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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Последния месец все по-ожесточено се 
води някакъв безсмислен фейсбук спор 
около името, таланта и постиженията на 
Мария Бакалова – актрисата, изиграла дъ-
щерята на Борат в продължението на ед-
ноименния филм. Първо някакъв неин 
учител, професор бил, в някакъв софий-
ски театър нещо правел, обясни как Ба-
калова леко ку...еела и затова получила 
ролята. После половината държава напи-
са статус, появиха се още нейни учители 
по сутрешните блокове, показваха сним-
ки и разказваха мили спомени за нея. Сега 
пък Копринка Червенкова също се изказа 
по темата. По думите й за Мария Бакалова 
би било по-достойно да отиде да се събле-
че за някое списание, отколкото да участ-
ва в тази „помия“, защото става въпрос за 
скандално бездарие. „Това не е филм. Това 
са някакви неграмотно направени скечо-
ве, които са лошо вързани - много лошо“, 
обяснява тя. Червенкова е завършила в 
Москва и от 1975 г. работи във в. „Култура“ 
и дълги години беше негов главен редак-
тор, т.е. десетилетия тя оглавява офици-
алната културна критика в страната. Във 
времето преди социалните мрежи там се 
случваха погромите срещу „лошото“ изку-
ство. Аз лично съм изненадан от мнението 
на Червенкова, в чиято работа през годи-
ните съм срещал предимно адекватни на 
времето си тези, дори и леко клонящи към 
онази историческа епоха, в която е прека-
рала най-много от живота си. Но мнение-
то й за „Борат 2“ ме изненада, определяй-
ки го като „скандално бездарие“. Не съм 
най-големият фен на поредицата, първа-
та част даже не помня дали догледах. Вто-
рата обаче ме изненада приятно – беше 
смешна, открехна завесата на много про-
блеми в американското общество и лице-
мерието спрямо жените. Но дали филмът 
се е харесал на мен, на вас или на Червен-
кова – няма особено значение. Изкуството 
трябва да създава дебат, понякога то шо-
кира, понякога използва гротеска за свои-
те цели, но добро изкуство, което оставя 
следи и променя обществата, провокира 
разговор. Филмът в САЩ повлия на прези-
дентските избори, завърши образа на Руди 
Джулиани като изкуфял идиот и сексист и 
допълни този на Доналд Тръмп. Филмът 
провокира реакция и донякъде обществе-
на промяна. В България обаче спорът е на 
ниво махленска свада на тема колко к...ва е 
Мария Бакалова. А това е ОТВРАТИТЕЛНО. 
Когато не се харесват действията на една 
жена и тя е млада, красива и секси, това 
веднага е определението, което й се ле-
пва. Особено когато липсват други доводи.

Аз не я познавах преди участието й в 
този филм, не сме трупали пясъчни кофич-
ки в Морската в Бургас, нито сме ходили на 
„Индуекса“ в „Меден рудник“ (където явно 
е израснала). Но участието й в „Борат 2“ е 
забележително – тя печели кастинг сред 
600 актриси от цял свят. А впечатляващото 
всъщност е как тя успява да остане в този 
образ в продължение на часове. В пове-

чето филми се правят дубли на отделните 
сцени, в които актьорите влизат в ролята 
за няколко минути и после пак. Бакалова 
го прави в продължение на часове, а Саша 
Барън Коен – в продължение на дни. Това 
е гениално, независимо дали крайният ре-
зултат ви допада лично на вас или не. И за-
това са всички тези номинации и награди 
за Бакалова, Коен и филма.

Но всъщност темата с тези мнения ме 
провокира още веднъж да се замисля 
дали правото на всеки да има мнение и да 
го изразява свободно в социалните мре-
жи е важно. Откакто го има Фейсбук, все-
ки си мисли явно, че мнението му е важно. 
BREAKING NEWS – не, не е. В социалните 
мрежи се навъдиха всякакви експерти – от 
футбол, до американска политика и виру-
сология. Какво мислите за Тръмп, Байдън, 
вируса, ваксините няма никакво значение, 
ама никакво. Важните мнения са на екс-
пертите. Дори мнението на доц. Мангъров 
е важно, въпреки че времето и фактите за 
пандемията отхвърлят неговите тези. Чо-
векът има опит и експертиза в тази област, 
затова и неговото мнение е важно. Ваше-
то – не. И е наистина по-добре човек да си 
замълчи, преди да изпляска някоя тъпотия 
във Фейсбук.

Копринка Червенкова някога е била 
смятана за експерт, за кинокритик, вероят-
но е имала силата да решава кое да бъде 
пускано и кое не. Ето защо нейното мнение 
всъщност заслужава коментар. През март 
2021 г. обаче Червенкова е просто истори-
ческа справка в родната културна история. 
Но в световната – тя дори не е бележка под 
чертата, отбелязана със звездичка *. Ни-
кой, никога не я е чувал извън пределите 
на България. За света обаче младата актри-
са в Бургас винаги ще бъде наричана „но-
минираната за „Златен глобус“ и „Оскар“ 
(след 15 март) Мария Бакалова“. А след 25 
април вероятно и „носителката на „Оскар“ 
Мария Бакалова“. Това остава завинаги. 
Още по-специално е, че тя ще бъде пър-
вата и засега единствена българка с таки-
ва номинации и награди. А Бакалова вече 
спечели един куп статуетки, включително 
и тази на критиците – определяна за най-
трудната награда в Холивуд, и победи ле-
генди като Глен Клоуз и Оливия Колман. 
Вероятно й е през точно онази окърваве-
на работа, показана във филма и възмути-
ла толкова много български критици, дали 
ще получи тяхното одобрение. Важно е да 
вземе „Оскар“-а, а след 9 години отразява-
не на тези награди смело мога да заявя, че 
моето мнение е важно по тази тема и Ма-
рия Бакалова ще го направи. А какво ми-
слите за Мария Бакалова вие – всъщност 
няма никакво значение, дори да сте Коп-
ринка Червенкова.

Бъдете здрави!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Какво мислите за Мария 
Бакалова – няма значение

https://www.globalbash.com
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Б
ългария е на прага на нови 
мерки срещу разпростране-
нието на коронавируса. Това 
се случва на фона на значите-
лен ръст на заболяемостта от 

коронавирус на двуседмична база в поч-
ти цялата страна.

Заради усложняващата се ситуация 
здравният министър Костадин Ангелов 
прекрати предизборната си кампания 
като кандидат-депутат и се върна на ра-
бота като министър. От Министерския 
съвет съобщиха, че това се случва по 
разпореждане на премиера Бойко Бори-
сов, защото здравният министър тряб-
ва да се „заеме изцяло със справянето с 
пандемията“.

„Трябва да уверим българското об-
щество, че наблюдаваме ситуацията 24 
часа в денонощието, защото пандемия-
та в света върви на пълни обороти. Из-
борите идват и си отиват, но животът и 
здравето в момента са основната зада-
ча. Затова няма да се поколебаем да на-
ложим отново по-строги мерки, колкото 
и да страдат финансите и икономиката“, 
коментира премиерът по време на ра-
ботно съвещание във вторник.

От пресцентъра на Министерство на 
здравеопазването отказаха да коменти-
рат какви мерки и откога ще се въведат. 
Според запознати най-вероятно ще се 
пристъпи към „затваряне или

частично затваряне
на страната“ в края на седмицата.

Обсъжданите ограничения на работ-
ните срещи в последните два дни са но-
сене на маски на открито, ограничения 
за посещения на моловете и фитнесите, 
онлайн обучение, ограничения за прис-

тигащите от региони, където коронави-
русът е с голямо разпространение, и др.

Здравният министър Ангелов съобщи, 
че е написал на ръководителите на реги-
оналните здравни инспекции в страната, 
че им дава право да налагат ограниче-
ния по свое усмотрение. Пред журнали-
сти той прочете свой пост във Вайбър до 
директорите. В него се казва, че те могат 
да затварят молове, заведения, фитнеси, 
училища и всичко, което е необходимо, 
а той ще ги подкрепи. Според Ангелов 
обаче не трябва да се бърза, 

а да се взимат добре 
обмислени решения. 

Той обобщи, че няма мерки, които не 
биха били въведени при нужда.

Където има области с висока заболя-
емост, ще насочваме повече ваксини, 
за да придобива населението по-голя-
мо ниво на имунитет, каза още здравни-
ят министър. Той допълни, че в изпълне-
ние на това решение в област Кюстендил 
работят три мобилни екипа за ваксина-
ция. Ситуацията в страната е сериозна, 
но под контрол“, каза Ангелов. Според 
него изборите ще се проведат на насро-
чената от президента дата.

България на прага на нови 
мерки срещу COVID-19
XРегионалните здравни служби ще решават 

сами дали да затварят училища и бизнеси

http://imgtrucking.com
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Б
ългария е на първо място 
в класацията на страните с 
най-високо ниво на престъ-
пления, насилие или ванда-
лизъм в целия Европейски 

съюз. Това показват данните от ново 
изследване на Евростат. Според него 
20,2% от хората в България съобщават 
за престъпления, насилие или вандали-
зъм в района, в който живеят.

Най-ниско е нивото на престъпления 
и вандализъм в Хърватия - 2,7%.

Една от най-честите форми на наси-
лие в България е домашното насилие. 
Преди дни излезе друга мрачна статис-
тика, според която 19 жени са изгуби-
ли живота си от домашно насилие през 
2020 г. Имало е и случаи на пострадали 
деца. Това припомни пред БНР адвокат 
Биляна Лавчева, председател на фонда-

ция „АМЕ". През изминалата година ор-
ганизацията е била потърсена от над

200 жени с такъв проблем
В началото на 2021 г. бяха предложе-

ни промени в Закона за защита от до-
машно насилие. Те са свързани със сро-
ковете, както и с криминализирането 
на повечето опасни деяния. Предложе-
но е създаването на регистри на жерт-
ви и насилници.

Лавчева призна, че е тревожен и ръс-
тът на насилие над деца. „В България 
имаме закон срещу тези прояви, но 
нямаме страх от този закон“, подчерта 
експертът. И напомни, че когато се дис-
кутира по темата, не бива да се омало-
важава психическият тормоз, който не 
е по-малко опасен.

От фондацията продължават рабо-

тата по изграждане и обзавеждане на 
защитено жилище за жертви от наси-
лие. Организират се и благотворител-
ни прояви за събиране на средства за 
него.

През 2019 г. 11% от населението на 
27-те държави - членки на ЕС, са съоб-
щили, че са изправени пред проблем с 
престъпността, насилието или ванда-
лизма в техния местен район. Този дял 
намалява всяка година от своя връх 
през 2013 г. (14,1%). Както може да се 
очаква, хората, живеещи в градовете, 
съобщават за тези проблеми над три 
пъти по-често от хората в селските ра-
йони през 2019 г. (21,3% срещу 6,9%).

Фокусирайки се върху състоянието 
на бедността, 13,4% от хората в риск 
от бедност в ЕС съобщават за появата 
на престъпления, насилие или ванда-
лизъм в техните райони, в сравнение с 
10,6% от тези, които не са изложени на 
риск от бедност.

Делът на хората, съобщаващи за 
престъпления, насилие или вандали-
зъм в техния район, варира в различни-
те държави - членки на ЕС. След „пър-
венеца“ България се нареждат Гърция 
(16,9%) и Нидерландия (16,3%).

За разлика от тях, заедно с Хърватия 
на най-ниска позиция се намират и Лит-
ва (3,2%) и Полша (4,4%).

България – №1  
по престъпления 
в целия ЕС
XВсеки пети в страната съобщава 

за насилие в района, в който живее
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България получи  
още дози от AstraZeneca

България получи още 76 800 дози 
от ваксината срещу COVID-19 на 
Oxford University/AstraZeneca. Дос-

тавката е получена в склада на „БулБио-
НЦЗПБ“, откъдето веднага е започнало 
разпределението на дозите към реги-
оналните здравни инспекции в стра-
ната. Следващата доставка на ваксини 
срещу COVID-19 на Oxford University/
AstraZeneca се очаква да пристигне в петък. Тя ще бъде от 28 800 дози.

Млад мъж в мозъчна  
смърт спаси четирима

29-годишен мъж, изпаднал в 
мозъчна смърт, спаси пре-
ди броени дни четирима 

души по време на уникална донор-
ска ситуация. На две деца – на 1 и 7 г., 
беше трансплантиран черен дроб, на 
48-годишен мъж беше транспланти-
ран бъбрек, а сърце ще получи паци-
ент в Унгария. Трансплантациите на 
черен дроб са извършени в болница 

„Лозенец“, а бъбречна в Александровска болница. „С всеки изминал ден се чувст-
вам все по-добре“, заяви Симеон Тодоров, който е получил бъбрек.

Пиян шофьор  
прегази трима пешеходци
Пиян шофьор уби мъж и рани 

тежко две жени. Трагедията се 
разигра навръх празничния 8 

март в Бяла Слатина. Водачът минал 
поне 40 километра от селото, в кое-
то живее до града, в който заради 
домашно насилие от него избягала 
жена му. Той дори имал ограничител-
на заповед да не доближава бивша-
та си съпруга, но я пренебрегнал. 
На улицата в Бяла Слатина връхлетял с висока скорост и буквално помел три-
ма души – случайно преминаващ по улицата мъж, който починал на място, и две 
жени, които вървели с него.

Снежен и студен циклон  
удря България

България попадна в зоната на 
преминаващ средиземномор-
ски циклон. Във вторник в стра-

ната облачността се увеличи и при-
вечер заваля дъжд, който по-късно 
бързо премина в мокър сняг. До по-
лунощ валя по-интензивно в северо-
западните райони. В планините на За-
падна България и в следващите дни 

ще се заоблачава и ще превалява сняг. Вятърът ще е със силни пориви по висо-
ките върхове. Температурите в топлата част на денонощието ще бъдат между ми-
нус 4 и плюс 3 градуса.

Близки и приятели изпратиха 
Клара Маринова
Роднини и приятели се сбогуваха 

с Клара Маринова. Журналист-
ката, анализатор и политически 

деятел почина на 3 март на 71-годиш-
на възраст. Тя беше и международен 
редактор в Българската национална 
телевизия, а после и депутат от БСП 
във Великото Народно събрание, в 
36-тото и 37-мото Народно събрание. Поклонението се състоя в Ритуалната зала 
на Централните софийски гробища в 12 часа.

https://www.facebook.com/MarchelaTravel


10 - 16 март 2021 г. 7

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

Б
ългарите в САЩ, подали за-
явление за гласуване на пар-
ламентарните избори на 4 
април, масово се сблъскват с 
един и същ проблем – въпре-

ки че са поискали да гласуват в Амери-
ка, справка в ГРАО показва, че ще гласу-
ват в България.

„Аз съм регистриран да гласувам в 
Бостън, за което имам потвърждение 
и над 25 години съм гласувал само и 
единствено в Бостън, а 

сайтът на ГРАО показва, 
че ще гласувам в София“

сигнализира сънародникът ни Андрей 
Захариев в една от групите на българи-
те в Америка. Оказва се, че не е един-
ственият. Друга българка от Бостън, Ани 
Андреева, пише, че и тя се е регистри-
рала там, а излиза, че ще гласува в Русе. 
Още българи сигнализират, че фигури-
рат в списъците в Сандански, Варна и на 
много други места в България.

Възможно ли е да става въпрос за 
подготвяна манипулация за вота с гла-
совете от чужбина, се попитаха много 
сънародници.

От ЦИК са категорични, че такава 
опасност няма. Говорителят на коми-
сията Димитър Димитров обясни пред 
BG VOICE, че избирателните списъци в 
България са правени

по постоянен адрес
и затова българите зад граница фигу-
рират в тях. Според процедурите на 
ЦИК обаче, след като бъдат формира-
ни секциите в чужбина и списъците на 
желаещите да гласуват там бъдат гото-
ви, Външно министерство ще ги изпра-

ти на ГРАО. Тогава българите в чужбина 
ще бъдат заличени от избирателните 
списъци по постоянен адрес в Бълга-

рия, обясни Димитров. Това трябва да 
стане до 18 дни преди изборния ден. 
Но дори и заличени, ако им се наложи 

да се приберат, българите в чужбина 
могат да гласуват в Родината, в секция-
та си по постоянен адрес. 
Ако член на СИК им обясни, че нямат 
право, те трябва да обяснят, че срещу 
името им пише „МВнР“ и имат право на 
вот. 

На опасенията за възможни 
фалшификации, 

говорителят на ЦИК обясни, че съна-
родниците ни могат да направят про-
верка след изборите дали на името им 
не се водят повече от едно гласуване и 
да поискат отмяна.

Междувременно броят на подаде-
ните заявления в САЩ достигна поч-
ти 5000 и вече е надминал този от пре-
дишните избори. Местата със събрани 
над 60 заявления за образуване на сек-
ция вече са 49, но по закон в страните 
от ЕС те не могат да бъдат повече от 35. 
Затова българите в САЩ настояват за 
разкриване на повече секции.

Ще гласуваш в Бостън, 
а си в списъка в София. 
Но всичко е точно
XБългарите в САЩ са в избирателните списъци 

и в България, но според ЦИК ще бъдат заличени

http://imgtrucking.com
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44
-ото Народно съ-
брание е първото от 
2009 година насам, 
което изкара пъл-
ния си мандат. Но то 

вече е в историята. На 5 март официал-
но беше даден ход на предизборната 
кампания. Партиите обаче се готвят за 
нея от месеци.

Осем коалиции и 31 партии подадоха 
документи за участие в парламентарни-
те избори на 4 април, съобщиха от Цен-
тралната избирателна комисия.

Изненадите започнаха от регистраци-
ята. Години наред младежи на ГЕРБ дни 
наред спяха пред сградата на Централ-
ната избирателна комисия, за да регис-
трират партията под номер 1. Този път 
обаче първата коалиция, която се ре-
гистрира за участие в изборите, бе обе-
динението „Демократична България“, в 
което влизат „Да, България“, ДСБ и „Зе-
лено движение“, а първата партия - фор-
мацията на бившия втори в ГЕРБ Цветан 
Цветанов „Републиканци за България“.

От формациите в настоящия парла-
мент се регистрираха коалицията „БСП 
за България“ и партията на Ахмед До-
ган ДПС. Коалицията „Обединени патри-
оти“ се разпадна, като ВМРО и „Атака“ се 
регистрираха за самостоятелно участие 
на изборите, а партията на Валери Си-
меонов се обедини с партията на Весе-
лин Марешки в „Патриотична коалиция 
- Воля и НФСБ". В изборите ще участва и 
„Има такъв народ“ на Слави Трифонов.

След съмнения дали името отговаря 
на „добрите нрави“, все пак за изборите 
се регистрира и коалицията между Мая 
Манолова и представителите на „Отров-
ното трио“- „Изправи се! Мутри вън!“, 
която използва съдебните регистрации 
на три партии - създадената от Меглена 
Кунева „Движение България на гражда-
ните“, „Движение 21“ на Татяна Дончева 
и Единна народна партия, чието най-из-
вестно лице е Мария Капон.

За левия вот ще се борят
още партията на отцепниците от БСП 
„Българска прогресивна линия“, парти-
ята на русофила Николай Малинов „Въз-
раждане на Отечеството“ и АБВ. Реги-
стрирани са още партия „Възраждане“ 
на Костадин Костадинов, партия „Глас 
Народен“ на певеца Светослав Витков и 
партия „Консервативно обединение на 
десницата"- КОД на бившия здравен ми-
нистър Петър Москов.

Регистрирани за участие в изборите 
са и по-непопулярни формации - пар-
тия МИР, Партията на Зелените, партия 

Ключови имена липсват 
в листите за изборите
XКои партии са с най-голям шанс да влязат в парламента месец преди вота

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

„Пряка Демокрация“, партия „Правото“, 
коалиция „Ние, гражданите“ (партия „Ко-
алиция за теб, България“ и партия „Бъл-
гарска демократична общност") и коа-
лиция „Движение Заедно за промяна“ 
(между партия „Българска социалдемо-
крация - Евролевица“ - „БСДЕ“, партия 
„Европейска сигурност и интеграция“ и 
партия „Родолюбие 2000").

Формацията на бизнесмена Васил 
Божков „Българско лято“ не можа да се 

регистрира за самостоятелно участие 
на изборите, тъй като прокуратурата ос-
порва решението на Софийския градски 
съд да регистрира платформата като по-
литическа партия.

Във вота ще участват и партия „Българ-
ски земеделски народен съюз“ на бив-
шия министър на отбраната Николай 
Ненчев, партия „Български национален 
съюз „Нова Демокрация“ на Боян Стан-
ков-Расате, партия „Движение на непар-

тийните кандидати“ на Минчо Куминев, 
на партия „Българско национално обе-
динение - БНО“ на Георги Георгиев, пар-
тия „Нация“ на Кирил Гумнеров, партия 
„Свобода“ на Владимир Симеонов, пар-
тия „Български съюз за директна демо-
крация“ на Георги Неделчев, партия „Бла-
годенствие-Обединение-Градивност“ 
на Иван Габеров, партия „Общество за 
Нова България“ на Калин Крулев, партия 
„Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ 
с абревиатура ЧЕСТ, представлявана от 
Симеон Костадинов и Иван Спиридонов, 
и коалиция „Граждани от Протеста“ (пар-
тия „Българската левица“, партия „КОЙ - 
Компетентност, отговорност и истина“, 
партия „Съюз на свободните демократи“, 
партия „Българска земеделска партия“ 
и партия „Съюз на комунистите в Бълга-
рия"), представлявана от Светозар Съев.

