите цени в Русия за 
ползване на градския транспорт.

Други фирми, свързани със семейство-
то, печелят местни поръчки по завишени 
цени за доставката на автобуси и ками-
они за боклук.

Според разследването официалният 
доход на Изотов е 30 млн. рубли (660 000 
лева), получен за 20 години. Той обаче е 
придобил 10 апартамента в самия Хаба-
ровск.

Четири фирми, свързани с Изотов и 
семейството му и регистрирани в Бълга-
рия – Слънцеград, Еритрон, Бешикташ и 
Морски бриз-2 – са придобили най-малко 
три имота в черноморския курорт в Бяла 
по занижени цени. Сред тях е един апар-
тамент от 60 кв.м, купен по цена от 500 
евро за кв.м, както и триетажна къща от 
780 кв.м, купена на цена от 90 евро за ква-
дратен метър. Според „Биволъ“ това е 10 
пъти по-малко от реалната цена на имота.

От щаба на Навални в Хабаровск са из-
числили, че движимите и недвижими вла-
дения на Изотови в Русия и в България 
възлизат най-малко на половин милиард 
рубли или 11 милиона лева.

Мръсни пари от Русия –  
в морски имоти в България

XМонополист от Хабаровск с апартаменти за 11 млн. лв. в Бяла

Къща от 780 кв. м в Бяла, купена по цени от 90 евро за кв. м. 

Сн.: „Биволъ“

http://imgtrucking.com
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Б
ългария бе осъдена от Евро-
пейския съд по правата на чо-
века в Страсбург заради анти-
семитски твърдения на лидера 
на „Атака“ Волен Сидеров, кой-

то доскоро бе част от управляващата ко-
алиция. Международният съд смята, че 
страната ни е нарушила правото на ли-
чен и семеен живот и забраната за дис-
криминация срещу двамата жалбопода-
тели – Габриела Бахар и Катрин Гудман 
– българи от еврейски произход, които 
живеят в Пловдив.

През 2006 година десетки български 
граждани, сред които Бахар и Гудман, и 
66 неправителствени организации сези-
рат Комисията за защита от дискрими-
нация за изявленията на Сидеров срещу 
ромите, турците, евреите, католиците и 
хората с различна сексуална ориентация. 
Нито комисията, нито българските съди-
лища обаче виждат някакво нарушение 
на закона. Делата продължават шест го-
дини пред най-различни инстанции.

Проблемът е установен 15 години по-

късно от Европейския съд по правата на 
човека. Жалбоподателите представят из-
вадки от разсъжденията на Сидеров за 

юдаизма и евреите, представени в кни-
гата му „Властта на Мамона“, публикува-
на през 2004 година. В нея бъдещият де-
путат обяснява как юдаизмът е елитарна, 
ксенофобска, расистка и богоборческа 
философия.

Сидеров обяснява и че газовите каме-
ри, в които са убити милиони евреи, са 
измислица и това е подкрепено от дан-
ни на английското разузнаване, разказва 
mediapool.

Холокостът 
е наречен измама

от която евреите са извлекли огромни 
ползи.

Българските съдилища и Комисията 
за защита от дискриминация отхвърлят 
претенциите срещу Сидеров, защото из-
казванията му не били насочени срещу 
конкретен човек. 

Европейският съд обяснява в своето 
решение, че изявленията на Сидеров мо-
гат да се определят като антисемитски и 
достатъчно ясно насочени.

Държавата е осъдена от съда в Страс-
бург заради провала си да адресира пра-
вилно дискриминационните изказвания 
на Сидеров, което е било работа на КЗД 
и съдебната власт.

В същия ден България е осъдена и 
от ромите Кремена Будинова и Васил 
Чапразов - пак заради изказванията на 
Волен Сидеров към ромското малцин-
ство. Двамата 

описват „Атака“ като 
ксенофобска партия 

Те се жалват заради начина, по който 
са отразявани новините за ромите по те-
левизията на „Атака“ през 2005 година. В 
много от тях е лепнат етикета „цигански 
терор“, а чисто криминални актове са оп-
ределяни като терористични нападения 
срещу етническите българи.

Европейският съд по правата на чове-
ка взема сходно решение по този случай. 
И в двата случая страната ни трябва да 
плати разходите за адвокати от €2750 и 
€2900.

Съдът в Страсбург осъди 
България заради Волен Сидеров
XПричината – антисемитските виждания на лидера на националистите

https://www.mbglogistics.com/
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И
сторията на български 
обирджия се превърна в 
един от най-куриозните 
банкови обири в последни-
те години. Случаят е от 2009 

година, но и до днес името на главния ге-
рой остава неизвестно.

Обирът, планиран да е един от най-
мащабните в историята, се разиграва в 
първата седмица на август 2009 година. 
На 8-и, събота, гръцката телевизия НЕТ 
предава, че в трезор се провежда ма-
щабна акция по „спасяване“ на банков 
обирджия. Новината обикаля световни-
те агенции, докато драматичните съби-
тия в предградието на Атина Касариани, 
където има клон Националната банка на 
Гърция, все още продължават.

Крадецът, за който по-късно се разби-
ра, че е българин, влязъл в трезора ден 

по-рано като клиент. Самият той вече 
бил наел там сейф. Според предвари-
телно набелязания си план успява да се 
скрие в сградата, в помещение без каме-
ри. След края на работния ден започва 
методично да отваря и да изпразва ка-

сетки, а откритите пари и ценности да 
прехвърля в своя сейф. Това продължа-
ва до събота следобед, пише „България 
днес“.

Плячката му се очертава колосална - 
от

20 отворени сейфа
успява да извади около 20 милиона евро. 
Нещата обаче се объркват, когато бълга-
ринът, без да иска, задейства детектор за 
движение и в банката се активира супер 
модерна защитна система, която освен 
че пуска алармите, блокира и вратите. 
На място пристигат екипи на полицията 
и банкови служители.

След като разбират за случващото се, 
опитват да разблокират защитната систе-
ма и съответно обирджията в банката да 
бъде задържан.

Спецовете не успяват да се справят и 
се налага да се премине към супер слож-
на „спасителна операция". Извикани са 
аварийни екипи и пожарникари, които 
да съдействат. Със специализирана тех-
ника започва пробиване на дупка в една 
от дебелите стени на трезора. Акцията 
продължава от обяд до 21 часа в събота, 
докато българинът търпеливо чакал да 
бъде изваден и закопчан, но поне да по-
лучи вода и храна.

Малко по-късно се разбира, че пишман 
апашът е 30-годишен българин. Планът 
му бил да дочака

понеделник и тогава да пробва да се 
измъкне от банката, като се смеси с посе-
тителите. Плячката

щяла да бъде изнесена по-късно. Както 
става обикновено, в началото самолич-
ността на сънародника ни не е обявена.

Това обаче не се случва и при послед-
валото разследване, макар че органите 
на реда обявяват, че българинът е запо-
дозрян като отговорен за банкови обири 
и в съседни държави. 

XОбирът от най-мащабния се превръща в най-куриозния

Как спипаха българин 
с €20 млн. в банков 
трезор в Атина

Сн.: „България днес“

https://www.facebook.com/StellarTCS2020
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8
-те чисто нови автомобила, 
които българин открадна от 
завода на „Фолксваген“ във 
Волфсбург, Германия, липсват. 
Техните следи се губят в сто-

личния КАТ. И докато сънародникът ни, 
обвинен в кражбата, вече получи при-
съда на първа инстанция, в Германия се 
питат къде са колите и защо не са откри-
ти и конфискувани от българските вла-
сти.

По всяка вероятност автомобилите са 
прехвърлени на нищо неподозиращи 
нови собственици, които си ги карат не-
обезпокоявано и законно, коментират 
запознати пред „България днес". Това, 
че фолксвагените не са намерени, по-
твърждават и от прокуратурата.

Случаят е от октомври 2018 година, 
когато осемте автомобила са натоваре-
ни на влекач от паркинга на завода за 
издаване на нови коли. След проведе-
но разследване местните власти стигат 
до виновника благодарение на записи 
от охранителни камери и от гранични-
те пунктове. На тях се вижда, че 32-го-
дишният Мартин Петров от Перник кара 
автовоза с чисто новите коли към Бъл-

гария. Според решението на Окръжния 
съд във Волфсбург отпреди дни той, ос-
вен че ще лежи зад решетките, трябва 
да възстанови и стойността на три леки 
автомобила „Голф“ и пет джипа „Тигуан“, 
която

се изчислява 
на 345 хиляди евро

Това е така, защото колите не са от-
крити. Съдът установява, че 7 от 8-те 
коли са регистрирани в София. Осмият 
автомобил „Голф“ е регистриран на име-
то на самия подсъдим.

Защитникът на българина пък хваща 
странно разминаване, което не е обсъж-
дано от магистратите в България. Спо-
ред обвинението Петров се е придвиж-
вал с камион с българска регистрация 
и влекач с немски регистрационен но-
мер. Оказва се, че немските номера са 
откраднати от друго превозно средство, 
но чак седмица след мащабната кражба 
от завода.

„Мартин е влизал поне 20 пъти във 

фабриката, за да товари, той прекарва 
автомобили постоянно“, посочва адво-
катът. Българинът има фирма за покуп-
ко-продажба на автомобили - нови и 
втора употреба, става ясно от справка в 
Търговския регистър.

Родните разследващи също са по сле-
дите на прочулия се обирджия. След 
като са докарани у нас, фолксвагените 
са регистрирани в столичния КАТ, но с 

фалшиви документи. Затова в Софийска-
та районна прокуратура е образувано 
досъдебно производство за продължа-
вано престъпление, извършено в пери-
ода на 2018-2019 г. в сградата на Отдел 
„Пътна полиция“ СДВР, където неизвест-
но лице съзнателно е ползвало неис-
тински свидетелства за регистрация на 
МПС, потвърди пред „България днес“ ра-
йонният прокурор Невена Зартова.

Къде са „Голф“-овете, които 
българин открадна от Германия

XСледите на чисто новите автомобили се губят в софийския КАТ
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Л
юта зима с много сняг и тем-
ператури от под минус 20 гра-
дуса по Целзий скова голяма 
част от САЩ.

11 души загинаха в САЩ 
вследствие на катастрофи, причинени от 
лошото време, а 170 милиона америка-
нци се намират в зоните на различни по 
степен предупреждения за опасност по-
ради зимните бури с обилен снеговалеж 
и остър леден вятър, които преминават 
през средната част на страната в посока 
североизток, но донесоха сняг и студ и 
далеч на юг, чак до Тексас.

Поради поледици и сняг на пътя 9 
души загинаха при три отделни инциден-
та в Тексас, а по един – в Кентъки и Окла-
хома. Над 8 милиона души останаха без 
електричество.

Жестоката зима предизвика обявяване 
на извънредно положение в 7 щата: Ала-
бама, Орегон, Оклахома, Канзас, Кентъки, 
Мисисипи и Тексас.

Властите в Харис Каунти, Тексас, преду-
предиха жителите да си стоят у дома и да 
се подготвят за „историческа буря“.

Полицията в Хюстън е реагирала на 
сигнали за 130 пътни инцидента само 

в неделя срещу понеделник, а 10 коли 
участваха във верижна катастрофа на 
Interstate 45.

Властите предупреждават по възмож-
ност да не се пътува по заледените пъ-
тища, които при тези условия са смър-

тоносни. Верижна катастрофа миналия 
четвъртък включваше 130 автомобила, 
взе 9 жертви и рани 65 души.

„Историческа буря“ 
в Тексас

Властите в САЩ подготвиха населени-
ето за „историческа буря“, каквато не е 
имало от десетки години. Необичаен сту-
ден атмосферен фронт остави без ток над 
8 милиона клиенти в Тексас и Мексико. В 
южния американски щат без електро-
снабдяване бяха 4 милиона абонати. За-
ради повишеното потребление местният 
електроенергиен оператор бе принуден 
да спира тока на ротационен принцип.

На спотовия пазар цената на тока по 
електроразпределителната мрежа на 
Тексас скочи вчера с над 10 000 процента. 
В неделя вечерта в щата бе регистриран 
зимен рекорд на потреблението от 69 
150 мегавата – с 3200 мегавата повече от 
предишния, поставен през януари 2018 г.

Арктическите въздушни маси се спус-
наха още по-надолу – в северната част на 
Мексико. В съседната страна без ток бяха 
4,7 милиона клиенти.

Президентът Джо Байдън обяви извън-
редно положение, което ще позволи на 
федералното правителство да предоста-
ви помощ на Тексас, където температури-
те варират от минус 2 до минус 22 граду-
са по Целзий.

Този щат е най-големият производи-
тел на суров петрол в страната. Студът 
засегна сериозно 
енергийния сек-
тор, като петрол-
ни рафинерии бяха 
затворени. Между-
народното летище 
на Хюстън „Джор-
дж Буш“ също бе 
затворено. Само 
за ден в САЩ бяха 
анулирани над 
3700 полета. Затво-
рени са общо пет 
американски ле-
тища – две между-
народни (в Тексас 
и Мисисипи) и 
три регионални (в 

Тексас и Луизиана).
При това се очаква в Тексас да стане 

още по-студено. Националната метеоро-
логична служба прогнозира температу-
рата в щата да падне до 26 градуса под 
нулата.

Студ и сняг сковаха Чикаго
В понеделник Чикаго навлезе в период 

на тежки зимни условия. В цялата област 
и в самия Чикаго очакваха най-дебела-
та снежна покривка - над 30 см. Освен че 
повишиха броя на автомобилните произ-
шествия, тежките зимни условия наруши-
ха и графика за ваксинация срещу коро-
навирус в Чикаго.

Ефектът от близостта на езерото Мичи-
ган подхранва снеговалежа, но се очак-
ва да отслабне. Температурите на места 
може да паднат до минус 20 градуса.

Предупреждения за опасна буря има-
ше за областите Кук и Лейк в Илинойс.

Щатската полиция на Илинойс съобщи, 
че само за ден е реагирала на 135 отдел-
ни катастрофи в района на Чикаго и е по-
могнала на 60 шофьори.

Градската управа на Чикаго е моби-
лизирала над 300 снегорини и отправи 
молба към шофьорите да не карат бър-
зо в коварните пътни условия. Подчерта-
ва се, че някои граждани са били хвана-
ти неподготвени от обилния снеговалеж.

Случаи на хипотермия 
и контузии

Жестокият студ причини и случаи на 
хипотермия сред жителите на Кук Каунти. 
Според медицинския инспекторат на об-
ластта такива има повече от дузина досе-
га. Увеличава се и броят на премръзвани-
ята и на контузиите, свързани с времето.

За откриване на най-близкия център за 
затопляне, жителите могат да звънят на 
градските услуги на номер 311 или да по-
сетят линка 311.chicago.gov. Градът също 
така има и някои места, където може да 
се намери подслон праз деня, включи-
телно в Chicago Cultural Center, общест-
вените библиотеки и др.

Градската управа напомня на жители-
те също така да разчистват и да хвърлят 
сол пред домовете си. Препоръчва се да 
не се изрива сняг от покривите поради 
опасност от наранявания.

Зимен кошмар в САЩ: Милиони 
в леден капан, има и жертви

XИзвънредно положение е обявено в редица щати, дори и в Тексас
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FULL-SERVICE COMMERCIAL TRUCK REPAIR

www.balkantruckrepair.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

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

US ТЕЛЕГРАФ
Комисия ще разследва щурма 
над Капитолия

Конгресът на Съединените щати ще 
създаде независима комисия, за 
да разследва щурма на Капитолия. 

Тогава привърженици на Доналд Тръмп 
нахлуха в сградата, а в безредиците за-
гинаха хора. Председателят на Камара 
на представителите Нанси Пелоси обяви, че разследването ще бъде подобно на 
това за атентата от 11 септември 2001 година. В събота Доналд Тръмп беше опра-
вдан по обвинението, че е подбуждал безредиците.

Проектът за имиграционна 
реформа е готов

Демократите от Конгреса и нова-
та президентска администрация 
подготвиха проектозакон с имиг-

рационни реформи, който се очаква да 
бъде представен по-късно тази седми-
ца. Законодателният текст ще е в унисон 
с приоритетите на президента Байдън 
в областта на имиграцията и ще включ-
ва насока за спечелване на право на 

гражданство за 11 милиона нерегистрирани имигранти. Освен това законът „U.S. 
Citizenship Act of 2021“ ще разшири програмата за разселване на бежанци.

Записването за Obamacare 
отваря отново
Жителите на Илинойс, кои-

то посрещат пандемията без 
здравно осигуряване, имат 

още един шанс да се регистрират 
сега, след като борсата за Obamacare 
отваря отново. Възобновяването 
идва след близо година криза, пре-
дизвикана от пандемията, в която 
много хора в Илинойс загубиха здравната си застраховка или не са си направи-
ли. Президентът Джо Байдън наскоро обяви, че отваря още един период за ре-
гистрация от 15 февруари до 15 май, за да даде на хората повече шансове да по-
лучат здравно осигуряване в пандемията.

Случаите на COVID-19  
в САЩ намаляват

Броят на новите случаи на ко-
ронавирус за едно денонощие 
в САЩ намаля под 100 хиляди 

през последните дни за първи път 
от месеци. Това показват данните на 
университета „Джонс Хопкинс“. За 
сравнение той бе доста над 200 хи-
ляди през голяма част от декември 
и достигна 250 хиляди през януари. 

Експерти обаче предупредиха, че числата остават високи, и призоваха за запаз-
ване на мерките за ограничаване на разпространението на заразата.

Дете от Северна Каролина 
уби нападател
12-годишно момче стреля по 

двама маскирани напада-
тели, проникнали в дома 

на баба му в Голдсбъроу, Северна Ка-
ролина, и уби единия, съобщиха от 
полицията в града. Престъпниците 
влезли и поискали пари от 73-годиш-
ната Линда Елис, а след това едини-
ят я прострелял. Според полицията 
момчето е открило огън „при самоотбрана“ срещу нападателите, които побягна-
ли. Единият от тях, 19-годишният Калил Хъринг, и намерен близо до дома на Елис 
с огнестрелна рана.

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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Т
ръмп бе оневинен, но това не 
означава, че е невинен, Аме-
рика изпусна златен шанс. Това 
са част от изводите на анализа-
торите часове след като Сена-

тът оправда 45-тия президент на САЩ по 
време на втория процес за импийчмънт 
срещу него в рамките на година. Тръмп 
бе обвинен, че е подклаждал атаката на 
неговите поддръжници срещу Капито-
лия. Мнозинството от сенаторите гласу-
ваха в подкрепа на обвиненията, но това 
не беше достатъчно, тъй като бяха необ-
ходими две трети от всичките гласове. 
Седем републиканци се присъединиха 
към демократите във вота от 57 гласа „за“ 
срещу 43 гласа „против“.

Свободата на словото е висше благо, 
но за разлика от аргументацията на за-
щитниците на Доналд Тръмп, при тази 
процедура по импийчмънт не ставаше 
дума за защита на свободата на словото, 
а за защитата на

бъдещето на 
американската 
демокрация

пише „Дойче веле“.
В продължение на години президен-

тът Тръмп необезпокоявано рушеше ав-
торитета на американските институции 
и доверието в свободните избори, рес-
пективно – ядрото на всяка демокрация. 
От чиста воля за власт той продължи да 
разпространява лъжата, че победата 
му била открадната, след като 60 съдии, 
включително хора, назначени от него, 
еднозначно потвърдиха, че е загубил 
президентските избори срещу Джо Бай-
дън с над седем милиона гласа, припом-
ня изданието.

Кулминацията на неговите популист-
ки подстрекателски кампании настъпи 
на онзи 6 януари 202 година, в който той 
призова поддръжниците си да попре-
чат на финалното потвърждаване на ре-
зултатите от президентските избори и да 
щурмуват сградата на Сената. Макар от 

началото да бе ясно, че ще е трудно До-
налд Тръмп наистина да бъде осъден, де-
мократите не можеха да не задействат 
процедурата по импийчмънт. И виде-
окадрите, които те показаха в последни-
те дни в Сената, показаха колко взривоо-
пасен бе този щурм на Капитолия. Както 
и че накрая само

смелостта 
на отделни полицаи

е попречила водещи политици, сред кои-
то и тогавашният вицепрезидент Майк 
Пенс, да станат жертва на тълпата. Пети-
ма души загубиха живота си в този ден. А 
можеха да бъдат и много повече. И имен-
но за това трябваше да отговаря бившият 
американски президент.

Това, че Тръмп няма да си понесе отго-
ворността, е срамно. А това, че тези ка-
дри са накарали някои републикански 
избиратели да се замислят, но не и пре-
обладаващото мнозинство от сенатори-
те, е основание за тревога.

Така шест седмици след щурма на Ка-
питолия от поддръжници на Доналд 
Тръмп, човекът, който преди това извика 
„Трябва да се биете“, бе оправдан по об-
винението за „подбуждане към бунт“.

Това е жалко, защото доказателствата 
едва ли биха могли да бъдат по-ясни. Ре-
шението е за съжаление и защото евен-
туалната присъда за виновност би била 
не просто правна оценка, а историче-
ска. Това би било и едно послание: пре-
зидентството на Доналд Тръмп беше не-
демократично.

Най-голямо съжаление буди поведе-
нието на лидера на републиканците от 
сенатското малцинство Мич Макконъл, 
пише Investor. В пламенна реч той при-
писа „практическата и моралната“ отго-
ворност за щурма на Тръмп, но преди 
това бе гласувал с „невинен“. Отношение-
то разкрива липсващия гръбнак на Репу-
бликанската партия. Тя не иска да влезе в 
конфронтация с голямата база от фенове 
на изричащия лъжи бивш президент, за-

щото подозира, че той може да опита

отново да влезе 
в Белия дом

през 2024 година.
Самият Макконъл бе този, който пре-

дотврати бързата процедура на процеса 
в последните дни на президентството на 
Тръмп. По този начин републиканците ус-
пяха остро да осъдят събитията от 6 януа-
ри в ретроспекция, както направиха много 
от тях. И все пак не им се наложи да скъсат 
напълно с Тръмп. Защото това щеше да им 
навреди и да провокира въпроса защо са 
подкрепяли Тръмп цял мандат.

Въпреки всичко процесът беше пра-
вилното решение - като сигнал за общест-
веността и историческо свидетелство за 
времето. Защото макар Тръмп вече да е 
частно лице, той провокира въстанието 
като президент на най-голямата западна 
демокрация. Без импийчмънта мащабът 
на капитолийския щурм нямаше да ста-
не очевиден в цялата си концентрира-
на сила. В часовете на видеоизлъчвания-
та на събитията се разгърна тревожният 
образ на една почти терористична атака. 
Разследванията разкриха нови подроб-
ности. Поне шестима телохранители на 
близкия приятел на Тръмп Роджър Стоун 
са участвали в бунта. Твърди се, че всички 
те принадлежат към дясната екстремист-
ка милиция Oath Keepers. Бившият съвет-
ник на Тръмп бе осъден на няколко годи-
ни затвор за няколко престъпления след 
аферата с Русия и след това бе помилван 
от Белия дом.

В същото време процесът е и успешен: 
седем от гласуващите със „за“ са републи-
канци. Те са моралната надежда за своя-
та партия.

Очевидно американската политика 
има две задачи: да спаси Републиканска-
та партия от Тръмп и страната от неговите 
десни поддръжници. А един важен прин-
цип на американската съдебна система 
важи и за Тръмп: невиновен не означава 
невинен.

След импийчмънта: 
Невиновен не значи невинен
XВъпреки всичко процесът беше правилното решение заради сигналите към обществеността

Сн.: БТА

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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П
риходите на малките биз-
неси в САЩ са се свили с 31 
процента към януари тази го-
дина спрямо януари 2020 го-
дина.

Новият транш от 284 милиарда долара 
субсидии по програмата за защита на ра-
ботните места цели да коригира недоста-
тъците на предишните траншове, като ак-
центира именно върху малките бизнеси с 
миноритарни собственици. А също и вър-
ху хората в по-бедните райони извън бан-
ковата система, пише Bloomberg.

Междувременно прогнозите на ана-
лизаторите предвиждат, че трилиони до-
лари стимули са готови да бъдат върна-
ти обратно в глобалната икономика, но 
от домакинствата, а не от правителства-
та или централните банки. Това пише S&P 
Global Ratings.

Развитите икономики като САЩ са осо-
бено засегнати от пандемията на корона-
вируса, защото са силно зависими от по-
требителските разходи. Икономистите на 
S&P Global Ratings прогнозират, че БВП за 
2020 г. в САЩ ще се свие с 3,9%.

Но повишените нива на спестявания на 
домакинствата и ускоряващите се програ-
ми за ваксинация предполагат, че през 
2021 и 2022 г. ще бъде отчетен поток от 
разходна мощ, натрупан по време на пан-
демията.

S&P Global Ratings очаква растежът на 
САЩ да се възстанови с 4,2% през 2021 г., 
като БВП на страната ще се възстанови до 
размера, който беше в края на 2019 г., до 
третото тримесечие на тази година, в за-
висимост от размера на фискалните сти-
мули на администрацията на Байдън.

Голяма част от инерцията ще дойде от 
спестяванията на домакинствата, които 
нарастват до 25,8% от доходите през вто-
рото тримесечие на 2020 г. от само 7,3% в 
края на 2019 г.