Регистрация е отказана на НДСВ, пар-
тия „Средна европейска класа“, партия 
„Движение Напред България“, партия 
„Съюз на Отечеството“, партия „България 
на труда и разума“ и партия „Бригада“.

Изненадите не свършиха с това. За 
първи път управляващата партия ГЕРБ 
ще се яви на избори в коалиция със СДС. 
Досега партията на премиера Бойко Бо-
рисов е влизала в коалиции за съставяне 
на правителство, но винаги е участвала 
сама на национални избори.

Големите липсващи
По-голяма е изненадата обаче от липс-

ващи знакови имена в листите на отдел-
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ните партии. Така например сред кан-
дидатите за народни представители на 
ГЕРБ не са дългогодишният председа-
тел на бюджетната комисия в парламен-
та Менда Стоянова, както и близкия до 
премиера и бивш председател на пар-
ламентарната група Красимир Велчев. 
Председателят на комисията по отбрана 
Константин Попов също няма да се вър-
не в 45-ото Народно събрание.

На избираеми места в листите на ГЕРБ/
СДС ще бъдат всички министри от кво-
тата на партията в третия кабинет на Бо-
рисов, но без Боил Банов, бившия ми-
нистър на външните работи от кабинета 
„Борисов 2“, Даниел Митов, както и бив-
шия министър на вътрешните работи 
Младен Маринов, който бе отстранен за-
ради съмнения, че е министър на Делян 
Пеевски от ДПС, и Данаил Кирилов, кой-
то бе сменен след скандал с публикации 
във Facebook.

Челните места в листите на „БСП за 
България“ са изпълнени с настоящи де-
путати и хора, близки до лидера Корне-
лия Нинова. От гражданската квота пък 
има хора с различни професии, сред 
които и бившите футболисти на „Левски“ 
и ЦСКА Емил Велев-Кокала и Христо Ма-
рашлиев.

Ключови имена за социалистите, като 
тези на Кирил Добрев и шефът на БСП-
София Калоян Паргов, както и Жельо 
Бойчев обаче не попадат сред бъдещи-
те депутати.

В ДПС с отсъствието си се откроява

депутатът 
Делян Пеевски

В листите не попада и името на замест-
ник-председателят на 44-ото Народно-
то събрание Нигяр Джафер. На челните 
места в листите на партията са поставе-
ни настоящи депутати и младежки лиде-
ри.

Сред кандидат-депутатите на ВМРО 
пък не е една от най-колоритните им фи-
гури – Емил Димитров-Ревизоро, който 
освен народен представител този ман-
дат беше и министър на околната среда 
и водите. Вместо него партията на Кра-
симир Каракачанов залага на сегашни-
те депутати, но и на хора, симпатизирали 
преди на БСП, ГЕРБ и СДС. Жени Калкан-

джиева, Ернестина Шинова и Искрен Пе-
цов ще красят листите на патриотичната 
партия.

Слави Трифонов залага на сценари-
сти и хора от екипа на телевизията за 
основни водачи в листите на партията 
„Има такъв народ". Сред кандидатите за 
народни представители са включени и 
експерти.

Партийните лидери Христо Иванов, 
Атанас Атанасов, Владислав Панев и Бо-
рислав Сандов, общинари и експерти 
пък са сред имената в листите на „Демо-
кратична България". Сред кандидатите 
са пулмологът д-р Александър Симидчи-
ев и хора от артистичните среди.

На челни места в листите на „Изправи 
се! Мутри вън!“ са Мая Манолова, Арман 
Бабикян и Николай Хаджигенов от „От-
ровното трио“ и лидерите на партиите 
мандатоносители Димитър Делчев и Та-
тяна Дончева.

На спортисти залагат и в други форма-
ции - легендите на футбола Димитър Пе-
нев и Петър Жеков влизат в листите на 
„Патриотична коалиция - Воля и НФСБ“, 
а бившият национал по волейбол Боян 
Йорданов е кандидат за депутат от пар-
тията на Цветан Цветанов „Републикан-
ци за България". Инфекционистът доц. 
Атанас Мангъров пък попадна в листи-
те на АБВ.

Бизнесменът Васил Божков, който 
вече повече от година се укрива в Дубай, 
също е кандидат за депутат.

Какво прогнозират 
социолозите

Въпреки масовите протести през лято-
то, месец преди изборите ситуацията за 
ГЕРБ изглежда стабилизирана. С малки 
разлики в цифрите, основните социоло-
гически агенции прогнозират значима 
преднина на партията на премиера Бо-
рисов пред основния опонент БСП.

Изненадващо или не, партията на Сла-
ви Трифонов изглежда ще изпревари 
ДПС в спора за третото място.

Повечето социолози прогнозират в 
45-ото Народно събрание да влязат още 
„Демократична България“ и „Изправи се! 
Мутри вън!“. Близо до 4-процентната ба-
риера е и ВМРО.

Според различните проучвания раз-

ликата между ГЕРБ и БСП варира между 
3,3 и 5,3%, но социолозите са категорич-
ни, че обрат в полза на социалистите е 
слабо вероятен.

Изненади са възможни в подредбата 
на останалите партии с шанс да влязат в 

парламента. Така например социолози-
те не отчитат вота за ДПС на българите в 
Турция, които могат да доведат партията 
на трето място по резултат, както и очак-
вания силен вот на българите в чужбина 
за „Демократична България“.

https://angelovrealtor.com/
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О
коло Чарли Чаплин има 
много и невероятни ис-
тории, които заедно с фи-
лмите му ни карат да се 
смеем или натъжаваме, 

но винаги да се забавляваме. Култови-
ят комедиант и режисьор ще бъде за-
помнен като един от най-великите ар-
тисти не само на миналия век, но и в 
киното изобщо. По време на цялата си 
кариера, която продължи повече от 75 
години, Чаплин докосна хиляди сър-
ца с блестящи изпълнения в шедьоври 
като „Великият диктатор“ и „Модерни 
времена“, а и много други.

За нещастие на милиони този неве-
роятен комедиант си тръгна от нашия 
свят през декември 1977 година на 88 
години след инсулт, който изкара по 
време на съня си.

Според желанието на Чаплин малка 
частна погребална церемония го из-
праща в гробището на щвейцарското 
селце Корсие-сюр-Вьовей на 27 декем-
ври. А после нещо се случва. И колко-
то и различни и необичайни да са ис-
ториите на Чаплин приживе, той едва 
ли е можел да предположи в центъра 
на какъв невероятен сюжет ще се ока-
же след смъртта си.

Сюжет, измислен и изпълнен и с 
участието на българин.

Два месеца след погребението на Ча-
плин, селяните от Корсие-сюр-Вьовей 
открили, че гробът му е празен и него-
вият ковчег липсва. По всичко си лича-
ло, че 

крадци са 
изровили гроба 

и са влачили тялото с ковчега на значи-
телно разстояние до чакащ ги автомо-
бил. Жителите на селото били ужасени 
и объркани от този 
зловещ акт.

През следващите 
два месеца вдовица-
та на Чаплин, Ууна, 
и нейният адвокат 
получават около 27 
телефонни обаж-
дания от крадци-
те, които поискали 
равностойността на 
600 000 долара, за 
да върнат тялото на 
комедианта. Поли-
цейските служители 
веднага започнали 
да следят телефо-
на на Ууна, както и 
около 200 телефон-
ни кабини в окол-
ността, надявайки 
се да спипат прес-
тъпниците в дейст-
вие. През цялото 
време Ууна упорст-
вала срещу искането 
за откуп и отказвала 
да плати, твърдейки, 
че Чаплин би наме-
рил тези искания за 
смешни.

На 16 май усилията на полицията се 
увенчават с успех. Полицейски служи-
тели открили и арестували 25-годишен 

полски емигрант, Роман Вардас, в една 
от следените телефонни кабини. Съв-
сем скоро се разбрало, че Роман не е 
действал сам, а е бил подпомогнат от 
български емигрант, разказва истори-
ята британското издание Far out. Ганчо 
Ганев помогнал на Вардас в осъщест-
вяването на странното начинание. На-
края, след като ги хванали, двамата от-
стъпили и

върнали на 
властите тялото

на Чарли Чаплин, което били зарови-
ли в царевично поле, съвсем близо до 
дома, в който живеело семейството на 
Чаплин.

Престъпната двойка признала, че 
никога не е имала намерение по ника-
къв начин да наранява тленните остан-
ки на комедианта. Те доверили само, 
че предприели необичайната кражба 
единствено като начин да разрешат 
свои финансови проблеми. Първона-
чално българинът и полякът имали на-
мерение да създадат илюзия за кражба 
на ковчега, препогребвайки го в гроб 
под неговия гроб. Но неочаквани съби-
тия им попречили да го направят и за-
това те прибягнали до плана с кражба-
та. През въпросния декември Вардас и 
Ганев били обвинени в обир на гроб и 
опит за изнудване.

Малко по-късно е съобщено, че и 
двамата са се разкаяли за действията 
си и дори са написали писмо до Ууна, 
в което са й се извинили и също са се 
съжалили за стореното. В крайна смет-
ка тя им простила и решила да забрави 
за ужасяващия инцидент. Останките на 

Чаплин бяха отново погребани в мест-
ното гробище, но този път защитени 
със стоманенобетонна плоча.

Българин краде тялото  
и ковчега на Чарли Чаплин

XСънародникът ни изнудвал вдовицата на гения за пари

Чаплин и Ууна

Сн.: Flickr
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Н
елегален бизнес на бълга-
рин бе разбит преди дни от 
полицията в Испания. Съ-
народникът е инвестирал и 
ръководел производството 

на нелегални пури, цигари и тютюн. Фа-
бриките на мастития „бизнесмен“ в Ис-
пания са ударени от местните служби 
тъкмо когато започват работа.

Националната полиция и митнически-
те служби са атакували цеховете, разпо-
ложени във Валядолид, предградието 
Сан Кристобал и близкото градче Фуен-
салданя, пише „България днес“. Фабри-
ките са с капацитет 180 000 кутии цигари 
дневно, което на черния пазар означава 
приход от около 800 000 евро, или близо 
четвърт милиард евро на година.

Началникът на полицията в автоном-
ната област Кастилия и Леон, където се 
намира Валядолид, Хуан Хосе Кампеси-
но, обяснява, че при удара са заловени 
257 000 готови кутии цигари, ментета на 
известни марки, още около 525 000 ци-
гари и над 17 тона тютюн. Мегаопераци-
ята е кръстена „Феникс“.

При акцията са арестувани българин 
и осем украинци. Властите са катего-
рични, че именно нашенецът е босът на 
нелегалния бизнес. Името му не се спо-
менава и все още се изчислява какви 
инвестиции е направил той в цигарени-
те фабрики. В тях обаче са открити

супер модерни машини
за обработване на суровината, за па-
кетиране и т.н. Производството е било 
съвсем в начална фаза и полицейският 
началник Кампесино обяснява, че укра-
инците са били наети като работници и 
са пристигнали преди дни - на 13 февру-

ари. Те са с туристически визи.
Самата разработка започва през но-

ември 2020 година, когато българските 
служби предупреждават испанските си 

колеги за скорошното влизане в стра-
ната на български гражданин, който ор-
ганизира мащабен нелегален бизнес с 
тютюн. Веднага мъжът е издирен. Лока-

лизиран е близо до Валядолид, където 
се настанява да живее. Започва следе-
не и по този начин става разкриване на 
местата на фабриките, които са органи-
зирани в производствени халета.

Друг полицейски началник, ръково-
дил операцията - Франсиско Гонсалес 
де ла Олива, разкрива, че са били взе-
ти всички мерки за сигурност срещу 
разкриване на местата на цеховете. Ук-
раинските работници пристигат в стра-
ната на мадридското летище „Барахас". 
Оттам са закарани до склада във Фу-
енсалданя със слънчеви очила, които 
обаче били боядисани с черна боя. По 
този начин украинците дори не знаели 
местоположението си. В халето има жи-
лищни помещение, кухня, спални. При 
обиските са открити мобилни телефо-
ни, които били прибрани и оставени в 
самолетен режим, за да бъде ограниче-
на възможността за комуникация, а и за 
локализация на устройствата и собстве-
ниците.

Испания разби 
нелегален бизнес за 
милиони на българин
XФабриката на сънародника можела да произвежда 

цигари за четвърт милиард евро на година

 Сн.: „България днес“
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Б
ългарите вече ще могат да 
пътуват от България до САЩ 
и Канада и с директен полет. 
Това става възможно, след 
като българската авиокомпа-

ния GullivAir получи разрешение за ди-
ректни полети от София до двете стра-
ни. За САЩ е дадено от Департамента 
по транспорт и е валидно за две години.

Компанията GullivAir е проектно дру-
жество на BH Air, която преди години 
също получи разрешение за директни 
полети, но така и не ги осъществи въ-
преки тестовете и тържественото при-
емане на самолетите.

Сега GullivAir планира да лети от ле-
тище София до летище Кенеди в Ню 
Йорк три пъти седмично, пише в разре-
шителното. Планира се това да стане от 
лятото, има обаче вероятност полетите 
да се отложат за есента заради панде-
мията от коронавирус. Компанията ще 
лети директно и до Торонто, като има 
разрешение и за чартърни полети до 
Канада.

Чикаго остава извън 
разписанието

на този етап. Източници на BG VOICE 
разкриха, че от компанията не вярват 
в потенциала на този пазар – тяхното 
проучване показало, че българите във 
Ветровития град биха предпочели по-
евтин билет, отколкото да платят пове-
че за директен полет.

Фирмата GullivAir се свързва с един 
от основните акционери в Първа ин-
вестиционна банка Цеко Минев, кой-

то е собственик на дружеството BH Air, 
чийто президент беше кап. Янко Ива-
нов. Сега той по документи е собстве-
ник на GullivAir.

Вече са направени и тестови полети. 
Редовните линии

ще се изпълняват 
от Airbus А330

взети на лизинг. Първият ((LZ-ONE) 
вече пристигна в България в края на 
юли. Самолетът е 13-годишен и първо-
начално е бил използван от холандския 
превозвач KLM, след което за две годи-
ни е бил преотстъпен на пакистанския 
превозвач Shaheen Air и сега на бъл-
гарския GullivAir. Компанията ще вземе 
още два Airbus A330, които са били пър-
воначално ползвани от Turkish Airlines 
(LZ-AWZ и LZ-AWY).

Компанията ползва и три турбовитло-
ви ATR-42-600 (LZ-DAI, LZ-DAH и LZ-DAJ).

Разрешителните дават възможност 
за извършване на полети, както редов-
ни, така и чартърни, на товари, поща и 
пасажери между всяка точка на САЩ, 
Канада и Европейския съюз. Това всъщ-
ност е възможно именно защото Бълга-
рия е член на Съюза.

Компанията може да изпълнява ре-
довни товарни пътувания и чартъри в 
рамките на графика на други операто-
ри при предварително одобрение.

GullivAir подаде заявление за това 
през есента на 2020 г., като проектът е 
започнал още от декември предната го-
дина.

В момента GullivAir изпълнява ди-
ректни чартърни полети от България 
до далечни дестинации като Малдиви-

те и Доминикана.
През последните няколко години но-

вината за стартирането на директен по-
лет между България и САЩ се превърна 
в мит. Мнозина вече не вярват, че това 
някога ще стане. Още през 2017 годи-
на се появиха новини, че линията ще 
тръгне, но това така и не се случи. При-
чината тогава беше, че летището в Со-
фия не участваше в програмата на аме-
риканските власти FITA – secured �ight 
information, която е задължително усло-
вие за полети до Америка. От аеропор-
та тогава обявиха, че отговарят на всич-
ки условия, а от компанията „BH Air“ 
оставиха твърдението без коментар.

Последният път, в който директни по-
лети от София са кацали в Ню Йорк, е 
преди цели 22 години на фалиралата 
вече авиокомпания „Балкан“.

От България до САЩ и Канада: 
Вече и с директен полет
XGullivAir планира да лети от летище София до Ню Йорк и Торонто три пъти седмично

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: gullivair.com

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

US ТЕЛЕГРАФ
Под 1000 починали от 
COVID-19 за денонощие

За първи път от почти три месеца и 
половина САЩ отчитат по-малко 
от 1000 починали от Ковид-19 за 

24 часа, според данни на университета 
„Джонс Хопкинс“, който е референтен 
по въпроса. В понеделник починалите 
с коронавирус в страната са 749, което 
е доста далеч от пика на 4473 починали 
само за един ден на 12 януари. За последно прагът под 1000 починали бе преми-
нат на 29 ноември, когато за денонощие починаха 822 души.

САЩ с временен статут 
за хиляди венецуелци

Президентът Джо Байдън пре-
достави статут за временна 
защита на десетки хиляди ве-

нецуелци, които се намират в Съеди-
нените щати. Този статут предпазва 
от експулсиране и дава право на ра-
бота, като би могъл да обхване над 
300 хиляди венецуелци. Решението 
е сред предизборните обещания на 

Джо Байдън, който критикуваше политиката на Доналд Тръмп по този въпрос.
Специалната защита обаче ще се прилага спрямо венецуелците, които са били 

на територията на Съединените щати към 8-ми март 2021 година.

Отложиха делото за 
убийството на Джо Флойд
Съдията по делото за убийството на 

афроамериканеца Джордж Флойд 
отложи началото на избора на 

жури. Процесът на избор на жури сре-
щу бившия полицай Дерек Шовин тряб-
ваше да започне в понеделник, но съдия 
Питър Кейхил го отложи. Прокуратурата 
поиска отлагане заради очаквано реше-
ние от друг съд дали трябва отново да бъде повдигнато обвинение на Шовин за 
извършено убийство от трета степен. Полицаят, убил Джордж Флойд, е обвинен 
в убийство от втора степен и непредумишлено убийство.

Ваксинираните могат 
да общуват без маска

Американците, които са получили 
пълния цикъл на ваксинация сре-
щу COVID-19 могат да се събират 

с ваксинираните си баби и дядовци, или 
приятели, без да носят маски или без 
да спазват дистанция. Това гласят нови 
насоки на Центъра за превенция и кон-
трол на заболяванията, обявени в поне-
делник. „Получаването на ваксината не 

означава, че трябва да пътувате или да се събирате на големи групи“, казват оба-
че CDC, които уточняват, че ваксинираните лица все още трябва да се придържат 
към указанията.

САЩ може да се изтеглят 
от Афганистан от май
Американският държавен се-

кретар Антъни Блинкън е пре-
дупредил Афганистан, че САЩ 

могат да изтеглят целия си военен 
контингент от страната след 1 май. В 
писмо до афганистанския президент 
Ашраф Гани Блинкън е призовал за 
90-дневно намаляване на насилието 
в Афганистан и за нови усилия за съ-
живяване на мирния процес под егидата на ООН. В писмото се призовава за до-
веждане на двете враждуващи страни на масата за преговори на конференция, 
организирана с посредничеството на ООН.

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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З
аконопроектът за нови стиму-
ли в размер на 1,9 трилиона до-
лара, подписан от президента 
Джо Байдън, беше прокаран в 
Сената с 50 на 49 гласа в събо-

та. Това се случи след над 25-часов мара-
тон, в който демократите успяха да решат 
вътрешнопартийните спорове относно 
помощите при безработица.

Целта на управляващите е предвиде-
ните мерки да бъдат превърнати в закон 
още тази седмица, съобщава Bloomberg.

Приемането на вторите по големина 
стимули в историята на САЩ ще е пър-
вата значителна победа в управлението 
на Байдън и ще позволи работата през 
тази пролет по големи инфраструктур-
ни и производствени проекти, които да 
подкрепят възстановяването.

„Колкото и да е труден този момент, 
предстоят по-светли дни“, заяви Байдън 
в Белия дом след гласуването в Сената. 
„Никога залогът срещу Америка не е бил 
добър залог“, добави той.

Кой ще спечели?
Това е вече петият пакет за икономи-

чески стимули, който Конгресът въз-
намерява да приеме в рамките на при-
чинената от коронавируса криза, и е 
най-обширният. Ето какво предвижда 
той:

Гражданите на САЩ, които печелят по-
малко от 75 000 долара годишно, ще по-
лучат чек за 1400 долара. 90 процента от 
домакинствата се очаква да имат право 
на това. Данъчните кредити за деца ще 
бъдат разширени. Решението обаче не 
включва платени добавки за семейни от-
пуски и болнични, както беше при пре-
дишните пакети.

Седмичното обезщетение за безрабо-
тица ще бъде увеличено, но само с 300 
долара, а не с 400 долара, както беше 
първоначално планирано. Консерватив-

ният демократ Джо Манчин от Западна 
Вирджиния, за когото се твърди, че е чо-
векът, с когото лично Байдън е прегова-
рял до края, е настоявал за тази промяна.