Икономическо 
неравенство

Историята предполага, че нивата на 
спестявания могат бързо да спаднат до 
нивата отпреди кризата, въпреки че ско-
ростта на това конкретно възстановяване 
ще зависи от това колко скоро ще потис-
нат вируса правителствата по света и кол-
ко засегнато ще бъде доверието на потре-
бителите.

Разпределението на спестяванията е 
една от пречките за бум на потребление-
то, защото по-богатите домакинства отчи-
тат по-голямата част от допълнителните 
спестявания, докато по-бедните домакин-
ства - техния спад.

Oxford Economics изчислява, че първи-

те две квинтили в САЩ притежават всички 
допълнителни спестявания от 1,6 трили-
она долара. За разлика от тях при послед-
ните три квинтили процентът на безрабо-
тица се повишава от 3,5% през февруари 
2020 г. до пик от 14,8% през април, преди 
да спадне до 6,7% през декември.

Консултантската компания обаче очак-
ва евентуалният пакет от стимули на пра-
вителството на САЩ да осигури 1 трилион 
долара на разполагаемия доход на дома-
кинствата, с обезщетения за безработица 
и нов кръг от безвъзмездни плащания, ук-
репващи разходната мощ на семействата 
с по-ниски доходи.

„Семействата с по-ниски до средни 
доходи трябва да могат да харчат по-
свободно на базата на щедри фискални 
трансфери съгласно американския спа-
сителен план на Джо Байдън“, смята Гре-
гъри Дако, главен американски иконо-

мист в Oxford Economics.

По света
Япония използва подобни мерки в на-

чалото на кризата, увеличавайки разпо-
лагаемия доход с обезщетения в размер 
на 100 000 йени за всеки мъж, жена и дете 
в страната. Consultancy Capital Economics 
предполага, че без тези плащания про-
центът на спестяванията на домакинства-
та би се увеличил едва до 11,6% през вто-
рото тримесечие, а не до 21,8%.

Предприети са и схеми за подпомагане 
на работните места, благодарение на кои-
то равнището на безработица е относи-
телно стабилно - 2,9% през декември 2020 
г. спрямо 2,4% година по-рано.

В еврозоната и Обединеното кралство 
ръстовете на безработицата също са леки 
- до 8,3% от 7,2% преди кризата и съответ-
но до 5% от 4%.

HSBC очаква процентът на спестявания 
в еврозоната да достигне 13,8% до края 
на 2022 г., все още оставайки по-висок от 
средния за 2019 г. (12,8%). За Обединено-
то кралство се очаква през 2022 г. спестя-
ванията на населението да са 7,2%, при 
средно 6,5 за 2019 г.

Програми за ваксинация
Скоростта, с която тези спестявания ще 

бъдат превърнати в разходи, отчасти ще 
зависи от темпа на ваксинациите и отчас-
ти от икономическите и психологически-
те белези от пандемията.

Израел и ОАЕ са водещи в глобалната 
кампания за ваксиниране, като са имуни-
зирали 57,5 и 36,5 на сто души до 4 фев-
руари. Великобритания и САЩ водят сред 
развитите икономики, съответно на 16,5 и 
10,3, показват данни от проекта Our World 
in Data на Оксфордския университет.

Малките бизнеси в САЩ: 
Пандемията изяде 31% 
от приходите им

XДомакинствата 
ще върнат 
трилиони долари 
от стимули 
обратно в 
икономиката

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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П
арите са повод за много съ-
вети. Едни от тях ни съвет-
ват как да спестяваме, други 
как да харчим, трети да ор-
ганизираме бюджета си или 

да отделяме всеки ден по нещо, за да се 
пенсионираме млади.

Ho имa и нeвepни твъpдeния, кoитo 
без основание чecтo приемаме като чис-
та монета. Ето някои от тях:

Дългът винаги е лoш
Ha тeглeнeтo нa зaeми ce глeдa c лoшo 

oкo и чecтo ce твъpди, чe тpябвa дa избяг-
вaтe поемането на дълг нa вcякa цeнa. Ho 
имa и тaкoвa явлeниe кaтo „дoбъp дълг“ - 
тoзи, кoйтo e c ниcкa лиxвa и мoжe дa ви 
пoмoгнe нa yвeличитe cъcтoяниeтo cи в 
бъдeщe.

Идeятa зaд нeгo e, чe тoй щe дoнece 
пoвeчe cтoйнocт в бъдeщe - нaпpимep 
зaeм зa жилищe или зa oбpaзoвaниe.

„Лoшият дълг“ нaпpимep e тoзи пo кpe-
дитнитe кapти, изпoлзвaн зa фpивoлни 
пoкyпки, кoитo нe мoжe дa cи пoзвoли-
тe и кoйтo нocи виcoкa лиxвa. „Дългът пo 
кpeдитнитe кapти e eднo oт нaй-oпac-
нитe нeщa... дaлeч пoвeчe oт cлaби ин-
вecтициoнни peшeния или кътaнeтo нa 
пapи пoд мaтpaкa“, кaзвa Maйкъл Peзник, 
cтapши cъвeтник пo yпpaвлeниe нa aкти-
ви в GСG Fіnаnсіаl, цитиран от money.bg.

Ho дopи и дoбpият дълг мoжe дa имa 
лoши пocлeдcтвия, aкo нe пpeцeнитe 
внимaтeлнo кaкви внocки мoжe дa cи 
пoзвoлитe дa пpaвитe.

Нaeмът - пapи, xвъpлeни 
нa вятъpa

Пoкyпкaтa нa дoм мoжe дa ви пoмoгнe 
дa yвeличитe бoгaтcтвoтo cи c вpeмeтo. 
Ho нe зa вceки чoвeк и нe във вceки eдин 
мoмeнт в иcтopиятa пoкyпкaтa нa жи-
лищe имa финaнcoв cмиcъл.

Пoдoбeн xoд идвa c oгpoмни пpeд-
вapитeлни paзxoди пo cдeлкaтa, кaктo 
и дpyги нyжни инвecтиции кaтo peмoнт, 
зacтpaxoвки, дaнъци и дpyги. Зa xopaтa, 
кoитo плaниpaт дa живeят caмo зa 
някoлкo гoдини в дaдeн гpaд, живoтът 
пoд нaeм имa пoвeчe cмиcъл. „Зaщo дa 
пoeмaтe pиcк дa зaгyбитe пapи oт имoтa, 

aкo в кpaткocpoчeн плaн цeнитe пaд-
нaт? Дa нe cпoмeнaвaмe paзxoдитe пpи 
пoкyпкa и пpoдaжбa“, питa Peзник.

Изпoлзвaнeтo нa cпecтявaниятa ви 
зa пъpвoнaчaлнa внocкa, peмoнти, 
тpaнcaкциoнни paзxoди и дpyги пък 
ви лишaвa и oт възмoжнocттa дa ги ин-
вecтиpaтe дpyгaдe пpи пo-виcoкa дoxoд-
нocт.

Щe xapчитe пo-мaлкo 
като пенсионери

Haли знaeтe вcички тeзи нeщa, кoи-
тo дoбaвятe към cпиcъкa cи „Kaквo щe 

нaпpaвя, кoгaтo ce пeнcиoниpaм?". E, тe 
cтpyвaт пapи.

Oбщoтo пpaвилo e, чe тpябвa дa имaтe 
зa xapчeнe oкoлo 80% oт зaплaтaтa, кoя-
тo cтe пoлyчaвaли пpeди пeнcия. Пo-
мaлкaтa cyмa ce дължи нa фaктa, чe вeчe 
нямa нyждa дa пecтитe, жилищeтo ви e 
изплaтeнo, a aкo нe xoдитe нa paбoтa, щe 
имaтe и пo-мaлки paзxoди. Или пoнe тaкa 
ce твъpди.

Ho зa някoи живoтът в пeнcия мoжe дa 
бъдe пo-cкъп.

„Имaмe мнoгo клиeнти, кoитo xapчaт 
дaлeч пoвeчe, зaщoтo нaй-ceтнe имaт 
вpeмe дa пътyвaт, или пък иcкaт дa кy-
пят дoм, или дa пoмoгнaт нa внyцитe 
cи“, кaзвa Чaд Чeйc oт Gаrrеtt Іnvеѕtmеnt 
Аdvіѕоrѕ.

Heвъзпитaнo e 
дa ce гoвopи зa пapи

Зa някoи paзгoвopитe зa пapи са тaбy. 
Ho oткpoвeнитe paзгoвopи c вaшия пapт-
ньop, нaпpимep, мoгaт дa ви пoмoгнaт дa 
cи cъздaдeтe paзyмни oчaквaния зa бъ-
дeщи paзxoди и cпecтявaния.

„A aкo имaтe дeцa, нayчeтe ги възмoж-
нo нaй-paнo кaк ce yпpaвлявaт пapи“, 
кaзвa Чeйc.

Paзгoвopитe зa пapи c кoлeги и 
пpиятeли cъщo мoжe дa имaт пoлзa. 
Cпoдeлянeтo нa зaплaтaтa (или пoнe 
opиeнтиpoвъчнo чиcлo, aкo нe ce 
чyвcтвaтe кoмфopтнo) мoжe дa ви 
пoмoгнe дa нayчитe зa paзликитe в 
зaплaтитe нa paбoтa и дa ви пoдтикне дa 
cи пoиcкaтe пoвишeниe.

Paзгoвopитe зa бюджeтиpaнe и нaчи-
ни зa пecтeнe нa пapи cpeд пpиятeли 
cъщo би бил пoлeзeн. „Имa мнoгo, кoeтo 
мoжeм дa нayчим eдин oт дpyг, кoгaтo 
cтaвa въпpoc зa пapи. Koгaтo тeмaтa e 
тaбy, нe знaeтe дaли нe гpeшитe някъдe“, 
кaзвa тoй.

Вашите 
пари

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

XСъветите извират отвсякъде, но не всички трябва да се приемат за чиста монета

Парите: Четири мита, 
на които да не вярваме

„Лoшият дълг“ нaпpимep e 
тoзи пo кpeдитнитe кapти, из-
пoлзвaн зa фpивoлни пoкyпки, 
кoитo нe мoжe дa cи пoзвoлитe 
и кoйтo нocи виcoкa лиxвa.

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Н
ова тенденция в избора 
на първи дом отчитат екс-
пертите в САЩ. Млади спе-
циалисти се възползват от 
ниските лихви, за да се сдо-

бият със своето първо жилище. Но все 
по-често се наблюдава тенденцията се-
мейства, които са живели в Ню Йорк и 
Сан Франциско и все още искат да живе-
ят в град, да търсят имоти, в които

да има и двор за децата им
или повече спални според плановете на 
семейството.

Подобен е случаят с 36-годишен слу-
жител, който е живял в предградията 
на столицата Вашингтон, но по време 
на пандемията решава да се премести в 
Балтимор. Той скоро се е развел и прос-
то иска да е близо до места с нощен жи-
вот, ресторанти, фитнеси – иска оживен 
социален живот. Затова и купува къща 
за 500 хиляди долара в Балтимор бли-
зо до брега, като е платил исканата цена.

Наблюдава се съществено понижение 
на цените в градовете в средата на лято-
то след разгара на пандемията. Разбира 
се, не може да се каже, че Ню Йорк и Сан 
Франциско са извън играта. Налице са 
първи признаци на възраждане на паза-
ра за жилища под наем и покупките на 
жилища и в по-големите градове. Само 
времето ще покаже какво точно ще се 
случи на пазара на имоти в САЩ.

Експертите отчитат още една тенден-
ция - цените на жилищата в САЩ, стиму-
лирани от най-ниските лихви по ипотеч-
ните кредити в историята

са нараснали 
с най-бързия си темп

в историята на статистиката, като са 
надминали връхната точка от послед-
ния имотен бум през 2005 г., съобщава 
Bloomberg.

Средната цена на еднофамилните жи-
лища е скочила с 14,9% до 315 хил. до-
лара през четвъртото тримесечие. Това 
е най-голямото повишение от начало-
то на воденето на статистика през 1990 
г., сочат данни на Националната асоци-

ация на брокерите на недвижими имо-
ти (NAR).

Североизточните щати са на пър-
во място с ръст на цените от 21%, след 
като купувачите са побързали да се ус-
тановят в имот в покрайнините. В окръг 

Феърфийлд, щата Кънектикът, където се 
намират Гринуич и други лъскави градо-
ве, цените на жилищата са нараснали с 
39%, което е най-големият скок в САЩ.

Имотният бум е провокиран от това, 
че заради пандемията и ниските лихви 
американците могат да се преместят да 
живеят където си поискат. Затова и хо-
рата напускат скъпи градове като Ню 
Йорк и Сан Франциско и се местят в по-
достъпни райони. Дори при висока без-
работица цените в САЩ растат, защото 
предлагането на съществуващи жили-
ща, от които купувачите могат да изби-
рат

става все по-ограничено
Цените на жилищата са нараснали във 

всички 183 големи града, като в 161 ръс-
тът е бил двуцифрен спрямо 115 през 

третото тримесечие.
Ниските лихви уве-

личават покупателни-
те способности на ку-
пувачите на жилища, 
но това положение 
няма да се задържи за 
дълго, смята Лорънс 
Юн, главен икономист 
на NAR.

„Средностатисти-
ческото работещо се-
мейство не успява да 
се справи с цените на 
жилищата, които рас-

тат по-бързо от доходите. Това не позво-
лява на потребителите да се превърнат 
в реални купувачи, поради което те про-
пускат възможността да трупат богат-
ство от жилищна собственост“, коменти-
ра той в комюнике.

В САЩ: Търсят се по-големи 
имоти в по-малки градове
XЦените на жилищата са нараснали рекордно в последните месеци на 2020 г.

Цените на жилищата са на-
раснали във всички 183 голе-
ми града, като в 161 ръстът е 
бил двуцифрен спрямо 115 през 
третото тримесечие.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Китай с гневна позиция 
срещу Канада

Китай обяви, че е изразил недовол-
ство пред властите в Канада зара-
ди действията на Отава по обеди-

няването на 57 държави в света срещу 
произволното задържане. Властите в 
Канада обявиха ден по-рано, че са пред-
приели акцията след многобройни и безрезултатни призиви двама канадски 
граждани, Майкъл Ковриг и Майкъл Спаров, които изнемогват повече от две го-
дини в затвор в Китай, да бъдат освободени. Китай изрази „силното си недовол-
ство“ и „сериозно противопоставяне“ на акцията.

Спасиха като по чудо  
бебе в Монреал

Чудодейна операция извърши-
ха лекарите в детската болница в 
Монреал. Там през ноември, в на-

чалото на втората вълна от пандемията, 
се роди бебе с много рядка диагноза. Ва-
жна част от мозъка му излизаше извън 
черепа му, което го оприличаваше на 
малък еднорог. Деликатната операция, 
която извършиха лекарите, се увенча с 

успех. „Бебето е добре и може да се надява да живее нормален живот“, каза ди-
ректорът на отделението по черепно-лицева хирургия д-р Мирко Жилардино.

Няколко трагедии с моторни 
шейни в Квебек
Последният уикенд се оказа черен 

за любителите на моторни шейни, 
след като в серия инциденти ня-

колко души загубиха живота си. В неде-
ля сутринта с помощта на полицията и 
на водолази бе открит удавен в замръз-
нала река в Квебек 30-годишен мъж и 
неговата моторна шейна. Друг любител 
на снегоходите почина в болница в съ-
бота, след като изхвръкнал от шейната си. Отново в събота е имало и друг траги-
чен случай, при него е загинал 61-годишен мъж, след като шейната му се забила 
в дърво.

Вила за $4,2 млн. в Лавал 
предизвика дебати

Докато в Хаити се разгаря полити-
ческа криза, съпругата на един от 
сенаторите от партията на пре-

зидента Жовенел Моиз, срещу когото 
страната се е вдигнала, си купи вила за 
$4,25 в Лавал. Така тя си навлече въл-
на от критики, идващи както от Канада, 
така и от Хаити. Някои от реакциите са 

толкова ожесточени, че се наложи съпругата, която е дипломат в консулството 
на Хаити в Монреал, да живее в момента под непрекъснатия поглед на някол-
ко частни охранители. Вилата, която се намира на брега, е купена около Коледа.

Температурите в Онтарио 
падат до минус 45°C
Канадските власти издадоха преду-

преждения за обилни снеговалежи 
за Торонто. Очакванията на синоп-

тиците са, че ще падне между 15 и 25 см 
сняг. Властите призоваха хората да бъ-
дат предпазливи, тъй като освен пре-
дупреждения за обилни валежи, метео-
ролозите очакват и силен вятър – 50 км/
час. В северозападната част на Онтарио 
се предупреждава, че студеният вятър ще свали температурите още – до минус 
45 градуса по Целзий. В средата на седмицата се очаква леко покачване.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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А
мериканците са оптимисти 
за личните си финанси, но 
очакванията им за разви-
тието на икономиката не са 
така добри. Това става ясно 

от проучване на Bloomberg Consumer 
Comfort Index, публикувано в последни-
те дни.

Президентът Джо Байдън пое корми-
лото на икономика, изправена пред не-
равномерно възстановяване от предиз-
виканата от пандемията рецесия – тя е 
стабилна в някои области като жилищ-
ния пазар, но крехка в други - като па-
зара на труда.

Какви са настроенията на различни-
те демографски групи към ситуацията в 
страната, се опита да проучи Bloomberg 
Consumer Comfort Index.

Общият индекс включва три критерия 
- отношението към икономиката, лич-
ните финанси и потреблението. Разли-
чията във възгледите за националната 
икономика и личните финанси се раз-
ширяват, докато настроенията относно 

потреблението остават до голяма сте-
пен стабилни, тъй като

лихвените проценти 
са ниски

показва проучването.
Мнозинството от хората са добре на-

строени по отношение на личните си 
финанси, сочат данните. Оптимизмът 
по този показател нараства с 1,9 пунк-
та през миналата седмица и с 4,5 пункта 
през последните три, като частично об-
ръща двумесечния си спад от 9,6 пункта.

Оптимизмът на американците за ико-

номиката обаче намалява с почти 4 
пункта през последните две седмици.

Пристрастията към определена поли-
тическа партия играят роля във възпри-
ятията на анкетираните. След изборите 
през ноември определящите се като ре-
публиканци имат по-песимистичен по-
глед върху състоянието на САЩ, показ-
ва изследването.

Демография
Байдън подписа няколко изпълнителни 
заповеди през първите дни на управле-
нието си, включително и такива, насоче-

ни към отмяна на имиграционната по-
литика на Доналд Тръмп. Тези заповеди 
могат да имат роля за засилване на на-
строенията сред латиноамериканците, 
става ясно от проучването.

Потребителските настроения сред тях 
се повишават до петмесечен връх от 40 
пункта през тази седмица. За сравнение 
този процент е 34,6 сред чернокожи-
те американци, което е на 5,0 пункта от 
върха си от средата на септември, но с 
4,6 пункта ръст от 1 ноември насам. Ин-
дексът за белите леко спада след избо-
рите.

Потребителските 
настроения

Ръстът в общия индекс на потребител-
ските настроения се дължи на младите 
хора. Американците на 65 и повече го-
дини са записали най-голямата промя-
на в нагласите си със спад от 8 пункта. 
Трудностите при разпространението на 
ваксините може да предизвикат тревога 
сред по-уязвимите възрастни хора.

Хората в САЩ - оптимисти за 
парите си, не и за икономиката
XДобрите очаквания на американците за личните им финанси нарастват в последните месеци

http://www.prospectlicensing.com/
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П
ушево е селце на 12 киломе-
тра от Велико Търново. И то, 
както повечето български 
села, е жертва на обезлюдя-
ването в последните три де-

сетилетия - от някогашните близо хиляда 
жители са останали 116, а и те са предим-
но възрастни хора.

Днес Пушево е спокойно място, къде-
то почти нищо не се случва. Но тъкмо от-
тук някога тръгва историята на един от 
най-значимите автомобилни дизайнери 
на Америка през ХХ век, пише investor.
bg.

Илия Русинов, наричан от колегите в 
General Motors „Ръс“, си отиде през но-
ември миналата година, три месеца след 
като навърши 90. През половината от 
този забележителен живот

той бе дизайнер в GM -
работейки с няколко поколения светила 
в тази професия, като се започне от ле-
гендарните Харли Ърл и Бил Мичъл и се 
приключи с Ед Уелбърн. Самият Русинов 
остана на позицията помощник главен 
дизайнер в продължение на три десети-
летия.

Междувременно упорито отказваше 
десетките предложения за повишения, 
защото, както обясни пред един журна-
лист през 90-те, предпочитал свобода-
та на ателието за концептуален дизайн 
пред принудителните ограничения в ре-

алното производство. Всъщност Илия 
превърна детската си мечта да рисува 
коли в занимание за цял живот. „Татко 

продължи да рисува почти до края на 
живота си. Това му беше в кръвта“, разка-
за синът му Пол след погребението.

Пол Русинов носи името на прадядо си 
Павле, от когото започва американската 
история на рода от Пушево. Понеже бе-
дното откъм земя полупланинско селце 
трудно изхранва растящото си населе-
ние, през 1902-а Павле Русинов

заминава на гурбет 
отвъд Океана

В Пушево да се грижи за семейството е 
оставен големият му син Иван. Но Иван 
също мечтае за Страната на неограниче-
ните възможности и на 19 години залага 
част от нивите, извървява пеш 20-те ки-
лометра до Лесичери и се качва на вла-
ка. В Америка успява да открие баща си 
и старият Павле се прибира у дома да 
се грижи за фамилията, а Иван остава 
да учи. Завършва по два класа за годи-
на, после се дипломира като инженер и 
започва работа във Ford Motor Company 
(в аналите на компанията ще го открие-

те като Evan P. Russino¢). Жени се за бъл-
гарка - Прония, учителка по пиано, и на 
27 август 1930 година в Детройт се ражда 
синът им Илия.

Като всяко нормално момче, и той

прекарва детството си 
в рисуване на коли

по полетата на тетрадките. Но увлечени-
ето му малко надхвърля това на съучени-
ците му. Записва се за курс по автомоби-
лен дизайн по пощата - пряк прародител 
на днешните онлайн курсове - заради 
обещанието, че лекциите се съставят под 
надзора на самия Харли Ърл, гения зад 
дизайна на General Motors. Не е много 
ясно дали наистина е било така, но скоро 
Илия има възможност да се учи от Ърл не 
по пощата, а лично - и съвсем отблизо.

XИлия Русинов – Рус си отиде на 90 години, 
а General Mortors ще го помни вечно

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Докато учи в художественото учили-
ще, приятел го съветва да участва в на-
ционалния конкурс за дизайн на Fisher 
Body Craftsman's Guild. През първата го-
дина е трети, а на следващата го печели 
заедно с голямата награда от 4000 дола-
ра. През 1949-а това са много пари - го-
ре-долу една годишна заплата (преиз-
числени според инфлацията, днес биха 
били около 42 200 долара). Илия ги ин-
вестира в бъдещето си като професио-
нален дизайнер. През 1954-а завърш-

ва промишлен дизайн в реномирания 
Pratt Institute и по препоръка на препо-
давателите си е поканен на интервю в 
GM. „Ти имаш бензин в кръвта!“, възкли-
ква Бил Мичъл, легендарният създател 
на Corvette Stingray, докато преглежда 
папката му със скици.

През първата си година в GM Илия 
работи под прякото ръководство на 
Харли Ърл и Мичъл. Фокусира се вър-
ху концептуалните модели, от които ре-
довите дизайнери черпят вдъхновение 

за серийните модели. Много от идеи-
те в скиците на Русинов после намират 
място в някои от най-емблематичните 
американски коли на 50-те, 60-те и 70-
те и задават тона в автомобилната мода 
за години напред. Но има и някои се-
рийни модели, създадени от него: като 
Pontiac Grand Prix и Firebird, Oldsmobile 
Toronado, Chevrolet Camaro. Русинов е 
сред създателите и на Corvair - послови-
чен с инженерните си недостатъци, но 
забележителен като дизайн автомобил.

Инвестира $4000, за да стане дизайнер

Илия с Corvair, за чийто дизайн има съществен принос. 

Сн.: Eva McGuire

Как българин оформи 
автомобилния вкус 
на Америка

Русинов като млад дизайнер в GM. 

За разлика от много други еми-
гранти, фамилията Русинови не пре-
късва и връзките с България. Иван 
Русинов се връща в родината два 
пъти, през 1962 и 1970 г. Синът му 
също не забравя корените си и нес-
лучайно двете му внучки са кръстени 
София и Елена.

Дори и в момента една творба на 
Илия Русинов е част от експозиция-
та на Детройтския институт по изку-
ствата. В разговор с един американ-
ски журналист познатите му почти в 
един глас споделят, че ще го запом-
нят не само като талантлив дизайнер, 
но и като съвършен джентълмен и 
отличен цигулар, готов винаги да по-
свири за удоволствие на приятелите 
си.

А за хората, които не са го познава-
ли, Илия оставя вдъхновяващия при-
мер колко щастлив може да бъде чо-
век, успял да превърне в професия 
онова, което обича най-много.

Eдна от големите гордости на Илия 
- и сред малкото модели, където ори-
гиналните му идеи не са коригирани 
от производствени ограничения.