350 милиарда щатски долара ще оти-
дат за щатски и местни правителства, чи-
ито приходи са се сринали по време на 
икономическата криза. Демократите на-
празно се бореха за това преди смяната 
на правителството.

За програмата за ваксинация са пред-
видени 160 млрд. долара. 50 млрд. дола-
ра ще отидат за агенцията за бедствия 
FEMA, която управлява центровете за 
ваксинация в цялата страна. 16 процен-
та от населението в САЩ вече са получи-
ли първата ваксинация, а осем процента 
вече са получили и втората.

130 млрд. щатски долара се вливат в 
училища и университети. Почти 40 млрд. 
долара са за подкрепа на грижите за 
деца. 30 млрд. долара ще бъдат отпусна-
ти за безвъзмездна помощ за

жилища и програми 
за бездомни.

50 млрд. долара са на разположение 
за подкрепа на малкия бизнес, напри-
мер под формата на нисколихвени за-
еми. Пакетът осигурява и 14 млрд. дола-
ра за затруднените авиокомпании.

Републиканците и някои икономисти 
смятат, че обхватът на спасителния па-
кет е твърде висок. „Това е парад на леви 
проекти, използващи принципа на лей-
ката“, каза ръководителят на републи-
канската партия в Сената Мич Макко-
нъл, цитиран от „Инвестор“. Критиката 
се подхранва от сигнали, които вече со-
чат в посока на икономически подем. 
През февруари бяха създадени 379 хил. 
нови работни места, значително повече 
от очакванията на икономистите. Равни-
щето на безработица леко е спаднало до 
6,2%. Цифрите отразяват факта, че реди-
ца щати наскоро облекчиха своите огра-
ничения.

Икономическият съветник на Байдън 
Брайън Дийз подчерта в петък, че не 
всички области на икономиката отново 
се справят добре: „Все още имаме 9,5 ми-
лиона по-малко работни места, отколко-
то преди пандемията“, поясни той пред 
американската телевизия CNCB.

Байдън също така предупреди, че ико-
номиката ще излезе от кризата твър-
де бавно без друг пакет за стимули: „Без 
този спасителен план ще постигнем 
твърде бавен напредък. Една крачка на-
пред, две крачки назад, ние не можем да 
си позволим това“.

Новите стимули 
минаха през Сената. 
Кой колко ще получи?
XТова са вторите по големина помощи в 

историята на САЩ и първата победа за Байдън

Сн.: БТА

Сн.: Flick

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Жена става №2  
в канадската армия

За първи път жена се изкачва до 
втория най-важен пост в канад-
ската армия. Генерал-лейтенан-

тът Франс Алън, която до момента 
представляваше Канада в Щаба на 
НАТО в Брюксел, става зам.-шеф на 
Щаба на отбраната, замествайки ге-
нерал-лейтенанта от Квебек Майк 
Руло. Промените се случват в момент 
на криза в канадската армия. Двама високопоставени офицери, адмирал Ар Мак-
Доналд и генерал Джонатан Ванс, продължават да са обект на разследване за 
сексуално престъпление.

Все повече COVID щамове  
в Онтарио

Разпространението на различ-
ните видове на коронавируса 
в Онтарио се ускорява. Според 

последните данни на здравните вла-
сти в провинцията, там са регистри-
рани повече от 900 случая на раз-
лични варианти на COVID-19. Сред 
случаите на коронавирус, 879 са с 
британския вариант, 29 с южноафри-

канския и 17 с бразилския. В неделя провинцията регистрира 1631 нови случая 
на коронавирус. Като цяло 309 927 са случаите, докладвани в Онтарио.

Карантина в хотел и на 
границата САЩ-Канада?
Опозиционният Квебекски блок 

предлага да се въведе каран-
тиниране на пристигащи в Ка-

нада пътници и на сухоземните гра-
ници на страната. Трима депутати от 
партията попитаха правителството 
какво смята за това. Те разказаха, че 
съществува практика да се взима ав-
тобус, за да се избегне карантината в 
хотел при кацане на летище, и поискаха това да се промени. Представител на 
правителството обаче контрира, че в страната се прилагат най-строгите мерки в 
битката срещу коронавируса.

Сексуално насилие над 
70-годишна на велоалея

Полицията в Гранби разследва 
сексуално насилие на велоа-
леята La Montérégiade. 70-го-

дишната жертва е била спасена от 
случайни минувачи и е била транс-
портирана в болница. Наранявани-
ята й не представляват опасност за 
живота й. Нападнатата жена дала оп-
исание на престъпника и той е бил 

задържан от полицията. 22-годишният младеж може да бъде обвинен първо в 
неспазване на правилата на пътя и после в сексуално нападение.

Хиляди деца тръгват отново 
на училище
Хиляди деца се завърнаха на 

училищните чинове от поне-
делник. Това се случва седмица 

след като санитарните мерки в Кве-
бек бяха облекчени. Това е критичен 
момент за правителството на Фран-
соа Лего, което може отново да види 
кривата на покачване на случаите на коронавирус, особено ако населението не 
е спазвало рестрикциите по време на ученическата ваканция. За здравните вла-
сти училищата ще бъдат показателни за здравето на хората през следващите сед-
мици.

https://www.msbinsuranceagency.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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С
АЩ регистрират най-сла-
бия грипен сезон откакто в 
страната се води статистика 
и много учени се питат дали 
коронавирусът изтласка гри-

па или просто здравните мерки го огра-
ничиха.

Февруари обикновено бележи пика 
на грипния сезон, като лекарските каби-
нети и болниците са препълнени с паци-
енти. Не и тази година обаче.

Грипът на практика е изчезнал в САЩ, 
като данните за него са най-ниските от 
десетилетия.

Според експерти въведените мерки 
за борба с новия коронавирус - носе-
не на маски, поддържане на дистанция 
и преподаване онлайн - са били важен 
фактор в избягване на двойна епидемия 
от грип и COVID-19.

Кампанията 
за ваксиниране

на повече хора срещу грип вероятно 
също е помогнала, както и по-малкото 

пътуващи хора, казаха те.
Друго възможно обяснение: корона-

вирусът е изтласкал грипа и други виру-
си, които са по-обичайни през есента и 
зимата. Учените не са съвсем наясно по 
какъв механизъм става това, но случва-
щото се би съвпаднало със ситуации, 
когато едни грипни щамове вземат пре-
вес над други, каза доктор Арнолд Мон-
то, експерт по грипа от университета на 
Мичиган.

На национално ниво „това е най-сла-
бият грипен сезон, който сме виждали, 
откакто регистрираме данни“, от около 
25 години, каза Линет Брамър от амери-
канските Центрове за контрол и превен-
ция на заболяванията. Болници съобща-
ват, че обичайният равномерен поток 
от болни от грип пациенти този път не 
се е случил. В Медицинския център в 
Портланд, най-голямата болница в щата 
Мейн, „тази зима не видях нито един до-
кументиран случай на грип“, каза ръко-

водителят на спешното отделение док-
тор Нейт Мик.

Същото става и в столицата на щата 
Орегон, Сейлъм, където клиниките за 
дихателни заболявания на градската 
болница не са видели нито един потвър-
ден случай на грип.

Числата са изумителни, като се има 
предвид, че грипът отдавна е най-теж-
ката заразна болест в страната. През по-
следните години на него се дължат меж-
ду 600 и 800 хиляди хоспитализации и 50 
до 60 хиляди смъртни случая годишно.

По света грипната зараза е на много 
ниски равнища в Китай, Европа и дру-
гаде по Северното полукълбо. Съобще-
ния за съвсем ниски равнища на грип 
дойдоха и от Южна Африка, Австралия 
и други страни от Южното полукълбо по 
време на тяхната зима в периода от май 
до август.

Положението с новия коронавирус, 
разбира се, е съвсем различно с

над 500 000 
жертви в САЩ

Броят на заразените и починалите от 
COVID-19 достигна нови пикове през де-
кември и януари, преди отскоро да за-
почна да спада. Свързаните с грип хос-
питализации са съвсем малка част от 
обичайното си ниво дори при лек гри-
пен сезон, каза Брамър, която отговаря за 
следенето на вируса в Центровете за кон-
трол и превенция на заболяванията. 

Данните за смъртни случаи от грип за 
цялото население на САЩ трудно се съ-
бират бързо, но представители на Цен-
тровете за контрол и превенция на за-
боляванията следят детската смъртност. 
До момента през този сезон е съобщено 
за едно починало от грип дете спрямо 
92 по същото време на предишния гри-
пен сезон.

„Много родители ще ви кажат, че тази 
година децата им са били по-здрави от 
всякога, защото не са в контакт с вируси в 
училище или в забавачницата като в пре-
дишни години“, каза Мик.

Някои лекари казват, че дори са прес-
танали да изпращат проби за тестване, за-
щото не смятат, че има наличие на грип. 
Въпреки това много лаборатории използ-
ват разработен в Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията множествен 
тест, който проверява пробите и за новия 
коронавирус, и за грип, каза Брамър.

Този сезон са разпределени над 190 
милиона дози ваксина против грип, но 
броят на заразените е толкова нисък, че 
за Центровете за контрол и превенция 
на заболяванията е трудно да направят 
годишното си изчисление колко добре 
работи ваксината, каза Брамър. Просто 
няма достатъчно данни, добави тя. 

Това се отразява и на планирането на 
грипната ваксина за следващия сезон. 
То обикновено започва с проверка кои 
грипни щамове се разпространяват по 
света и прогноза кои от тях вероятно ще 
имат превес в следващата година.

„Обаче няма много грипни вируси, кои-
то да следим“, каза Брамър.

Грипът в САЩ изчезна, 
изтикан от коронавируса
XВ страната регистрират най-слабия грипен сезон, откакто измерват данни

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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пари

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

З
а десетилетие, откакто бе съз-
даден, биткойнът трябваше да 
предизвика революция в све-
товните финанси. Но тази ре-
волюция се случва трудно.

Криптовалутата имаше своите бурни 
първи десет години, които бяха беляза-
ни от скандали, неуспехи и резки ценови 
движения. Поевтиняването на биткойн 
през тази година беше посрещнато с 
множество критики. Инвеститори и под-
дръжници на криптовалутата обаче удво-
иха оптимизма си по отношение на ней-
ното бъдеще. Идното десетилетие може 
да се окаже ключово за съществуването 
й, пише Ракеш Шарма за Investopedia.

Компромисната визия
Според създателя на биткойн Сатоши 

Накамото криптовалутата трябваше да 
бъде широка и децентрализирана алтер-
натива на контролираните от правител-
ствата и централните банки фиатни пари. 
Същевременно трансакциите с биткойн 
не би трябвало да зависят от трети стра-
ни посредници, отбелязва Инвестор.

В края на първото десетилетие след 
създаването на биткойн оригиналната 
версия за криптовалутата изглежда ком-
промисна. Децентрализацията се ока-
за път към централизацията. Инвестито-
рите, които имат големи притежания на 
биткойн, изглежда контролират цената 
на криптовалутата на пазарите.

Междувременно демократизацията на 
печатането на пари чрез добива им се 
оказа ефективна за големите компании 
в сектора. Например китайската Bitmain 
притежава 75-процентен дял от пазара 
на специфични за приложението инте-
грални схеми.

Тези негативи обаче са балансирани от 
растежа на жизнената и процъфтяваща 
екосистема за крипто. Пазарът на крип-
товалути, който не съществуваше преди 
по-малко от десетилетие, е оценяван на 

1,56 трилиона долара към 3 март.
Над 1500 криптовалути бяха създаде-

ни и се търгуват след дебюта на биткойн. 
Блокчейн се превърна в ключова дума 
за разрешаването на сложни проблеми. 
След първоначалната си предпазливост 
инвеститорите започнаха да се насочват 
към криптоактивите като форми на ин-
вестиции.

Очаквания 
за следващите десет

Следващото десетилетие може да се 
окаже ключово за еволюцията на бит-
койн. Има няколко сфери, в които инвес-
титорите трябва да насочат фокуса си по 
отношение на биткойн.

„Може би най-големите проблеми за 
биткойн и другите валути през предиш-
ните години бяха по отношение на сигур-
ността“, посочва Чакиб Буда, технически 
директор в Rambus - компания за разпла-

щания. Според него сигурната биткойн 
екосистема ще доведе до по-широкото 
приемане на криптовалутата. „Очакваме 
в рамките на около 10 години биткойн да 
започне да се използва масово и да има 
съвсем различна репутация“, коментира 
той.

Техническият директор на Ripple Дей-
вид Шварц сравнява биткойн с Model T на 
Ford, който беше пуснат през 2018 г. Про-
изводителят на автомобила обяви рево-
люция в транспорта и цялата екосистема 
- от магистрали до бензиностанции, ево-
люира, за да го обслужва. Благодарение 
на широкото медийно отразяване нача-
лото на една екосистема вече стана факт 
през последните няколко години.

Тъй като регулациите се развиват, за да 
са в крак със случващото се, вероятно е 
цялата екосистема да се разшири. Шварц 
прогнозира, че следващото десетилетие 
ще „донесе експлозия от нискотарифни, 

високоскоростни плащания, които ще 
трансформират обмена на стойност по 
начина, по който интернет трансформи-
ра обмена на информация“.

Според Citi биткойн може да се пре-
върне в предпочитана валута за меж-
дународна търговия. Това се случва на 
фона на залози от големи компании. 
PayPal и Tesla инвестираха в криптова-
лута в началото на 2021 г. Американски-
ят производител на електромобили за-
купи биткойни за 1,5 милиарда долара, 
а PayPal направи оферта за закупуването 
на Curv.

Citi отбелязва, че бъдещето на биткойн 
все още е много несигурно, но че крипто-
валутата е напът към масово приемане. 
Институционалните инвеститори увели-
чават интереса към биткойн, но пробле-
мите със сигурността и капиталовата 
ефективност все още са пречка пред ди-
гиталния актив, твърдят от Citi.

XКриптовалутата е напът към масово приемане, смятат експерти

Какво ще се случи с биткойна 
през следващото десетилетие

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Е
дин сериозно подценяван вид 
имоти изживява истински бум 
в САЩ. Става дума за така на-
речените drive-thru обекти, 
при които клиентът прави по-

ръчка и получава храната си, без да из-
лиза от колата.

Заведенията за бързо хранене и 
ресторантите понасят тежък удар от 
честите ограничения на капаците-
та от седящи места по време на кри-
зата с COVID-19. Но вериги като Chick-
�l-A, McDonald’s и Checkers & Rally’s 
Restaurants казват, че се радват на ръст 
на продажбите в обекти с drive-thru 
ленти, които стават по-популярни по 
време на пандемията.

„Може да спрете с колата си и 

да останете социално 
дистанцирани“

казва Камий Реншо, главен изпълните-
лен директор на консултантската ком-
пания в областта на инвестициите в не-
движими имоти B+E, пише Wall Street 
Journal.

Дори вериги заведения, които никога 
не са предлагали drive-thru вариант, се 
обръщат към него. Shake Shack изграж-

да първия си drive-thru обект тази годи-
на в Орландо, щата Флорида. Градските 
обекти на базираната в Ню Йорк компа-
ния пострадаха тежко от пандемията. 
Главният изпълнителен директор Ран-
ди Гарути казва, че Shake Shack проуч-
ва нови формати с насочването си към 
предградията, за да повиши продаж-
бите, и цели да изгради осем drive-thru 

обекта до края на идната година.
Инвестициите в недвижими имоти се 

надпреварват да завземат дял от про-
цъфтяващия бизнес на drive-thru обек-
тите, казва Дерек Уолтчак, партньор в 
базираната в Бирмингам, щата Алаба-
ма, компания Shannon Waltchack, която 
строи и притежава имоти.

Обект с drive-thru лента обикновено 

има с 10 до 20% по-висок наем спрямо 
обект без такъв вариант, отбелязва той.

Shannon Waltchack иска да разшири 
портфейла си, така че половината от 
имотите й да включват drive-thru или 
формати, които позволяват строител-
ството на ленти, допълва Уолтчак. Се-
дем от 40-те обекта на компанията в мо-
мента имат drive-thru.

Drive-thru обектите са търсени отчас-
ти заради ниската им цена. Много мест-
ни власти налагат ограничения върху 
лентите в новите обекти. Кандидатите 
често трябва да получат одобрение за 
промени в градоустройствените пра-
вила, което може да е трудно, ако въз-
никнат притеснения за потенциални за-
дръствания и замърсяване на въздуха.

На някои drive-thru локации дълги-
те опашки от автомобили предизвик-
ват оплаквания от съседни бизнеси, че 
клиентите им не могат да влязат на пар-
кинга. Някои вериги ресторанти, които 
вече разчитат на drive-thru ленти, пла-
нират разширяването им отчасти за да 
могат да отговорят на ръста на дигитал-
ните поръчки.

Подценяваните имоти: Бум  
на drive-thru обектите в САЩ

XТе са търсени заради ниската им цена, казват брокери
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Трусове не спират да люлеят 
Балканите

Няколко нови земетресения раз-
люляха страните на Балкани-
те. Трус с магнитуд 4 по Рихтер е 

станал във вторник в източния турски 
окръг Бингьол. Земетресението е ре-
гистрирано в 11.20 ч. местно време на 
дълбочина 7.30 км. Трус с магнитуд 3,9 
по Рихтер разтърси в 2 ч. и района на 
град Сисак, в Централна Хърватия. Няколко часа по-късно районът бе разтърсен 
от ново земетресение. Миналата сряда пък силен трус от 6,3 по Рихтер разлюля 
централна Гърция.

Европарламентът свали 
имунитета на Пучдемон

Европейският парламент реши да 
свали имунитета на трима ката-
лунски сепаратистки евродепута-

ти. Един от тях е бившият премиер на 
Каталуния Карлес Пучдемон. Мярката е 
приета с 400 гласа „за“, срещу 238 „про-
тив“ и 45 въздържали се след започна-
ло в понеделник тайно гласуване. Испа-
ния иска да изправи тримата пред съда 

за опита за обявяване на независимост на Каталуния през 2017 г.

В Румъния убивали тежко 
болни от COVID-19
Прокуратурата в Румъния се е сези-

рала след твърдения на бивш слу-
жител на болница в град Сибиу. 

Той разказал, че пациенти с COVID-19 в 
интензивното отделение на болницата 
са били убивани. Свидетелят, който е ра-
ботел в отделението за интензивна тера-
пия, твърди, че самият той също е убивал 
хора. Свидетелят е пожелал да остане 
анонимен."Засега сме се самосезирали служебно за извършване на престъпле-
нието“, кометипа главният прокурор в прокуратурата към трибунала на Сибиу 
Йон Вещемян.

Белгия с най-мащабната си 
полицейска акция

Най-мащабната полицейска опера-
ция в историята на Белгия е била 
предприета рано във вторник 

сутрин. Действията са насочени срещу 
международната организирана прес-
тъпност. По първоначални данни са пре-
търсени над 200 места в цялата страна, 
без засега да се съобщава за задържа-
ни. В операцията участват над 1500 по-

лицаи. Разследването е свързано с търговия с наркотици, пране на пари и ко-
рупция.

Изсичат вековни дъбове 
заради „Нотр Дам“
В някогашна кралска гора във 

Франция започна изсичането 
на вековни дъбове, които ще 

бъдат използвани за възстановява-
нето на унищожения при пожара в 
„Нотр Дам“ шпил на прочутата кате-
драла в Париж За това ще са необхо-
дими 1000 дъбови дървета. Сред тях 
има и 200-годишни. Дърветата, кои-
то ще бъдат взети от Берсе, близо до 
Льо Ман, са определени в началото 
на годината. Стволовете, всеки от които на стойност около 15 000 евро, ще бъдат 
оставени да съхнат между 12 и 18 месеца.

https://www.krilchev.com/
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Б
езпрецедентно ниските тем-
ператури в някои райони на 
САЩ продължават да оказват 
нeблaгoпpиятнo въздeйcтвиe 
върху гoлямa чacт oт нaceлe-

ниeтo нa юг. Oкaзвa ce, чe в много голяма 
степен инфpacтpyктypнитe cиcтeми нe ca 
пpигoдeни зa cтyд и eкcтpeмнo ниcки тeм-
пepaтypи. Това пишe Fоrbеѕ в свой анализ 
по темата.

B щaтитe Teкcac, Лyизиaнa и Mиcиcи-
пи нaд 250 000 дyши ocтaвaт бeз дocтъп 
дo питeйнa вoдa пo paзлични пpичини. 
B Джaкcън, Mиcиcипи, пoвeчe oт пoлo-
винaтa oт yчeбнитe зaвeдeния ocтaвaт 
зaтвopeни. He e яcнo и кoгa дocтъпът дo 
чиcтa вoдa щe бъдe възcтaнoвeн.