Връща се 
два пъти в 
Родината

Илия не спрял да рисува почти до самия си край, 
споделя синът му. 

Снимка от семейната колекция

Сн.: Eva McGuire
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
173 млн. души с ваксина 
срещу COVID-19 в света

Ваксинираните срещу коронави-
рус в света са най-малко 173,4 ми-
лиона души или 2,22 процента от 

населението на Земята. На първо място 
по брой на поставени ваксини са САЩ с 
53,8 милиона. Следват Китай и Велико-
британия, където ваксинираните са дос-
та над 10 милиона. Делът на населени-
ето, ваксинирано срещу коронавируса, надхвърля 50 на сто вече в три страни 
- Израел, Сейшелските острови и Обединените арабски емирства.

Автобус падна в канал  
в Индия, много загинаха

40 души загинаха, а няколко 
души са изчезнали, след като 
пътнически автобус падна в 

канал, дълбок 9 метра, в централната 
част на Индия. Злополуката е станала 
в окръг Сидхи на щата Мадхя Прадеш. 
Предполага се, че шофьорът е изгубил 
контрол върху автомобила. Извадени са 
35 тела, но тъй като в автобуса са пътува-

ли между 50 и 60 души, възможно е жертвите да се окажат повече.

Пхенян шпионирал Pfizer 
заради ваксината
Севернокорейски хакери са се оп-

итали да откраднат информация 
за ваксината срещу COVID-19 на 

P£zer. Това съобщава вестник „Дейли 
мейл“, позовавайки се на информация 
на разузнавателните служби на Южна 
Корея. На фон на пандемията, блокира-
ла целия свят, кибершпионажът срещу 
здравни служби, учени, разработващи 
ваксини, и фармацевтични компании зачестява. Според Сеул германската ком-
пания също е станала жертва на хакерски атака, с цел да се откраднат данни за 
производството на медикамента.

Поискаха от Навални  
950 000 рубли за клевета

Държавният обвинител по дело-
то срещу руския опозиционер 
Алексей Навални, обвинен в кле-

вета спрямо ветеран от Втората светов-
на война, поиска за подсъдимия глоба 
от 950 000 рубли. „Моля съдът да при-
знае Навални за виновен и да го накаже 
с глоба в размер на 950 000 рубли“ (око-
ло 10 600 евро), заяви помощник-проку-

рорът Екатерина Фролова. На предишното заседание критикът на Кремъл отказа 
да се признае за виновен и заяви, че не познава ветерана.

Нов вариант на COVID-19 
засечен в Англия
Още един вариант на коронави-

руса е регистриран във Вели-
кобритания, съобщи в. „Гарди-

ън“. Вариантът, получил названието 
В1525, е включен в доклад на изсле-
дователи от Единбургския универси-
тет, които посочват, че е засечен в 10 
държави, включително Дания, САЩ и 
Австралия. 32 са случаите на Остро-
ва засега. Най-ранните прояви са от декември - във Великобритания и Нигерия. 
Един от предишните варианти, открит на Острова, стана причина за третата въл-
на на пандемията в Европа.

https://www.krilchev.com/
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Дипломати, минали през всич-
ки управления на България от 
Фердинанд до служебното пра-
вителство на Ренета Инджова. 
Бележити личности, учени и 

познати в цял свят – от Великобритания 
до САЩ. Това е кланът Станчови.

Началото му полага Димитър Станчов, 
роден в Свищов в края на 18-и век. Той 
е син на Яни Стачооглу и Фросина Пани-
ца. Още в младежката си възраст той ста-
ва личен секретар на Фердинанд Сакс-
Кобург-Гота (1887-1889) и началник на 
неговия Таен кабинет. Сключва и брак с 
графиня Анна дьо Грено, дъщеря на хо-
фмаршала на княз Фердинанд град дьо 
Грено и придворна дама на княгиня Ма-
рия-Луиза.

Станчов е дипломатически агент на 
България в Румъния (1894-1995), Австро-
Унгария (1895-1897) и Русия (1896-1906). 
От 1906 до 1908 г. е външен министър в 
правителствата на Димитър Петков и Пе-

тър Гудев, а след убийството на Дими-
тър Петков за няколко дни оглавява пра-
вителството. През следващите години 
е посланик във Великобритания (1908), 
Франция, Белгия и Италия. Той се проти-
вопоставя на включването на България в 
Първата световна война и е отстранен от 
служба.

Димитър полага основата на клана 
Станчови, за които век по-късно ще знае

цялата световна 
дипломация

Появяват се и неговите наследници. 
Най-популярният от тях е Иван Станчов, 
негов внук, за когото цял свят научава.

През 1946 г. семейството му емигри-
ра в Съединените американски щати. От 
1971-а живее във Великобритания. От 
1991 до 1994 г. е посланик на България 
в Лондон. През 1994-1995 е министър 
на външните работи в служебното пра-
вителство на Ренета Инджова. Членува 

в Балкански политически клуб, основан 
през 2001 г.

Съветник по външнополитическите 
въпроси на двама президенти на Репу-
блика България.

Популярен в България и в САЩ обаче, 
в сянката му се разраства фигурата и на 
неговия брат – Димитрий.

Най-големият от наследниците на Ди-
митър Станчов – Димитрий, се оказва

учен, страстен агроном, 
художник и поет.

Димитрий издъхна на 10 февруари в 
дома си в Камдън на 94-годишна възраст. 
Роден в Лондон през далечната 1926 го-
дина, той бързо става едно от най-забе-
лежимите от седемте деца на Иван Стан-
чов.

Той се озовава в България веднага след 
като дипломатическата кариера на баща 
му се разраства. Димитрий изкарва мла-
дежките си години в родината, а след 

това началото на Втората световна вой-
на го принуждава да избяга в неутрална 
Швейцария заедно с майка си, сестрите и 
братята си.

Там Димитрий завършва гимназия и 
завършва една година в политехниката 
в Цюрих, като тогава владее френски, ан-
глийски, български, немски, италиански 
и швейцарски немски.

Малко след края на войната

цялото семейство 
емигрира в САЩ

където успяват да си купят имение в Ме-
риленд.

Огромният имот бързо се превръща в 
място за забавление на разселени от вой-
ната художници, интелектуалци и дипло-
мати.

Това отваря много врати на Димитрий. 
Той се записва в колежа в Манхатън, къ-
дето се запознава с бъдещата си съпруга 
Шарлот Гайе, също дете на емигрантско 
семейство, избягало от войната в Щатите.

Завършил химик, с множество награ-
ди, Димитрий започва активна работа в 
областта на изучаването на водорасли-
те. Научните му трудове печелят награда 
след награда, а постиженията му са в ос-
новата на

повечето козметични 
продукти днес

Талантите на Димитрий обаче обхва-
щаха много повече от химията. Неговите 
терасовидни градини с обширни камен-
ни стени и неговите хибридни лалета, ро-
зови арки и цветни трайни насаждения 
били представяни в книги и списания. 
Това го превръща в един от най-напред-
налите за времето си агрономи.

Една от фразите, с която всички ще го 
запомнят, е, че като дете е имал съученик 
на име Мусолини. Годините, в които той е 
учил в Италия, предполагат, че това е бил 
именно Бенито Мусолини или поне негов 
роднина. Това обаче така и не се изясня-
ва напълно до сетния му дъх.

От България до САЩ и Лондон: 
Дипломатическият клан Станчови

XНай-големият син на основоположника на фамилията издъхна преди дни

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Основоположникът на клана Станчови – Димитър.

Иван Станчов и негови ученици в Лондон.

https://www.zneimerlaw.com/
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К
арантината, въпреки негати-
вите, които донесе на света, се 
превърна и в неочаквана въз-
можност за хиляди хора. Такъв 
е и случаят с немалко бълга-

ри в Америка. Нора Димитрова - Клин-
тън е една от тях – българката написа 
книга, която бе издадена наскоро на ан-
глийски. В „Карантинни размисли от два 
свята“ сънародничката ни използва изо-
лацията, наложена от пандемията, за да 
събере спомените си и да сподели раз-
лични аспекти от живота си в двете дър-
жави – в България и в Америка.

„Написах книгата най-вече за младите, 
за децата ни, които месеци наред бяха за-
творени вкъщи, тъй като видях колко им 
е трудно да се справят с изолацията и ос-
мислянето на сюрреалистичната ни ре-
алност. Историческите паралели винаги 
помагат да разберем по-добре едно съ-
битие и да не му позволяваме да ни обзе-
ме прекомерно, а да търсим изход и уте-
ха в мъдростта на изминалите години“, 
обясни българката пред BG VOICE. Тя вяр-
ва, че историческото познание винаги е 
било противоотрова дори срещу най-ра-
дикалните опити за политическа и идео-
логическа манипулация.

Нора Димитрова - Клинтън пристига в 
САЩ преди четвърт век, но не спира да 
носи Родината в сърцето си.

„Аз обичам България като роден дом, 
откъдето е започнал пътят ми, където 
имам скъпи близки и приятели, с които 
поддържам връзка до ден-днешен, ся-

каш едва вчера сме се разделили, и кои-
то винаги ще бъдат неотменима част от 
живота ми. Същевременно

много обичам 
и Америка

като мой втори дом, който ме е приел 
гостоприемно и ми е дал редица възмож-
ности поради уникалната си философия 
на меритокрация и стимулиране на упо-
ритостта, нестандартното и независимо 
мислене и способностите в която и да 
било сфера от живота“, сподели сънарод-
ничката ни.

В момента Нора Клинтън живее в Се-
верна Вирджиния, близо до Вашингтон, 
със съпруга си и със сина си. По образо-
вание е доктор по класическа лингвис-
тика, а сега работи като мениджър на 
правен отдел. „Вярвам, че класическото 
образование е особено ценна придобив-
ка за ума и душата на един млад човек. То 

дава един по-дълбок и уравновесен по-
глед към света, независимо каква профе-
сия изберем след време“, убедена е бъл-
гарката.

Самата тя е започнала живота си в Аме-
рика с преподаване на класически езици 
в университета „Корнел. „Когато пристиг-
нах в Америка, нямах намерение да еми-
грирам, а изпитвах неутолима жажда да 
пътувам и продължа образованието си“, 
споделя тя. После започнала изследова-
телска работа в университета, оженила 
се и нещата се развили от само себе си. 
„При днешните възможности за комуни-
кация, изобщо не се чувствам на хиля-
ди километри от България. Вярвам, че 
всеки човек има право да си търси къс-
мета, където поиска и където може. Това 
не значи, че не обича Родината си или 
че е „избягал,“ както често се определят 
живеещите в чужбина българи. Напро-
тив, аз мога да бъда сто пъти по-полез-

на за България от позицията на това, кое-
то имах щастието да постигна, отколкото 
ако си бях останала вкъщи и не бях поела 
редица рискове“, убедена е българката.

И тя наистина е полезна. Обичта и 
благодарността й към Америка и Бълга-
рия стават причина да основе фондация 
„Американски научен център – София“ 
и нейната институция партньор в САЩ 
– Американския научен център в Бълга-
рия. Нора не е сама в начинанието, съос-
новател на организациите е и съпругът 
й, който е изтъкнат американски профе-
сор по класическа филология.

„Идеята ни беше тези организации да 
служат като мост между академичните и 
културни общности на България и САЩ, 
а и на съседните на България държави“, 
споделя Нора Клинтън. Тя е истински 
горда с постигнатото. „За последните 16 

Живот в два свята: САЩ и България 
в книгата на Нора Клинтън
XФондации на българката и съпруга й от години подкрепят българо-американски изследвания

ВЕРА K. АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com

Корицата на книгата „Карантинни размисли от два 
свята“.

Нора Димитрова - Клинтън

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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години, откакто е основана фондацията, 
сме подкрепили няколкостотин студен-
ти и изследователи, както и

субсидирали над 20 книги
с исторически принос към всеки период 
– от праисторията до съвремието. Фон-
дацията има модерна библиотека, която 
е отворена безплатно за всички читате-
ли, с достъп до JSTOR и редица трудно 
намираеми издания“, разказа тя.

А има ли общо между карантината и 
социализма? „Прилики между социали-
зма и карантината виждам в това да се 
разчита изключително на държавните 
власти, а не на индивидуалната отговор-
ност и здрав разум“, споделя Нора Дими-
трова - Клинтън в отговор на въпроса ни 
в контекста на книгата й за размислите й 
по време на карантина за живота в два 
свята. Според нея стремежът да пазим 
здравето си и това на околните е ред-
но да идва отвътре, а не да е наложен 
със заповед. „Карантината, разбира се, 
в много случаи е необходима мярка за 
ограничаване на някаква зараза. В това 
отношение е нещо доста по-добро от 
социализма, както и с това, че все пак е 
краткосрочна“, добавя българката.

Тя смята, че в този разговор е изклю-
чително важно е да направи терминоло-
гично разграничаване между понятието 
„социализъм“ и класическата либерална 
идеология. „Социализмът, още от писа-
нията на Анри Сен-Симон и неговите съ-
мишленици, възниква като антитеза на 
либерализма на френската революция. 
В него няма нищо либерално, т.е. сво-

бодно. Още през 1848 г. забележителни-
ят дипломат и писател Алексис де Токвил 
изтъква: „Демокрацията разширява сфе-
рата на индивидуалната независимост, 
социализмът я ограничава. Демокрация-
та дава всяка възможна ценност на все-
ки човек; социализмът превръща все-
ки човек в [безличен] агент, инструмент, 
номер.“i“, споделя Нора Клинтън.

Тя дава пример и с великия австрий-
ски икономист и Нобелов лауреат 
Фридрих Хайек, който е посветил десет-
ки проникновени страници на термино-
логичното объркване на двете понятия. 
„Либерализмът, в оригиналния си сми-
съл на зачитане на индивидуалните сво-
боди, е положителна идеология и баланс 
на консерватизма, който също е положи-
телна идеология в полза на добрите тра-
диции, икономическа свобода и огра-

ниченото правителство, което трябва 
само да служи на хората, а не да ги кон-
тролира и потиска. В момента социали-
змът задкулисно е присвоил речта, но не 
и същината на класическата либерална 
идеология и униформено диктува един 
тоталитарен идеологически тон на влия-
телни институции в западните общества 
- университети, медии, културни учреж-
дения и редица корпоративни гиганти“, 
смята още българката.

За живота си в Америка Нора Дими-
трова - Клинтън споделя, че никога не 
е чувствала проблем заради това, че е 
българка. „Още от първия си ден като 
докторант в американски университет

бях третирана с уважение
приятелска топлота и интерес. Никога 
не съм усетила каквато и да било ксе-

нофобия. Един от удивителните аспекти 
на Америка е, че представлява по-мал-
ка подобрена версия буквално на целия 
свят“, казва Нора. Тя дава пример с това, 
че в САЩ има хора от всяка нация и ет-
нос, които получават невероятни въз-
можности, стига да искат да работят, да 
дават най-доброто от себе си и да не се 
предават.

„Мисля, че е вредно и тъжно да се под-
даваме на доста гласовитата антиамери-
канска пропаганда, която ежедневно оч-
ерня Америка. Ако беше толкова лошо, 
защо милиони хора дават мило и драго 
за шанса да станат част от това разноо-
бразно и стимулиращо общество, което 
е направило – и продължава да прави – 
уникални открития, които са подобрили 
живота на хората по целия свят?“, пита 
българката. И споделя далечно изказва-
не на известния американски политик 
Д.П. Мойнихан: „Броят на нарушенията 
на човешките права в една страна е ви-
наги в обратна пропорция на броя на оп-
лакванията за [такива] нарушения, които 
могат да се чуят оттам. Колкото повече 
оплаквания има, толкова по-добре съот-
ветната страна защитава човешките пра-
ва.“

„Една от най-хубавите български чер-
ти, според мен, е независимото ни мисле-
не и индивидуализъм, дори да грешим. 
Няма нищо по-опасно от превръщането 
на хората в доволни и послушни роботи. 
Нека си припомним думите на Бенджа-
мин Франклин: „Ако всички мислят ед-
накво, то тогава никой не мисли“, казва 
още Нора Клинтън.

Сградата на фондацията „Американския научен център“ в България.

https://www.mbglogistics.com/
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„Амазонската джунгла е 
най-голямата докторан-
тура в живота ми - смее 
се Мила. - Тя ме научи, че 
имаме сила вътре в нас, 

до която можем да достъпим във всеки 
момент от живота си...“ Мила Банкова е 
единствената българка, живяла 12 годи-
ни в сърцето на Амазонската джунгла в 
Перу между потомците на легендарните 
инки. Тръгва за страховитата територия 
„по зова на сърцето си“ след солидно 
образование в Милано и Рим. Работи 
като доброволка сред едно от най-бе-
дните населения на планетата, но не съ-
жалява нито за миг за това.

Като малка разглежда енциклопедии-
те за различните култури по света и меч-
тае да ги опознае. Желанието да прави 
добро живее в нея още от детството. 
Майка й я учи да помага на другите. 
Води я по домове за сираци, организи-
рат акции в училище за помощи. Мила 
завършва Италианския лицей в Горна 
баня и „Междукултурно сътрудничест-
во“ в държавния университет в Мила-
но. Магистратурата й е по антропология 
между университетите в Рим и София.

На петата година от следването си в 
Милано чувства, че се задушава в този 
„много бърз и мръсен град“. Привлича я

кипящата енергия 
на Южна Америка

но къде? Сеща се за карта на Перу, коя-
то окачва на стената си, и решава да за-
мине за там. Междувременно се запоз-
нава с италианец - Алехандро, който от 
12 години работи по социални проекти 
в Латинска Америка. Когато каца в Лима, 
Алехандро я чака с букет цветя на лети-
щето и я отвежда направо в Амазонска-
та джунгла. Двамата се влюбват и след 
2-годишна връзка се разделят, но оста-
ват приятели и дълги години работят за-
едно по социални проекти.

Те помагат на деца от бедни семей-
ства в Пуерто Малдонадо, столица на 
района с най-голямо биоразнообразие 
в света – Мадре де Диос, на границата 

с Боливия и Бразилия. Той набира сред-
ства за бедните, а тя стимулира култур-
ната идентичност у децата в условията 
на глобализация. Създава читалища и се 
посвещава на образование и културни 
дейности с децата. Стимулира ги да про-
учват културата си чрез методите на ан-
тропологията.

В Перу и в джунглата на места хора-
та все още си живеят по традиционния 
начин - в колиби. Това е обусловено от 
климата, обяснява Мила. В жегата е по-
добре да живееш в дървени конструк-
ции.

Амазония изнася дървесина, бра-
зилски орех, петрол, газ и 24-каратово 
злато. Много хора гледат какао, много 
проекти стимулират земеделието. Там 
растат кокоси, банани, има изобилие от 
екзотични тропически плодове. Но въ-
преки богатствата на Амазония, която е 
сред районите с най-богато биоразноо-

бразие в света, местните хора са експло-
атирани и продължават да живеят в бед-
ност и мизерия.

„За някои хора Амазонската джунгла 
е самият ад – непроходим мрак, пълен 
с опасности, усещане за загадъчни сили, 
невидими с просто око. За други Амазо-
ния е рай, вълшебна красота и напира-
ща сила за живот. За трети обаче тропи-
ческите гори са

пълни с обилни богатства
дървесина, 24-каратово злато, петрол, 
природен газ и още много други ре-
сурси. За местните хора гората е земя-
та, която е техен дом и с която винаги са 
живели в хармония. Изпитвали са пър-
вичен и естествен респект към нея, тя е 
техният извор на храна, вода, лечебни 
билета, на смях, песни и тъгa“, споделя 
Мила в блога си.

Първите 6-7 години тя живее в град-

чето Пуерто Малдонадо в колиба, после 
под наем в различни къщички. Купува 
си парче земя от джунглата и си постро-
ява собствена къща от дърво, с бетонен 
под, нещо средно между техните коли-
би и малко по-цивилизован и с удобства 
дом. Това, с което Мила така и не свиква 
до края на пребиваването си, е „маняна“ 
- навикът на перуанците да отлагат ра-
ботата за утре. Там часовникът няма зна-
чение - ако си определят среща в 7 ве-
черта, човекът може и да дойде в 7 часа, 
но след... 3 дена. Мила не може да свик-
не и с небрежността на местните в стро-
ителството. Поръчва входната врата на 
къщата й да е 2 м, а те я правят 1,85 см.

Тя създава две читалища и още едно 
- пътуващо. Работи изцяло с дарения от 
свои приятели от Европа. „Доказах, че 
човек може да се занимава със соци-
ална дейност и благотворителност без 
осигурени средства от фондове“, казва 
тя. Набавя материали от дарения, а за 
строителството ангажира доброволци 
сред родителите. „Децата винаги са ид-
вали на обученията и на заниманията, 
това за тях беше интересно, забавно и 
полезно. Проблемите ми бяха с „маняна“ 
на местните доброволци, които казваха, 
че ще дойдат да помогнат с домашните 
на децата, но не идваха, както и поняко-
га с родителите, които невинаги бяха аб-
солютно ангажирани с дейностите“, каз-
ва Мила пред „Труд“. И тъй като за тази 
дейност не взема и стотинка, се издържа 

12 г. из джунглите 
на Амазония: 
Историята на Мила
XБългарката доброволства в Перу и усвоява 

шаманските ритуали и начини за лечение

БОРЯНА АНТИМОВА
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с работа понякога за 3 месеца в чужби-
на, а в Перу работи

като екскурзовод 
и учителка

Така наречената селва или тропиче-
ска гора още от древни времена е дом 
на множество етнически групи, всяка 
от които се отличава с различна култу-
ра и език - рай за антрополога. Мила 
се среща с общности като мачигуен-
ка, инамбари, есе еха, пиро, амахуака и 
яминахуа. Някои от тях са поддържали 
контакти с империята на инките, които 
обаче никога не успели да завладеят бо-
гатите на злато, но и много опасни ама-
зонски територии.

В джунглата с бившия й съпруг перуа-
нец създават и фирма за слънчеви пане-
ли. Там електричеството се осигурява от 
петролни генератори, замърсяващи „бе-
лите дробове на планетата“ - амазонски-
те джунгли. Две години до връщането й 
в България двамата развиват много ус-
пешно бизнеса със слънчевите панели, 
доставящи екологично чиста енергия.

Срещата с шамана Мануел преобръ-
ща всички нейни представи за здраве, 
болести, лечение. Завежда своя прия-
телка при него да пие аяхуаска. Това е 
отвара от лианата аяхуаска и растение-
то чакруна. Вари се цял ден, докато оста-
не едно шишенце силно концентрирано 
лекарство. „Пиенето на аяхуаска е риту-
ал, изпадане в дълбок транс и пътешест-
вие вътре в себе си. Аяхуаска е опозна-
ването на причините и следствията на 
дадени болести, проблем или събития. 
Шаманът е пазителят на духа ти, който 
изгонва лошите духове. Песента му носи 

позитивни мисли и медитация, в която 
човек трябва да се задълбочи и да опоз-
нае силите си“, обяснява Мила.

Тя си спомня първия си

шамански ритуал 
с аяхуаска

Тогава е пред раздяла с приятеля си и 
е объркана. „След като повърнах обил-
но всичко изпито, както си му е редът, 
започнах да „виждам“ - разказва Мила. - 
Преминах през страданието си на бързи 
обороти, плаках като малко дете, стра-
дах всеки път, когато исках приятелят ми 
да бъде това, което на мен ми харесва, 
а реалността не съответстваше на же-
ланието ми. Освободих се за секунди от 
цялата мрежа от емоции, неконтроли-
рани импулси и мисли. Пред мен започ-

наха да се появяват всички възможни 
цветове на Амазония, влязох в един из-
ключително омайващ и ефирен свят. Ле-
тяха пеперуди с неописуеми шарки. По-
яви се огромна златистозелена змия...

... Усещането ми беше на възторг и 
преклонение пред силата и в мен се вля 
чувство на спокойствие и енергия. Зми-
ята се извиваше пред мен и в един мо-
мент сложи огромната си глава върху 
моята, сякаш ми каза: „Вече аз ще съм 
втората ти глава и ще те науча да се па-
зиш“. Тогава разбрах, че всеки е шаман 
за самия себе си. Дъхът на огромната 
боа дойде да ми каже, че аз сама тряб-
ва да се боря с лошите енергии“, споде-
ля Мила.

„Това беше като връщане назад в ми-
налото, пренареждане на матрицата, 
работа със заучени модели и травми, 
които преработваме в много по-бърз ва-
риант, отколкото с психоанализата. Има-
ме уникалната възможност да пренаре-
дим някои травми, да ги отработим и да 
се свържем с източника. Може да го на-
речем Бог, или изворът на живота. Прос-
то да имаме контакт с тази космическа 
енергия, която е свързана с космическа-
та любов...“

Мила се е срещала с доста шамани и 
даже е учила с двама от тях - дон Мануел 
и дон Игнасио. Дълго време е работила с 
тях и с тяхната медицина, също нарече-
на аяхуаска. Изучава и

лечебните свойства 
на растенията

от Амазонската джунгла. „Тези знания са 
безценни“, казва днес Мила.

Тя се връща в България през 2019 г. 
„Много силно почувствах повика на 
моя корен“, признава дамата. Освен 
това в тихата хармония на Мадре де 
Диос нахлуват наемни убийци от съсед-
на Колумбия. Зачестяват грабежите и 
стрелбите и тя, шокирана, взема оконча-
телното решение да се върне.

В България Мила започва да изуча-
ва лечебните свойства на българските 
билки. Като по-млада е страдала от раз-
лични гинекологични проблеми, които 
е излекувала в Амазонската джунгла. За-
това се посвещава на лечението на жен-
ските болести с традиционна медицина, 
с практики и методи, които събира от 
различни племена и култури. Създател 
е и на инициатива за натурална гинеко-
логия и менструална осъзнатост „Неж-
но биле“. На женското тяло и здраве е 
посветена и докторантурата й по етно-
логия, над която работи в Института по 
фолклористика към БАН.

Не й липсва Амазония. След пролив-
ните тропически дъждове, калта, мизе-
рията, болезнено хапещите огромни ко-
мари, изобилието от насекоми, влечуги 
и всякакви други животни в Амазонска-
та джунгла Мила отново се радва на че-
тирите сезона в родината си и на кра-
сотата на природата. Тук е срещнала и 
мъжа, когото цял живот е търсила.

http://www.bulstate.com/
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невъзможни. Тази седмица по казуса ще 
заседава и Върховният касационен съд.

За момчето, което загина, ударено от 
ток от фонтана на „Славейков“, имаше 
един наказан с 1000 лв., който се опре-
дели като изкупителна жертва. За асан-
сьора в „Майчин дом“ съдебната сага за-
сега изглежда безкрайна. Осем години 
след събитието първата инстанция оп-
редели глоби на четирима, които наме-
ри за виновни. През 2020 г. Софийски-
ят градски съд е наредил делото срещу 
един от тях да бъде върнато на прокура-
турата и там следите му се губят.

Така че развитието по случаи като 
тези просто няма как да ни обнадежди, 
че виновните за смъртта на момчето ще 
бъдат установени и наказани. По-веро-
ятно е накрая да излезе, че снеговале-
жът е виновен.

А властите не са си взели поука от 
нито една нелепа смърт, от нито една 
жертва на безхаберието и безотговор-
ността им. Комуналните фирми, също 
като институциите, са свикнали да ра-
ботят срещу рушвети и да разчитат на 
монополното си положение. Маса кон-
тролни органи на местно и национал-
но ниво нищоправят срещу сигурни за-
плати и привилегии и замазват чуждите 
пропуски. Сега сигурно ще видим как 
Върховната административна прокура-
тура ще нареди всички кабели и шахти 
да бъдат проверени. Вероятно след ме-
сеци ще чуем как има стотици проблем-
ни обекти. И всичко ще приключи най-
много с това. Нищо чудно и парламентът 
да се задейства в края на мандата си, за 
да приеме популистки поправки в зако-
ните, писани на коляно, за които ще ни 
убеждават, че ей сега ще прекратят не-
лепите инциденти.

Обществото обаче също има косвена 
вина за такива инциденти.

Защото мнозинството е свикнало да 
подминава стърчащите кабели, отворе-
ните шахти, дупките по улиците, изпо-
чупените детски площадки. Свикнало е 
да се вози в раздрънкани автобуси със 
съмнителна техническа изправност. И 
да приема това за нормално. А когато 
има личен проблем с кабел или носе-
ща стена за събаряне, например, да го 
реши с рушвети. Затова имаме не об-
щество от граждани, които изискват и 
контролират кой как харчи парите им и 
дали си върши работата, а просто сбо-
рище от хора, на които изобщо не им 
пука какво се случва. Докато самите те 
не пострадат.

През това време премиерската джип-
ка обикаля села и паланки, а шофьорът 
й ни обяснява колко сме добре. И изоб-
що не му пука, че плащаме смъртен да-
нък за тази безотговорност на всички 
нива.

ДОРОТЕЯ 
ДАЧКОВА

Смъртен данък 
на безхаберието

Едва ли има друга „бяла“ държава, в 
която властва такава чудовищна безот-
говорност на всички нива. Безхаберие, 
което взема жертви. В буквалния сми-
съл на думата.

Фонтан на площад „Славейков“ в Со-
фия уби с ток млад мъж, сграда на сто-
личната улица „Алабин“ рухна и погреба 
две момичета, асансьор в „Майчин дом“ 
се срути в шахтата си и само по чудо 
бременните, возещи се в него, оцеляха...

Общото между всички тези случаи е, 
че виновни няма.

Отговорността се прехвърля между 
институциите, а гражданите просто се 
молят следващия път да не са сред по-
страдалите. Защото всеки може да заги-
не, докато минава покрай сграда, вози 
се с асансьор или стои на автобусна 
спирка. Всеки може да остане инвалид, 
след като се потроши заради безобраз-
ните тротоари или непочистения лед.

В неделя в тази графа влезе и ужасна-
та смърт на 16-годишното момче, ударе-
но от ток на тротоара на оживено място 
в столицата. След инцидента институци-
ите включиха в режима, който владеят 
най-добре - измиване на ръце и прех-
върляне на топката. Минаха повече от 
24 часа след фаталната случка, преди да 
бъде огласено кой стопанисва обекта с 
необезопасения високорисков кабел. 
Но макар и дружеството да има дого-
вор с болница „Св. Иван Рилски“, в чийто 
двор е будката, тя се обяви за невинна. 
ЧЕЗ отговаряли за кабелите до шахтата, 
но не и за незаконно включилите се. Об-
щината пък не се чувства отговорна, че 
оголен кабел месеци наред е минавал 
по парапет до оживена спирка.

И е било просто въпрос на време ня-
кой да пострада.

Прокуратурата, разбира се, ведна-
га подхвана инцидента, както и зако-
нът повелява. Точно както разследваше 
всеки един от предишните случаи. С пъ-
лен неуспех. За „Алабин“ например има 
оправдателна присъда на две инстан-
ции, като апелативните магистрати по-
сочиха, че разследването е било мини-
рано така, че осъдителните присъди са 

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


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

17 - 23 февруари 2021 г. 31

          казана дума

„Неволя“ ще е коалицията на 
Валерката и Марешки.“
Музикантът и бивш общински 

съветник Венци Мицов в 
коментар на новия съюз между 
партиите на Валери Симеонов 

и Веселин Марешки.

„От гледна точка на Съдбата, няма 
нужда да се връщам в политиката.“

Почетният председател на ДПС 
Ахмед Доган към структурите на 

партията, номинирали го за депутат 
на предстоящите избори

„Ремонтира се участък, открит по времето на Сергей 
Станишев. Да дойдат да видят какво са направили.“

Премиерът Бойко Борисов по повод ремонта на 
магистрала „Тракия“, отговаряйки на упреците, че 

пътищата, които строи, са некачествени

„Цялата патриотична общност в България с 
нетърпение очакваше закона за трюфелите 
и ето - ВМРО им го даде.“

Това каза лидерът на „Атака“ Волен Сидеров и 
обвини бившите си партньори от „Обединени 
патриоти“, че са прокарвали лобистки закони 

в парламента

„Само да ви кажа, че аз от 
Мария Бакалова, освен 
много награди, очаквам и 
известен зет да ни доведе.“

Журналистът Драгомир 
Симеонов във Facebook по 

повод многото номинации, 
които получи

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


VOICE продължават да работят 24 часа 
в денонощието за последната, полезна 
и точна информация и новини от Бълга-
рия, Америка и света. Много често наши-
те читатели ни се обаждат да им решим 
техни проблеми или да направим връз-
ката между тях и институциите – измами, 
проблеми с шофьорски книжки, имигра-
ционни казуси, всичко. За 10 години до-

казахме, че те могат да разчитат на нас.
BG VOICE е винаги там, когато се пише 

българската история – тук, в Америка, в 
Канада и въобще зад граница. „В BG VOICE 
винаги се опитваме да участваме и показ-
ваме спазването и продължаването на 
българските традиции в чужбина“, казва 
Петрова.

„Тези моменти, когато наистина ти на-
стръхва кожата – когато видиш вдигнат 
българския флаг в центъра на Чикаго или 
смелчаците, скочили за кръста в ледено-
то езеро Мичигън, или пък спортeн или 
какъвто и да е друг успех на някой наш 
сънародник“, допълва Дараков.

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.

Освен от горещите точки на САЩ, еки-
път на BG VOICE e и в епицентъра на по-
литическите събития - избори в Амери-
ка, в България, в щата, в града, партийни 
конференции, дебати, митинги, протести, 
импийчмънти, инаугурации – може да оч-
аквате, че наш репортер ще е на мястото 
на събитието.

„Политиката в BG VOICE винаги е била 
важна - от нея зависи живота на всички“, 
казва Галина Петрова, която има зад гър-
ба си вече две президентски кампании в 
САЩ.

„Да имаш шанса да питаш американски 
президент или кандидат за този пост – не-
вероятна възможност. Да бъдеш в Белия 
дом, в Овалния кабинет – никога не съм 
си го представял“, казва Дараков, който е 
задавал въпроси на Хилари Клинтън, Ба-
рак Обама, Доналд Тръмп и редица сена-
тори и други американски политици.

Питали сме и българските президенти, 

премиери, всички, които са идвали тук. 
Често сме създавали новини, които са 
били цитирани от останалите медии.

BG VOICE е единствената българска ме-
дия със запазено място на червения ки-
лим на наградите „Оскар“ в Холивуд вече 
10 години. Пред микрофона на Ясен Да-
раков са заставали Анджелина Джоли, 
Джордж Клуни, Ема Уотсън, Упи Голдбърг, 
Глен Клоуз, Кейт Бланшет, Гари Олдман, 
Уилям Дефо, Самуел Л. Джаксън, Джей 
Кей Симънс, режисьорът Алехандро Иня-
риту, българите Димитър Маринов, Те-
одор Ушев и много други от топ звездите 
на Холивуд.

„Но най-голямо удоволствие и гордост 
са ми доставяли българите, които са ми-
навали по червения килим – Тео Ушев, 
Димитър Маринов, казва Дараков. – А 
тази година се надявам да посрещна на 
червения килим и първата българска 
актриса с индивидуална номинация за 
„Оскар“ Мария Бакалова – сигурен съм, 
че Академията ще я удостои с номина-
ция и стискам палци тя да отнесе златна-
та статуетка в нейния и моя роден град 
Бургас.“

За 10 години и медийното ни семей-
ство порасна – започнахме с вестник, до-
бавихме уебсайт и социални платформи, 
радио, мобилно приложение. Радио BG 
VOICE продължава да набира популяр-
ност и вече има над 15 хиляди уникал-
ни слушатели всеки месец, които изби-
рат между два стрийм от музика по техен 
вкус с новини на всеки час и поздрави-
телни концерти през уикендите.

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.

Кулминацията на десетия ни юби-
лей ще е на 20 февруари, събота, когато 
ще излъчим концерта „BG VOICE на 10“ с 
участието на най-големите звезди на бъл-
гарската сцена – Deep Zone, Дони и Нети, 
Графа, 100 кила, Камен Воденичаров, Точ-
но Токмакчиев, Нели Петкова, Борис Сол-
тарийски, Гъмзата и неговият брас бенд, 
Меди, Анелия и Галена.

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 посрещна 
своя 10-годишен 
юбилей на 16 фев-
руари като абсо-
лютен лидер сред 

българските медии в чужбина и сериозен 
претендент сред всички останали нови-
нарски сайтове. Рожденият ден даде по-
вод да си припомним всички онези исто-
рии, личности и събития, които белязаха 
последната декада. Направихме го в спе-
циално предаване – „BG VOICE на 10 – пъ-
тят дотук“, което може да гледате в нашия 
уебсайт и Facebook страница.

Сайтът на най-голямата българска ме-
дия в чужбина www.BG-VOICE.com от-
белязва рекордна посещаемост през 
последните няколко месеца. През януа-
ри уникалните посетители на www.BG-
VOICE.com са 1,284,153, според тракинг 
системата на statcounter.com и Google 
Analytics. Устойчивият растеж през по-

следните няколко месеца затвърди пози-
цията 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 из-

точник на информация и новини. Растат 
посещенията на нашия сайт от Германия, 
Великобритания, Испания, Франция, Хо-
ландия, Италия и Гърция.

Над 40 хиляди души следват BG VOICE 
във Facebook.

Извън цифрите и рекордите, за тези 
десет години медията остана вярна на 
принципа си да бъде по горещите точ-
ки и на важните за българите в Северна 
Америка места.

„Ние сме винаги там, където има брей-
кинг нюз. Просто хващаме първия само-
лет - от българската общност в Северна 
Америка до големите събития на деня, 
където и да са“, казва главният редактор 
и съиздател на BG VOICE Ясен Дараков.

От масови стрелби и терористични 
атаки, през урагани и екстремно време 
до трагичните истории, белязали българ-
ската общност – за 10 години екипът на 
BG VOICE винаги е успявал да бъде на го-
рещата точка.

„Помня на тази стрелба в нощния клуб 
в Орландо, когато стигнахме вечерта, 
телата още не бяха извозени и беше мно-
го горещо – миризмата се носеше нався-
къде… никога няма да го забравя“, раз-
казва редакторът Галина Петрова.

„Не мога да преброя пътите, в които 
съм отразявал масова стрелба. Това усе-
щане на празнота, на абсолютна безсмис-
леност – никога не изчезва… и никога не 
разбираме наистина … защо“, казва Да-
раков.

През последната година BG VOICE пре-
мина изцяло в дигитален формат заради 
пандемията от COVID-19. Резултатите по-
казват, че промяната е посрещната из-
ключително добре както от читателите, 
така и от нашите партньори и рекламо-
датели.

Репортерите и редакторите на BG 
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BG VOICE на 10: Абсолютният 
медиен лидер зад граница

Президентът Румен Радев и минис-
тър-председателят Бойко Борисов из-
пратиха поздравителни видео адреси по 
повод десетия юбилей на най-голямата 
българска медия зад граница. Поздра-
вителни адреси изпратиха и посланикът 
ни в САЩ Тихомир Стойчев и кметът на 
Чикаго Лори Лайтфут.

Първите мъже поздравяват екипа и 
читателите на медията във видео обръ-
щения с празника и подчертават ролята 
на BG VOICE в запазването на връзката 
между сънародниците ни по цял свят и 
Родината.

„Преди всичко медията спечели дове-
рието на аудиторията и се превърна в 
предпочитан източник на информация 
за сънародниците ни в САЩ и Канада, 
отбелязва президентът Радев и допълва: 

– Поздравявам ви, че сте част от усилия-
та на хиляди наши сънародници да запа-
зят жива връзката си с България.“

Той отбелязва и успешната адапта-
ция на BG VOICE към „технологичните 
промени, пред които ни изправя съвре-
менният свят, но и успя да покаже висок 
професионализъм и отговорност към 
българската общност.“

Министър-председателят Бойко Бо-

рисов отличи работата на екипа на BG 
VOICE и го определи като „информа-
ционния лидер за българите в чужбина“.

„Пожелавам ви да продължите все 
така усърдно, точно, компетентно, все-
обхватно да отразявате всички гледни 
точки, защото, повтарям, информация-
та, която давате, е важна за всички нас“, 
каза още премиерът.

Българският посланик в САЩ Тихомир 
Стойчев също поздрави BG VOICE по слу-
чай 10-годишнината от създаването на 
медията. „Благодарение на професиона-
лизма, упоритостта и новаторските пох-
вати медията успешно отстоява мястото 
си в информационното пространство и 
поддържа връзките между българите в 
чужбина и Отечеството“, написа посла-
ник Стойчев.

Президентът, премиерът, посланикът ни в 
САЩ и кметът на Чикаго с поздрави за юбилея

През 2020 г. BG VOICE загуби един от най-
обичаните си членове - Борислав Попов. 
Повече от 8 години той отговаряше за 
дистрибуцията на печатното издание в 
Чикаго. Поклон и благодарим, Боби!

Първата първа страница на BG VOICE  от 2011 г.

http://bg-voice.com/
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BG VOICE посреща своето пър-
во десетилетие като медий-
ния лидер сред българите в 

чужбина. Ценностите и отговорността, 
с които всекидневно поднасяме инфор-
мацията на нашите читатели, е причина-
та да съществуваме и днес. Но ние знаем 
и как да се забавляваме. През годините 
BG VOICE е организирал турнетата в Се-
верна Америка на най-големите бъл-
гарски звезди от музиката и 
театъра. Сега ги събрахме 
в най-епичния вирту-
ален концерт за на-
шия десети рож-
ден ден.

За да уважат 
празника и на-
шите читате-
ли по целия 
свят, пяха Deep 
Zone, Нели Пе-
ткова, Дони 
и Нети, Графа, 
Камен Водени-
чаров, Тончо Ток-
макчиев, Борис Сол-
тарийски, Гъмзата с 
неговия брас бенд, Меди, 
Анелия и Галена.

„Дай, Боже, да премине скоро тази 
пандемия, за да се виждаме и на живо, 
не само онлайн. Този концерт мисля, че 
е много позитивно нещо в тези минор-
ни времена. Така че нека си пожелава-
ме повече мажорни събития около нас“, 
това пожелание отправи към екипа ни DJ 
Dian Solo от Deep Zone.

Тримата с Ева-Мария и Дани Дими-

тров откри-
ха концерта. 
А групата не 

пропусна и да 
развее българ-

ското знаме на 
емблематичния 

си хит „Българка“.
„Бъдете все така го-

тини и се надявам скоро да 
се видим на ваша земя“, допълни 

след изпълнението им китаристът на гру-
пата Дани Димитров.

Певецът с ангелски глас Миро също 
честити рождения ден на BG VOICE, като 
не пропусна и да изкаже надежда за по-
добри времена и нови срещи в Щатите и 
Канада.

„Приятели в Щатите и Канада, можем 
да си пожелаем само едно – да бъдем 

здрави и да бъдем българи независимо 
къде сме по света. Благодаря ви, че про-
дължавате да се интересувате от българ-
ската култура, от това, което се случва в 
България, и че макар и разделени от раз-
стоянието, сме заедно“, каза Миро.

Една от най-емблематичните музикал-
ни двойки в България - Дони и Нети, кои-
то също бяха част от купона на BG VOICE, 
ни посрещнаха с радост и интересни ис-
тории от Щатите. Зад кулисите пък 

Дони подчерта, че всеки 
ден чете BG VOICE 

като основен източник на ин-
формация за случващото 
се по света.

„Аз съм от тези, 
които са имали 
в ъ з м о ж н о с т т а 
да бъдем много 
пъти в Америка 
и включително 
и във вашето 
студио. Между 
другото чудес-
но студио, обо-
рудвано чудес-
но. И с камери, и 
с техника. Чудесно 
изглежда, на много ху-
баво място. Много пъти 
съм давал интервюта за BG 
VOICE. Снимали са цял наш 
концерт, заедно с Нети бя-
хме в Чикаго. Сега покрай 
изборите в Щатите доста сериозно се ин-
формирах само от вашата медия“, допъл-
ни Дони.

Йордан Йовчев - Гъмзата от „Ку-ку 
бенд“ разказа и за своите незабравими 
вечери в Маями, Лас Вегас, Чикаго и Ню 
Йорк по време на американското му тур-
не, организирано от BG VOICE. „Когато се 
обади нашият шеф Слави Трифонов и ни 
попита „Как е в Маями?“ Годжи му отго-

вори: Не е това Маями, което очаквах“… 
А всъщност е много по-добро. Идеята е 
просто да не разбере колко хубаво сме 
прекарали. Да няма благородна завист, 
макар и благородна“, разказа още той. 

Нели Петкова, която от години работи 
с BG VOICE, също подчерта близките си 
отношения с екипа и своите незабрави-
ми спомени заедно. Изпълнителката до-
пълни, че нашата медия е нейният избор 
за източник на информация. 

„Продължавайте все напред. Вдъх-
новявайте, прекрасни сте. Пожелавам 

ви много успехи. Още много по де-
сет години да празнувате. С 

Ясен сме приятели, как-
то и с целия екип. 

Разбира се, че ви 
чета и се ин-

тересувам от 
всичко, което 
се случва не 
само в Бълга-
рия но и по 
света. Особе-
но в САЩ и 

Канада имам 
много близки 

роднини. Имам 
в ъ з м о ж н о с т т а 

често да посещавам 
Америка и това наисти-

на е голяма радост за мен, 
защото е много различ-
но там. И животът е много 
различен. Много емоции, 

много неща са ми се случили“, разказа с 
вълнение Нели Петкова. 

Талантливата певица 

сподели и за забавните 
турнета

и моментите, които никога няма да за-
брави. „Спомням си веднъж имахме кон-
церт в Атланта и трябваше да пътуваме за 
Бостън. И ми се събраха общо 2 часа сън, 

Най-големите BG звезди в 
концерта „BG VOICE на 10“
XВ най-епичния виртуален концерт те уважиха празника и читателите ни по целия свят

АИДА БУРНУЧЯН

Благодаря на 
медията ви за 

възможността да 
пея в Америка, 

сподели Сто кила 
пред екипа ни

Гъмзата разказа зад кулисите и за невероятните си 
преживявания в Америка, които винаги ще помни

За финал на участието си Deep Zone  
пяха с българското знаме на сцена

верна Америка на най-големите бъл
гарски звезди от музиката и 
театъра. Сега ги събрахме 
в най-епичния вирту-
ален концерт за на-
шия десети рож-

 Графа,
Камен Водени-

 Тончо Ток-
Борис Сол-

 Гъмзата с 
неговия брас бенд, Меди,

тров
ха концерта. 
А групата не 

пропусна и да 
развее българ

ското знаме на 
емблематичния 

си хит „Българка“.
„Бъдете все така го

тини и се надявам скоро да 

възможността да 

сподели Сто кила 

защото е много различ
но там. И животът е много 
различен. Много емоции, 

като основен източник на ин-
формация за случващото 

„Аз съм от тези, 
които са имали 
в ъ з м о ж н о с т т а 

-
но. И с камери, и 
с техника. Чудесно 
изглежда, на много ху-
баво място. Много пъти 
съм давал интервюта за BG 
VOICE. Снимали са цял наш 

ви много успехи. Още много по де
сет години да празнувате. С 

Ясен сме приятели, как
то и с целия екип. 

Разбира се, че ви 
чета и се ин

тересувам от 
всичко, което 
се случва не 
само в Бълга
рия но и по 
света. Особе
но в САЩ и 

Канада имам 
много близки 

роднини. Имам 
в ъ з м о ж н о с т т а 

често да посещавам 
Америка и това наисти

на е голяма радост за мен, на е голяма радост за мен, 
Галена изпя най-новата си 

песен специално за BG VOICE

Снимки: Николай Петров - Nix
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нямаше време за повече. Гонихме след-
ващия полет, който беше за Бостън, и 
така на летището заедно с Ясен Дараков 
някъде се изгубихме в терминала. Той се 
качи на първия полет, ние се качихме на 
втория полет. И така не се намерихме чак 
до следващия ден. Слава Богу, стигнахме, 
където трябва. Концертът мина страхот-
но и хората ни изчакаха. Закъсняхме, но 
се получи страхотно, много емоциона-
лен момент“, разказа още Нели.

Галена и Меди също се включиха в 
концерта и изпяха последния си съвмес-
тен проект „Къде беше ти“/“Да беше тук“. 
Най-голямата звезда на родния поп фолк 
призна, че първото й идване в САЩ и Ка-
нада е с BG VOICE.

“Искам да благодаря на BG VOICE, за-
щото благодарение на тях за първи път 
стъпих на американска земя и се срещ-
нах с всички българи там. На-
правихме невероятни 
концерти. И съм им 
много благодар-
на. Искам да по-
желая на Ясен 
и на Ники все 
така да са ен-
т у с и а з и р а -
ни, да са по-
средник на 
б ъ л г а р щ и -
ната, за да не 
губят нишката 
на нашите съ-
народници“, каза 
още звездата. Гале-
на с вълнение разказа 
за концертите си, за които 
казва, че винаги ще помни. Участията на 
певицата в Канада са били в българската 
църква и точно заради това тя ги смята за 
силни и запомнящи се. 

Борис Солтарийски също е бил в Аме-

рика благодарение на 
организираните тур-

нета на BG VOICE, и 
то два пъти. Певецът 
споделя, че покрай 
работата и парт-
ньорството той е 
станал близък прия-

тел с хората от екипа 
на медията.
„По време на турне-

то ние обикаляхме в рам-
ките на един месец. Около 

10 щата обиколихме. Един път 
даже кацнахме точно за представле-

ние. Дори бяхме леко закъснели. И ба-
гажа не пристигна. Бях с Краси Радков. 
Моят багаж пристигна, но неговият - не. 
И той излезе в един театър много готин, 
в Сиатъл бяхме. Краси пристигна по ан-

цуг, така бяхме летели. И излезе на сцена-
та, започна от сцената „я ти си дай сакото“ 
„ я, господине, ти си дай това“ и стана още 
по-забавно“, добавя Солтарийски.

Рапърът 100 Кила типично в свой стил 
поздрави медията, като й пожела 

на стотния 
рожден ден

отново да го поканим да пее. „Поздрави! 
Радвам се, че се запознахме и че все още 
поддържаме контакти. Искам да ви кажа, 
че ви благодаря на всички, благодаря ви 
за съдействието“, допълни той.

Анелия и Графа пък изпълниха музи-
кални честитки за BG VOICE и зад кулиси-
те – Анелия пя, а Графа се похвали с уме-
нията си с китарата. 