B засегнатите райони вce oщe имa и 
дoмaкинcтвa бeз тoк. Haд 1000 ocтaвaт 
бeз електричество в южнaтa чacт нa 
Зaпaднa Bиpджиния, някoи oт кoитo ca 
ocтaнaли „нa тъмнo“ от зимнaтa бypя нa 
11 фeвpyapи. Bъзcтaнoвявaнeтo нa eлeк-
тpичecтвoтo e зaбaвeнo зapaди нaвoднe-
ниятa пpeз пocлeднитe дни.

Meждyвpeмeннo eнepгийнитe 
кooпepaтиви в Teкcac ca пoдaли

мoлбa зa зaщитa 
oт бaнкpyт

cлeд кaтo ce oкaзa, чe дължaт 1,8 млpд. 
дoлapa нa oпepaтopa нa eнepгийнaтa 
мpeжa в щaтa, пpeдaвa Rеutеrѕ.

Зapaди ниcкитe тeмпepaтypи пoвeчeтo 
eлeктpoцeнтpaли в Teкcac зaтвopиxa и 
ocтaвиxa бeз eлeктpoeнepгия 4,3 млн. 
дyши в пpoдължeниe нa дни. 

Пaзapът нa eлeктpoeнepгия e иcтинcкa 
кpизa, cмятa нeзaвиcимият тъpгoвeц нa 
eнepгия в Teкcac Vоlt Еnеrgу Рrоvіdеr. 
Пpoкypaтypaтa в Teкcac paзcлeдвa cлy-
чилoтo ce в eнepгийния ceктop пpeди 
някoлкo ceдмици. Фeдepaлният eнepгиeн 
peгyлaтop пpoвepявa зa мaнипyлaции нa 
цeнитe нa eнepгийнитe пaзapи.

Междувременно бе съобщено, че соб-
ствениците на домове в САЩ са изправе-
ни пред огромни разходи заради навод-
нения. Почти четири и половина милиона 
домове в САЩ са изложени на голям риск 
от наводняване. Увеличаването на дъждо-

вете заради климатичните промени до-
принася за една трета от щетите от навод-
нения през последните три десетилетия.

Всяка година собствениците на домове 
са изправени пред разходи по отстранява-
не на щетите от наводненията на стойност 
18,8 милиарда долара. Застрахователните 
премии, постановени от американското 
правителство, покриват по-малко от една 
четвърт от тази сума.

Заради студа: Над 250 000 
души в САЩ без вода за пиене

XB засегнатите райони вce oщe имa и дoмaкинcтвa бeз тoк

B щaтитe Teкcac, Лyизиaнa 
и Mиcиcипи нaд 250 000 дyши 
ocтaвaт бeз дocтъп дo питeй-
нa вoдa пo paзлични пpичини. 
B Джaкcън, Mиcиcипи, пoвeчe 
oт пoлoвинaтa oт yчeбнитe 
зaвeдeния ocтaвaт зaтвope-
ни. He e яcнo и кoгa дocтъ-
път дo чиcтa вoдa щe бъдe 
възcтaнoвeн.

http://www.bulstate.com/
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„От дете мечтаех да попад-
на на Фондовата борса, 
както във филма „Уол-
стрийт“ 1987, споделя 
Маринела. Доста стран-

на мечта за момиче... Маринела Ста-
ниславова обаче я осъществява - с мно-
го хъс и невероятна упоритост.

Родена е в Перник, учи в Икономиче-
ската гимназия в града, защото от ран-
на детска възраст е осъзнала, че иска да 
се занимава с финанси. След като гледа 
култовия филм, се запалва от идеята ня-
кой ден да работи на Фондовата борса. 
Учи упорито, ходи на частни уроци, на 
17 години покрива с много висок резул-
тат стандартите на TOEFL. Записва се да 
следва в Ню Йорк, в „Джон Джей Коли-
дж“, където учи 4 години финанси и ико-
номически анализи.

Междувременно в Ню Йорк трябва да 
работи като сервитьорка в няколко за-
ведения, на смени, за да си плати обу-
чението и да се издържа. И така с много 
усилия и труд завършва. Трябва да из-
бере къде да е на стаж. Често минава по 
„Уолстрийт“ и си казва, че един ден тряб-
ва да стигне до там. Решава да си подаде 
документите и я избират за стаж в една 
от компаниите на „Уолстрийт“ - „National 
Security“.

Първия ден отива на работа супер 
ентусиазирана, но и много притеснена. 

Попада в обстановка, сякаш е в кадър от 
филма „Уолстрийт“. Огромна зала, бръм-
чаща като кошер, над 100 души, около 
всеки от тях по няколко телефона, гово-
рещи нонстоп по тях, някои

с по две слушалки 
на двете уши

и непрекъснато продаващи и купуващи 
акции. И сред брокерите - нито едно мо-
миче...

В такава обстановка попада 22-годиш-
ната Маринела, на която предстои да се 
учи за брокер.

„Стресиращото беше, че в цялата ком-
пания от над 100 души нямаше нито 
една жена на брокерска позиция, а само 
3-4 момичета, които бяха асистенти или 
на регистратурата“, споделя Маринела. 
Стажът й от 6 месеца е да помага на един 
брокер. За да вземат лиценза за търго-
вия на борсата „Series 7“ и „Series 66“, кан-
дидатите трябва да бъдат спонсорирани 
от фирма, член на FINRA (регулаторният 
орган на финансовата индустрия - б.а.), 
регистрирано дружество или който и да 
е регулаторен орган.

Маринела постепенно си изживява 
стреса от динамиката и агресията, кои-
то усеща в залата, и още повече се за-

палва по тази мъжка професия. Казва 
си, че това е нещото, което иска да пра-
ви. „Брокерът, на когото помагах, искре-
но като баща ми препоръча да потърся 
за спонсор по-скоро компания, която да 
ми помогне от самото начало, да е по-
структурирана, да има повече различни 

мъже, жени, които да не са толкова на-
пористи. Стряскаше ме тяхната прекале-
на агресивност. Също като във филма, те 
звъняха по телефона на хора, които ни-
кога не са виждали, и предлагаха акции. 
Казваха: „Сега ще звъннем в Охайо, там 
времето е слънчево и това предпола-
га повече хора да се включат“, разказва 
Маринела пред в. „Труд“.

И кой е казал, че брокерите на Фон-
довата борса са някакви сухари? „Точ-
но обратното, те са изключително мно-
го комуникативни и креативни - споделя 
дамата. - Отвътре им идва просто и зна-
ят по какъв начин какво да кажат на хо-
рата. И човекът след половин час вече е 
изпратил еди-каква си сума и вече е ку-
пил акции, без дори да е предполагал, 
че в този ден ще направи нещо такова... 
Те разполагат с много интересни начи-
ни на работа, могат да продадат всичко! 
Но е много агресивно, работят от сутрин 
рано до много късно вечер.“

Тя завършва практиката си и за нейна 
огромна радост е

назначена 
в „Morgan Stanley“ -

една от петте топ инвестиционни бан-
ки в света. Те я спонсорират, за да изка-
ра изпитите за сертификат за брокер. 
Там тя попада в интересна програма за 
хора от различни сфери, които имат же-
лание да станат брокери. Тази програма 
е 12 месеца, като през първите 3 трябва 
да изкарат изпитите за лиценз за търго-
вия на Фондовата борса. Следващите 9 
месеца има тренинг.

След като минават през този пери-
од на обучение, ги изпращат на различ-
ни места. Маринела заедно с още около 
150 души от цяла Америка, включени в 
тази програма, попада на място извън 
Ню Йорк. И отново са подложени на 
зверска цедка. Имат практически изпи-
ти, като актьори се представят като кли-
енти, които те трябва да убедят да вло-
жат средства в акции. Трябва да съберат 
цялата информация за тях, след това да 
им предложат според това, какво те ис-
кат и имат, какви са им страховете, же-

Маринела от Перник –  
само момиче на „Уолстрийт“
XКогато влиза в огромната зала, българката била единствена жена сред брокерите

БОРЯНА АНТИМОВА

При завършването на колежа в Ню Йорк.

От тук започва всичко - 120 Broadway ave - Wall Street - офисът на National Security.

Двете деца на Маринела - Кристиян и Балтазар, с баща им Чарлз Дентън.
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ланията и т.н., едно портфолио. Това е 
един от последните, финални изпити.

Когато минат и през това, трябва все-
ки месец да имат таргет, който да ре-
ализират. Сумата, която 
трябва да съберат, се 
увеличава всеки 
месец, докато се 
стигне до 3-ия 
месец. И ако 
някой няма 
с ъ б р а н и 
всичките 
си клиен-
ти според 
т а р г е т а 
и напри-
мер 5 ми-
лиона в 
п о р т ф е й -
ла от прода-
дени акции, 
го уволняват. 
Просто не държат 
някого, ако не е дос-
татъчно ефективен. 
С предимство се 
ползват брокерите, 
които имат богати роднини и приятели.

Какво е коствало това на една бъл-
гарка, която няма богато семейство 

в Америка? „Бях амбицирана да изка-
рам всичките изпити, да науча колко-
то е възможно повече. Казах си обаче, 

че няма невъзможни неща. Повтарях 
си например, че 50 души 

ще кажат „Не“, но един 
ще каже „Да“. Всеки 

човек, който ми 
казваше „Не“, 

за мен беше 
още една 

стъпка за 
с л е д в а -
щия да ми 
каже „Да“, 
с п о д е л я 
М а р и н е -
ла.

Тя си из-
мисля спе-

циален гра-
фик къде да 

ходи, с кого да 
се среща, какво да 

прави, звъни нон-
стоп по телефона. 
Започва да събира 
интересни клиенти, 

предимно от Америка, и изгражда едно 
доста добро портфолио. Сред единици-
те брокери е, които завършват програ-

мата, с над 60 милиона щатски долара 
като портфейл. Сумата е доста над това, 
което се изисква от участниците в про-
грамата.

„Не знам дали беше шанс, или просто 
упорит труд и силно желание това да по-
падна в топ корпорацията „Морган Стен-
ли“. Но имах чувството, че прожектирах 
какво исках да се случи, и то се случва-
ше. Беше много интересен момент в моя 
живот“, споделя Маринела.

По това време тя започва да пъту-
ва все повече, има клиенти в Йорда-
ния и отиват до Сингапур. „Влюбих се в 
Сингапур, от първия момент, от първо-
то бизнес пътуване“, споделя Марине-
ла. Тя работи на позицията „Съветник по 
управлението на капиталите“ в „Морган 
Стенли“ и проучва дали може да се прех-
върли в „Морган Стенли - Сингапур“.

Междувременно успява да се срещне 
с представители на швейцарската банка 
UBS, които й предлагат работа. Двамата 
с мъжа до нея Чарлз Дентън, се премест-
ват в Сингапур през 2015 г. Там тя раж-
да двамата си сина Кристиян и Балтазар 
и след динамичната въртележка на бро-
кер на „Уолстрийт“ се оттегля от сфера-
та на финансите и се посвещава на май-
чинството.

Животът в Сингапур й харесва, но там 
има проблем със замърсяването на въз-
духа през септември. Когато е бременна 
с второто си дете, има доста здравослов-
ни проблеми заради това замърсява-
не. В Сингапур нонстоп е топло, над 30 
градуса, и жегата доста предразполага 
за появата на повече бактерии и виру-
си. След трудната й бременност и синът 
й страда от кожни заболявания. Между-
временно й се налага да пътува все по-
вече, мъжът й също. При едно пътуване 
до Ню Йорк по-малкият й син Балтазар, 
който е само на 40 дни, се разболява 
тежко.

Тогава тя решава да създаде продукт, 
който да предпазва новородените и бе-
бетата в първите месеци, когато трябва 
да пътуват. В Сингапур създават дизай-
на, който е

като бебешка количка, 
но капсулирана

Свързват се с инженерна компания, 
която разработва наметалото с вграде-
на филтрираща система и сензори. Тази 
система предпазва и от вредното влия-
ние на ултравиолетовите лъчи и всякак-
ви вирусни и бактериални инфекции. 
Покривалото „BubaRolla“ („бебе на коле-
ла“) предпазва малкото дете, когато пъ-
тува. Сензори оповестяват колко е кис-
лородът вътре в количката, светлинна 
аларма известява за замърсен въздух.

В момента семейството е в Кипър, къ-
дето разработват иновативни продукти, 
безопасни за новородени и малки бебе-
та. Докато е в Сингапур, Маринела виж-
да, че азиатският манталитет на бремен-
ните жени не им позволява да ползват 
каквато и да било козметика преди, по 
време и след раждането, дори не си бо-
ядисват косата и не си лакират ноктите. 
За тях са създали серия чиста козметика, 
като правят изследванията си в Швейца-
рия. Добавят и витамините, които всяка 
жена трябва да приема по време на бре-
менността.

„Още докато бях в Сингапур, имах ог-
ромното желание да помогна на Бъл-
гария с опита и с познанията си за фи-
нансовия пазар, предимно в сферата на 
международните инвестиции и износа. 
Искам един ден да се върнем в Бълга-
рия и децата ми да израснат по начина, 
по който израснах аз“, казва българката.

На път за работа на Wall Street, междувременно учи 
за изпити и винаги трябва да е с вратовръзка.

С Чарлз по време на карантина, след дълга 
изолация вкъщи.

Първият 3D макет BubbaRolla - Сингапур.

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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П
ринц Хари и съпругата му Ме-
ган Маркъл показаха на света 
кралското семейство в уни-
щожителна светлина. Двама-
та дадоха двучасово интервю 

за Опра Уинфри, излъчено в праймтай-
ма на CBS, в което говориха за расизъм 
в Двореца, мисли за самоубийство и усе-
щането, че историята на лейди Даяна се 
повтаря.

Първите оценки са, че интервюто на-
истина има унищожителен ефект за крал-
ското семейство в Лондон.

Ето някои от по-важните моменти от 
интервюто:

Арчи няма 
да получи титла принц

Меган: „Те не искаха той да бъде принц 
или принцеса, без да знаят какъв ще бъде 
полът, което би се различавало от прото-
кола, и (казаха), че няма да получи защи-
та.“

„В онези месеци, когато бях бременна... 
ние заедно бяхме на разговор, в който ни 
бе казано, че няма да ви бъде осигурена 
сигурност, няма да ви бъде дадена титла, 
а също и опасения и разговори за това 
колко тъмна може да е кожата му, когато 
се роди.“

Меган и Хари отказаха да посочат кой е 
изразил тези опасения.

„Този разговор никога няма да споделя. 
Но беше конфузно. Бях малко шокиран.“

Меган за 
самоубийствените мисли:

„Просто не исках повече да съм жива. 
И това беше много ясна и истинска и пла-
шеща постоянна мисъл. И си спомням как 
той (Хари) просто ме люлееше в прегръд-
ката си и се грижеше за мен.“

Тя каза, че е отишла при високопоста-
вени хора в институцията, за да поиска 
помощ.

„Обърнах се към институцията и казах, 
че трябва да отида някъде, за да получа 
помощ... И ми отвърнаха, че не могат, че 
няма да е добре за институцията.“

„Спомням си този разговор, все едно 
беше вчера, защото те казаха, че ми съ-
чувстват, защото виждат колко е лошо, 

„но няма какво да направим, за да ви за-
щитим, защото не сте платен служител на 
институцията.“

Запитана дали е искала да се нарани, 
или е имала мисли за самоубийство, до-
като бременна с първото си дете, тя каза: 
„Да. Това беше много, много ясно... и мно-
го страшно.“

Хари за раздялата и баба си
„Никога не съм държал баба си в неве-

дение, прекалено много я уважавам.“
„Имах три разговора с баба ми и два 

разговора с баща ми, преди да спре да 
приема обажданията ми. И тогава той 
каза, можете ли да представите, всичко 
това писмено, какви са плановете ви?“

„В този момент поех нещата в свои 
ръце, беше като „Аз трябва да направя 
това за семейството си". Това не е изне-
нада за никого. Наистина е тъжно, че се 
стигна до този момент, но трябваше да на-
правя нещо за собственото ми психично 
здраве, за доброто на съпругата ми и за 
Арчи.“

Хари, относно медийното поведение, 
напомнящо на това, с което майка му 
принцеса Даяна се е сблъсквала преди 
смъртта си в автомобилна катастрофа в 
Париж през 1997 г.:

„Най-голямото ми притеснение беше 
историята да се повтори и това съм го 
казвал много пъти съвсем публично. И 
това, което виждах, беше историята да се 
повтаря, но вероятно по определено да-
леч по-опасен начин, защото сега се до-
бавят расата и социалните медии и когато 
говоря за „повтаряща се история“, имам 
предвид майка си.“

Хари за майка си 
и как би реагирала

Хари, попитан какво би казала май-
ка му за решението му да се оттегли от 
кралската си роля: „Мисля, че тя би била 
много ядосана от това как се получи и би 
била много натъжнена. Но в крайна смет-
ка всичко, което тя някога е искала, е да 
бъдем щастливи.“

Меган за сватбата 
и мълчанието

Меган, попитана дали си е мълчала, 
или е била принуждавана да мълчи:

„Последното. На всеки от моя свят 
беше дадена много ясна директива от 

момента, в който светът научи, че Хари и 
аз се срещаме, да отвръща с „Без комен-
тар“.

„Едва след като се оженихме и всич-
ко започна наистина да се влошава, раз-
брах, че не само не съм защитена, но и че 
са готови да излъжат, за да защитят дру-
ги членове на семейството. Но те не ис-
каха да кажат истината, за да защитят мен 
и съпруга ми.“

Запитана дали не е била подкрепена от 
хора с власт, тя каза: „Има го семейството 
и има хора, които ръководят институция-
та, това са две отделни неща и е важно да 
можем да ги разделим, защото кралицата 
например винаги се е отнасяла прекрас-
но с мен.“

Хари между Меган 
и Двореца

Хари, попитан дали щеше да се отте-
гли от кралското семейство, ако не беше 
Меган: „Отговорът на въпроса ви е „не"... 
Не бих могъл, защото самият аз бях в ка-
пана. „Бях в капан, но не знаех, че съм в 
капан. Както и останалата част от семей-
ството ми, баща ми и брат ми, те са в ка-
пан. Не успяват да се измъкнат и силно 
им съчувствам за това.“

„Много е коварна средата, в която мно-
го от тях са блокирани. Нямаше към кого 
да се обърна.“

„Що се отнася до семейството, те имат 
този манталитет на: „Това е положението, 
така трябва да бъде, не можете да го про-
мените, всички сме го преживели.“

„Няма да живея 
живота си в страх.“

„Не знам как биха могли да очакват 
след цялото това време ние все още 
просто да си мълчим, ако Фирмата (крал-
ското семейство) играе активна роля в 
поддържането на лъжи за нас.“

„Най-тъжното, предполагам, беше, 
че над 70 членове на парламента, жени 
депутатки,... излязоха и осъдиха коло-
ниалните нюанси на статии и заглавия, 
написани за Меган, но никой от моето 
семейство никога не е казвал нищо през 
тези три години.“

„Това боли, но аз също съм наясно с по-
зицията на семейството ми и колко са уп-
лашени от това таблоидите да се нахвър-
лят върху тях.“

Хари и връзката му 
с принц Уилям

„Много ще продължи да се говори за 
това... както съм казвал и преди, знаете 
ли, обичам Уилям изцяло, той ми е брат, 
заедно сме преминали през ада и имаме 
споделен опит. Но ние се движим по раз-
лични пътеки.“

„Времето лекува всички неща, надява-
ме се.“

Меган и обвиненията, 
че манипулира

„Можете ли да си представите колко 
малко смисъл има в подобно нещо? На-
пуснах кариерата си, живота си, оставих 
всичко, защото го обичам, и нашият план 
беше да направим това завинаги.“

Унищожителното интервю: 
Хари и Меган - едно към едно
XЗа расизма в кралското семейство, титлите и самоубийствените мисли
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К
азвам се Сунай Ремзи и съм 
на 42 години. През 2003 г. от 
Балканска фондация „Делта“ 
спечелих първа награда за 
най-перспективна млада лич-

ност, а през 2005-та - първа награда от 
същата фондация за най-добър млад 
политик. На 26 март 2007 г. след непри-
ятен инцидент в моя град Силистра, до-
вел до смъртен случай, бях осъден на 20 
години лишаване от свобода.

На 4 февруари 2021 г. бях освободен 
от затвора Белене условно, предсроч-
но, с остатък на присъдата ми 2 годи-
ни, 8 месеца и 12 дни. След като изяд-
ох много шамари и удари под кръста, 
от уроците, които ми поднесе животът, 
се изградих като мотиватор и иноватор. 
Тези познания споделям, разказвайки 
моите истории от един необикновен 
живот. Живот като на кино...

Помните ли ужасното убийство на 
Виктория от Русе? Помните ли убиеца й 
Северин? Аз лежах с него в една килия.

На 6 октомври 2018 г. между 10 и 11 
часа зверски беше убита русенската 
журналистка Виктория Маринова. Зло-
вещото престъпление потресе не само 
цяла България, но получи и отзвук в Ев-
ропа. За съжаление много български 
сайтове и наши политици избързаха да 
изразят тези, че в България е

извършено 
поръчково убийство

на разследващ журналист. Даже бяха 
набелязани за платени килъри трима 
румънски граждани, които бяха задър-
жани, разпитани и после освободени от 
русенския арест.