“Пожелавам ви следващите десет го-
дини още повече да вървите нагоре, да 
радвате хората и да ги правите щастли-

ви”, допълни пожелание към песента си 
Анелия.

Тончо Токмакчиев и Камен Во-
деничаров пък сподели-
ха пред камерата ни, че 
също са имали късме-
та да бъдат зад Оке-
ана много пъти.

„Наскоро се 
опитах да пре-
броя колко пъти 
съм бил в Ню 
Йорк и се ока-
за 17. Късметлия 
истински. Като 
първият път в Ню 
Йорк беше през 
1994 г., когато наши-
те футболисти постиг-
наха страхотен успех. И ни-
кога няма да забравя Пето 
авеню и Бродуей окичени 
със знамената на финалис-

тите във футболното първенство. Швед-
ското, бразилското, италианското и бъл-
гарското. И много искам, много искам 
отново това нещо да се случи. Заедно в 
партньорство с вас миналата година пра-
вихме и едно турне на нашия спектакъл 
„Майстори на комедията“, заедно с Тон-
чо и Георги Мамалев“, разказа Водени-
чаров, като допълни – обича Америка с 
всичките й странности, в тях той намира 
истинския чар.

„Светът е такъв. Но най важното е,че 
светът вече е наш. Можем да ходим, да 
се връщаме. Каквото си искаме да пра-
вим“, допълни го Токмакчиев с доза оп-

тимизъм. 
Реализацията на концерта “BG VOICE 

на 10” поверихме на екипа, сни-
мал спектаклите на Слави 

Трифонов и „Ку-ку бенд“, 
а домакин стана най-

добрият клуб в Со-
фия “Teatro”. Гене-

рален спонсор 
на концерта е 
т р а н с п о р т н а -
та компания 
Superior Overnight 
Services.

К о н ц е р т ъ т 
„BG VOICE на 10” 

ще излъчим на 20 
февруари, събота, от 

9/8с РМ на всички BG 
VOICE платформи – по два-
та стрийма на радиото ни, 
на нашия уебсайт и във 
Facebook страницата. 

Нели  
Петкова от 

години е близка 
приятелка  

на екипа на 
медията

Графа 
посвири и 

зад кулисите, 
специално за 

екипа ни

Галена и Меди отново показаха силно 
приятелство и зад кулисите

Kaмен Воденичаров и Тончо Токмакчиев както 
винаги успяха да грабнат вниманието с изявата си

Дони и Нети с усмивка разказват за 
многобройните си преживявания в Америка

Анелия и Гъмзата не пропуснаха да изпеят и 
дуета си на една сцена 

нах с всички българи там. На
правихме невероятни 
концерти. И съм им 
много благодар-
на. Искам да по-
желая на Ясен 
и на Ники все 

губят нишката 
на нашите съ-
народници“, каза 
още звездата. Гале-
на с вълнение разказа 
за концертите си, за които 

рика благодарение на 
организираните тур

нета на BG VOICE, и 
то два пъти. Певецът 
споделя, че покрай 
работата и парт
ньорството той е 
станал близък прия

тел с хората от екипа 
на медията.
„По време на турне

то ние обикаляхме в рам
ките на един месец. Около 

10 щата обиколихме. Един път 
даже кацнахме точно за представле

Галена и Меди отново показаха силно 
приятелство и зад кулисите

та стрийма на радиото ни, 
на нашия уебсайт и във 
Facebook страницата. 

Тончо Токмакчиев и Камен Во
деничаров пък сподели-
ха пред камерата ни, че 
също са имали късме-
та да бъдат зад Оке-

първият път в Ню 
Йорк беше през 
1994 г., когато наши-
те футболисти постиг-
наха страхотен успех. И ни-
кога няма да забравя Пето 

на 10” поверихме на екипа, сни
мал спектаклите на Слави 

Трифонов и „Ку-ку бенд“, 
а домакин стана най-

добрият клуб в Со
фия “Teatro”. Гене

рален спонсор 
на концерта е 
т р а н с п о р т н а
та компания 

Services.

„BG VOICE на 10” 
ще излъчим на 20 

февруари, събота, от 
9/8с РМ на всички BG 

VOICE платформи – по два
та стрийма на радиото ни, 
VOICE платформи – по два
та стрийма на радиото ни, Ева-Мария и Миро 

предизвикаха усмивки с 
приятелството си зад сцена 

Снимкa: Виктория Сиракова

http://bg-voice.com/
http://bg-voice.com/
http://bg-voice.com/
http://bg-voice.com/
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 в цифри

дни без храна и вода оце-
ляха двама мъже и жена 
на изолиран остров меж-
ду Куба и щата Флорида. 
Тримата са се прехранва-
ли само с кокосови орехи, 
миди и плъхове. Съвремен-
ните робинзоновци били 
спасени от бреговата ох-
рана на САЩ. Те разказали, 
че лодката им потънала в 
бурни води и те успели да 
доплуват до остров Ангила 
Кей, където прекарали по-
вече от месец.

20°C 

1000

160

и повече костюми ще 
продаде на търг Джанет 
Джаксън. 54-годишната 
певица се разделя с ориги-
налното яке Rhythm Nation 
Jacket от едноименното си 
световно турне през 1990 
година. Предварително се 
оценява на $6,000 - $8,000. 
Джексън продава и своя 
пикап Chevrolet Cameo 
от 1956 г., очаква се той 
да достигне цена между 
50 000 и 70 000 долара.

по-ниски температури само 
в рамките на денонощие ре-
гистрираха синоптиците в 
България. Рязката промяна на 
времето смени почти пролетни-
те около 15 градуса с минусови 
температури. След студа в страна-
та нахлу и силен леден вятър, а по-
късно заваля и сняг, което създаде усе-
щането за още по-сурово време.

33

м диаметър има гигантска снежинка, нарисувана с хиляди стъпки от 
снегоходки на доброволци близо до финландската столица Хелзин-
ки. Доброволците са стъпвали под насоките на местния художник аматьор 
Яне Пико в серия от сложни геометрични фигури на голф игрище. Снежната 
творба е завършена за два дни. Тя може да е най-голямата рисунка на сняг.
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М
аслото от шипки е за-
бележителен природен 
продукт с невероятни 
подмладяващи и под-
хранващи кожата свой-

ства. Данни за широката му употреба 
като естествен лек датират още от древ-
ните египтяни, маи и индианци.

Макар че не е годно за консумация, 
маслото от шипки се счита за безопас-
но и полезно за външна употреба. По-
ради това то често се включва в състава 
на продукти за красота, кремове срещу 
белези, овлажнители и лосиони за тяло, 
но може да се открие и в чиста форма. 
Често ще забележите, че се предлага в 
тъмни бутилки, тъй като при излагане 
на директна слънчева светлина може да 
намалее силата на съставките му.

Според експертите по красота редов-
ното използване на масло от шипка ус-
пешно се справя с дехидратацията, на-
малява пигментацията,

лекува рани 
и изглажда бръчките

Неслучайно звезди като Миранда 
Кер, Кейт Мидълтън и Гуинет Полтроу 
са луди по маслото от дребните непре-
тенциозни плодове. Действа отлично и 
на косата, особено ако кожата на скалпа 
е суха. Спокойно може да добавите ня-
колко капки от него към шампоана, за 
да омекотите кожата и да се избавите от 
сърбежите.

Освен това маслото от шипка съдър-
жа витамин С и ликопен, които 
защитават кожата от преж-
девременно стареене.

Това масло е пълно 
с подхранващи вита-
мини, есенциални 
мастни киселини и 
феноли, които имат 
антивирусни, анти-
бактериални и проти-
вогъбични свойства. 
Кейт Мидълтън използ-
ва масло от шипки, за да 
поддържа безупречната си 

кожа. Миранда Кер пък споделя, че то 
върши чудеса, когато

става дума 
за подмаладяване

Чували ли сте някога за корейския 
многоетапен процес на почист-

ване на кожата? Маслото от 
шипка е най-доброто за 

първата стъпка, защо-
то има нисък комедо-
генен рейтинг. Нане-
сете го в чистата му 
форма или го смесе-
те със сода за хляб.

Ето и рецепта за 
ексфолираща маска. 

Комбинирайте 1 ч.л. 
масло от шипка с 1/2 ч.л. 

сода за хляб. Нежно масажи-

райте кожата със сместа. Изплак-
нете с топла вода, мляко или 
билкова отвара. След това 
нанесете дневен крем.

Благодарение на ви-
тамините А, В и С мас-
лото от шипки има 
противовъзпалите-
лен, регенеративен и 
антимикробен ефект. 
То може да се използ-
ва за намаляване на 
белези, изгаряния и при 
акне. Всичко, което трябва 
да направите, е да го нанесете 
върху засегнатите участъци с пръ-
сти.

Изсипете 1/4 ч.л. от продукта на длан-
та си. Ако желаете, може да загреете 
малко маслото. Масажирайте внимател-

но кожата, докато маслото се абсорби-
ра напълно. Процедурата може да се на-
прави сутрин и вечер преди лягане.

Маслото от шипка съдържа токофе-
рол и каротин, които

стимулират синтеза 
на колагена

естествен протеин, който поддържа 
еластичността и гъвкавостта на кожа-
та. По този начин маслото забавя обра-
зуването на бръчки и има омекотяващ 
ефект. Благодарение на витамин С по-
мага за увеличаване на кръвния поток 
и подобрява подхранването на кожни-
те клетки.

Ето една рецепта за антиейдж маска. 
Смесете 1 с.л. заквасена сметана с 1 ч.л. 
масло от шипка и 2 капки етерично мас-
ло от портокал. Нанесете я върху кожа-
та за 20-30 мин. Изплакнете с топла вода.

Маслото от шипка отстранява сухо-
тата на епидермиса. Тъй като съдържа 
мастни киселини - палмитинова, оле-
инова, линоленова, предпазва кожата 
от външни отрицателни влияния и

запазва влагата 
в клетките й

Поради наличието на витамини от 
група В това масло също овлажнява ко-
жата.

Смесете 2 разбити жълтъка с 1 ч.л. 
масло от шипка. Нанесете маската на ли-
цето за 20 мин. Изплакнете с топла вода, 
мляко или билкова отвара. След това на-
несете обичайния си дневен крем.

Ако имате проблем с прекалено суха 
и изтощена коса, вземете малко количе-
ство от маслото и го втрийте в скалпа и 
косата. Оставете да престои около час, 
след което измийте добре. Постепенно 

ще забележите как се връща 
мекотата и здравината на 

косата ви.
Маслото от шип-

ки доказано помага 
при пърхот и други 
проблеми със скал-
па. Просто втрий-
те чисто масло от 
шипки в скалпа, ос-

тавете да престои 
около 30 мин. и след 

това отмийте с шампо-
ан.

Маслото от шипки може 
да използвате и при наличие на 

много крехки и чупливи нокти. За целта 
всяка вечер втривайте от него в нокти-
те и масажирайте в продължение на ня-
колко минути.

Маслото от  
шипки – новата 

козметична 
страст

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

То може да се използва за намаляване 
на белези, изгаряния и при акне

https://cabinetleader.com/
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АНИТА ХРИСТОВА

М
есеците, прекарани в со-
циална изолация заради 
пандемията от корона-
вируса, ни накараха да 
променим външния си 

вид. Едно от първите неща, за което се 
сетихме, е нашата прическа, която е част 
от „визитната ни картичка“. Наред с под-
стригването, много мъже и жени реши-
ха да експериментират и да се боядисат 
в различен цвят. След розовото, свет-
лолилавото и златната праскова, кои-
то бяха предпочитани за „карантинния 
стил“, сега идва ред на един съвсем друг 
нюанс – тъмносиния.

Днес на мода са не само обичайните 
и естествени цветове в прическите, но и 
ярките и

нестандартни нюанси 
на синьо

зелено, розово.
Подобно решение е доста смело, но 

пък и определено ефектно.
Според световноизвестни колорис-

ти, тази зима се виждат все повече коси 
в син цвят, като повечето са по-тъмни. А 
за тези, избрали да си направят кичури 
с този цвят, те ще са светли. И двете се 
съчетават идеално със спортния ни стил 
на обличане и обемните плетени пуло-
вери, които ще носим в следващите ня-
колко месеца.

Кейти Пери не е единствената, коя-
то е избрала синия цвят на косата. Дру-
ги известни личности като Хилари Дъф 
и Деми Ловато също носят синя коса и 
изглеждат фантастични. Тези известни 
дами изглеждат уверени и неподража-
еми, съчетават екстравагантните си

прически с 
привлекателен грим

Какво трябва да знаете за боядисването 
със син цвят?

Първата и най-важна стъпка е да се 
консултирате с колорист, за да изберете 
заедно нюанс, който е най-подходящ за 
вашия цвят коса. „Ако искате да постиг-
нете определен цвят, носете снимка или 
предмет, който показва точно какъв ню-
анс искате“, казва коафьорът Ура Фрид-
ман. И посочва, че ако желаете морско-
синьо, което е доста наситено, е доста 
по-лесно за постигане, отколкото едва 
забележими нотки на индиго в косите.

Фридман обяснява, че колкото по-тъ-
мен е началният ви цвят на косата, тол-
кова по-фин

ще изглежда новият със синята боя.
„Постигането на този цвят професио-

нално зависи от съществуващия цвят на 
предварително боядисаната коса“, каз-
ва Фридман. „За средно до тъмнокафя-
во, тъмносиньото ще изглежда по-фино, 
така че бих препоръчала изсветляване 

на косата преди това, за да се уверите, 
че цветът е видим“, обяснява тя.

Друго важно нещо, което да обсъди-
те с колориста, е как ще изглежда ко-
сата ви, когато синият цвят започне да 
избледнява върху русата или предвари-
телно изсветлена коса.

„Тъмносиньото е толкова пигменти-
ран цвят, важно е да имате представа 
колко дълго ще трае, преди да започне 
да пада боята“, казва още специалистът.

Има варианти да комбинирате насите-
ния цвят с малко лилаво или сив балеаж. 
Така например черната коса ще се осве-
жи доста добре, когато към нея се доба-
вят сини кичури, придаващи лек отбля-
сък.

Синьо-черен цвят на косата

Така модерните напоследък сини 
коси дават своето отражение в тенден-
циите за черен цвят на косата през 2020 
г. Ако не сте достатъчно смела да си на-
правите изцяло синя коса, значи синьо-
черната е вашият цвят. Този загадъчен 
нюанс стои достатъчно близо до черно-
то и разкрива дълбоки сини тонове под 
слънчевите лъчи. Синьо-черната коса 
подхожда на жени със светла кожа, чер-
ни, зелени и сини очи.

Съчетава се идеално с обемните 
плетени пуловери през зимните месеци

Синята коса: 
Смелият цвят 
на зимата

Деми Ловато Кeйти Пери

Хилари Дъф



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

17 - 23 февруари 2021 г.40

С
аудитските власти не преста-
ват да отричат обвиненията, 
че в затворите в страната се 
прибягва до изтезания и сек-
суално насилие. Но не спират 

да излизат на бял свят и свидетелства, че 
това далеч не е така.

Един от последните случаи е свързан с 
активистката за правата на жените в Са-
удитска Арабия Луджайн ал-Хатлул. Пре-
ди дни тя излезе от затвора, където бе 
вкарана с обвинение за терористични 
престъпления за 5 години и 8 месеца за-
твор. Тя излежа част от присъдата, а ос-
таналата – 2 години и 10 месеца, ще бъде 
под формата на условна присъда. Това 
значи, че Луджайн може да бъде върната 
в затвора по всяко време, стига власти-
те да решат, че е извършила престъпле-
ние. Че освобождаването й е до голяма 
степен условно, свидетелства и

забраната да напуска 
страната

през следващите 5 години.
Освен това на Луджайн й е забране-

но да говори пред медиите. Това правят 
вместо нея нейните близки - родителите 
й, брат й и сестрите й, включително Лина 
ал-Хатлул, която живее от години в Брюк-
сел и беше двигателят на кампанията за 
освобождаването на Луджайн.

Сега Лина коментира, че ще продължи 

да се бори за справедливост за сестра си, 
както и за независимо разследване око-
ло ареста й и времето й в затвора.

Луджайн твърди, че зад решетките е 
била подложена на мъчения, физически 
и психически тормоз, както и на сексуал-
но насилие. Тя дори разпознава един от 
мъчителите си - Сауд ал Кахтани - бивш 
приближен на престолонаследника Мо-
хамед бин Салман, за когото се пред-
полага, че е мозъкът на операцията по 
убийството на журналиста Джамал Ха-
шоги в посолството на Рияд в Истанбул.

Според активистката той е ръководел 
поне един от разпитите й, по време на 
който тя е била подложена на мъчения, 
разказва webcafe.

Това не се е случвало в самия затвор. 
При една от малкото срещи с родителите 
си, докато е още зад решетките, Луджайн 
е разказала за едно място, където е била 
подложена на интензивни разпити и на 
тежко насилие. Малко след вкарването 
й в затвора, тя е била преместена в едно 
мазе на неизвестна сграда, която започ-
нала да нарича

„двореца на терора“
Там се провеждали разпитите, като то-

гава разпитващите използвали всевъз-
можни тактики, за да изкарат информа-
ция и признания от нея, включително и 
сексуално насилие.

Тя прекарва известно време в това 
мазе, като на няколко пъти й е позволе-
но да се чуе по телефона с близките си и 
да ги увери, че е добре. Агенти обаче сто-
яли до нея, заплашвайки я с електрошок, 
за да не се оплаче по време на разговора 
от отношението към нея.

Луджайн ал-Хатлул беше арестувана 
през май 2018 г. заедно с още няколко 
други активистки за правата на жените, с 
което беше хвърлена сянка на съмнение 
върху предприетите от престолонаслед-
ника на Саудитска Арабия Мохамед бин 
Салман реформи за даване повече права 
на жените в страната.

В крайна сметка обаче издадената й 
присъда е доста по-различна. Съдът в 
Рияд я осъди за „деяния, инкриминира-
ни съгласно член 43 от Закона за борба 
с тероризма“, включително „подбуждане 
към промяна на основния управляващ 
режим“ и „обслужване на чужд дневен 
ред вътре в кралството чрез използване 
на интернет с цел увреждане на общест-
вения ред“.

Хатлул отрече обвиненията, които екс-
пертите на ООН определиха като „фал-
шиви“, но съдията реши, че тя „е призна-
ла с желание“.

Бързата процедура, по която беше 
произнесена присъдата на Луджайн ал-
Хатлул, а след това беше и освободена 
условно, до голяма степен е следствие 
на започналия вече

натиск върху властите 
в страната

от страна на САЩ.
Само около седмица преди пускане-

то на свобода на активистката, от Белия 
дом отправиха директен призив към 
кралството да освободи политическите 
си затворници. Президентът Джо Бай-
дън също така обеща и да окаже натиск 
върху Саудитска Арабия да подобри от-
ношението си към спазването на човеш-
ките права.

Реакцията на арабското кралство беше 
бърза и в дните преди освобождаването 
на Хатлул страната прие проект за сери-
озна съдебна реформа, според който в 
правораздаването на Саудитска Арабия 
ще бъде въведена презумпцията за не-
винност, като също така „ще повишат ни-
вото на почтеност и ефективност в ра-
ботата на съда“, според съобщение на 
местите власти.

За семейството на Луджайн обаче това 
далеч не е достатъчно, тъй като според 
тях саудитските власти само се опитват 
да си измият ръцете, без да раздадат ре-
ална справедливост.

„Ние сме развълнувани за освобожда-

ването й, но борбата за справедливост 
все още не е приключила“, заяви пред 
CNN братът на активистката Уалид ал 
Хатлул малко след излизането на нови-
ната, че сестра му се прибира у дома.

Лина ал-Хатлул също коментира пуска-
нето на свобода на сестра си, като призо-
ва да не се използва в случая думата „ос-
вобождаване“, защото заради условната 
присъда

на практика Луджайн 
не е свободна

На видеопресконференция братята и 
сестрите на активистката разказаха за 
първите си контакти със сестра си след 
пускането й от затвора. Според разказа 
им тя е излязла от затвора по-издръжли-
ва от всякога, с усмивка и с молба за сла-
долед.

Въпреки това обаче активистката за-
сега поне ще избягва социалните медии 
от страх да не наруши пробацията си. Се-
мейството й и тя самата ще продължат да 
се борят за изчистване на името й, както 
и за адекватно разследване върху твър-
денията й, че е била изтезавана в затво-
ра.

„Наистина виждаме, че овластяването 
на жените в Саудитска Арабия е лъжа, че 
няма реални реформи. Хората все още 
са потиснати и сега дори още повече 
сега. Наистина съществува атмосфера на 
страх от Мохамед бин Салман“, коменти-
ра Лина ал-Хатлул.

Затова и самата Луджайн ще продъл-
жи да се бори за каузите, в които вярва. 
На първо време това ще означава имен-
но пълно оневиняване и разнищване на 
престъпленията, случващи се в саудит-
ските затвори.

В тази нова международна ситуация, в 
която поне засега се вижда, че Саудитска 
Арабия ще бъде притискана да подобри 
драстично отношението си към активи-
сти и политически затворници, тя може 
да се надява, че ще получи поне някаква 
справедливост.

Саудитска Арабия – една 
история от затвора
XИзтезания, мъчения и сексуално насилие. Рияд отрича, но изглежда не е достатъчно

Луджайн ал-Хатлул
Сн.: Twitter

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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К
артелът Синалоа, чийто ли-
дер доскоро бе зловещият Ел 
Чапо, пое курс към промяна 
в доставките за САЩ. Кланът 
изгради своята мощна импе-

рия благодарение на трафика на кока-
ин към Щатите. Именно заради него Ел 
Чапо бе задържан и осъден на доживо-
тен затвор в Америка. Сега неговите на-
следници начело на картела са решили 
да заменят кокаина с нов, по-силен нар-
котик. Така те реагират на променящото 
се търсене в САЩ.

Въпреки че Синалоа все още е голям 
дистрибутор на кокаин в САЩ, сега зала-
га и на фентанила, за да задоволи търсе-
нето на опиоиди на север от мексикан-
ската граница, разказва pro£t.bg.

Фентанилът е синтетичен опиоид, 
който е подобен на морфина, но е меж-
ду 50 и 100 пъти по-силен, според щат-
ските власти. Мексиканските наркокар-
тели

добавят фентанил 
към хероина

за да го направят по-силен и да повишат 
неговата пазарна стойност.

Наскоро от Business Insider посещават 
импровизирана лаборатория за фента-
нил в Мексико, която е собственост на 
картела Синалоа. Тя представлява еле-
ментарно подобие на палатка на някол-
ко часа път от Кулиакан, столицата на 
щата Синалоа.

В лабораторията работят петима души 
– „готвач“, трима помощници и въоръ-
жен член на картела, който отговаря за 
охраната и комуникацията.

Те работят в такива импровизирани 
лаборатории за фентанил от 2019 г., ко-
гато картелът решава да изостави мари-
хуаната и мака, за да може да задоволи 
новото търсене.

„Нашите клиенти от другата страна на 
границата вече не искат черния катра-
нен хероин“, казва един от членовете на 
картела. Наркозависимите в САЩ „свик-
наха със супер силен хероин, в който 
има фентанил“, допълва той.

Според него хората, приемащи дро-
га в Америка, са започнали да питат за 
хероин с фентанил още през 2015 г., но 
шефовете на картела издават заповед за 
производството и осигуряват рецептата 
за приготвянето му едва през 2019 г.

„Готвачът се е учил от китаец, кого-
то картелът доведе тук чак от Китай. 
Той е единственият, който знае рецеп-
тата“, разказва членът на картела пред 
Business Insider.

„В началото обаче

започнаха да умират 
много хора

защото все още не 
разполагахме с 
точната рецепта, 
а някои от тях 
не бяха наясно 
с това колко 
силен е нови-
ят продукт“, 
допълва той.

Една от 
тези жертви е 
Ландън Марш, 
син на сена-
тора от щата 
Аризона Кристин 
Марш.

„Той си купи уличен 
наркотик с фентанил и това 
го уби“, казва Марш, която сега се 
бори срещу разпространението на фен-
танила в Аризона.

„Нашият щат е изправен пред опио-
идна криза. 8140 души починаха от юни 
2017 г., а наркотиците с фентанил са ос-
новен фактор в тази криза“, казва Марш 
пред Business Insider.

През 2018 г. над 30 000 души са при-
ели свръхдоза фентанил в САЩ, което 
го прави един от най-смъртоносните 
наркотици в историята, според Щатския 
център за контрол и превенция на забо-
ляванията.

Точно тази стратегия – смесването на 
хероин с фентанил, превърна картела 
Синалоа в основен играч в този относи-
телно нов бизнес.

В изтекъл доклад от 2019-а на щат-
ската Агенция за борба с наркотиците 
картелът е определен като „важен про-
изводител и трафикант на фентанил от 
Мексико за САЩ.“

Мексиканските власти отчитат

близо 500% увеличение
на количеството иззет фен-

танил през 2020 г., кое-
то достига 1301 кило-

грама, в сравнение 
с 222 килогра-

ма през 2019 г., 
сочат данни 
на министер-
ството на от-
браната на 
Мексико.