Тръгнаха много спекулации, но в 
крайна сметка през 2019 г. русенецът 
Северин Красимиров беше осъден на 
30 години лишаване от свобода от Ок-
ръжен съд - Русе. Присъдата влезе в 
сила, защото не беше обжалвана от 
нито една от горните инстанции и стра-
ните. Съмнения по този случай останаха 
у много хора. Обвинението обаче беше 
категорично, че Северин е единстве-
ният виновник за случилото се. Няма 

поръчка, няма отмъщение, няма слу-
чайности, няма съучастници. Бившият 
съпруг на Виктория - Свилен Максимов 
- също беше обвинен от обществото, 
но скоро стана ясно, че той няма нищо 
общо със случая.

Убиецът на Виктория Маринова се 
казва Северин Красимиров. Откъде 
знам ли? Знам, защото аз бях човекът, 
който собственоръчно написа молба-

та от негово име до Окръжен съд - Русе. 
Това споделих във в. „България днес“.

В съдебно заседание делото се гледа 
по глава 27 от НПК, или съкратено съ-
дебно производство. Описах, че той се 
признава за виновен по така повдигна-
тото обвинение; признава обвинител-
ния акт за достоверен; не посочва дру-
ги обстоятелства и факти по делото. Не 
ангажира нови писмени и гласни дока-
зателства. Изразява съжаление и разка-
яние от деянието, което е извършил.

Всичко това направих, изпълнявайки 
служебните си задължения

като кмет на затвора
или председател на Съвета на затвор-
ническия колектив и лидер на проекта 
„Затворническа лига – България“. В един 
етап от изтърпяването на присъдата си, 
от 4 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г., бях 
легло до легло в една килия със Севе-
рин. След това бях преместен в затвор-
ническото общежитие.

Северин пристигна в затвора „Бе-
лене“ през зимните месеци на 2019 г. 
Преди това беше в следствения арест 
в Русе и в психиатричната клиника към 
затвора в Ловеч. Когато той дойде, вре-
мето беше хубаво, нищо, че беше зима. 
Момчетата от III РЦ група (рецидиви-
сти) играеха футбол на стадиона на за-
твора, а в приемното отделение, къде-
то той щеше да бъде настанен, бяха на 

каре, тоест престой на открито. Втора 
ученическа група, които са в една сгра-
да с приемното отделение, провежда-
ха свои следобедни занимания и също 
трябваше да излязат на престой на от-
крито.

Мълвата, че Северин е в затвора, вди-
гна всички на крак. Аз имах няколко 
предварително проведени разговори с 
главни надзиратели и социални работ-
ници с цел той като дойде, да го поема 
и да го пазя максимално добре. Докато 
той преминаваше покрай стадиона по 
пътя за приемното отделение, колегите, 
лишени от свобода от III група, го псува-
ха и обиждаха. Остави си багажа и изле-
зе веднага на каре. Приближих се много 
близо зад него, той даже не ме забеля-
за, и му казах: „Тук, в затвора „Белене“, 
трябва да се пазиш дори от сянката си“. 
Представих му се, обясних му подробно 
как стоят нещата и правилата в затвора 
и колко сложна и деликатна е ситуация-
та с неговото пребиваване.

Между другото, бързо се сближихме. 
Целта беше да го пазим от лишените от 
свобода от VI група, съставена предим-
но от русенци, лишени от свобода, кои-
то за първи път изтърпяват своето на-
казание, и III РЦ група, отново населена 
с много русенци. Всеки ден се виждахме 
и говорехме само двамата със Северин 
по 1-2 часа. Той усети, че го закрилям и 

Северин ми призна: 
Убих журналистката 
Виктория Маринова
XЕдна година бях в килия с него, аз 

написах молбата му за съкратен процес

СУНАЙ РЕМЗИ



10 - 16 март 2021 г. 27

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

че от мен няма да получи някакъв удар 
зад гърба си. Още в първата седмица 
мина разпределителна комисия, той 
беше преместен в VIII следствена група 
и там дочака делото си. Тогава говорих 
с моя приятел бригадир Петър Василев 
Станев да го закриля и да гледа никой 
да не го тормози. Никой не му се кара-
ше в тази група.

Един ден, няколко седмици преди не-
говото дело, Северин ми изпрати съоб-
щение, че петима от възможните 6 ад-
вокати са му

отказали 
да го представляват

А шестият е приел насила, тъй като е 
нямал право да отказва и е станал не-
гов служебен защитник. Но Северин не 
му вярваше. Искаше помощ от „Затвор-
ническа лига – България“ и аз изпълних 
своите задължения като неин лидер. 
Написах и впоследствие изпратих мол-
бата му делото да се гледа по съкрате-
ното производство. Страните уважиха 
молбата и той получи 30 години лиша-
ване от свобода.

След бързото влизане в сила на при-
съдата му Северин беше преместен от 
VIII в IV група. В нея бяха лишените от 

свобода с най-тежките присъди - дожи-
вотни без замяна, 6 души с доживотни 
със замяна и момчета с 20-30 години. 
Тогава помолих бригадира на групата 
Сунай Яшар Сали да го пази да не прави 
глупости и никой да не го тормози.

След няколко седмици обаче, изне-
надващо за целия затвор и за мен също, 
получих 2 дисциплинарни наказания 
и бях преместен от II ученическа група 
в IV група. Настаниха ме в 308 килия с 
общо четирима лишени от свобода: аз, 
Северин, музикантът Илиян и доживот-
ният убиец Салят. Впоследствие обаче 
Салят беше заменен с Мирчо. И така в 
този състав ние изкарахме цяла година.

Най-много на моето идване в група-
та се зарадва Северин. Той се беше за-
творил в себе си, не говореше с никого. 
По цял ден спеше. Дърпаше си парава-
на и тайно си плачеше, стремеше се да 
не го виждаме. Трудно ставаше за хра-
на и проверки. Надзирателите все му се 
караха за това поведение. Живееше в 
собствен свят. Но когато аз отидох в гру-
пата, и по-точно в килията, той живна. 
Започна да общува постоянно с мен, да 
се движи с мен.

От него разбрах, че родният му баща 
е бил също затворник, и то известен. 
Казвал се е Рамо. Починал е от инфаркт 
във врачанския затвор. Майка му го е 
гледала сама, като се омъжвала още 
два пъти. Били многолюдно семейство, 
даже един от братята му е бил в дом, и 
Северин искаше да го намерим. Освен 
майка му и жена му, с която живееше до 
този момент, ежемесечно пари му пра-
щаше и най-малката му леля от Герма-
ния, която стопанисваше кафене. След 
около месец Северин сам

без причина 
заряза жена си

Между другото, той разказваше мно-
го комични истории как се е женил 3-4 
пъти по неговите традиции. От него 
знам, че е тренирал малко бокс, но ни-
кога през живота си не е имал официал-
но боксова среща. Това проличаваше и 
когато тренирах с него.

Още първата седмица го помолих да 
ми разкаже за деянието, което е извър-
шил и 95% от неговия разказ се припо-
криваше с обвинителния акт на Русен-
ската окръжна прокуратура. На 5-ти 
срещу 6-ти вечерта той е на един купон 
на приятели, където поема много го-
лямо количество алкохол и наркотици. 
Сбива се с хората, които организират 
купона, защото им дава собствените си 
колони да ги ползват, а те са ги заложи-
ли за пари.

Когато минава през пристанището, 
Северин не е имал никакъв умисъл и 
предварителен план да извърши пре-
стъпление срещу Виктория. Двамата 
се разминават, блъскат се, тя вика и го 
заплашва, че ще се обади в полицията. 
Той се уплашва и я удря с десен прав с 
отскок. Ударът е страшно силен и по-
пада в лицето й между носа и устата. Тя 
пада на земята. Той започва да я влачи 
до храстите, като я дърпа силно за ко-
сата. Тя е още жива, но при дърпането 
се разкъсват дрехите й. Той се възбужда 
и за съжаление я изнасилва два пъти. Тя 
все още е жива.

Ако Северин се беше обадил на Спеш-
на помощ, тя щеше да бъде жива, защо-
то се дави от собствената си кръв. Ако 
я беше обърнал настрани, кръвта щеше 
да изтече. Северин обаче бяга, казва на 
жена си за белята. Негов приятел, из-
вършващ превози до Германия, го за-
карва там. На него също споделя какво 
е направил. Именно жена му и шофьор-
ът на микробуса съдействат на поли-
цията, но няма да разкрия точно с как-
во. Северин е локализиран и заловен в 
дома на майка си в Германия. След 12 
дни е екстрадиран обратно в България.

Не знам и не съм аз човекът, кой-
то определя дали е достатъчна присъ-
дата на Северин, независимо че това 
е най-тежкото наказание, което може 
да получи след самопризнание. Моята 
работа, съвместно с ръководството на 
затвора „Белене“, не беше да съдя хора-
та, а да работим с вече осъдените коле-
ги за това, в рамките на изправителния 
институт да се коригират, да направят 
своя самоанализ, да ги изградим

и да станат 
по-добри хора

готови за бъдеща успешна ресоциали-
зация.

В затвора „Белене“ Северин участва-
ше в мероприятията, които провеждах: 
„Реинтеграционна програма за право-
нарушители“, „Фитнес мания“, „Красиво 
и хармонично тяло“, „Съхраняване и за-
пазване на семейните ценности“. Участ-
ваше даже в правния ми курс. Инте-
ресно, че участваше заедно с мен при 
изработването на празнични табла по 
случай националните празници и въз-
поменателни дати - 3 март, 19 февруа-
ри, Великден. За 24 май двамата с него 
направихме много големи табла за две-
те азбуки глаголица и кирилица. Беше в 
един кръжок заедно с мен и работихме 
в един екип по изграждане на футбол-
но игрище, на египетски пирамиди, на 
черкви, кораби и т.н. Два пъти полага-

ше труд, докато аз бях там, и двата пъти 
като строител. Въпреки че го назнача-
ваха „общак“ (общ работник), той доказ-
ваше, че е много добър фаянсаджия и 
вършеше цялата работа. И двата пъти 
обаче беше спиран заради обществено-
то и хорското мнение. Абсолютно нико-
га не е работил като заместник главен 
готвач или като бакар даже в корпуса. 
При съвместния ни престой имаше на-
ложено само едно дисциплинарно на-
казание, имаше и една награда. Никой 
от колегите лишени от свобода не го е 
тормозил и не го е насилвал.

В крайна сметка Северин сам ще си 
реши как ще изтърпи присъдата си. 
Много желая по-нататък да му отида на 
гости и да проведа едно интервю с него. 
Знам, че той няма да ми откаже и раз-
говорът ще бъде много истински, много 
честен и много критичен. Да видят едно 
„зверче“, което направи фатална грешка 
в живота си.

Бих искал всеки път, когато раз-
казвам за преживяванията си в за-
твора, да завършвам с уроците, кои-
то съм си взел от пребиваването и 
срещите си там. А урокът този път е, 
че всеки човек носи звяра в себе си. 
Някои успяват да го укротят, а други 
го пускат нарочно да прави пакости. 
Но тези, които го пускат, не си дават 
сметка, че звярът може да изяде са-
мите тях. И резултатът е един про-
вален човешки живот... Кой от вас, 
скъпи приятели, иска да има прова-
лен живот?... Той е само един! Никой 
не се е върнал от другия свят да ни 
каже, че има и втори.

Укроти звяра 
в себе си

Убитата Виктория Маринова.

https://www.zneimerlaw.com/
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МАРИНЕЛА 
ЛИПЧЕВА

„Мамо, коя  
е моята Родина“

 блог

„Ти не си първата чужденка, която 
влиза в това семейство“, ми казва заго-
ворнически Хани преди много години 
във Фрайбург, недалеч от източния бряг 
на река Рейн, немския бряг. За нашата 
среща бъдещата ми свекърва се е при-
готвила с най-любимите сладкиши от 
своето детство в Елзас на западния бряг 
на река Рейн, френския бряг. Очите ми 
гледат огромната саварина, поставена 
в центъра на масата, но паметта ми въз-
произвежда картината на шумен рояк 
деца пред училищната лавка в България, 
където за голямото междучасие са доне-
сли тави с пресни малки саваринки. Не 
обичах маслената розичка отгоре, но за 
самите саваринки просто умирах! И бях 
готова, ако се наложи, да се боря с всич-
ки деца, които не искаха да си изчакат 
реда на опашката.

Първата хапка, която се опитвам да 
задържа по-дълго в устата си, сиропът, 
който неизбежно се стича извън обвив-
ката от твърда хартия и лепне по пръ-
стите - това е запечатан спомен от едно 
щастливо детство и от кратките между-
часия в една държава доста пó на изток 
от източния бряг на Рейн. По онова вре-
ме между саварината на бъдещата ми 
свекърва и моите саваринки с маслени 
розички се издига желязна завеса - да не 
би случайно да се срещнат и да разберат 
колко са близки.

Другото сладко изкушение от българ-
ското ми детство, което се бори за пър-
вото място в сантименталните ми спо-
мени, са купичките с крем карамел на 
майка ми, които тя приготвяше за специ-
ални случаи. Например за случая, който 
в средата на 1990-те ме доведе в къща-
та на Хани. Хани също приготвя крем ка-
рамел, но нейният е само един и огро-
мен, под формата на торта. И разбира 
се, обърнат - така, както правеше майка 
ми с малките купички у дома. Няма зна-
чение, че Хани го нарича Flan - вкусът е 
същият, който те кара да се чувстваш по-
специален и дълго очакван.

„Обожавам крем карамел и саварини, 
защото ме връщат назад към детство-
то ми в България“, казвам и виждам как 
очите на Хани живват от рояка въпроси 
в главата й. Значи сме се намерили една 
друга - през годините и хилядите кило-
метри, станали сме заговорнички в се-
мейството, създадено от нея. Семей-
ството, в което аз влизам заради сина й. 

И в което няма да се чувствам чужденка, 
ня-ма! Усещам, че Хани се е опитала да 
ме успокои и да ми каже: „чуждото“ у нас 
е добре дошло, от теб и другите зависи 
дали ще стане свое...

Така и никога не посмях да питам Хани 
каква се чувства по националност и коя 
е родината й. Но интуитивно съм сигур-
на в отговора й: като елзаска, родена в 
началото на 20-ти век, чийто роден език 
е алеманският диалект, към който лите-
ратурният немски се добавя едва в учи-
лище...

„Мамо, кой е родният ми език и коя 
е Родината ми?“, с нескрита тревожност 
в гласа попита преди десет години мо-
ята тогава седемгодишна дъщеря. Каза 
го на чист български език. Е, с малко не-
българско „р“, което така и не се про-
мени въпреки старателното повтаряне 
на „Рачо реже риба". Беше разтворила 
читанката от българското училище на 
страницата с разказа за Стария щърк, 
който отказва да полети на юг с по-мла-
дите, защото иска да умре в Родината си. 
Малката ми дъщеря беше видимо обър-
кана: никой никога дотогава не беше я 
карал да се самоопределя на принци-
па „или-или". А и растеше в дом, в който 
пътуването между държавите, езиците и 
културите беше неизменна част от жи-
вота. Търсена и постигана цел.

Дъщеря ми е родена в Берлин, но Гер-
мания и България присъстват с еднаква 
тежест в живота й. Нарича прабаба си 
Мария също като баща си - с френското 
„grand-maman". За дъщеря ми тази мно-
жественост е най-нормалното нещо на 
света. Същото, като да седиш на дива-
на между татко и дядо и да им превеж-
даш - това тя го можеше още на четири-
годишна възраст. А аз винаги съм искала 
детето ми да говори български, за да ме 
приеме с това, което нося в себе си, и да 
се приобщи към него. Но не и за да бъде 
вкарвано в идентификационни матри-
ци, които изключват всичко друго, из-
вън официално наложеното статукво на 
мнозинството. Затова решихме, че Ста-
рият щърк ще си лети до последно, на-
където си поиска, и ще остане там, къ-
дето се чувства най-добре, без значение 
дали е роден там, или не.

Никога не съм имала проблем с това, 
че съм по-различна от повечето хора в 
страната, в която съм избрала да живея. 
Че спомените, от които сглобявам пъзе-
ла на миналото си, са по-други от тези на 
съпруга ми, на неговите приятели или 
на моите колеги. Никой не е успявал да 
ме накара да се чувствам чужда заради 
тази различност. Не че не е имало опити. 
Колкото и да са малко на брой, те сякаш 
полепват по кожата и години наред мяс-
тото дразнещо те сърби. Намазвам го с 
мехлема на всички приятелства, които 
съм завързала във времето, на любопит-
ството към мен, към езика и културата, с 
които съм израснала.

И отдавна съм превърнала чуждото в 
свое, Хани.

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

„Животът ми е към края си 
и реших да опитам малко от 
политиката.“

Легендарният треньор 
Димитър Пенев обяснява 

защо е приел да влезе в една 
от партийните листи

„Боже Господи, какви нищожества стоят 
начело на българската държава.“

Бившият ректор на СУ Иван Илчев в 
ефира на БНТ в коментар на шефа на 

парламента Цвета Караянчева

„До два месеца се справяме с COVID-19.“
Премиерът Бойко Борисов в началото на 

предизборната кампания

„Ние живеем скромно. 
Примерно, синът ми 
продължава да износва 
мои стари дрехи, когато бях 
по-слабичък. Сериозно ви 
говоря!“

Лидерът на „Воля“ и 
собственик на верига аптеки в 

България Веселин Марешки

„Властта се опитва да сложи под карантина 
националната ни памет.“

Президентът Румен Радев, според който 
управляващите са въвели ограничителни 

мерки за празненствата на Шипка

https://www.facebook.com/MVI-Quality-Service-111017603735838
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260 000 £37
хил.

 в цифри

бяха дадени на търг 
за табелка на ул. „Аби 
Роуд“ в Лондон. Причи-
ната - именно там се по-
мещавало легендарното 
звукозаписно студио на 
„Бийтълс". След ожесто-
чено наддаване цената 
надмина многократно 
всички очаквания. Пър-
воначалните оценки бяха 
за сума между 1000-2000 
паунда.

евро настоява да получи 
като компенсация пивовар-
ната в малкото герман-
ско градче Велмар за-
ради това, че по време 
на пандемия хора-
та са пили по-малко 
бира. Това предста-
влява неспазване на 
договор отреди десе-
тилетия за минимална 
покупка на пиво. През 
70-те години на миналия 
век обществените центро-
ве и бирариите са се съгласи-
ли на редовни доставки от бли-
зо 43 000 каси годишно.

тона храна се изхвърлят 
всяка година в света. Спо-
ред доклад на ООН цели 
17% от храната в магазини-
те, домакинствата и ресто-
рантите отива директно 
в кофата за боклук. По 
време на блокадите за-
ради пандемията коли-
чеството се е увеличи-
ло още повече, се казва 
в документа, особено при 
домакинствата.

920 млн. $6.2 млрд. 
е загубил предприема Илон 
Мъск само за един ден. Това е 
сумата, с която е спаднала обща-
та стойност на активите му в чет-
въртък в резултат на търговия-
та на акции в САЩ в светлината 
на спада с почти 5% в цената на 
акциите на Tesla, която той при-
тежава. Според изчисленията на 
Forbes състоянието на Мъск е 
спаднало до $150,9 млрд.

http://www.prospectlicensing.com/
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И
мате кашлица и хрема, гър-
лото ви дращи или изоб-
що не се чувствате добре? 
Вместо да спринтирате към 
фармацевтичната аптека, 

по-добре погледнете в тази на приро-
дата, където ви очакват билки за всеки 
проблем, включително при общи нераз-
положения като настинка и болки.

Отглеждани от древни времена, днес 
билките продължават да служат на хо-
рата като своеобразна „библия“ в алтер-
нативната медицина. А в студените ме-
сеци от годината, а и не само, те стават 
основно средство за предотвратяване 
или облекчаване на куп общи неразпо-
ложения. В тази връзка ви предлагаме

няколко изпитани рецепти
с които ще можете навреме да предо-
твратите влошаване на здравословното 
състояние.

За да пресечете силната и раздираща 
кашлица, или още по-лошо – прерасна-
ла в болезнен бронхит, можете да се до-
верите на тази доказана смес от билки 
за чай, като същевременно се стремите 
да поемате и достатъчно течности.

Запарете по 1 с.л. мащерка и тесно-
лист градински чай в 600 мл вода. Оста-
вете да изстине и разпределете в 3 дози 
за деня. Повтаряйте няколко дни, дока-
то забележите подобрение.

Ако кашлицата стане много дълбо-
ка, смесете добре по лъжица див копър 

(резене), лопен, полски мак (кадънка) 
и масло от жълт кантарион. Поставете 
върху гърдите като компрес.

Ако имате запушен нос, за облекче-
ние на дишането се постарайте да ов-

лажните въздуха в помещенията и най-
вече в спалнята. Най-лесният начин е да 
проветрите за няколко минути. Между-
временно разтопете едно кубче коко-
сово масло на слаб огън и прибавете 
към него 4 лъжици майорана. Оставе-
те сместа да престои 24 часа, след което 
отново я загрейте, разделете я на части 
и няколко пъти през деня

намазвайте с нея 
около ноздрите

така че да вдишвате през нея.
Облекчаващ ефект можете да 

получите и с етерично масло 
от градински чай от аптека-
та, което прилагате по съ-
щия начин.

Чувствате гърлото си ня-
как грапаво, а гласът ви е 
пресипнал? В този случай 
влажността в помещенията 
също е много важна за въз-
становяването на лига-

виците, но можете да добавите и някол-
ко капки от етерично масло във водата. 
Запарете 2 чаени лъжички градински 
чай за 15 мин. в покрит съд. С нея пра-
вете гаргара по няколко пъти на ден, но 
без да поглъщате течността.

Ако носът ви тече, очите ви са зачер-
вени, кихате и носоглътката ви дразни, 
значи сте хванали хрема. За лечението й

ще ви помогнат 
инхалации с билки

В голяма тенджера кипнете вода и в 
нея прибавете по 1 чаена лъжичка лай-
ка, мащерка, градински чай и майорана. 
Запарете всички билки за кратко и по-
крити с кърпа, инхалирайте. Вдишвайте 
през носа и издишвайте през устата.

Отпуснати, уморени, с болки по цяло-
то тяло – това са признаци за грипна ин-
фекция. Залейте с 3 л гореща вода 60–70 
г нарязани листа от евкалипт. Оставете 
сместа да престои 15 мин. в затворен 
съд, след това прецедете и прибавете 
към водата във ваната или просто се об-
лейте за финал при душ. Вместо евка-
липтови листа можете да използвате иг-
лички от смърч или ела.

Слабо повишената температура е

предвестник 
на грипна инфекция

и много бързо може да се влоши. Запа-
рете за 5 мин. чай от липа или бъз - 1 ч.л. 
на чаша вода. Пийте го топъл или хла-
дък, но не горещ, на малки глътки. Ако 
започнете да се изпотявате, значи има 
ефект. Чаят действа антисептично.

Сигурни доказателства, че настинка-
та е на път, е високата температура. На-
правете си топла баня на краката с 2 лъ-
жички лавандула и 2 лъжички морска 
сол. Използвайте гореща вода, колко-
то можете да изтърпите, след това ху-
баво подсушете краката, намажете ги с 
лавандулово масло и обуйте дебели чо-
рапи.

Следващия път, когато почувства-
те някакво общо неразположение, не 

посягайте към тради-
ционните лекарства, а 
опитайте природните. 
Може би съвсем скоро 
ще се убедите, че в пре-
поръките „Всяка вечер 

трябва да пиете по чаша 
чай от…“ или „Ако се за-

разите от грип, трябва да 
вярвате на чая от мащерка“ 

има огромна доза истина и ще 
се превърнат и във ваша лечеб-

на мантра, която вие ще започнете 
да препоръчвате.

Бабината 
аптека от 
билки бори 
COVID-19

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

За да пресечете силната и раздираща 
кашлица, се доверете на доказана 

билкова смес за чай

В днешните условия при широкото 
разпространение на COVID-19 билки-
те могат да бъдат от помощ. Котешки 
нокът е най-силната противовирусна 
билка, от която се прави чай. Този чай 
могат да пият и деца.

Друга билка, която е много важна за 
този период, е златният корен. Макар 
че навремето при по-старите българи 
е съществувала и е изкоренена, сега 
отново има насаждения в България. 
Това е най-важната адаптогенна билка.

Ето една комбинация по старинна 
рецепта. Това е комбинация от копър, 
който не дава възможност да се задър-
жат течности в белия дроб, втората 
билка е живовляк. 

Това е една от най-хубавите проти-
вокашлични билки, против образува-
нето на секрети. 

Третата билка е маточината. Тя освен 
че има противовъзпалително дейст-
вие, подпомага действието на живо-
вляка, обясняват фитотерапевти.

Билки помагат в борбата с COVID-19

трябва да пиете по чаша 
чай от…“ или „Ако се за

разите от грип, трябва да 
вярвате на чая от мащерка“ 

има огромна доза истина и ще 
се превърнат и във ваша лечеб

на мантра, която вие ще започнете 
да препоръчвате.

така че да вдишвате през нея.
Облекчаващ ефект можете да 

получите и с етерично масло 
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Седмицата на модата в града на любовта приветства 92 марки

Дигитален блясък от 
модния подиум в Париж

П
арижката седмица на мо-
дата, която по традиция съ-
бира на едно място едни от 
най-великите дизайнери 
в света, кинозвезди, моде-

ли и любители на висшата 
мода, тази година е притих-
нала. Зарази пандемията тя 
се провежда дистанцион-
но, но това не пречи мод-
ните къщи да дават всичко 
от себе си, а блясъкът, ма-
кар и дигитален, да уве-
рява, че нормалното все 
някога ще се завърне.

Събитието, посвете-
но на дамските колек-
ции за облекло за есен/
зима 2021-2022, се удъл-
жи с един ден, от 1 до 10 
март, за да приветства 
Louis Vuitton. Между 
модните къщи, които си 
тръгват, и новите учас-
тници Седмицата на 
модата приветства 92 
марки, които ще раз-
крият своите колек-
ции и парадни про-
грами основно чрез 

виртуални презентации и спектакли.
Между 1 март и 9 март емблематични-

те марки присъстват сред многоброй-
ните участници в модното събитие, 
организирано от Федерацията за ви-

сша мода. В 100% цифрова 
версия, Парижката седми-
ца на модата е изцяло съ-
образена със санитарната 
обстановка във Франция. 
COVID-19 задължава ди-
зайнерите да бъдат гъв-
кави по отношение на 
организацията си, но за 
много от тях представя-
нето на това уникално 
събитие на естетиката 
означава много, особе-
но в тежките времена, 
в които в момента жи-
веем. Преди само годи-
на никой не можеше да 
предположи, че в реч-
ника на французите ще 
влезе думата дистан-
ция, особено що се от-
нася до един от най-
бляскавите моменти 
на триумф за френс-
ката мода.

виртуални презентации и спектакли.

те марки присъстват сред многоброй
ните участници в модното събитие, 
организирано от Федерацията за ви

Dior,  
Hermеs, Lanvin,

Chanel,  
Nina Ricci

Hermеs

LOEWE LOEWE Nina Ricci

Hermеs

Hermеs

Elie Saab

Elie Saab
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Т
е убиват, изнасилват, крадат и 
рекетират, а после упорито и 
системно симулират различни 
симптоми и получават диагно-
зи, които вместо зад решетки-

те ги изпращат в психиатрии и болници. 
Но... невинаги.

Един от тях е Винсънт Джиганте. Всич-
ки обаче го наричали „Лудия дон“.

Той е бил босът на нюйоркската прес-
тъпна фамилия Дженовезе и една от 
най-влиятелните фигури в мафията за 
своето време. Но в продължение на по-
вече от три десетилетия Винсънт Джи-
ганте всъщност имитира своята лудост, 
за да избегне престоя в затвора.

Той броди из Гринич Вилидж в Южен 
Манхатан по халат и чехли. Племенница-
та му Рита Джиганте по-късно си спомня 
как той внезапно спира, сочи и започва 
да мърмори несвързани неща.

Ако Винсънт смята, че със сигурност 
го подслушват или снимат федерални 
агенти, направо преиграва. От време на 
време например остро

пита автоматите за паркинг
дали ще дойдат с него на разходка. Аген-
ти на ФБР веднъж идват с призовка само 
за да открият Джиганте гол под течащ 
душ с отворен чадър в ръка.

Но Джиганте симулира точно както ня-
кои хора симулират фалшиви симптоми 
с идеята за финансова компенсация, из-
бягване на работа, военен дълг или нака-
зателно преследване, разказва webcafe.

Симулацията в правораздавателната 
система е много разпространена.

В едно изследване сред 879 участници 
17,5% от тези, които са били признати за 
неспособни да се изправят пред съда, са 
изпратени в държавни болници, вместо 
зад решетките. По-късно е установено, 
че те имитират симптомите си. Джеймс 
Линдзи, обвинен за убийството на 15-го-
дишно момиче, твърди, че има парано-
идна шизофрения.

Той заявява на лекарите, че дяволът 
му е казал да убие червенокосата тий-
нейджърка. Съдът научава за неговия 
план да се преструва от писмо, което 
Линдзи праща на приятел, докато оч-
аква процеса. Там убиецът обяснява, че 
има хитра идея да се окаже в болница-

та Карстеърс и да бъде освободен след 
осем години. Ако отиде в затвора, той ще 
лежи до живот.

В крайна сметка е признат за виновен 
и прекарва остатъка от живота си в за-
твора.

Симулацията може да е доста разпрос-
транена, но разпознаването й е известно 
с трудността си. Имитираните симптоми 
често са трудни за преценяване. Кръвни-
те тестове и сканирането на мозъка на-
пример не могат да потвърдят халюци-
нациите на шизофренията.

„Хилсайдския удушвач“ Кенет Бианки 
имитира множествено личностно раз-

стройство и

обвинява алтер 
егото си „Стийв“

за убийствата. В крайна той е разкрит, но 
не и преди „психиатрите да налапат не 
само кукичката, но и наивно да погълнат 
конеца и цялата въдица“, както се изра-
зява съдията при произнасянето на при-
съдата.

Разкриването на симулации започва с 
търсенето на преувеличения, противо-
речия и непоследователност. Например 
някой твърди, че има болезнени слухо-
ви халюцинации, но не изглежда притес-
нен от тях.

Надали ще повярвате на участник в 
банков обир, който описва как вижда 
„15-метров червен гигант, разрушаващ 
стените“, докато запазва забележител-
но спокойствие и се владее перфект-
но. Друг ориентир за симулация е запо-
дозряният да потвърждава невероятни 
симптоми от рода на съгласяване с въ-
проса: „Някога вярвали ли сте, че авто-
мобилите са членове на организирана 
религия?“

Симулантите често твърдят, че са изгу-
били досега си с реалността.

Халюцинациите им обаче изглеждат 
като удобно оправдание за стореното. 
Такава е констатацията при човек, обви-
нен в опит за изнасилване, който твърди, 
че глас му е заповядал „Иди и извърши 
сексуално насилие“. Или крадец, който 
твърди, че мистериозен глас му крещи 
„Насочи пистолета, насочи пистолета!“.

Има и други тактики, с които лекари-

те могат да отличат епизоди на истинска 
психоза от фалшиви такива. При истин-
ските психози слуховите халюцинации 
обикновено са непостоянни, дори и ако 
има усещането, че те непрекъснато са на 
заден план. Пациентите понякога се съ-
противляват на команди, ако са в наис-
тина много тежко състояние.

Обратно, симулантите често съобща-
ват за постоянни халюцинации и обик-
новено казват, че гласовете са повта-
рящи се и ги задължават да изпълняват 
всички инструкции. Хората с истински 
халюцинации обясняват, че гласовете се 
повтарят и са лесно разпознаваеми. При 
три четвърти от пациентите те са както 
мъжки, така и женски.

98 на сто казват, че

говорят на същия 
език като тях

самите, а 88% съобщават, че идват от 
собствената им глава.

Описанията на визуалните халюцина-
ции имат сходни черти. При шизофре-
нията те обикновено са цветни и са под 
правдоподобни образи - религиозни фи-
гури, членове на семейството, познати 
животни. Симулантите от своя страна съ-
общават за преувеличени явления: „То-
ку-що видях Голямото пиле и беше висо-
ко 50 метра!“.

Има и изключения, разбира се. Паци-
енти с алкохолна абстиненция имат ма-
кулна дегенерация или шизофрения и 
могат да халюцинират миниатюрни фи-
гури на животни и хора. Ето едно ав-
тентично описание от 25-годишен алко-
холик: „Те бяха около 30 см високи, със 
странни цветни дрехи, странни лица, го-
леми очи и усти. Някои от тях също така 
носеха очила.“

Така че дори и с тези общи емпирични 
правила откриването на истинската пси-
хоза остава много трудно.

Джиганте в крайна сметка е осъден 
през 1997 г. на 12 години за рекет и заго-
вор за убийство.

През 2003 г. той признава, че е ими-
тирал психоза през цялото време, след 
като информатори от няколко мафиот-
ски организации хвърлят съмнения вър-
ху твърденията му.

Прокуратурата подава в съда аудио-
улики, в които той говори ясно и логично 
на посетителите си в затвора и командва 
бизнеса на мафията иззад решетките по 
„последователен, внимателен и интели-
гентен“ начин.

Дните на симулация на Джиганте при-
ключват. Той обаче успява да подлъже 
дълга поредица от лекари през това вре-
ме, като си осигурява 28 постъпвания в 
психиатрични болници, както и диагно-
зи на шизофрения и дори „деменция, 
дължаща се на естествено увреждане на 
мозъка“.

Джиганте умира през 2005 г. Тогава 
е на 77 години. Той надали е последни-
ят престъпник, който се е опитал да си-
мулира, за да избегне затвора. И все пак 
малцина ще успеят да избягват правосъ-
дието толкова дълго, колкото в крайна 
сметка успява „Лудия дон“.

Откачен или убиец: 
Лудият дон и останалите

XСимулантите, които опитаха да избегнат затвора

Винсънт Джиганте 

Кенет Бианки 

Джеймс Линдзи 

Сн.: dailyrecord.co.uk

Сн.: bellinghamherald.com

Сн.: abritvs.com
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С
помняте ли си афганистанско-
то момче във футболна фла-
нелка от раирана найлонова 
торбичка, на която пише Меси 
и номер 10? Няма как да се за-

брави. Нито приказката, която преживя, 
срещайки се на живо с идола си. Сигур-
но в този момент много хора са си поми-
слили, че това момче е с късмет и че жи-
вотът му със сигурност ще се обърне на 
180 градуса.

Но реалността се оказва 
съвсем друга.

Муртаза Ахмади стана известен в це-
лия свят през януари 2016 г. Петгодиш-
ният фен на Меси и неговата фланелка от 
торбичка попаднаха във всички медии 
на планетата, след като брат му го снима 
и качи във Facebook.

На вълнуващата снимка обърнаха 
внимание редица международни ор-
ганизации, а и самият Меси. Големият 
футболист веднага изпрати на Муртаза 
истинска фланелка на националния си 
отбор, но виждането очи в очи на двама-
та все се отлагаше. Накрая Лео иниции-

ра среща с момчето, на която имаше пре-
гръдки, снимки за спомен и радост.

Двамата се видяха на стадиона в Доха, 

Катар, където „Барселона“ гостуваше за 
приятелски мач с местния „Ал Ахли“.

Муртаза дори

излезе с идола си 
на терена

и позира за снимка с титулярите на „Бар-
селона". Каталунците победиха 5:3, като 
головете за тях вкараха Суарес, Неймар, 
Меси, Пако Алкасер и Рафиня.

Точно преди срещата с Меси Муртаза и 
баща му дори дадоха интервю за „120 ми-
нути“ на bTV. Там малкият афганистанец 
разказа, че иска да стане футболист като 
Меси, а баща му Мухамад Ахмади го под-
крепи с надеждата, че синът му ще стане 
добър играч и ще радва футболните фе-
нове в родината си.

Но животът на всички около малкия 
Муртаза се развива различно. И малко 
след срещата с Меси започва кошмарът 
за семейството, който бе описан подроб-
но в материал на Bleacher Report.

След фланелката-пликче се стига до за-
плахи, опит за бягство, страх от отвлича-
не и накрая заточението на детето в Ка-

бул, далеч от близките му, обобщава и 
webcafe.

„Чух мълвата, че Меси иска да се срещ-
не с Муртаза“, спомня си братът на мом-
чето Хамаюн как аржентинският гений е 
влязъл в живота им.

След това продължава баща му Ариф: 
„Скоро в къщата пристигнаха две кутии 
от хора, близки до Меси. Когато ги видях, 
си помислих, че в едната има играчки за 
Муртаза, а

в другата - 
пачки с долари

Но не - топка и фланелка.“
Съседите си мислят същото като Ариф, 

преди да отвори подаръците. Не знаят 
какво има в кутиите и вярват, че Лео пе-
риодично изпраща голяма сума пари на 
семейство Ахмади.

Криминални елементи започват да 
дебнат къщата, а талибаните изпращат 
писмо, в което заплашват семейството с 
най-ужасните неща, които можете да си 
представите.

Ариф иска от властите убежище, но 
молбата му е отхвърлена.

„Смятахме, че като отиде в Доха, за да 
се срещне с Меси, той ще направи като 
Роналдо - казва Ариф, но не става мно-
го ясно какво иска да каже с това „като 
Роналдо". - Отидохме в Доха, за да може 
Меси да направи нещо за него, но той не 
направи нищо за Муртаза.“

Ежедневието на момчето е трудно. 
Всички си мислят, че получава „големи“ 
пари от Меси. Спира да ходи на училище, 
зарязва футбола и напуска родната къща.

Семейството му решава да го изпрати 
с роднина в Кабул. Но и това не се оказ-
ва вярното решение. Надушват го и там 
и има заплахи, че ще бъде отвлечен. От-
делно зачестяват терористичните атаки в 
афганистанската столица.

На въпрос дали съжалява, че е обляк-
ъл найлоновата торбичка с десетката и 
името на Меси, Муртаза остава верен на 
идола си.

Но времето в Кабул се е отразило на 
психиката му.

Кошмарът на Меси с 
тениската от торбичка
XКак животът на афганистанското момче се изпълни със заплахи и страх

Сн.: Facebook

Кадър: bTV
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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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Съдията:
- Защо разбихте магазина?
- Защото имах проблем!
- Какъв?
- Ключов...

  
- Ученици, защо се карате? - пита учите-

лят.
- Намерихме 50 евро и решихме да ги 

дадем на този, който излъже по-добре.
- Как не ви е срам! На вашите години аз 

не съм и подозирал, че може да се лъже!
Дали петдесетте евро на учителя.

  
- Виждал ли си слон, скрит зад конец?
- Не.
- Че как ще го видиш, нали се е скрил!

  
В кафенето.
- Да му цапнем по биричка?
- Бира?! В работно време?!
- Ей, прав си! Марче, я дай два джина с 

тоник!

  
Баща чете сутрешния си вестник. Вне-

запно скача и изкрещява на сина си, който 
си пише домашните:

- „Десет милиона за един футболист!“ Не 
си губи времето с глупости! Марш навън 
да играеш футбол!

  
Учителката по биология:
- Къртицата всеки ден изяжда храна, 

равна на собственото й тегло!
Иванчо пита:
- А къртицата откъде знае колко точно 

тежи?

  
Един рибар хванал златната рибка и тя 

му се примолила:
- Ако ме пуснеш, ще ти изпълня едно же-

лание.
Човекът я пуснал и тя го попитала:
- Какво искаш?
Човекът извадил снимката на жена си и 

казал на рибката:
- Можеш ли да я направиш като Памела 

Андерсън?
Рибката погледнала снимката, отстъпи-

ла притеснено и скръбно отвърнала:
- О! Това е много трудно! Измисли нещо 

друго.
Човекът измислил и й казал:
- Можеш ли да помогнеш на Левски в ев-

ротурнирите?

Рибката го погледнала просълзена и ка-
зала:

- Я дай пак оная снимка...

  
Така се случило, че един ден Гонзо ум-

рял и се оказал пред райските порти. По-
чукал той и отвътре св. Петър попитал:

- Кой чука?
- Георги.
- Кой Георги? - отвърнал с недоумение 

светецът.
- Ами Гонзо, бе!
- …
- Георги Иванов - Гонзо!
- А-а-а, Гонзо, ти ли се бе, мойто момче - 

зарадвал се св. Петър. - Извинявай, не оч-
аквах да уцелиш вратата.

  
Kаубой влязъл в един град, скочил от 

коня си, повдигнал му опашката и го це-
лунал там, където не го огрява слънцето.

- Защо го направи? - попитал един ста-
рец, който седял пред бара.

- Страдам от напукани устни - отвърнал 
каубоят.

- И това помага ли ти?
- Не, обаче така не се облизвам.

  
- Късогледство? О, Боже! Докторе, това 

сигурно означава, че за мен с футбола е 
свършено!

- Успокойте се. Все пак можете да бъде-
те съдия…

  
Програмист се прибира след работа 

вкъщи. Още от вратата го посреща котката 
и започва усилено да го лиже по ръката и 
да мърка. Жена му гледа учудена:

- Кво й става на тая котка? Гледай как те 
ближе по ръката!

- Как какво, мирише й на мишка…

  
- Биковете не реагират на червения 

цвят, само кравите.
- Защо тогава биковете се разяряват, ко-

гато тореадорите развеят червена кърпа 
пред тях?

- Защото се ядосват, че ги смятат за кра-
ви.

  
Двама полицаи отиват на рожден ден 

на техен колега и си говорят:
- Дай да му купим някакъв подарък, а? 

Неудобно е така, нищо не носим.
- Добре, да му купим книга?
- За какво му е нова книга, бе, той вече 

си има една!