„Разбихме 
175 незакон-

ни лаборато-
рии за фента-

нил или с 92% 
повече от 2019 г.“, 

заяви наскоро ми-
нистърът на отбраната 

на Мексико Луис Сандовал.
Мексиканските картели обаче 

се адаптират бързо.
Повечето от използваните химикали 

се внасят незаконно от Китай и Герма-
ния.

„Приготвяме между 10 и 20 килограма 
хероин на ден и работим през повечето 
дни от седмицата“, казва готвачът. Улич-
ната стойност на една 10-килограмова 
партида може да достигне 3 млн. дола-
ра.

Мексиканските картели наемат аме-
рикански граждани, които да внасят 
наркотика в САЩ, в опит да заобиколят 
временните ограничения по границата.

„След като гринговците затвориха 
границата за мексиканци, започнахме 
да използваме гринговци с американ-
ски паспорти, които да пренасят нар-
котика за нас. Това не е спряло дори и 
по време на пандемията“, казва член на 
картела.

„Ние произвеждаме колкото те искат. 
В това има много пари. Ако искат по-
твърди наркотици, ние ще ги произве-
дем и ще ги прекараме от другата страна 
на границата. Трябва да предоставяш на 
клиента това, което иска“, допълва той.

Картелът на Ел Чапо 
сменя дрогата за САЩ
XСиналоа изгради империята си с кокаин, но вече изпраща фентанил

Сн.: Flickr

Ел Чапо при последното му задържане. 

Сн.: архив

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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Другият го прекъсва:
- Като стигнем върха, ще ми го кажеш.
Стигнали до върха:
- Кажи сега.
- З-з-забравихме палатките.
- Хайде да се връщаме.
Стигнали пак половината. Оня казал:
- М-м-м...
Другият казал:
- Като стигнем, ще ми кажеш.
Слезли.
- М-м-майтап, бе.

  
Една мутра се оплаква на друга:
- Абе, брато, опитах се да си спомня до-

брите стари времена и се опитах да се по-
возя на тролей.

- Е и кво стана? - пита другата мутра.
- Епа BMW-то не иска да влезе вътре.

  
- Жена, защо не си ми изгладила костю-

ма?
- Но аз го изгладих!
- Не е вярно! Заплатата ми стои непо-

кътната в джоба.

  
Срещат се двама приятели.
- Как е?
- Отвратително. дадох назаем две хиля-

ди на приятел за пластична операция.
- И какво?
- Сега не знам как изглежда!

  
Двама пияници се срещат:
- Здрасти! Как посрещна новата година?
- Ужасно: като подарък, събудих се под 

елхата.
- Че какво лошо - както винаги, на теб ти 

е традиция станало.
- Да, но не насред гората.

  
Арнолд Шварценегер пътувал в пре-

тъпкан автобус. Жена, стояща зад него, го 
попитала:

- Господине, ще слизате ли на тази спир-
ка?

- Да, ще слизам.
- А тези пред вас?
- И те, но още не знаят.

  
Двама пияници искали да отидат до съ-

седното село, за да си довършат „партия-
та". Видяли едно такси и попитали шофьо-
ра колко ще им вземе до там, таксиджията 
отговорил, че за 15 лева ще ги закара. Пи-

яниците казали:
- Амии... ние имаме само 10 лева..
- Еее, момчета, какво да направя, и аз 

трябва хляб да ям все пак!
- Е, че върви яж, ние ще те изчакаме!

  
Байганювците отишли на един остров 

и се срещнали с един змей. Той им казал:
- Вие трябва да ми зададете мисия, коя-

то трябва да изпълня. Ако успея, ще тряб-
ва да ви изям, а ако не успея, ще се махна 
от острова.

Турчинът взел три чаши и ги разместил.
- Къде е топчето?
Змеят познал и изял турчина.
Американецът взел 20 карти, от които 

само две са еднакви.
- Кои са те?
Змеят пак познал и изял американеца.
Бай Ганю българинът взел една рибар-

ска мрежа, увил я около себе си и пръ-
днал.

- През коя дупка излезе?
Змеят не познал и се махнал от острова 

и така българинът се спасил.

  
-Коя първа ще падне от 10-ия етаж? 

Блондинката или чернокосата?
- Чернокосата, защото блондинката ще 

спира на всеки етаж и ще пита: „Накъде да 
ходя?“.

  
Тъщата към зет:
- Скъпи, зетко, имам две новини за теб: 

една лоша и една добра.
Зетят:
- Виждам, че си жива и здрава, кажи 

сега хубавата новина.

  
Кораб в океана се натъква на айсберг и 

започва да потъва. Капитанът, в безизхо-
дицата си, се обръща към пътниците:

- Някой да има някакви идеи какво да 
правим?

- Работи ли ви радиостанцията? - обаж-
да се един евреин.

- Работи.
- Обаждайте се на брега и спешно про-

давайте кораба!

  
Клиент към барман:
- Колко струва капка вино?
- Нищо - отговаря барманът.
- Капнете ми тогава една чаша, моля.

  
Един идва в районното и казва:
- Вчера бях тук, подадох жалба, че са ми 

откраднали колата.
- Добре. И какво?
- Ами, искам да си изтегля жалбата - 

оказа се, че жена ми я била взела, без да 
ми се обади. Намери се колата...

- Я да ми се махаш от главата! Объркваш 
цялата ни отчетност! Още снощи при-
брахме крадците!

  
Полицай спира студент за проверка на 

документите.
- Имам само студентска книжка!
- Някакви забранени предмети?
- В университета?

  
Една баба отишла на лекар и се опла-

кала:
- Докторе, боли ме левият крак.
- То е от годините, бабо.
- Ааа, не мож ме излъга, и другият крак 

е на толкова години, но не ме боли!

  
Заловили известен престъпник. На 

пресконференцията питат отличилия се 
полицай:

- Как успяхте да го разпознаете? Та той е 
бил облечен като жена!

- Много просто. Върви си, значи, по 
тротоара и не спира пред нито една вит-
рина...

  
Възрастна дама пристига в аптеката и 

пита:
- Имате ли ацидиум ацетилосалицилум?
- Аспирин ли искате?
- Да, все забравям как се казва!

  
Братче и сестриче се карат за послед-

ния бонбон от кутията. Майката казва на 
момченцето:

- Защо не отстъпиш на сестра си? По-
умният винаги отстъпва.

- Да не съм толкова глупав - да съм по-
умен?

  
В кръчмата дебел човек пие бира след 

бира. Друг клиент дълго го наблюдава и 
му казва възхитен:

- Ама вие пиете бирата съвсем като 
вода!

- Глупости говорите - отговаря пиещият. 
- Нима човек може да изпие толкова мно-
го вода?

  
Борец пътувал в тролей N7 и попитал 

една пенсионерка:
- Бабо, НДК в тая посока ли е?
- Не, чедо, в обратната - отговорила ба-

бата.
- А, благодаря - казал борецът и се 

обърнал в обратната посока.

  
- Петърчо, защо всеки ден закъсняваш 

за училище?
- Защото, като наближа училището, 

виждам табела „Внимание - училище! На-
мали скоростта"!

  
Срещат се двама пияни. Единият пита:
- Еееййй, ззннаййшшш ллии ккколккуу 

ее ччъссъъ?
- Ъъ - хъъъ.
- Бблъггуудърряя.

  
Двама алпинисти изкачват планина. 

Стигат до половината и единият (заек-
ващ) казва:

- З-з-з...

Виц в снимка

В тъмна улица се 

разминават двама.

- Господине, да сте виждал 

наоколо полицай? - пита 

единият.

- Не, не съм - отговаря 

другият.

- Добре тогава, сваляйте 

палтото и часовника!

  
Две кучета си говорят и едното пита:
- Абе, знаеш ли какво е условен ре-

флекс?
Другото отговаря:
- Да бе, като светне една лампа, и един 

идиот идва да ми носи храна.

  
- Купете този прекрасен букет за жена 

си!
- Не съм женен.
- Тогава за любимата!
- Нямам любима.
- Купете го тогава от радост, че сте си 

осигурили толкова безгрижен живот!

  
Блондинка си влиза в колата и започва 

да крещи в ужас и да вика за помощ. Наб-
лизо стоял полицай и отишъл да види как-
во става и я попитал:

- Какво става, госпожо!
- Ами откраднаха ми волана, лоста, кор-

милото, всичко!
След което полицаят отвърнал:
- Ами, госпожо, ако отидете на предната 

седалка, всичко ще си дойде на мястото.

  
- Тате, дай пет лева.
- К`ви четири лева? Аз три нямам, ти два 

ми искаш. На ти един, раздели го със сес-
тра си и ми върни 50 стотинки ресто.

  
Малко момиче пише писмо на Дядо Ко-

леда:
„Скъпи, Дядо Коледа, моля те да ми до-

несеш сестричка.“
Дядо Коледа й изпратил отговор:
- „Няма проблеми, момичето ми. Само 

ми прати майка си!“

  
Двама борци пътуват по магистралата. 

Единият казва:
- А, ето я табелата. Завий сега надясно!
- Ааа, аз вече на табели не вярвам! - от-

говорил другият борец - Вчера гледам на 
една табела пише „Жени". Влизам, гледам, 
а то... тоалетна!

  
Лъвът, царят на животните, викнал 

всички животни и им казал:
- Имам една лоша и една добра новина. 

Коя искате да чуете първо?
- Добрата! - викнали всички животни.
- В гората дойде един влак, пълен с пре-

зервативи.
- А лошата?
- Оня тъпанар заекът ги разтоварил с 

вилата...

  
Двама абсолютно пияни мъже седят на 

улицата. Срещу тях се задава полицай.
- Пешо, гледай, гледай! - сочи единият - 

Този е обратен...
- Ти пък как разбра?
- Ами гледай колко красиви жени има 

по улицата.
- Да, пълно е с тях.
- А тоя ще се лепне за нас сега...



17 - 23 февруари 2021 г. 43

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
17 - 23 февруари 2021 г.

ОВЕН
Период за професионални из-
яви, за пътувания, погрижете 
се и за здравето си. Така ще да-
дете възможност на другите от 
семейството да се погрижат за 

дома. Ангажирани сте с парични въпроси. Свър-
шете важното и неотложното до обяд. Внимавай-
те за пропуски, докато бързате да свършите не-
щата на професионалния фронт. Трябва да бъдете 
изключително внимателни с работата си. Не се 
чувствайте обезсърчени, тъй като животът може 
да ви подхвърли няколко добри възможности.

РАК
Бизнесмените не трябва да 
сключват сделки прибързано. 
Времето е благоприятно, ако 
търсите някаква несериозна 
връзка. Бъдете особено внима-

телни, ако сте зад волана сутринта. С желание и 
любов ще се отдадете на работата си и за някои 
това означава да изживеят емоции, които ще ги 
правят щастливи. Амбициите ви са осъществими, 
но трябва сериозна работа. Периодът е особено 
подходящ за творчески занимания, както и да се 
погрижите за сериозно за здравето си.

ВЕЗНИ
Периодът ще е подходящ за из-
яви в професионален план и за 
бизнес заниманията ви. Вие не 
можете да спестявате, имате ли 
пари, харчите. Дни за изпълне-

ние на ежедневните ви рутинни ангажименти и за 
полагане на грижи за здравето. Обърнете внима-
ние на семейството си и на хората, с които живеете. 
Вашата сексуална чувственост и засилена емоцио-
налност може да прерасне в конфликт с любимия 
човек, подходящи са нови ангажименти и делови 
отношения.

КОЗИРОГ
Препоръчва се да бъдете вни-
мателни, когато се занимавате 
с финансови въпроси. Възмож-
но е да има разправии за някои 
семейни активи. Избягвайте 

всякакви дискусии относно наследствено или дру-
го семейно имущество, иначе може да възникне 
спор. Старайте се да не допускате дребни пробле-
ми между вас и членовете на вашето семейство. 
Като цяло може да се радвате на добро здраве. Но 
трябва да избягвате прекаляването с работата и да 
се опитвате да живеете без стрес.

ТЕЛЕЦ
Не се поддавайте на мързела. 
Трябва да поддържате баланс 
между разходите и приходите 
си, за да избегнете евентуална 
криза в бъдеще. Ако планира-

те да инвестирате, уверете се, че сте проверили 
отново всички възможности или може да загуби-
те добра сума пари. Имате и нужда от почивка, 
затова не се преуморявайте.Може би прекалено 
много се раздавате в работата си. Чувството за по-
зитивност ще надделее в работата ви. Радостни 
новини, свързани с дома, децата и семейството.

ЛЪВ
Имате сили и сте изпълнени с 
желание за работа, но сте пре-
уморени и сякаш сте готови да 
се откажете от възможността 
да спечелите добри пари. До-

бри новини, свързани с по-младите членове на 
семейството, ще зарадват всички. Бъдете дипло-
матични и тактични. Благоприятните планетарни 
влияния могат да ви държат енергични, като ви 
помагат да се представяте ефективно. Може би е 
подходящият момент да задействате нови страте-
гии за увеличаване на приходите си.

СКОРПИОН
Планетите ще се движат във 
ваша полза. Въпреки това може 
да се сблъскате с някои ограни-
чения в началото. Сред трудно-
стите може да откриете добри 

възможности за печалба. Някои страхове, неси-
гурност или недоволства могат да се появят око-
ло средата на периода. Това, с което определено 
ще се сблъскате, е повтаряне на ситуации и кори-
гиране на грешки и пропуски, било от колегите, 
било от вашите. Не се учудвайте, ако имате пови-
шен апетит и изразена нужда от сладкиши и захар.

ВОДОЛЕЙ
Възможно е да преживеете ин-
цидент поради вашето невни-
мание. Затова бъдете пред-
пазливи, докато шофирате, 
работите или се отдавате на ка-

квато и да е физическа активност. Бъдете отговор-
ни към своите постъпки. Едва ли нещо би наруши-
ло душевното ви равновесие, което е достатъчно 
условие за спокоен разговор със семейството и 
преодоляване на съществуващите разногласия.От-
делете време за интелектуалните си необходимо-
сти. Всичко се оправя, но се налага да дадете пари.

БЛИЗНАЦИ
Периодът е благоприятен за 
реализация на финансови 
цели, но има и предупредител-
ни знаци за неуспех. Движете 
се повече и общувайте актив-

но с околните, но не през цялото време. Всъщност 
около средата на периода може да се сблъскате 
с предизвикателства на работното място. Вашето 
търпение и способността ви да се контролирате 
ще бъдат подложени на тест. Трябва да сте моти-
вирани, тъй като самомотивацията е единствени-
ят начин да преминете успешно изпитанията.

ДЕВА
Хубаво е да поддържате сър-
дечни отношения с колегите 
и бизнес партньорите си. Това 
може да ги накара да ви помог-
нат, а също и да споделят по-

лезна информация с вас. В някои моменти може 
да откриете, че шефът ви е твърде властен. Бъде-
те дипломатични, не влизайте в спорове. Може 
да възникнат някои незначителни здравословни 
проблеми. Така че трябва да се грижите добре за 
здравето си. Периодът е доста благоприятен за ре-
ализиране на поставените пред вас цели.

СТРЕЛЕЦ
Периодът обещава да бъде 
просто забележителен. Дело-
вите ви дни ще започнат актив-
но и в условията на повишено 
внимание поради засилената 

конкуренция в службата и деловите среди. Дните 
ви ще са хубави и защото сте сред хората, които 
обичате. Благоприятен период за реализация на 
парични цели. Удобен и за активен труд, и за физи-
ческо натоварване. Бъдете искрени с партньорите 
си и не се опитвайте да им отнемете личната тери-
тория. Бъдете дипломатични и тактични.

РИБИ
Професионална изразност, де-
лови контакти, преговори за 
нови професионални ангажи-
менти или за смяна на работа-
та. Ще се чувствате добре. За да 

се радвате на добро здраве, стремете се към уме-
реност в поведението си и поддържайте баланс. 
Периодът ще е благоприятен да подобрите отно-
шенията си с близък човек, на носи изпитания и 
предизвикателства. Опитайте се да имате пред-
варителен план за действие. На работното място 
може да се създаде бъркотия, ако не сте точни.

https://www.brookhavenmarket.com/
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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 A OTR DRYVAN, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Само за най-опит-
ните с чисто досие водачи. Специално отноше-
ние и най-добро заплащане (до70ц/миля или до 
350/ден).За диспечер с 20г. опит в транспорта.
Каране-по договаряне! 7734128280 №18384
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
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 транспорт-
на компания търси шофьор със CDL. Заплащане 
според опита . За информация търсете Зори 
224-659-2356. №18357

Chicago + suburbs
CDL КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Транспортна ком-
пания набира Drivers and Owner Operators. Леки 
товари, отстъпки на горивото, ремаркета, ифта, 
пермити. Коректно отношение и 24/7 Диспеч. 
Midwest loads, дълги дистанции в 48 щата. Всеки 
уикенд в къщи. Direct Deposit всеки петък. 1099 
Tax, Safety Bonus, PrePass 5082926787 №18433
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся сериозен 
и отговорен CDL CLASS A ОТR DRIVER. Mostly 
Midwest, Expedited Loads / Hot Shots! Clean 
Driving Record!Минимум 2 Години опит. 2012 
Volvo 13 speeds Manual DRY VAN 1099 позиция 
Заплащане 25% За повече информация на тел: 
(847) 807-5331 8478075331 №18434
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Търсим шофьор за 
регионална работа до 200 мили. Всяка вечер у 
дома. $250 на ден. Тел: 708-831-8432 №18438
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся dispatcher с 
опит за работа с dry van. Не звънете ако не сте в 
САЩ. 8476680373 №18439
ШОФЬОРИ, OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания 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 подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не отгово-
рим. №18420

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

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

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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

DETEGLEDACHKA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Tursq jena za 14 
mesechno dete za part time. 7737578980 №18424

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

ШОФЬОР - КНИЖЕН ЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Търсим шофьор с 
клас А за pick up and delivery. 2016 Фрейтлаинер 
глайдер с книжен лог бук и dry van. Плащаме 
всички мили, екстра стопове, престой, бонус за 
чиста дот проверка. Заплащане на 1099 с ди-
ректен 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

РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A шо-
фьор $275 per day or 30% load rate.Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18413

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
ПОМОШНИК-ГОТВАЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Тър-
ся помошник-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 CLASS A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 1 годинa опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.65-$0.70 cpm! 
7736036413 №18376

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

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

ШОФЬОРИ, OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. №18421

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

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A- Транспортна компания 
търси да назначи шофьори с ми-
нимум 2 години опит. Автоматик 
камиони с АPU. Заплащане според 
опита- $0.60-$0.70 cpm! 7736036413 
№18426
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ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Мал-
ка транспортна компания търси 
диспечер за Expedite Loads. Опи-
тът не е задължително условие. За 
повече информация 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 

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

МЕХАНИК , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Shop in 
Bensenville търси да назнаци меха-
ници с опит и без опит на пълен ра-
ботен 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 помо-
щици и механици (с опит и без опит) 
добро заблащане за повече инфор-
мация се обадете на 312-735-2532 
3127352532 №18349

ШОФЬОРИ, OWNER OP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете съобщение, ако не 
отговорим. №18343

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

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 информа-
ция звъннете на 224-595-9093. №18330
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 товар 
който се прави почти през ден.За повече инфор-
мация 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 ком-
пание набира контрактори за съвместна работа. 
Предлагаме работа за пикап- деливери в райо-
ни предпочитани от контракторяа , фюел карта 
и помощ с подновяване на лицензи и други не-
обходими документи. За повече информация се 
обадете на 224-659-2356 търсете 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 фирма 
търси да назначи майстор за лепене на плочки. 
Кандидата трябва да има поне 5 години опит в 
областта, както и собствена кола. За въпроси и 
повече информация 224-435-8800 и 773-656-
1757. Добро заплащане 2244358800 №18326
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
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
CDL CLASS A 350$, 
Цена US$ 350.00, Зипкод 60007, Търся шофьор 
с много желание за работа. Амазон акаунт леки 
товари hook and drop. 350$ на ден Работи се пре-
димно 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 на-
бира шофьори със CDL за long distance, regional, 
local и drop and hook товари , заплащане на 
пълни празни мили 0.60$ . Предлагаме ками-
они Volvo 2021 I-Shift , за повече информация 
офис в Schaumburg : Иван Стоянов 727-488-7987 
№18211
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно 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 транспорт-
на компания предлага работа за CDL class A шо-
фьор и собственици на камиони! Midwest loads. 
Всеки уикенд в къщи. За повече информация се 
обадете на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим шофьо-
ри за pick up и delivery от понеделник до петък 
регионално midwest (no east coast). Заплащане 
$1500/седмица -$300/ден ( до 2000 мили ). Tel 
847 640 8171 №18174
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver za 
Volvo truck s I shift. Dobro zaplashtane i dobri mili. 
Garantiram $1,800 per week! Shte bydite dovolni 
ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 Evgeni 
2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s 
opit i chist record. Plashtam $0.62 na milya, kato 
za 7 dena garantiram $1,800 salary. Korektno i 
profesionalano otnoshenie. 2246591690 №18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, го-
лямата кабина с APU, $0.60/миля. Отлична ра-
ботна среда с човешко отношение. 7737421235 
№18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , 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.Пишете на 
имейл slavtchokerelski@gmail.com или звънете 
на тел.2243108907-Слави. 2243108907 №17943

ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспорт-
на 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! * На-
маления 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 $3 на миля. Компанията предоставя 
Fuel карти с големи отстъпки- 40-80 цента на 
галон, 10% диспеч. Заплащане всяка седмица. 
Моля обадете се на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 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.Перфектни 
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 ком-
пания 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 подробности - тел 847-571-
0945. Mоля, oставете съобщение, ако не отгово-
рим. №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 пред-
почитаме на шофьорa може и Delivery . За кон-
такти : 773-747-0875 7737470875 №18309

SOMEWHERE ELSE
O/O NEEDED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Owner-operators 
needed..No charge for Insurance,Plates,ELD,Prepa
ss,Parking,Ifta & Trailer.Call 18443494349. №18429

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
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся работа като 
детегледачка от месец март 2021г. Живея в 
Mount Prospect. Телефон за връзка: 630 670 6610. 
№18436
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 замест-
вам в почивните дни.Имам опит и препоръки.
Намирам се в Mount Prospect.Тел.за връзка 224-
425-6746 №17703

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, опит над 8год.
(Чикаго) диспечер търси работа от България 
dryvan, reefer, � at , HZ call, sms, voice:5618770865 
№18430

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
FOR RENT, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60004, Две спални 
,баня.В DOWNTOWN ARLINGTON HEIGHTS,IL.
След усновен ремонт. Училища с всок реитинг. 
2247952829 №18435
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$1,250.00, Зипкод 60025, FOR 
RENT REMODELED 1 BEDROOM ARLINGTON 
HEIGHTS. HEAT/COOKING GAS INCLUDED. 
FEATURES: TERRACE, ONE ASSIGNED AND ONE 
UNASSIGNED PARKING, 3RD FLOOR, STORAGE, 
CONCRETE BUILDING. CLOSE TO MARIANOS AND 
DOWNTOWN. 3124511561 №18382
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УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 0, Зипкод 60007, Разноо-
бразна и атрактивна украса за пар-
тита, включваща арки и фигури с 
балони, фон с воали и хартиени цве-
тя, украса за сладък бар, обличане 
и декорация на столове и маси,мн.
др. Услугите ни са съобразени с ва-
шите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №18217

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент в 
чисто нова сграда в Проспект Хайтс. 
Всичко в жилището е абсолютно 
ново и модерно. Има басейн и фит-
нес. Голям балкон, 3ти етаж. В на-
ема влизат отоплението и газта за 
готвене. Само ток се плаща допъл-
нително. Близо до плаза с магазини 
и ресторант/бар. Жилището е гото-
во за нанасяне веднага. За инфор-
мация обадете се на 2248291787 
2248291787 №17912

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 обзаведе-
на стая под наем в двустаен апартамент в Лом-
бард.. $550 на месец. Тел.312-799-1138 №18370
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 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 кварти-
ранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, пералня и cyшилня) 
Близo дo Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa 
$460. За OTR шофьори цeнa $390. Депозит за 
един месец. 8472223412 №18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено 
отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен под. 
Огледални гардеробни врати. Басейн/фитнес 
в комплекса. 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 самос-
тоятелен 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 повечето 
време. За повече информация позвънете на 630 
301 9985 6303019985 №17918
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 2 bath 
apartament pod naem v arlington heights. 
Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собстве-
ни парко места, камина и тераса, близо до мага-
зини 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 оста-
налите квартиранти..В апартамента има перал-
ня и сушилня.В наема е включено всичко-ток, 
газ ,вода,интернет,пералня.Намира се в Elmood 
parк..Наемът е $500 7733879465 №17838

SOMEWHERE ELSE

ПОД НАЕМ В КВЕБЕК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, Едностаен апартамент, 
след основен ремонт, в дуплекс в гр. Квебек с 
цел туризъм. 75$/нощувка. Напълно 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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

МЪЖ,ЖЕНА И ДЕТЕ, 
Цена US$ 800.00, Зипкод 60007, Търсим да се 
приютим под наем до около 800$ , семейство 
сме с дете на 2 години. Изпратете имейл ако 
някой може да предложи нещо 8478487161 
№18437

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 съжител-
лство 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 вашето 
вложение. Ползи и видове възможности за ин-
вестиция. За повече имформация и въпроси 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 нега-
тивни филми в дигитални снимки, JPEG формат. 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални снимки преди на станат неизползва-
еми. 630-456-1366 №18381

ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски курс(no 
trucks,no CDL).най-добри цены и отлични резул-
тати. 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 ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация 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

GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в 
дома си в Ho� man Estate Предлагам домашно 
приготвена храна, игри и забавления. Намирам 
се в близост до кръстовището на улиците Golf i 
Higgins Тел: 2246591156 №18169

АТЛАНТА

УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18318

НЮ ЙОРК

УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18319

SOMEWHERE ELSE

НОВИ АВТОЧАСТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1359, Нови авточасти на 
ниски цени. Ново зареждане на бутони ел стък-
ла, ремонтни комплекти за стъклоподемници, 
водачи и ролки. Копчета и щипки за калници и 
брони и тапицерия. Аксесоари. Онлайн магазин 
www.aliansbg.com/automall 879606998 №18425

УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички ус-
луги, свързани с КАТ, София, България: издаване 
на шофьорски книжки, регистрация на автомо-
били, обжалване на наказания и безплатна ин-
формация за всичко. Сайт: https://kat-bg.com/ 
359888080845 №18322

COAST TO COAST

TAX PREPARATION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, STAYKOV CPA PLLC. 
Obadete ni se dnes za danaci, shte vi napravim 
danacite evtino, barzo i tochno! 847-316-0205 ili 
online at www.staykovcpa.com №18428

КУПУВАМ 

Chicago + suburbs

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2017 Х1 XDRIVE28I, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Про-
дава се Бмв х1 2017 г на 31000 мили 
колата е без инциденти и проблеми 
чист карфакс с нови гуми в гаран-
ция! 7736573380 №18432

VOLVO, REEFER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Продавам VOLVO - 
2011, Volvo: VOLVO - 2014; Reefer - 2008. . За пове-
че подробности - тел 847-571-0945. Mоля, oста-
вете съобщение, ако не отговорим. 8475710945 
№18423

05 ВОЛВО СЛЕД РЕМОНТ, 
Цена US$19,900.00, Зипкод 60007, Продава 2005 
Волво на изплащане за owner-operator без лих-
ва.Ново турбо,скорости и king pins-2020.Осно-
вен ремонт-2018 на 180000 след ремонта.Пер-
фектно състояние.кара се от локален. 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 елек-
тронен логбук) идеално техническо състояние, 
готов за работа. Цена $12,000. Тел.: 602 632 6445 
№18295

COAST TO COAST

VOLVO, REEFER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Про-
давам VOLVO - 2011, Volvo: VOLVO 
- 2014; Reefer - 2008. . За повече под-
робности - тел 847-571-0945. Mоля, 
oставете съобщение, ако не отгово-
рим. 8475710945 №18422

SOMEWHERE ELSE

PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641
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Ябълките се обелват и нарязват на 
дребно Поръсват се с две супени 
лъжици захар и разбъркват.