  
Седемнайсет блондинки отиват пред 

дискотека и виждат, че е забранено за под 
18.

Охраната ги вижда и пита:
- Вие какво чакате?
А блондинките отвръщат:
- Тук пише, че е забранено за под 18, и 

затова чакаме осемнадесетата.

  
Студент по ветеринарна медицина вли-

за на изпит и професорът му задава след-
ния въпрос:

- Може ли да се направи аборт на крава?
Студентът много се замислил и профе-

сорът, като видял това, му казал да изле-
зе навън в коридора да си помисли и като 
се сети, да се върне и да му отговори. Сту-
дентът излязъл и тръгнал да се разхожда 
по коридора много умислен. По пътя си 
срещнал един негов приятел, който го по-
питал за какво се е замислил:

- Абе, мисля си, дали може да се напра-
ви аборт на крава?

- Ей, майна, в какво си се забъркал, бе!?

  
Една пияница влиза в такси и казва:
- Закарай ме на гарата.
Таксиджията отговаря:
- Ние сме на гарата.
Пияницата бясно излиза от таксито и 

казва:
- Следващия път карай по-бавно, че ми 

става лошо...

  
Изпит по правилата за пътното движе-

ние:
- Представете си кръстовище, тук сте 

вие, тук един автобус, тук - камион, тук - 
мотоциклет. Кой ще премине пръв?

- Маршрутката.
- Защо пък маршрутката? Откъде се взе 

тая маршрутка?
- Знам ли откъде, по дяволите, се взимат 

тия маршрутки?!

  
Три блондинки решили да се явят на из-

пит за детективи. Един от детективите им 
казал:

- Сега ще ви покажа една снимка, а вие 
ще ми кажете как ще я разпознаете в тъл-
пата.

Първата казала:
- Емиии, има само едно око.
- Не, просто той е в профил.
Показал я на втората и тя казала:
- Има едно ухо...
- Колко пъти да ви казвам, че той е в 

профил.
Тогава третата блондинка казала:
- Носи лещи.
Детективът погледнал снимката и казал:
- Вярно, бе, как позна?
- Човек с едно око и едно ухо не може 

да носи очила.

  
Две блондита си говорят на летището и 

едната казва:
- Абе, виж го тоя самолет колко е голям... 

как така успява да литне?
А другата отговаря:
- Абе, ти тъпа ли си? Я виж, като е на не-

бето, колко е малък!

  
Между приятелки:
- Бих се омъжила само по любов.
- Аз също, ако не изскочи нещо по-до-

бро.

  
Куцащ, бедно облечен мъж влиза в 

брачна агенция и заеквайки, казва:
- Искам да се оженя за красива, богата и 

вярна жена!
- Трябва да знаете, че ако такава жена се 

омъжи за вас, ще е пълна идиотка!
- Добре, нека да е идиотка.

Виц в снимка

Двама депутати си 

говорят:

- Аз веднъж изкарах 20 

бона за месец!

- Е, да, аз също съм 

имал лоши дни...

  
Момченце се прибира вкъщи след пър-

вия учебен ден.
- Научи ли нещо? - пита го майка му.
- Да, но явно не е достатъчно. Искат утре 

пак да отида.

  
- Защо когато на блондинката й е студе-

но, отива в ъгъла на стаята?
- Защото е чувала, че там е 90 градуса!

  
- По какво си приличат жените и урага-

ните?
- И двете идват с духане и после ти от-

насят къщата!

  
Излизат двама от кръчмата.
- Хайде да ходим по жени!
- Не, аз имам млада и хубава жена...
- Добре! Отиваме у вас.

  
В травматологията разговарят болните, 

целите в гипс.
- Ти как пострада?
- Натресох се в един гараж.
- Колата се разби на сол?
- Не, аз се прибирах пеша.

  
Лети самолет. Изведнъж пилотът започ-

ва да се смее истерично.
- Какво става? - попитала стюардесата.
- Представям си паниката, като разбе-

рат в психиатрията, че съм избягал!

  
Визитация в психиатрична клиника:
- А този човечец се побъркал, след като 

годеницата му се омъжила за друг.
Минават в следващата стая:
- А този тук е другият, за когото се е омъ-

жила.

  
Жена казва на мъжа си:
- Хайде, като се караме, всеки път да от-

деляме по пет лева в касичката.
- Да, бе! Аз да не съм милионер?

  
Извел бащата глист сина си на ануса, за 

да му покаже света:
- Ето, сине, това зеленото отдолу е трева, 

това синьото отгоре е небе, онези неща, 
дето летят из него и пеят, са птички, а оно-
ва яркото нещо най-отгоре е слънцето.

- Тате, ама то бил много хубав този свят.
- Ами хубав е.
- Тогава защо стоим в тази смрадлива 

тъмна дупка?
- Ех, какво да правим, сине, родина...

  
- Мамо, този чичко защо няма коса?
- Тихо, ще те чуе!
- А той не знае ли?

  
Новогодишна промоция на Българска 

народна банка: „Само на 31 декември! Съ-
бери сто монети от една стотинка, донеси 
ги при нас и получи един лев!“

Bulgarian sushi
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Астрологична прогноза 
10 - 16 март 2021 г.

ОВЕН
Ще се вълнувате за професио-
налната реализация на млад 
човек от семейството ви, кой-
то може да учи или работи в 
друг град или държава. Като 

цяло ще имате предимно контакти с по-млади 
хора от вас. Някои от тези контакти ще касаят 
настоящата ви работа или проект, с който сте 
ангажирани. Ще ви разстрои неприятна новина, 
свързана със здравословен проблем в живота 
на човек, когото познавате. Има вероятност от 
неблагоприятно развитие или твърде дълго ле-
чение или операция.

РАК
Ще имате по-скоро домашни 
ангажименти и грижи около 
семейството. В следващите 
дни ще спечелите предим-
ства и пари, но след това ви 

чакат неприятни изненади и отхвърляне. Не-
щата ще се развиват доста бързичко. Най-до-
бре е, ако успеете да се разходите малко сред 
природата, така ще вложите най-добре енерги-
ята, която напира отвътре. С желание и любов 
ще се отдадете на работата си и за някои това 
означава да изживеят емоции, които ще ги пра-
вят щастливи.

ВЕЗНИ
Някои недоразумения ще за-
сегнат емоционалния ви жи-
вот, брака или семейството 
ви. Вероятни са временни 
раздели - за ден, два - пора-

ди различни причини или конфликти с бивши 
партньори. Ще проведете среща, за която ще 
имате големи очаквания. Обещанията, които 
ще ви бъдат дадени, е много вероятно да се 
окажат неизпълними. Бъдете внимателни, ако 
разчитате на тях за развитието на плановете 
ви. Може да ви изнерви намеса в личния ви 
живот или в професионалните ви отношения.

КОЗИРОГ
Не поставяйте началото на 
нови задачи, освен ако не са 
предварително планирани. 
За да си гарантирате прихо-
ди, по-добре изчакайте и за 

тях. Каквото и да правите, е добре да не нару-
шавате правилата на вашето работно място 
или наложените традиции и обичаен ред в се-
мейството ви. Не създавайте проблеми в лич-
ните си отношения заради властващия инат, 
подтикващ ви повече да работите и да не сте 
често с вашите близки. Наложете си такт и уме-
ние да премълчавате.

ТЕЛЕЦ
Във финансов план ще имате 
добри доходи. Вероятно ще 
възникнат възможности и за 
нови такива, зависи от лич-
ната ви активност. Разходите 

ви ще бъдат големи, така че планирайте добре 
бюджета си. Пазете личните си вещи на общест-
вено място от забравяне или загуба. Развитието 
на делата ви ще е според очакванията ви. Не се 
очакват изненади. Добро развитие ще имат до-
машните ви дела. Възможни са различни проме-
ни в дома ви, които ще създадат приятни емо-
ции в семейството ви.

ЛЪВ
Бъдете много внимателни 
към жена, която се опитва да 
ви предлага големи неща, но 
нищо няма да излезе от това. 
Съдбата ви е приготвила бо-

нус, който за някои ще бъде като оферта за нова 
работа или за издигане в йерархията на сегаш-
ната ви. Мобилизацията във всекидневието ви е 
препоръчителна. Доста от вас ще действат енер-
гично, но не в креативния аспект на думата, а по-
ради засилената си нервност. Делниците ви ще 
са напрегнати на психическа основа, но на прак-
тика ще са успешни.

СКОРПИОН
Ще ви се наложи да проведе-
те разговори или да вземе-
те решение, свързано с дете 
или с по-млад от вас родстве-
ник. През този период, кол-

кото и да ви е трудно, избягвайте конфликти-
те. Това, че сте обидени на някого, съхранете 
вътре в себе си, докато се успокоят емоциите. 
Ще дойде време, когато ще можете да прове-
дете откровен разговор, ако все още има нуж-
да от такъв. Жените ще имат много по-динами-
чен живот от мъжете, с необходимост от бързи 
решения и действия.

ВОДОЛЕЙ
Трябва да снижите темпото 
на работа. За начало на нов 
бизнес периодът не е подхо-
дящ. Оценете направеното и 
се насладете на достигнати-

те резултати, простете и на другите неволните 
пропуски. През този период не е желателно да 
провеждате делови срещи, официални прего-
вори, както и да влизате в безполезни пререка-
ния с висшестоящи лица или с постоянни парт-
ньори. Ако е необходим сериозен разговор и 
не можете да го отложите, изберете за диалога 
приятна неформална обстановка.

БЛИЗНАЦИ
Мъжете ще създадат нови по-
знанства и контакти, някои 
от които ще са много важни. 
Жените ще са по-активни в 
развитието на дела и ангажи-

менти, от които очакват някаква полза и допъл-
нителни доходи. Заложете на повече движе-
ние, на срещи и разговори, на общуването си с 
околните. Настойчивото желание на стар прия-
тел да се види с вас ще ви принуди да промени-
те предварителния си график, но това така или 
иначе няма да ви попречи да си свършите ра-
ботата.

ДЕВА
Периодът идва за вас с ва-
жни, но напрегнати събития, 
които често ще са свързани 
с пътуване или с хора, които 
живеят извън вашето населе-

но място. Ако вие имате в плановете си пъту-
ване, то определено ще имате важна причина. 
Притеснението или напрежението в този мо-
мент няма да ви помогнат. Съхранете стабил-
ност и действайте с разум според конкретната 
ситуация. Този период като цяло ще ви донесе 
твърде противоположни емоции и настроения. 
Дайте си време за релакс.

СТРЕЛЕЦ
Мъжете ще получат нови-
на или предложение, което 
може да се окаже късметчето, 
от което имат отдавна нужда. 
Каквото и да става, запазете 

спокойствие. То ще ви бъде изключително необ-
ходимо. Далеч не всичко ще върви по направе-
ния от вас предварителен план, но ако започне-
те да се дразните по всеки повод, от това няма 
да се получи нищо добро. Стабилността е задъл-
жително изискване, защото ви помага да съхра-
ните деловите си отношения, а и тези в личния 
живот.

РИБИ
Не прекалявайте в битки-
те си за надмощие, защото и 
без друго успявате в един мо-
мент, но не постигайте цели-
те си чрез некоректни дейст-

вия. Склонни сте да се занимавате с необичайни 
неща, които ви действат успокояващо, колкото 
и странни да сте в очите на околните. Важното 
е вие да се чувствате добре. Можете да започ-
нете нов бизнес, да смените работа. Трябва да 
се доверите на интуицията си, а не да вземате 
прибързани решения, да проявявате трезвост и 
предпазливост.

https://www.brookhavenmarket.com/
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П
ътуването във времето е ста-
ра мечта на човека. Да ви-
диш бъдещето, да срещнеш 
миналото, да бъдеш преди и 
после, тук и сега. И колкото 

и фантастични книги и филми да се опи-
тат да накарат човечеството да повярва 
в мечтата си, доказателство за придвиж-
ването във времето засега няма.

Но и човекът не спира да търси. Едно 
проучване, публикувано в научното спи-
сание „Класическа и квантова гравита-
ция“, още веднъж подчерта, че то е въз-
можно, поне от математическа гледна 
точка.

„В тази статия – пишат авторите – пред-
ставяме геометрия, която е проектирана 
така, че да съответства на лаическото 
описание на т.нар. „машина на времето“. 
Това е кутия, която позволява на хората 
в нея да се движат

назад и напред 
във времето

и пространството, тълкувано от външен 
наблюдател.“

В статията си учените математически 
описват ТАРДИС. Това със сигурност зву-
чи като машина на времето, а заглавието 
на изследването е акроним: „Traversable 
acausal retrograde domains in spacetime“ 
= TARDIS, машината на Лорда на времето, 
пише „Обекти“.

И така, какво предлагат двамата ма-
тематици Бенджамин Типет и Дейвид 
Цанг?

Както е известно, машините на време-
то трябва да са в състояние да изкривят 
самата тъкан на пространство-времето. 
В този смисъл е най-добре да се мисли 
за пространство-времето като унифи-
цираща точка за трите физически изме-
рения (ширина, височина, дълбочина), 
плюс времето.

Времето за нас върви само напред 
благодарение на една странност във вто-
рия закон на термодинамиката. Въпреки 
това „огъването“ на пространство-вре-
мето има някои любопитни проявления, 
свързани с времето. Ако поставите вър-
ху него обект с огромна маса, се форми-
ра голям гравитационен кладенец и вре-
мето значително се забавя вътре в този 
кладенец.

Но въпреки това времето продължава 
да върви само напред. Не се връща на-
зад. За да се случи това, трябва да изви-
кате на помощ по малко от теориите на 
специалната и

общата относителност
Представете си, че сте в кутия, подоб-

на на ТАРДИС, и искате да се върнете на-
зад във времето. Извън тази кутия има 

часовник, който продължава да отмерва 
времето напред – това ще бъде нашата 
„референтна рамка“ – нещо, спрямо кое-
то да измерваме нашето пътуване във 
времето и пространството.

Сега, ако непрекъснато ускорявате, 
времето все още ще изглежда нормал-
но вътре в кутията, но отвън ще започне 
да се случва нещо странно. Тъй като вре-
мето, за което светлината, идваща от ча-

совника, стига до очите ви, ще трябва да 
пропътува все повече, за да стигне там, 
дължината на всяка секунда ще се увели-
чава за вас, но не и за часовника.

Времето за вас се забавя, но от ваша 
гледна точка изглежда, че то се забърз-
ва за часовника, който е извън ТАРДИС. 
Затова вие остарявате по-бавно и кога-
то спрете движението на ТАРДИС, ще из-
глежда сякаш времето отвън се е прид-
вижило значително – пристигнали сте в 
бъдещето. Това е релативистичното за-
бавяне на времето, описано от специал-
ната теория на относителността.

Новото изследване добавя и елемент 
от общата теория на относителността. 
Движейки се по-бързо от светлината в 
пространствено-времеви „балон“, в кръг, 
в крайна сметка ще настигнете своята 
собствена „машина на времето“. Когато 
бъдещата машина на времето срещне 
тази преди нея, която е в миналото, ще 
можете да видите миналото и бъдещето 
едновременно и да изберете в коя точка 
да спрете и да слезете.

Така че всичко това е напълно възмож-
но – поне в сферата на математиката.

Пътуване във времето: 
Ето защо е възможно
XМатематически модели показват на теория,  

че придвижване между минало и бъдеще може да има

http://bg-voice.com/
http://bg-voice.com/
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OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR 
department has several full time CDL A positions 
open for Owner Operators. Steady shipments, 
hazmat and non hazmat accounts. Please call 
Simona at 8472614912 ext107 for more details. 
Better pay, home time and miles. 8472614912 
№18466
CLASS C DRIVER, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60191, Търся шо-
фьор за box truck 26ft (class c). Заплащане 35% 
от оборота. За предпочитане с опит, но може 
и без, само трябва да можете да карате ръч-
ни скорости. 630 930 1955 - Иван 6309301955 
№18469
ШОФЬОР С КЛАС, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.53,26 ft 16 ft, шофиори С клас заплаща-
не 30 процента от цената на товара Мобилен 
773/600-3511, офис 224/210-2893 7736003511 
№18470
LOCAL CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, CDL class A driver 
za local rabota. Chicago - Rockford. Vsqka vecher 
v kashti. $ 1150 - $ 1500 na sedmica. Ednakvi 
tovari vseki den. 7739412232 №18471
FLEET MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60803, Trucking company 
Two Brothers Freight Inc located in Alsip IL are 
looking to hire Fleet manager. For all information 
call Stefan at 202-631-7046 2026317046 №18472
CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60056, Company 
Driver. Нови камиони, лично отношение, дълги 
мили. 8476680373 №18473
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за ками-
они в Schaumburg търси да назначи човек за 
почистване и поддръжка на сервиза, пълен 
работен ден. За повече информация тел, 630-
350-9989 6303509989 №18474

Chicago + suburbs

TEAM DRIVER 0.78CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173, i am looking for 
team drivers need more info tel 2245959798 or 
8472542504 №18475

ПРЕДЛАГА РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, AvenueBG търси 
сервитьори full time and part time. За повече 
информация позвънете на телефон 630 885 
1266 №18476

CDL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Over 
The Road Driver . Flexible Driving Time. Up to 
$0.65 CPM Very Good Dispech Service! Volvo 
Ishift Truck. Bonus Money Holidays. 2 Drivers 
need. For more info Call or Text 7739837254 
№18477

SAFETY POSITION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Job brief Truck 
company in Elk Grove Village is looking for a 
reliable Safety person to ensure everyone in the 
company complies with health and safety laws. 
You will also be responsible for establishing 
policies that will create and maintain a safe 
workplace. 2245771112 №18479

CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18481

CDL A TRUCK DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18482

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CONTRACTORS NEEDED, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60056, Zdraveite, malka 
Dry Van � rma naema kontraktori sas sobstveno 
oborudvane i pozitivna naglasa za rabota. 
Ako iskate da pravite dobri pari i ste lesni za 
komunikacia - pozvanete. Rosen 262-960-9564 
2629609564 №18458

CDL CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60631, Търсим шофьори 
за Regional Runs. Заплащане .80 cpm ( single ) 
или 30% от gross на камиона. Всеки weekend 
вкъщи. Volvo камиони , Dry Vans. За контакт 
224 935 0978 или 224 600 1186 2249350978 
№18460

OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспортна 
фирма набира Owner Operators. Предлагаме 
Hazmat, expedited, сухи и reefer товари. Добро 
и коректно заплащане. Моля обадете се на Си-
мона тел:(847)-261-4912 еxt. 107 8472614912 
№18464

OTR AND MIDWEST, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Our OTR 
department has several full time CDL A positions 
open for Owner Operators. Steady shipments, 
hazmat and non hazmat accounts. Please call 
Simona at 8472614912 ext107 for more details. 
Better pay, home time and miles. 8472614912 
№18467

НАЕМАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Наемам шофьор CDL-
class-A. 70 цента на миля или заплата и всеки 
уикенд рестарт в Чикаго. Тел: 347-543-6879 
№18484
CDL DRIVER NEED, 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60169, Транспортна 
компания набира hazmat and tanker шофьори 
за OTR (дълги мили). $0.70 cent на миля или 
заплащане на ден. $50 за всеки допълнителен 
стоп. Layovers pay. Всеки уикенд в къщи. Direct 
Deposit всеки петък. 1099 Tax, Safety Bonus, 
PrePass, I-Pass 508-292-6787 Slav 5082926787 
№18468
NOW HIRING:, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Safety assistant, 
experience required, great pay, Shop Mechanic - 
$30 per hour to start 7086554483 №18449

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

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции. Запла-
щането е за заработена седмица или 
на миля - до $ 2000,00 на седмица за 
започване , в зависимост от опита. 
Търсим собственици на камиони. 
За повече подробности - тел 847-
571-0945. Mоля, oставете съобще-
ние, ако не отговорим. 8475710945 
№18485

SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания търси Safety 
Specialist. Служителят на тази пози-
ция ще бъде отговорен за осигуря-
ване на спазването на всички DOT / 
FMCSA, както и за локалните тран-
сортни регулации. Предишен опит 
на подобна позиция е задължителен. 
За контакти: Cell: (224) 518 7032 info@
tangraexpedited.com №18463

ШОФЬОР СDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 
Транспортна компания търси CDL 
truck driver OTR Dry van Заплаща-
не 0.70 cpm. $1900.00 на седмица 
гарантирани. Home every weekend 
8472644616 №18457

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

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транс-
портна компания търси диспечер за 
работа в офис. За повече информа-
ция - тел.: 847-571-0945. №18486
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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 