Брашното се смесва със студено мас-

ло и останалата част от захарта. Добавя 
се ванилова захар и с вилица се смачк-
ва, докато стане на едри трохи.

Ябълките се слагат в малка тавичка с 
размер 18х10 см. Върху тях се разпре-
делят трохите от масло и брашно.

Крамбълът се пече във фурна на 180 
градуса за 45-60 мин.

След изваждане се от фурната се 
поднася топъл с топка сладолед, но 
може да се сервира и охладен.

Нарязваме телешкото филе на 
тънки стекчета и поръсваме с 
черен пипер на вкус. Сгорещя-

ваме зехтин и запържваме и от двете 
страни до златисто за 5-6 мин. Отна-
чало пържим на по-силен огън, след 
което намаляваме котлона на по-ниска 
степен.

Нарязваме гъбите на филийки, а ос-
таналите зеленчуци – на тънки ивич-
ки. Пържим гъбите в зехтин, като пе-
риодично разбъркваме. Поръсваме с 
черен пипер и сол на вкус, добавяме 
клонка розмарин.

След като се позапържат, поливаме с 
готовия сос „Демиглас“ и поръсваме с 
черен пипер и сол на вкус.

Когато сместа заври, прехвърляме 
месото и задушаваме за 1-2 мин.

В зехтин запържваме нарязаните на 
ивички моркови и чушки, 
посоляваме и поръсва-
ме с черен пипер на вкус. 
След 1-2 мин. добавяме и 
останалите зеленчуци.

Сотираме за няколко 
минути и след като са на-
пълно готови, поръсваме 
с наситнен копър. Подна-
сяме телешкия стек със 
сотирани зеленчуци от-
страни. Поливаме със 
соса и сервираме.

Продукти
»  4 ябълки
»  100 г масло
»  100 г брашно
»  100 г захар
»  1 ч.л. ванилова захар

Да ви е сладко!  

Продукти
»  800 г телешко месо бон филе
»  200-250 г микс от горски гъби
»  3-4 пресни печурки
»  1 морков
»  1 тиквичка
»  ½ прясна зелена чушка
»  ½ прясна червена чушка
»  1 стрък селъри
»  250 мл готов сос „Демиглас“ 

или 1 кубче телешки бульон
»  5-6 стръка пресен копър
»  клонка розмарин
»  сол и черен пипер на вкус
»  зехтин за пържене

Телешко с гъби и сотирани 
зеленчуци

Ябълков крамбъл

https://www.serdikabg.com
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Отговор на кръстословицата

ВОДОРАВНО: Антилопа, Авитаминоза* Тапир, Жител, Камъш* Дог, Гарга, Салон, 
Риба* Кич, Злина, Кефир* Еснаф, Оле, Фея, Дама* Икрам, Еквадор, Дакар* Ало, Лик, 
Солун, Помада* Минос, Люк, Лазарет* Лок (Джон), Турел, Висон* Док, Седеф, Зидар, 
Юра* Рамос (Серхио), Нега, Анит, Драм* Араб, Мегават, АЕГ* Каракас, Номер, Де-
кало* Надал (Рафаел), Тит, Тиранин* Гел, Режим, Демон* Рам, Метох, Лимон* Базел, 
„Нана”, Анев (Кирил), Виги* Етаж, Каракал, Далас* Атропин, Хелер, Газела* Дивак, 
Май, Дож, Рен* Екс, Сабат, Везба* „Сид”, Казус, Дарба, Зид* Ствол, Тар, Догма, Кака* 
Бор, Зебра, САЩ* Дериват, Гофри, Белило* Мач, Лотария, Бонитет* Сутерен, Ласка, 
Самара 
ОТВЕСНО: Индоксил, Ода, Афера, Текст, Ему* Гинко, Комар, Лазер, СИВ, Рат* Кит, 
Чар, Коран, Метод, Добиче* Лаг, Фалит, Сакар, Лапис, Лов* Топаз, Минус, Бадем, Жи-
вак, „Рале”* Пирло (Андреа), Корен, Сажен, Набат, Тон* Наргиле, Седем, Литак, Ка-
зан* Анекс, Леген, Монах, Тур, Гал* Паж, Вол, Фагот, Харем, Зора* Вис, Салют, Амид, 
Алан, Дефис* Битак, Дук, Завет, Лакей, Добряк* Телефон, Винар, Динар, Вагри* Ка-
лофер, Лидит, Темел, Дерма* Ния, Пасат, Димов (Димитър), Гозба, Бос* „Мик”, Дозор, 
Аерон, Дажба, Сена* Нар, Даман, Декан, ВАЗ, Калим* Коми, Акар, Юрган, Килер, За-
щита* Зъб, Мадейра, Лив (Егон), Галеник, Лер* Каша, Арат, Амвон, НИСАН, Дакота* 

ВЪЛНИ

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени 
клетки. Напълнете всяка клетка с уникални цифри, 
като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче 
трябва да съдържа номер 1, клетката с 2 квадрат-
чета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 
1 до 5, и т.н. Тези числа могат да се появят в произ-
волен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ 
ред или колона, поне 
толкова квадратчета 
трябва да ги разде-
лят. Например, ако се 
появят две 3 в една и 
съща колона, те тряб-
ва да бъдат разделе-
ни поне от три други 
квадратчета, които не 
съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните 
точки, така че да формирате една един-
ствена затворена линия без пресича-
ния или разклонения. Номерата между 
точките показват точно колко чертички 
трябва да има около съответното квад-
ратче.

СУДОКУ

ОТГОВОР

ОТГОВОР

ОТГОВОР

http://bg-voice.com/
http://bg-voice.com/
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М
истична, тайнствена и мо-
гъща – Родопа е планина, 
богата на кристално чист 
въздух, девствена при-
рода и удивителни при-

родни феномени. В планината на Орфей 
за гостоприемството няма сезон. И лято-
то, и зимата изкушават с многобройните 
възможности за активен отдих и туризъм. 
Може да се докоснете до ревниво пазени-
те от планината тайни, избирайки някой 
от историческите паметници - древната 
крепост „Свети Врач“ или тракийския не-
кропол до „Света Елена“.

Село Стойките се намира в Централни-
те Родопи. Както при повечето средноро-
допски села, така и за това има запазени 
предания, които обясняват началната му 
история с помохамеданчването. Тогава 
подгонени от населението люде дошли и 
се заселили за пръв път в тези краища и 
основали селото. Преданията разказват, 
че когато спряло помохамеданчването 
около 1705-1720 г., българите християни 
решили да се заселят на едно място,

за да могат 
да си съградят черква

и да подобрят бита си.
Втората причина за заселването на 

Стойките била чумната епидемия през 
1828-1834 г. Населението имало доста-
тъчно опит за опазване от нея и още след 
първите признаци хващало горите.

Годините минавали в мирен труд и гри-
жи за прехрана. Селото, макар и разде-
лено на махали, растяло. През 1867 г. то 
имало повече от сто къщи.

По това време започнало да се говори 
за построяването на училище. През про-
летта на 1870 г. мъжете от селото се съ-
брали на Кущинаровата ливада, там, къ-
дето сега се намират черквата, старото 
училище и хорището. Мястото било ши-
роко и не толкова стръмно,

пък и слънцето 
го греело почти цял ден

което било подходящо за такъв строеж. 
Собственикът се съгласил да отдели от 
долния край една част за училището. Ра-
ботата била подхваната веднага. Всичко 
се извършвало безплатно от цялото село. 
В продължение на няколко месеца учи-
лището било построено - едноетажно, с 
две стаи, коридор и избено помещение 
за дърва. То било открито от първия учи-
тел Стою Калайджиев от с. Широка лъка и 
приютило 120 деца.

След построяването на училището 
стойченци започнали да мислят за стро-
еж на черква. Първенците на селото се 
събрали, за да обсъдят строежа на черк-
вата и къде да бъде тя. Всеки посочвал 
място, така че да е близо до махалата му. 
Най-богатият и влиятелен човек в селото 
бил Коляджика. Той мълчаливо изслушал 
изказванията на другите и накрая отся-
къл: „От мен имате местото, хиляда гроша 
и дар за майсторите.“

Това било ултимативно изказване на 
първенеца в селото, но представителите 
на другите махали не се съгласили. Стиг-
нало се до компромисен вариант място-

то да е до училището, където започнали 
да копаят.

Разрешение за строеж издействал пло-
вдивският владика Панарет, при кого-
то били изпратени двама пратеници. Ос-
новният камък бил положен през 1874 г. 
от митрополит Панарет. Идването на вла-
диката било голямо събитие. Той бил по-
срещнат на Ешеи кулак от стойченци и 
бил придружаван от турски жандарми на-
чело с полицейски пристав.

През 1876 г. черквата била издигна-
та до прозорците, след което строежът 
бил спрян за няколко години заради Ап-
рилското въстание и Освободителната 
война. Довършена била след Освобож-
дението и осветена на 5 юни 1881 г. от 
левкийския епископ Гервасий.

В архитектурно отношение черквата

е една от най-хубавите 
в Средните Родопи

Камбаната била закачена на два дърве-
ни стълба в двора на училището. Звукът 
от нея се губел между стените на черква-
та и училището и не стигал до махалите. 
През 1900 г. църковното настоятелство 
взело съгласието на общинския съвет и 
решило да построи камбанария. Хубава-
та й постройка се извисила до североиз-
точния ъгъл на черквата.

Много скоро се ражда и идеята за ос-
новаване на читалище. На 26 октомври 
1903 г. се свикало общоселско събрание 
и се решило да се основе читалище, което 
да се нарече „Пробуда". На долния етаж на 
училището се съхранявали

десетина 
общообразователни 
книжки

които се раздавали на членовете на чита-
лището. Те били закупени с членски внос, 
който бил по 10-20 стотинки месечно.

За съживяване културната дейност 
младите ръководители на читалището 
решили да дадат представление. Изви-
кали на помощ „театрални“ сили от Ши-
рока лъка. Какво било първото предста-
вление, каква пиеса е играна - няма точни 

сведения, но осветената с две-три газени 
лампи училищна стая била изпълнена с 
любопитна публика.

Свършили войните, през време на кои-
то културният живот в селото замрял. 
Трима младежи решили да дадат пред-
ставление през коледната ваканция на 
1921 г. в полза на читалището. Условията 

от първото представление не били про-
менени с нищо. Пиесата имала за цел да 
развесели публиката и не се избирала по 
художествените си качества. За всеобща 
изненада, стаята се оказала тясна да по-
бере зрителите. Успехът бил неочакван и 
той окуражил младежите, които подгот-
вили още една комедийка.

Попитали един родопчанин кое обича 
повече - пушката или гайдата. Той отгово-
рил: „Пушката е за душманина, а гайдата 
за приятели. Едното иска патрон, а друго-
то песен.“

Родопските хора са тежки и бавни, та-
кива са и песните им. „Бела съм, бела, 
юначе“ е

песен, превърнала се 
в химн на Родопите

Известната българска песен „Излел е 
Делю хайдутин“, изпята от Стефка Съботи-
нова и изпратена в Космоса, също е ро-
допска.

Покрай общото характерно за българ-
ския фолклор, родопският фолклор има 
своята оригиналност, което го отличава 
от останалото народно творчество. Пла-
нината, тежките времена, трудолюбието, 
обичта към рода и семейството са основ-
ните мотиви и движещи сили в занаятите, 
музиката, облеклото, празниците, архи-
тектурата и битието на родопчанина.

В някои от махалите на Стой-
ките са запазени старинни 
къщи с оригинална родопска 
архитектура.

Жителите на Стойките се 
препитават чрез развитието 
на туризма, земеделие и жи-
вотновъдство. Те са усмихнати 
хора. Какъвто и да е животът 
им, рядко ще ги видите угри-
жени задълго. Жизнеността им 
сякаш черпи енергия от плани-
ната. У всеки от тях, без значе-
ние от възрастта му, се стаява 
тихата мъдрост на стария пла-
нинец.

Стойките: Тихата мъдрост 
на стария планинец
XРодопчани са усмихнати хора - какъвто и да е 

животът им, рядко ще ги видите угрижени задълго

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

В землището на селото през 1961 г. е 
открит медал от Първите олимпийски 
игри в Атина през 1896 г. Според исто-
рици този бронзов медал принадлежи 
на местен жител - известен непобедим 
борец в Родопа планина. Борецът бил 
овчар и във всички битки по съборите 
в района оставал непобедим. Има до-
казателства, че по времето на олимпи-
адата е бил в Гърция. Според учените 
именно Георги Капушев е първият бъл-
гарин, участвал на олимпиада, и пър-
вият български олимпийски шампион.

Медала го намерили на една поля-
на деца и е поставен в нумизматична 
сбирка наред със стари грошове, гръц-
ки и турски монети в училището, но 

външни хора, които посетили селото, 
посъветвали местните власти да го да-
дат в София, за да се установи какъв е. 
Бил изпратен чрез централата на МОК 
във Виена във фабриката производи-
тел, където установили, че става дума 
за оригинален бронзов медал от олим-
пиадата в Атина през 1896 г.

Медалът е върнат в селото и малко 
след това мистериозно изчезнал. Сле-
дите му се губят и до днес. Това твър-
ди 69-годишният Васил Капушев от с. 
Стойките, който е племенник на носи-
теля на бронзовия медал. По профе-
сия строителен техник, той е и автор 
на 5 книги, една от които е историята 
на рода му.

Първият българин, участвал 
на олимпиада, бил овчар
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В 
последните дни Япония, коя-
то обикновено е символ на 
благоприличие, дисциплина 
и позитивизъм, стана сцена 
на скандал, който отекна в це-

лия свят. Страната на изгряващото слън-
це геройски се справи с последиците от 
отменените в последния момент Олим-
пийски игри в Токио миналата година 
заради пандемията от коронавирус. И 
докато сега ги подготвя наново, стис-
кайки палци да не се стигне до второ от-
лагане, президентът на организацион-
ния комитет по провеждането на Игрите 
Йоширо Мори подаде оставка. Причи-
ната – сексистки коментари, направени 
публично от 83-годишния шеф по адрес 
на жените преди седмица. Истината оба-
че е, че това не е първият случай на по-
добни изказвания. Мори има богата ис-
тория от гафове и сексистки забележки, 
които помрачават кратката му кариера 
като министър-председател на Япония в 
периода 2000-2001 г., разказва Investor.

Преди време Йоширо Мори заяви, 
че последната му обществена служба 
в Япония ще доведе до успешното осъ-
ществяване на летните Олимпийски 
игри в Токио. Но той беше принуден да 
се оттегли само месеци преди началото 
на Игрите, след като

предизвика буря 
от критики

 посочвайки, че жените говорят твърде 
много.

„Ако увеличим броя на жените, чле-
нове на комитета, трябва да се уверим, 
че времето за изказването им е ограни-

чено, тъй като те имат проблеми с при-
ключването, което е досадно“, заяви 
Мори преди седмица. „Имаме около се-

дем жени в организационния комитет, 
но всяка осъзнава своето място“, допъл-
ва той.

Забележките му предизвикаха гневни 
коментари в социалните медии, което 
доведе до извънредна пресконферен-
ция на 4 февруари. На нея Мори първо 
заяви, че коментарите му са „неподхо-
дящи“ и противоречат на олимпийския 
дух, след което добави, че не смята, че 
трябва да се тревожи за броя на жените 
на високопоставени позиции.

„Напоследък не слушам толкова мно-
го жени, така че не знам“, изтъква Мори, 
попитан от журналист дали има основа-
ние да прави подобни забележки.

Страстен състеза-
тел по ръгби и при-
върженик на универ-
ситетските спортни 
отбори, Мори сравнява 
играта с връзката си с 
коалиционното прави-
телство, което той ръ-
ководи като премиер 
преди 20 години. „При 
играта на ръгби един 
човек не става звезда, а 
играе за всички и всич-
ки играят за един“, под-
чертава той.

Но краткото му упра-
вление като министър-
председател е белязано 
от поредица от гафо-
ве. Докато играе голф, 
Мори научава за ин-
цидент с американска 
подводница и потопе-
на от нея японска рибо-
ловна лодка. Той обаче 
остава на игрището въ-
преки

жертвите от 
японска страна

като събитието поставя начало на ди-
пломатическа криза с най-важния съюз-
ник на островната държава.

Мори, който е родом от Северозапад-

на Япония, става министър-председател 
през 2000 г., след като неговият пред-
шественик Кейдзо Обучи умира заради 
фатален инсулт същата година.

Малко по-късно Мори коментира 
„Компютърен проблем 2000 г.“, извес-
тен в САЩ по това време, като посочва 
за американците, че „когато има прекъс-
ване на електричеството, убийците ви-
наги излизат навън. Такъв тип общество 
са те“.

След като става премиер, Мори поч-
ти веднага започва да губи доверието 
на хората, като в рамките на година рей-
тингът му пада до едноцифрени стойно-
сти.

Все пак Мори остава в политиката до 
2012 г., работейки по дипломатическа-
та линия Япония-Русия. Той помага на 
страната да спечели домакинство за 
световното първенство по ръгби през 
2019 г. и за Олимпийските игри в Токио 
година след това.

Гафовете обаче продължават.
„Не бих нарекъл жени, които ня-

мат дори едно дете, егоисти, но е мал-
ко странно, че трябва да бъдат подкре-
пяни с парите на данъкоплатците, след 
като се радват на свободата си“, заявява 
Мори през 2003 г., две години след като 
се оттегля като премиер на Япония.

През 2014 г., когато е назначен за ръ-
ководител на организационния комитет 
на летните Игри в Токио

Мори предизвика 
възмущение

като изтъква, че скейтърът Мао Асада 
има навика „винаги да пада в най-кри-
тичния момент“.

Мори е женен за Киеко, с която се за-
познава, докато са студенти в токийския 
университет „Уаседа“. На 4 февруари той 
посочва, че съпругата му и неговата дъ-
щеря са му се скарали заради сексистки-
те забележки по адрес на жените.

Понякога „Жените говорят 
много“ струва скъпо
XНепремерените изказвания на подалия  

оставка шеф на Игрите в Токио не са от вчера

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

Русия 4¢

8¢
мобилни

Израел 2¢

4¢
мобилни

Украйна15¢

13¢
мобилниЛитва 6¢

9¢
мобилни

Klausau.com

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

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

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

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

само за 5 цента на минута 
(стационарни)

и 9 цента на минута
(мобилни)

Говорете 
с България

www.klausau.com
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З
емята - нашият единствен дом 
- е колкото познат, толкова и 
непознат. На нашата планета 
съществуват места, които на-
подобяват с климата и при-

родните си особености пейзаж от друга 
планета. Но интересно е и нещо друго - 
въпреки невероятния технически про-
грес на човечеството, все още същест-
вуват природни процеси, толкова редки 
и дори загадъчни, че дори най-големите 
научни експерти все още не са се произ-
несли окончателно за тях.

Ето няколко интересни факти за ано-
малиите по света, които все още не са 
обяснени от науката.

Водата, която не замръзва
В Китай има река с водопад, който не 

замръзва през зимата дори при минус 
30 градуса по Целзий. Затова пък в сре-
дата на лятото потокът по необясними 
причини започва да застива.

Долината на 
падащите птици

Тя се намира в планините в индийския 
щат Асама. Всеки август посред нощ от 
небето започват да падат птици. При 
това те са в безпомощно състояние и 
дори не се опитват да излетят, когато ги 
вземеш в ръка. Това е феномен, на кой-
то учените нямат отговор. Хората, живе-
ещи там, се радват на лесния улов в про-
дължение на стотици години. Те смятат, 
че по този начин боговете им се отпла-
щат за това, че са праведни. В продълже-
ние на много поколения няма регистри-
ран случай на престъпление в долината 
– нито убийство, нито кражба, нито пре-
любодейство. Според легендата, ако 
само един човек извърши престъпле-
ние там, нощта на падащите птици ще се 
превърне в спомен.

Борът на 150 млн. години
Вулеми е доисторическо борово рас-

тение, а самият факт на съществуване-
то му дълго време е държавна тайна на 
Австралия. Това е бор, чиято възраст 
се определя на около 150 млн. г. Когато 
стигнаха до заключението, че праисто-
рическото съкровище може да изчезне, 
австралийското правителство органи-
зира продажбата на разсад.

Спорите на Кано

Те са оживели микроорганизми, които 
открива в парче кехлибар микробиоло-
гът Раул Кано. Удивителното е, че те са 
попаднали в смолата преди 25 млн. г.

Долината на смъртта 
в Якутия

Доината на смъртта е ненормална 
зона в Якутия. Намира се близо до река 
Вилюй, в квартал Мирни. Това място има 
своя легенда и много мистериозни слу-
хове, които циркулират сред местните 
жители. Според легендата в тази зона 
са погребани мистични предмети, из-
работени от метал под формата на сво-
еобразни котли. Под земята има някол-
ко стаи със странен дизайн, а над земята 
може да се види малка арка. В тези стаи 
винаги е топло, дори когато на повърх-
ността има тежки якутски студове. Спо-
ред легендата и многобройните слухове 
това място убива всички живи същества, 
които попадат там.

Дросолидес

Дросолидес в превод от гръцки озна-
чава „капчици влага“. Така се нарича яв-
ление, което редовно се наблюдава на 
крайбрежието на остров Крит в средата 
на лятото, обикновено в сутрешните ча-
сове, когато във въздуха се кондензират 
капчици мъгла.

Леденият водоем 
в Казахстан

В сърцето на Казахстан, в областта 
Талдигорган, съществува съвсем мъни-
чък водоем, който не пресъхва и в най-
горещите дни от лятото, а водата в него 
остава ледена. 

То е без риба, няма дори водорасли. 
Точни изследвания на водоема не са на-
правени, защото водолазите, дори с пъ-
лен запас от въздух, започват да се за-
дъхват и чувстват странно само след три 
минути престой в него.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Долината на падащите 
птици и други аномалии
XВ Китай водопад не замръзва през зимата дори при минус 30 градуса
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Данъкоплатците навсякъде по 
света отделят значителни суми 
за военните. А те от своя стра-
на ги използват за закупуване 
на скъпо оборудване и разби-

ра се – за експерименти. Много от тях са 
помогнали във военно и в мирно време, 
дали са своя принос за спасяването на 
човешки животи и развитието на техно-
логиите. Но има и такива, които излизат 
извън всякакви рамки и могат смело да 
бъдат записани в графата на най-шанта-
вите военни опити.

Ето няколко от тях, издирени от сайта 
wired.com и обобщени от „Обекти“.:

Прилепи 
с бомби

Към края на Втората световна война 
американските ВВС търсели най-ефек-
тивния начин да сринат японските гра-
дове със земята. Един ден никому неиз-
вестен зъболекар се свързал с Белия дом 
и предложил необичайна схема: да се 
връзват малки запалителни устройства 
за телата на прилепи, после животните 
да се товарят в аеродинамични клетки с 
формата на бомби и да се пускат над це-
левите градове.

Според плана милионите прилепи 
трябвало да се освобождават от клетки-
те в края на падането и да се насочват 
инстинктивно към таваните и складо-
вете на фабриките. Там пренасяните от 
тях бомби щели да избухнат и да разру-
шат сградите. В началото на 40-те години 
наистина бил направен подобен експе-
римент, който обаче се провалил злове-
що, защото въоръжените до зъби летящи 
мишки подпалили една от базите на щат-
ските ВВС в Карлсбад, Ню Мексико.

След инцидента проектът не бил за-
крит, а прехвърлен на флота, който про-
дължил опитите още година. През това 
време военните успешно използвали 
летящите си камикадзета над специал-
но построен в пустините на Юта фалшив 
японски град. Крилатият флот обаче така 
и не стигнал до Страната на изгряващо-
то слънце.

Ядрена бомба 
в джоба

При избухването на ядрена бойна гла-
ва всеки войник с малко чувство за са-
мосъхранение предпочита да се намира 
поне на няколко десетки километра раз-
стояние, най-добре в сигурно и защите-
но място като някой танк. Не и амери-
канските бойни единици по времето на 
Студената война. Тези луди глави били 
готови да вземат участие в „ръкопашни“ 

ядрени схватки с помощта на преносими 
оръдия и бомби.

През 60-те години американската ар-
мия била събрала над 2000 оръдия, пред-
назначени за изстрелването на малки яд-
рени бойни глави, чийто максимален 
обхват бил едва 5 км. Армията драснала 
клечката на един от тези фойерверки в 
пустинята Невада през лятото на 1962 г. 
под наблюдението на главния прокурор 
на държавата Робърт Ф. Кенеди – братът 
на Джон. Взривът избухнал на малко по-
вече от 2 км от мястото на изстрелване и 
станал последната надземна ядрена екс-
плозия, проведена от САЩ.

Лепкави 
пушки

Пръскането на воините на джихада с 
лепкава каша не прилича на много инте-
лигентен план, но армията на САЩ не се 
гнуси и от такива идеи. Американците на-
истина обмисляли варианта да използват 
пушки, пълни с лепкав полимер, срещу 
вражеските войски. Фирмата Adherent 
Technologies дори получи награда за раз-
работката на полимер, който може да 

спира движението на коли и танкове, без 
при това да наранява пътниците.

Лепкавите пушки всъщност са хуман-
ното решение за нов тип война. Амери-
канското правителство има интерес да 
ограничи цивилните жертви до мини-
мум, защото всеки път, когато невинен 
човек умре под откосите им, междуна-
родната обстановка се нажежава.

Няколко такива разработки вече съ-
ществуват – някои части са екипирани 
с изключително ярки лазерни „фенери“, 
които служат за предупреждение или 
заслепяване на противника. Има и дале-
кобойни акустични съоръжения, нещо 
като звукови оръдия, които се използват 
за издаването на устни предупреждения 
или оглушаване на близките врагове.

Екстрасенски 
отряд

През 1981 г. терористи, преоблечени 
като водопроводчици, отвличат амери-
канския генерал Джеймс Дозиър от дома 
му в италианския град Верона. През пър-
вите дни на опитите да го намери итали-
анското правителство отказва да сътруд-

ничи на САЩ. Отчаяните американски 
военни се хванали за последната слам-
ка – обърнали се към екстрасенсите от 
програмата Grill Flame за оценка на хора 
със свръхестествени способности, които 
да събират надеждна разузнавателна ин-
формация.

Един от екстрасенсите заявил, че гене-
ралът е задържан в тухлена сграда с чер-
вен покрив. Друг негов „колега“ предпо-
ложил, че става въпрос за къща в малкия 
северен град Падуа. Няколко дни по-къс-
но италиански отряд за бързо реагиране 
спасил Дозиър от място, което отговаря-
ло напълно на описанието.

Десетки учени и частни фирми про-
веждат експерименти с екстрасенси. Из-
следователи на фирмата Boeing напри-
мер накарали през 60-те години група 
доброволци да контролират генератор 
на случайни числа само със силата на ми-
сълта си. Изходът бил успешен, но само 
в някои от случаите. Несигурността на 
резултатите е причината свръхестестве-
ното още да не е на щат в световните въ-
оръжени сили.

Котешки 
очи

Изследователи от щатския флот опит-
ват да разработят хапче, което да поз-
воли на войниците да виждат в тъмното 
или поне да разчитат инфрачервени сиг-
нали с тайни съобщения.

Някои животни като котките имат в 
очите си пигменти, които им позволя-
ват да виждат на определени дължини 
на светлинните вълни, различни от тези 
на видимата светлина. Човешката ретина 
обаче обикновено не произвежда тези 
молекули.

За да снабдят хората с котешки очи, 
учени дали на отряд войници химикал, 
подобен на витамин А, с надеждата, че 
ще помогне на организма им да произве-
де пигмента за нощно виждане. Според 
неофициални данни резултатите резул-
татите били много обнадеждаващи.

Топ 5: Най-шантавите 
военни експерименти
XИдеите са били в името на успеха, но крайният резултат не е за похвали

1

2 3
4

5
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Астрономи изследваха най-далечния обект в 
Слънчевата система и определиха негови-
те характеристики.

Скалистият обект „FarFarOut“ (ФарФарАут - Да-
лечеДалече) беше открит през 2018 г. на разстоя-
ние около 132 астрономически единици от Слън-
цето. Той получи временно име 2018 AG37, но 
истинското предстои да бъде обявено.

Той е с диаметър около 400 км, което е в долна-
та част на скалата за планети джуджета.

„FarFarOut вероятно е запратен в Слънчевата 
система, като се е доближил прекалено близо до 
Нептун в далечното минало. Той вероятно пак ще 
взаимодейства с Нептун.

Наблюдения показват, че е на разстояние 101 
астрономически единици - 101 пъти колкото раз-
стоянието от Земята до Слънцето.

Двама британски учени съобщиха, че са от-
крили водна пара, изпускана от атмосфе-
рата на Марс, което подсилва хипотезата за 

възможното съществуване в миналото на форми 
на живот на Червената планета.

Широко разпространено е мнението, че Марс 
е притежавал големи запаси от течна вода и че 
на повърхността му е имало езера и реки. Понас-
тоящем цялата вода на планетата е скована в ле-
дените шапки на планетата или под грунта й. Но 
според ново проучване част от тази вода все още 
се изпарява под формата на водород, изпускан от 
марсианската атмосфера.

Откритието е било направено с помощта на ус-
тройство, монтирано върху сондата „ЕкзоМарс“ 
на Европейската космическа агенция и на руско-
то космическо ведомство.

Лолита на Григор Димитров 
гледа годежни пръстени

Дъщерята на Коби Брайънт 
ще става модел
Скоро се навърши една година от 

трагичната смърт на Коби Брайънт, 
13-годишната му дъщеря Джиана и 

още седем души. Стана ясно, че пилотът 
на хеликоптера, с който загина баскет-
болната звезда, е навлязъл в облаци, без 
да има право на подобна маневра.

Дни преди годишнината от катастро-
фата, Наталия Брайънт навърши 18 г. 
Младото момиче е решена да продължи 
своя път, защото има какво да покаже на 
света. Наталия ще бъде под светлините 
на прожекторите, но не в света на спор-
та, а в модата.

18-годишната дъщеря на Коби ще се 
занимава професионално с мода. Ната-
лия вече е подписала първия си договор, 
а новината съобщи самата тя, споделяй-
ки, че от съвсем малка е мечтаела да бъде 
модел.

Меган Маркъл и принц Хари 
чакат второ бебе

FarFarOut пратен от Нептун 
в Слънчевата система

На Марс откриха  
водна пара

Лолита Османова е неотлъчно до 
Григор Димитров в Мелбърн. Рус-
кинята стоя две седмици сама в хо-

телската стая, без да може да го докосне, 
но сега се радва на романтични разходки 
с него в почивките между тренировките.

Освен да се разхожда из австралий-
ския град, Османова обновява профили-
те си в социалните мрежи. В един от тях 
тя сподели снимки на топ 5 лъскави го-
дежни пръстена, които известни кралски 
особи са получавали през годините. Дни 
преди Свети Валентин, това няма как да 
не бъде подразбрано от феновете като 
знак, че красавицата иска да намекне 
нещо на Димитров.

Дали българинът ще изненада любима-
та си за 14 февруари, предстои да разбе-
рем съвсем скоро.

Арчи Харисън-Маунтбатън Уинд-
зор ще става батко! Меган Мар-
къл и принц Хари обявиха навръх 

Деня на влюбените – Свети Валентин, 
че очакват второто си дете. Херцогиня-
та на Съсекс е бременна отново, след 
като миналото лято разкри, че е прежи-
вяла съкрушителен спонтанен аборт.

Херцозите на Съсекс обявиха в соци-
алните медии, че са в щастливо очак-
ване, с думите: „Можем да потвърдим, 
че Арчи ще става батко“. Меган и Хари 
пуснаха своя романтична черно-бяла 
снимка, на която принцът седи на тре-
вата под голямо дърво, а Меган лежи с 
глава в скута му и е допряла нежно ръ-
ката си върху заобления си корем. „Хер-
цогът и херцогинята на Съсекс са щаст-
ливи да обявят, че очакват второто си 
дете“, се казва в официалното изявле-
ние.
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Кост от крава от седми век, намерена в Южна 
Чехия, доказва, че най-старата писменост, 
използвана от древните славяни, са герман-

ските руни.
Досега се смяташе, че глаголицата, създадена 

от свети Кирил през девети век, е най-древната 
славянска азбука. Костта е парче от ребро, наме-
рена през 2017 г.

„Това е най-старият надпис, намиран сред сла-
вяните“, каза Иржи Махачек. Учените са направи-
ли генетични тестове и радиовъглеродно датира-
не на костта. Така са установили, че тя е от VII в.

Азбуката от Футарк е 24 знака. На костта са из-
писани последните седем. Възможно е първона-
чално на нея да е била цялата азбука и това да 
не е било някакво съобщение, а педагогическо 
средство.

Най-отровният октопод в света вече е в 
Пловдив. Срещу отровата му няма антидот. 
Той се казва Окти и идва от Индонезия. В 

музея могат да се видят и някои от най-отровните 
риби на планетата

Той е най-опасното и най-отровното животно 
на планетата. Само с едно ухапване може да осво-
боди отрова, достатъчна да убие до 25 души.

Отровата му е стотици пъти по-силна от циани-
да и ако човек бъде ухапан, фаталният край може 
да настъпи в рамките на половин час.

Името му идва от сините пръстени, около 50 на 
брой, които покриват тялото му и могат да се ви-
дят точно преди да атакува. Напада изключител-
но рядко.

Октоподът се храни със скариди и други рако-
образни. Живее само около година и половина.

Арест за Брус Спрингстийн, 
карал пиян джипа си

Риана спира модната марка 
„Фенти“

Кост доказа древността 
на азбуката на славяните

Най-отровният октопод 
в света е в Пловдив

Легендарният музикант Брус Спринг-
стийн е бил арестуван за шофиране в 
нетрезво състояние преди близо три 

месеца в национален парк в Ню Джърси, 
което накара производителите на „Джип“ 
да спрат реклама с негово участие, показа-
на на Супербоул.

Спрингстийн е бил задържан на 14 но-
ември миналата година в парк с ограничен 
достъп в родния му щат Ню Джърси.

71-годишният Брус e обвинен в шофира-
не под въздействието на алкохол, безраз-
съдно шофиране и консумация на алкохол 
в затворена зона. Музикантът е сътрудни-
чил в процеса.

Новината за ареста на Брус идва след 
скорошната му изява на церемонията по 
встъпване в длъжност на президента Джо 
Байдън, на която изпълни „Land of Hope 
and Dreams“.

Мишел Обама стартира 
детско предаване
Бившата първа дама на САЩ обяви 

в социалните мрежи, че е подписа-
ла договор с Net¦ix за излъчване-

то на детско кулинарно шоу, озаглавено 
Wa§es + Mochi. Обама ще продуцира и 
ще води предаването, чиято премиерна 
дата е на 16 март.

Според официалното съобщение, пре-
даването ще следва куклите Бисквитко 
и Мочи, които тръгват на световни ку-
линарни мисии, пътуват до кухни, рес-
торанти, ферми и домове по целия свят, 
готвят по рецепти с ежедневни съставки, 
като на помощ идват професионални и 
хоби готвачи, деца и известни личности. 
Мишел ще влезе в ролята на собственик 
на супермаркет, който ще помага на кук-
лите по време на тяхното пътешествие.

Собственикът на „Луи Вюитон“ и 
певицата Риана се договориха да 
прекъснат дейността на модната 

марка „Фенти“ по-малко от две години 
след създаването й.

Дейността на марката ще бъде замра-
зена, докато не се подобрят условията. 
Това е много рядък неуспех за групиров-
ката за луксозни стоки, която се справя 
с кризата заради пандемията много по-
добре от съперниците си.

Това е едва вторият лейбъл, създаден 
от групировката в условията на пови-
шен интерес към луксозни стоки с под-
крепата на знаменитости.

Причините за паузата в дейността на 
„Фенти“ не се посочват. След голямото 
откриване и дебютната колекция изяви-
те на марката бяха скромни, без серио-
зен маркетинг, дори и преди пандемия-
та.
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Кийт Ърбан винаги ще бъде най-го-
лемият фен на Никол Кидман. След 
като актрисата получи номинации 

за „Златен глобус“ и „Наградата на гил-
дията на актьорите“, съпругът й искаше 
да покаже на целия свят колко се гордее 
с нея. Кидман попадна в категорията за 
най-добра актриса в минисериал за ро-
лята си в The Undoing на HBO. Там тя си 
партнира с Хю Грант, който е обвинен в 
убийството на жена. През целия сериал 
Никол се опитва да докаже невинността 
му и да разбере кой е истинският убиец.

Никол и Кийт винаги успяват да под-
крепят любимия си в най-важните му 
дни. Двамата често присъстват на кон-
церти или филмови премиери заедно. 
Освен това те се грижат по невероятен 
начин за двете си деца.

Известният американски джаз-
композитор Чик Кърия почина 
от рядко онкологично заболя-

ване на 79-годишна възраст.
„Искам да благодаря на всички, кои-

то по време на моето пътуване помог-
наха да се поддържа ярко запален 
огънят на музиката“, гласи съобщение 
на 23-кратния носител на наградата 
„Грами“, оставено малко преди смър-
тта му.

Според Кърия светът не само че се 
нуждае от повече артисти, но „това 
просто е много забавно“.

Подобно на бегач, който обича да 
бяга просто защото така се чувства 
добре, обичам да свиря на пиано, за-
щото се чувствам добре, каза минала-
та година Кърия.

Музикантът заедно с Хърби Ханкок 
и Кийт Джарет се превърнаха в най-
влиятелните пианисти на ХХ век.

Почина джаз музикантът  
Чик Кърия

Никол Кидман и Кийт Ърбан: 
Любов, напук на всичко

Клоуи Грейс Морец призна за „доста не-
здравословната си връзка с храната“. 
24-годишната актриса опитала да се под-

държа във форма, което не довело до очаква-
ните резултати.

Като тийнейджърка Клои се опитвала да 
създаде калориен дефицит, но „никога не се 
чувствала удовлетворена“, докато не осъзнала 
едно просто нещо.

„Нещо, което научих, е внимателното хране-
не. Яжте каквото искате, но го правете разум-
но, споделя звездата. - Израснах и започнах да 
ям здравословна храна. Освен това пия алко-
хол само през почивните дни.“

В самоизолация не спряла да яде пържено 
пиле. Цели две седмици всеки ден изяждала 
по два пържени пилешки сандвича. „Превър-
нах се в малък демон и си помислих: Аз не съм 
добре“.

Голяма раковина, „пренебрегвана“ в музей в 
продължение на десетилетия, вече се смята 
за най-стария известен инструмент по рода 

си, който все още работи, произвеждайки дълбок, 
плачевен звук, като сирена от далечно минало.

Раковината е намерена преди десетилетия при 
разкопки на пещера с праисторически рисунки 
във френските Пиренеи. Преди за най-древен се 
смяташе музикален инструмент от раковина на 
около 6000 години, открит в Сирия.

Първоначално е предположено, че тя е служи-
ла като церемониална чаша за пиене. Видоизме-
нена е преди хилядолетия, за да служи като духов 
музикален инструмент. Имало е опасения прос-
вирването на 31-сантиметровия рог от раковина 
да го повреди, но това не се случва.

Археолози вярват, че са открили откъде про-
изхожда Стоунхендж, след като се натъкна-
ха на останките от древен каменен кръг в 

Уелс.
Възможно е каменните блокове от него да са 

били взети и да е построен наново стотици годи-
ни по-късно в Англия.

Стоунхендж е един от най-известните и зага-
дъчни британски паметници. Той привлича ту-
ристи от цял свят. Мнозина търсят духовни връз-
ки с миналото, но точното му предназначение не 
е известно.

Археолози определиха през 2015 г., че моно-
литите са от каменоломна на западния бряг на 
Уелс. Сега специалистите твърдят, че някои от тях 
първоначално са използвани за още по-стар мо-
нумент в Уелс. Те са открили значителни прилики 
между Стоунхендж и уелския обект.

Древна раковина свири 
мелодия след 18 000 г.

Стоунхендж е изграден 
първо в Уелс

Клоуи Морец имала  
хранителни проблеми
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Меган Маркъл спечели огромна победа 
срещу издателя на британски таблоид, 
който публикува част от лично писмо, из-

пратено до баща й Томас Маркъл.
На 11 февруари съдия във Върховен съд на 

Обединеното кралство отсъди в полза на хер-
цогинята на Съсекс по иска й срещу Associated 
Newspapers за злоупотреба с лична информация.

Причината е публикуваното писмо от 2018 г. в 
The Mail on Sunday. Съдията казва, че Маркъл е 
имала разумни очаквания, че писмото ще оста-
не лично. Статиите във вестника обаче пречат на 
това разумно очакване.

Победата е най-голямата за Меган и Хари, кои-
то водят няколко битки с британската преса. Вся-
какви приходи от делата им ще бъдат дарени на 
благотворителна организация за борба с тормо-
за.

30-годишната тенисистка и съпругът й Дей-
вид Лий очакват първото си дете. През юни 
трябва да се роди дъщеря им, а щастли-

вата новина беше обявена от бъдещите родители в 
Instagram.

Возняцки публикува няколко бебешки предмета 
и снимка от сонограмата, а Лий сподели снимка със 
съпругата си, която държи табела пред корема си, на 
която е изписано „Момиченцето ни идва през юни 
2021“.

Возняцки и Лий се ожениха през 2019 г., Серина Уи-
лямс им беше кума. През декември 2019 г. тенисист-
ката спря с професионалната си кариера, за да се фо-
кусира върху семейството си.

Тенисистката иска да се занимава и с повишаване-
то на осведомеността относно ревматоидния артрит. 
Такава диагноза й бе поставена през 2018 г.

Меган Маркъл победи 
британски таблоид

Шая Лебьоф отрича 
обвинение в сектормоз
Шая Лебьоф отрича всяко едно 

обвинение, направено от 
бившата му приятелка FKA 

Twigs.
Талия Барнет подаде иск през де-

кември, твърдейки, че актьорът я е 
наранявал сексуално и психически, 
както и че умишлено й е предал вене-
рическа болест. 32-годишната изпъл-
нителка също така описва няколко 
случая на физическо насилие.

Адвокатите на Лебьоф твърдят, че 
клиентът им отрича всичко, за което 
се говори в съдебните документи.

Адвокатите на актьора отричат и че 
певицата е претърпяла някакви щети 
или наранявания от Лебьоф и казват, 
че претенциите й за сексуално наси-
лие трябва да бъдат отхвърлени, тъй 
като нито едно от тези предполагаеми 
действия не е било осъществено без 
съгласието и на двамата.

Швейцарски биолози установиха, че жен-
ските жирафи, които прекарват много 
време със свои посестрими, живеят по-

дълго от самотните.
Групите на жирафите са динамични и се про-

менят през деня. Възрастните женски обаче под-
държат специфично приятелство в дългосрочен 
план. То им помага да оцеляват.

Освен бракониерството основната причина 
за смъртност при женските жирафи са болести-
те, стресът и недохранването. Социалните връз-
ки подобряват ефикасността при намирането на 
храна и помагат за справяне със съперничество-
то, избягването на хищници, риска от болести и 
психосоциологическия стрес, обясняват учените.

Мъжките жирафи обаче не се сприятеляват. Те 
са самотници, които обикалят в търсене на жен-
ски.

Дойде една добра вест - човек може да си пие 
виното вкъщи и да получава пари за това. 
Винарската компания „Хън уайнс“ си търси 

дегустатор. Той не само ще получава 200 британ-
ски лири, но ще може да се радва и на безплатен 
целогодишен запас от напитките на марката, до-
ставен директно в дома му.

Компанията държи да пробие на пазара, като 
доставя вино в кенчета. Но също така възнамеря-
ва да узнае мнението на обикновения потребител 
и поради тази причина си търси платен дегуста-
тор.

Вината на бранда са произведени в Южна Аф-
рика, а кенчето е изцяло рециклируемо. Кандида-
тите за дегустатори въобще не е необходимо да 
имат професионален опит, а просто трябва да са 
истински любители на виното.

Мъжките жирафи  
са самотници

Плащат ви, за да си 
пиете виното вкъщи

Каролине Возняцки 
е бременна с 
първото си дете
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П
ътуването винаги зарежда – 
на море, на планина, с при-
ятели или сами, то е всичко, 
за което понякога мечтаем. 
Особено сега, когато панде-

мията от коронавирус ни държи прину-

дително застопорени за по-дълго вре-
ме.

И ако за повечето хора пътуването е 
свързано и със сметки за разходи, има 
хора, които планират смело, без да ми-
слят за това. Те взимат частни самолети, 

обичат да карат ски през лятото и да се 
пекат на плажа през зимата.

През миналата година богаташите ле-
тяха още за Лондон, Париж, Венеция и 
други популярни международни дести-
нации. Тази година обаче има промяна в 

търсенето, казва за Business Insider Ме-
ган Уулф, главен оперативен директор 
на Flexjet.

Ето и част от най-популярни дестина-
ции, към които богатите хора от САЩ се 
насочват тази зима:

Натам, където 
пътуват 
богатите
XТе обикалят света. Но пандемията 

промени навиците им

Това е една от най-по-
пулярните дестинации 
според четирима от 
операторите на част-
ни самолети - Jet Linx, 
Flexjet, FXAIR и Silver Air 
Private Jets, пише pro£t.
bg. Колорадо осигуря-
ва целогодишна въз-
можност за туризъм, но 
през зимните месеци за 
предпочитане са Аспен 
и Ийгъл.

Лас Вегас е най-пред-
почитаната дестинация 
в щата Невада. Хазарт-
ната столица се намира 
само на 45 минути по-
лет от Лос Анджелис. От 
Вегас пък може да се от-
правите към Долината 
на смъртта в Калифор-
ния или Гранд Каньон в 
Аризона.

Сан Диего и Палм 
Спрингс са най-извест-
ните и предпочитани 
места за посещения 
от богатите хора, каз-
ват от Flexjet. Сериозен 
ръст на пътуванията с 
частни самолети се от-
читат още към Монта-
на и Джорджия.

Част от богаташите се отправят още по на юг. В Мек-
сико те предпочитат Пуерто Валярта, Канкун, Кабо 
Сан Лукас, Лос Кабос и други, казват от Silver Air 
Private Jets и Flexjet. Мексико към момента не из-
исква отрицателен тест за COVID-19 при влизане в 
страната.

От Flexjet казват, че имат ръст в полетите до Насау 
и Бахамите, докато от Magellan Jets очакват сериоз-
ни раздвижвания към Доминиканската република и 
островите Търкс и Кайкос, които обаче изискват да 
имате отрицателни тестове за COVID-19.

Хавайските острови започнаха повторно да 
приемат туристи от октомври. Данни на FXAIR, 
Magellan Jets и Silver Air Private Jets сочат, че три 
са предпочитаните летища, за да насладите на 
слънчевите лъчи в Хавай. Това са Кахулуи, Хоно-
лулу и Кона.

Палм Бийч и Нейпълс 
са любимите дестина-
ции във Флорида, кога-
то става въпрос за по-
заможните хора. Смята 
се, че маршрутът от Ню 
Йорк до Палм Бийч е 
една от най-натоваре-
ните в небето през сту-
дените месеци на годи-
ната.

ФЛОРИДАКОЛОРАДО

МЕКСИКО КАРИБИТЕ

ХАВАЙ

НЕВАДА КАЛИФОРНИЯ
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