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

CDL -A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for CDL-A 
Driver for Over the Road . Automatic Volvo Truck. 
Pay is up to 0.65 CPM . Experience Need. From 
$1500- $2200 per Week! Direct Deposit Every 
Week! $500 Bonus when do 6 months with us! 
7739837254 №18451
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся dispatcher с 
опит за работа с dry van. Не звънете ако не сте 
в САЩ. 8476680373 №18439
CDL КОНТРАКТОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Транспортна 
компания набира Drivers and Owner Operators. 
Леки товари, отстъпки на горивото, ремар-
кета, 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
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 
отговорим. №18420
CDL CLASS A DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Търсим шофьор 
за регионална работа до 200 мили. Всяка ве-
чер у дома. $250 на ден. Тел: 708-831-8432 
№18438
18411 ШОФЬОР - КНИЖЕН ЛОГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Търсим шофьор 
с клас А за pick up and delivery. 2016 Фрейтла-
инер глайдер с книжен лог бук и dry van. Пла-
щаме всички мили, екстра стопове, престой, 
бонус за чиста дот проверка. Заплащане на 
1099 с директен депозит. Изискват се 2г. стаж 
3128859679 №18403
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
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 
шофьор $275 per day or 30% load rate.Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18413
STEADY LINES , 
Цена US$ 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
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-$0.70 
cpm! 7736036413 №18376
CDL DRIVER CLASS A, 
Цена US$ 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 транс-
порта.Каране-по договаряне! 7734128280 
№18384
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. Заплаща-
не според опита . За информация търсете Зори 
224-659-2356. №18357
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18359
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди 
курс от Чикаго до Толедо, вторник-събота, 
2500 мили на седмица, за сингъл драйвър с 
опит , клас А, дабъл-трипъл, добро заплащане. 
Тел: 847-877-4745 №18360
MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim full time 
O�  ce Manager v healthcare agency, Ponedelnik-
Petak 9am-4:30pm,bene� ts, bene� ts, fully English 
Location na o�  ce: Des Plaines.630-442-4997 
№18362
ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търся шофьор за 
пикап и деливери със CDL. За повече инфор-
мация звъннете на 224-595-9093. №18330
LOCAL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся Шофьор за 
Регионална работа-всяка вечер в къщи.Запла-
щането е $250-300 на ден.За повече информа-
ция на тел.847-749-9161 №18372
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся CDL driver 
за Midwest или през ден-два в къщи.Имам то-
вар който се прави почти през ден.За повече 
информация на тел.847-749-9161 №18373
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 рабо-
та. Предлагаме работа за пикап- деливери в 
райони предпочитани от контракторяа , фюел 
карта и помощ с подновяване на лицензи и 
други необходими документи. За повече ин-
формация 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 фир-
ма търси да назначи майстор за лепене на 
плочки. Кандидата трябва да има поне 5 годи-
ни опит в областта, както и собствена кола. За 
въпроси и повече информация 224-435-8800 
и 773-656-1757. Добро заплащане 2244358800 
№18326
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 
предимно вечер През ден вкъщи. 4065399041 
Веско 4065399041 №18276
CDL WITH HM $0.75CPM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60160, Tarsya CDL driver 
za 2018 Volvo s I shift. Plashtam vsichki mili po 
$0.75 s HazMat, bez HazMat $0.67 na milya. 
Korektno i profesionalno otnoshenie. Phone: 
224-659-1690 №18253
EAM DRIVER 0.75CPM, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, Team drivers 
lines go to CO,NC,NV,NJ,PA.,MA more info tel 224 
595 9798 /847 254 2504 №18244
CDL DRIVER 0.60-0.75, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60143, We need or 
steady runs from IL EAST and South and WEST 
coast TEAM AND SOLO more info EMIL and NASS 
224 595 9798 end 847 2542504 №18209
НАБИРА CDL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60195, AGI Trucking INC 
набира шофьори със CDL за long distance, 
regional, local и drop and hook товари , запла-
щане на пълни празни мили 0.60$ . Предлага-
ме камиони Volvo 2021 I-Shift , за повече ин-
формация офис в Schaumburg : Иван Стоянов 
727-488-7987 №18211
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Предимно леки товари; Постоянни курсове; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. 
(847) 483-8787 №18192
CLASS A CDL DRIVER, 
Цена US$ 1.00, Зипкод 60070, We are looking for 
an experienced and responsible OTR truck driver 
for reefer and Dry Van *Contact Mira at 773-997-
3998* №18166
ОО И ШОФЬОРИ,  
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL class 
A шофьор и собственици на камиони! Midwest 
loads. Всеки уикенд в къщи. За повече инфор-
мация се обадете на 708-831-8432 №18180
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим шо-
фьори за pick up и delivery от понеделник до 
петък регионално midwest (no east coast). За-
плащане $1500/седмица -$300/ден ( до 2000 
мили ). Tel 847 640 8171 №18174
CDLDRIVER$0.60,$0.70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver 
za Volvo truck s I shift. Dobro zaplashtane i dobri 
mili. Garantiram $1,800 per week! Shte bydite 
dovolni ot rabotata s nas! Cell: 224-659-1690 
Evgeni 2246591690 №18125
CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL driver s 
opit i chist record. Plashtam $0.62 na milya, kato 
za 7 dena garantiram $1,800 salary. Korektno 
i profesionalano otnoshenie. 2246591690 
№18053
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. От-
лична работна среда с човешко отношение. 
7737421235 №18022
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и мебели. 
Предишен опит не се изисква. Full time and 
part time. Атрактивно заплащане в брой.Пи-
шете на имейл slavtchokerelski@gmail.com или 
звънете на тел.2243108907-Слави. 2243108907 
№17943
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 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 вся-
ка седмица. Моля обадете се на 773-538-3818 
№17863

ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компания 
специализирана в преместване на вещи и ме-
бели наема на пълно и непълно раб.време.
Автомобил е предимство и носи доп.бонус.Ат-
рактивно заплащане в брой. Пишете на имейл 
slavtchokerelski@gmail.com или звъннете на 
тел.2243108907-Слави 2243108907 №17926
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шофьор за 
2020 Volvo или Kenworth автоматик с dry van. 
Хубави мили, лично отношение. 8476680373 
№17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking company 
looking for Safety person with experience. 
Part-time with possibility for full time. Serious 
inquiries only. 8476680373 №17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.Rabota 
okolo Chicago.Moje da e vsiaka vecher v kashti.
Tax 1099 forma 6304409199 №17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлагаме 
30% от товарите.Ново волво автоматик.Пер-
фектни условия 2243882400 №17625

АТЛАНТА
CDL A DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18483

ФЛОРИДА
CDL A TRUCK DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод , New automatic trucks 
New trailers Pay detention,layover,bonuses 
Weekly ACH deposit Great miles Owner operators 
are welcome 7738990137 №18480

COAST TO COAST
CDL, CLASS A DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101, MALKA 
TRANSPORTNA COMPANIA TARSI TRUCK DRIVERS 
FOR REGIONAL RUNS. DRY VAN LOADS (HAZ-MAT 
E PREDIMSTVO, NO NE ZADALJITELNO). VOLVO 
TRUCKS. PLASTAME .80CPM ZA SOLO ILI 30% OT 
GROSS NA TRUCK. CONTACT 224 935 0978 ILI 224 
600 1186 2246001186 №18446
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 
отговорим. №18344

SOMEWHERE ELSE
TARSIA JENA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27502, Zdraveite - Tarsia 
jena da gleda 3 mesechno bebe sas zapochvane 
na rabota vav nachaloto na April. Nie sme 
v Apex, North Carolina. Molia pishete mi na 
emaila: boryana08@gmail.com ako imate interes. 
Boryana Milcheva 7242345368 №18462
O/O NEEDED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Owner-operators 
needed..No charge for Insurance,Plates,ELD,P
repass,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

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 $1500+ weekly with good 
performance. 7736006850 №18296
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УКРАСА ЗА ПАРТИ, 
Цена US$ 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

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 за-
мествам в почивните дни.Имам опит и препо-
ръки.Намирам се в Mount Prospect.Тел.за връз-
ка 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
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 33480, От България 
+9год опит dry,R,Flat, Step, HZ 5618770865/call-
text-voice 5618770865 №18459

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Стая под наем в 
двустаен апартамент в Шилер парк с тераса, 
парко място, централен климатик и отопле-
ние, пералня-сушилня, фитнес. Подходяща за 
трак драйвър. Цена $450. Тел: 516-808-1379 
5168081379 №18478
FOR RENT, 
Цена US$ 1,395.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2 bedroom 1 bathroom apartment in 
Arlington Heights(Rand/Thomas) available for 
RENT as of March 1st. Rent includes heat, central 
A/C, cooking gas, water, garbage, parking. Free 
laundry on the same level. For more information 
call 773 996 8900. №18442
ОБЗАВЕДЕНА СТАЯ, 
Цена US$ 420.00, Зипкод 60018, Давам обза-
ведена стая под наем в уютен апартамент, на 
супер локация в близост до магазин Малинчо 
в Des Plains. Наемът е $420 с всички включени 
консумативи 13475894266 №18444
2/ 2BATH DES PLAINES, 
Цена US$ 1,490.00, Зипкод 60018, prostoren 
apartament v centura na Des Plaines s central 
heat and air. Pesha do Bulgarskoto uchilishte. 
Blizo do transport i magistrali. Clean building and 
unit. 17738148485 №18447
1 BEDROOM DESPLAINES, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60018, Goliam 
apartmanent v centara na Des Plaines. Obnoveno 
kuhnia i bania. Pesha do magazini i Bulgarsko 
uchilishte. 17738148485 №18448
1 BED IN PALATINE , 
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60074, Beautiful 
1 bedroom apartment in Palatine. New pergo 
� oors in unit. Updated kitchen and bath. Heat 
included. 7738148485 №18452
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, Обзаведена 
стая под наем от прриземен етаж в Elmwood 
park.В наема са включени всички консумати-
ви+ интернет ,бепплатна пералня със сушил-
ня.Депозит за един месец .Без договор ,но за 
кратък период/по-малко от една година / на-
емът ще бъде по -висок. 7733879465 №18455
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 1BED AH, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60025, FOR 
RENT REMODELED 1 BEDROOM ARLINGTON 
HEIGHTS. HEAT/COOKING GAS INCLUDED. 
FEATURES: TERRACE, ONE ASSIGNED AND ONE 
UNASSIGNED PARKING, 3RD FLOOR, STORAGE, 
CONCRETE BUILDING. CLOSE TO MARIANOS AND 
DOWNTOWN. 3124511561 №18382
FOR RENT, 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, Nicely 
renovated 2bdr 1 bth apartment in Arlington 
Heights (Rand/Thomas) available for RENT. Heat, 
Central A/C, water, cooking gas, parking included 
in the rent. For more information call 773 996 
8900 №18368
ДАВАМ СТАЯ В ЛОМБАРД, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард.. $550 на месец. Тел.312-799-1138 
№18370

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Стая под наем в 
Des Plaines 7739344547 №18341
4 RENT 1BED AH, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60005, 4 RENT 
remodelled 1bed AH, terrace, storage, parking, 
heat included. Close to downtown and train. 
3124511561 №18308
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$ 575.00, Зипкод 60631, Търся отгово-
рен съквартирант/ка за двустаен апартамент 
на Cumberland/Bryn Mawr. Цена: $575 + ток. 
Моля, пратете първо SMS. Алекс /сърбин/ 
13125050727 №18297
CТAЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 460.00, Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя в гардeн aпaртaмeнт. 
Общо ползване на хол и кухня с останалите 
квартиранти. Всички кoнcyмaтиви ca вkлюче-
ни (вода, електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Близo дo Balkanika, Mexaнaтa 
и Maлинчо. Цeнa $460. За OTR шофьори цeнa 
$390. Депозит за един месец. 8472223412 
№18226
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включено 
отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен под. 
Огледални гардеробни врати. Басейн/фитнес 
в комплекса. Асансьор в сградата. Пералното 
е на същия етаж. Близо до магистрали/голям 
парк/магазини/ресторанти. За информация, 
тел. 2248291787 2248291787 №17931
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съкварти-
рант за споделяне на двустаен апартамент в 
шилер парк. Собствено парко място. Наем 500. 
Шофьор на камион съм и отсъствам в повече-
то време. За повече информация позвънете на 
630 301 9985 6303019985 №17918
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 2 bath 
apartament pod naem v arlington heights. 
Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 №17851
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, собст-
вени парко места, камина и тераса, близо 
до магазини и магистрали, изгодна цена! 
8472192272 №17826
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведена 
стая под наем от приземен апартамент с три 
спални и две бани.Хол и кухня се ползват общо 
с останалите квартиранти..В апартамента има 
пералня и сушилня.В наема е включено всич-
ко-ток, газ ,вода,интернет,пералня.Намира 
се в Elmood parк..Наемът е $500 7733879465 
№17838

ИМОТИ 
Продавам

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище 
в северозападните квартали на Чикаго, моля 

обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директ-
но от собственика. Тел: (847) 854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 №17940

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ЖЕНА СЪС СТАТУТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60601, Търся жена със 
статут 359895667213 №18440
ТЪРСЯ ДОБРО МОМИЧЕ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Търся запознан-
ство с жена до 40 години,за сериозна връзка 
с цел брак.35 годишен,не пия,не пуша,моля 
само сериозни момичета mail:white_fang87@
yahoo.com №18374
ТЪРСЯ СЕРИОЗНА ДАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, 33 годишен,не 
пия ,не пуша,1.80 висок,Черна коса и кафви 
оЧи.Търся жена до 40 години за съвместно съ-
жителлство 88888888 №18351
ЗАПОЗНАНСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60505, Търся мъж за 
съвместно съжителство с цел брак между 27 и 
37 години, моля да пишат само сериозни хора! 
№18327

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
GPS,ELD,DVR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, GPS 
trackers,ELD,Dash cams,Remote start 
6084660182 6084660182 №18461
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 
негативни филми в дигитални снимки, JPEG 
формат. Запазете вашите стари ленти като ги 
направите дигитални снимки преди на станат 
неизползваеми. 630-456-1366 №18381
ШОФЬОРСКИ КУРС, 
Цена US$0.00, Зипкод 60640, Шофьорски 
курс(no trucks,no CDL).най-добри цены и от-
лични резултати. бързо и евтино.speak russian 
and english.телефон:(773)807-2422.Илия 
№18385
GLEDANE NA DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60194, Gledam deca 
v doma si v Ho� man estate. Predlagam 
raznoobrazna hrana igri i zabavleniq.Tel 224 659 
1156 №18393
POPRAVKA NA DREHI, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Predlagam 
vsiakakvi shivashki popravki na drehi. Imam 
profesionalen opit 16 + godini. Za informacia: 
757.842.1313 ili 630.340.0217 №18398
УСЛУГИ КАТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ 1.00, Зипкод , Извършваме всички 
услуги, свързани с КАТ, София, България: из-
даване на шофьорски книжки, регистрация на 
автомобили, обжалване на наказания и без-
платна информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18317
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Гледам деца в 
дома си в Ho� man Estate Предлагам домашно 
приготвена храна, игри и забавления. Нами-
рам се в близост до кръстовището на улиците 
Golf i Higgins Тел: 2246591156 №18169

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

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

SOMEWHERE ELSE
НОВИ АВТОЧАСТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 1359, Нови авточасти 
на ниски цени. Ново зареждане на бутони ел 
стъкла, ремонтни комплекти за стъклопо-
демници, 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 
услуги, свързани с КАТ, София, България: из-
даване на шофьорски книжки, регистрация на 
автомобили, обжалване на наказания и без-
платна информация за всичко. Сайт: https://
kat-bg.com/ 359888080845 №18322

COAST TO COAST
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
TRUCK WIT TRAILER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продвам truck 
trailer set VOLVO 670 & Trl Trommobile 2000.
Trailer with new tires, shock absorbers,and air 
bag. За повече информация 708-831-8432. 
№18453
TRAILER ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Продавам dry 
van trailer Thronmobile 2000 с нови гуми, shock 
absorbes and air bag. За повече информация 
708-831-8432 №18454
2017 BMW X1 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се 2017 
BMW X1 xdrive28i с нови гуми в гаранция,чист 
карфакс без проблеми,старт-стоп система! 
7736573380 №18456
VOLVO, REEFER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Продавам VOLVO 
- 2011, Volvo: VOLVO - 2014; Reefer - 2008. . 
За повече подробности - тел 847-571-0945. 
Mоля, oставете 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 лихва.Ново турбо,скорости и king pins-
2020.Основен ремонт-2018 на 180000 след 
ремонта.Перфектно състояние.кара се от ло-
кален. телефон 8476306652 №18379

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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Отстраняваме ципите на месото 
и го нарязваме на порционни 
парчета. Осоляваме и оставяме 

настрани за 10 мин. Пържим месото в 
сгорещена мазнина, като в началото не 
разбъркваме.

През това време нарязваме лука на 
едро и го прехвърляме върху запърже-
ното месо. Разбъркваме, поръсваме с 
червен пипер и брашно.

Слагаме нарязаните на дребно сте-
рилизирани домати и доматеното 
пюре. Наливаме гореща вода до среда-
та на продуктите. Посоляваме, затваря-
ме тенджерата под налягане. След като 
налягането се повиши, варим в про-
дължение на 20 мин.

В самия край поръсваме с копър и 
магданоз.

Слагаме бамята и разбъркваме. За-
тваряме отново тенджерата, след като 
налягането се повиши, варим 3-4 мин.

Нарязваме патладжана на филий-
ки, редим в купичка, надупчваме 
на няколко места повърхността 

и осоляваме. Изчакваме да се отцеди 
горчивият сок за 10-15 мин., след което 
го отцеждаме.

Измиваме много добре леща и я по-

ставяме в тенджерата. Прибавяме наря-
заните лук, морков и чушки и заливаме 
с 1 л студена вода. Варим в продълже-
ние на 15-20 мин. или докато зеленчу-
ците омекнат.

Нарязваме на малки кубчета патла-
джана и го поставяме в тиган. Запърж-
ваме в сгорещен зехтин за няколко 
минути заедно с нарязаните на ситно 
скилидки чесън.

След като продуктите омекнат, при-
бавяме нарязаните на кубчета домати. 
Разбъркваме и пържим за кратко.

Поръсваме вече сварената леща с 2 
ч.л. сол и кимион. Прехвърляме запър-
жените зеленчуци, доливаме още мал-
ко вода. Варим още 15 мин. на бавен 
огън под капак.

В самия край поръсваме с наситнени 
пресни подправки и поливаме с балса-
мов оцет по желание.

Да ви е сладко!  

Продукти
»  750 г телешко месо
»  1 буркан стерилизирана бамя 

/600 г/
»  1 глава кромид лук
»  200-250 г стерилизирани до-

мати
»  1 с.л. доматено пюре
»  2 ч.л. червен пипер
»  2 ч.л. пшенично брашно
»  50 мл олио
»  2 ч.л. сушен копър
»  2 ч.л. сушен магданоз
»  сол на вкус

Телешко  
с бамя

Продукти
» 1 патладжан
»  1пълна ч.ч. оранжева леща - 

100-150 г
» 2 домата
» 1 морков
» 1 червена чушка
» 1 зелена чушка
» ½ глава кромид лук
» 1-2 скилидки чесън
» 6-7 с.л. зехтин за пържене
»  1 с.л. балсамов /обикновен/ 

оцет по желание
»  5-6 клонки пресен магданоз /1 

ч.л. сушен/
»  3-4 стръка пресен риган /1 ч.л. 

сушен/
» 1 ч.л. кимион
» сол на вкус

Супа с 
патладжан 
и леща

https://www.serdikabg.com
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П
онякога животът поставя 
хора пред сериозни изпи-
тания, давайки им възмож-
ност да станат по-силни и 
по-отговорни. Но понякога 

човек попада в ситуации, от които прос-
то не може да се измъкне жив. Но в на-
шия свят все още има място за чудеса...

Най-добрият съвет в такива моменти 
е: не се предавайте, не оставяйте труд-
ностите да ви победят. Вероятно точно 
под това мото някои хора са успели да 
спечелят една от най-коварните си бит-
ки – тази със смъртта. С невероятната 
си воля и жажда за живот те са показа-
ли на света, че е възможно да се справят 
с всеки проблем, при каквито и да е об-
стоятелства, разчитайки единствено на 
собствените си възможности. И са оце-
лели...

500 км из ледената 
пустош на Антарктида

През 1912 г. трима австралийски уче-
ни се отправят на експедиция до Антар-
ктида. На връщане един от тях загива, 
след като пропада в процеп между ле-
довете. За да се доберат обратно до ба-
зата, двамата оцелели - учените Дъглас 

Моусън и Ксавие Мерц - трябвало да из-
минат пеша 500 км през ледената пус-
тош. Храната им скоро свършила и се 
наложило да изядат собствените си ку-
чета. Мерц загинал от студ и умора. Мо-
усън получил сериозни измръзвания - 
кожата му започнала да се бели, косата 
му опадала, а стъпалата му били разкър-
вавени и инфектирани.

Той също пропада в ледена цепнати-
на, но успява да се спаси благодарение 
на шейната му, която е била точно над 
него, и се добира до базата. Там го чака-
ла обаче неприятна изненада – корабът, 
който трябвало да го върне у дома, бил 
отплавал само преди 5 часа. За следва-
щия той трябвало да чака 10 месеца.

Възкръснала 
от мъртвите

През 2009 г., по време на ски пъ-
тешествие, д-р Анна Багенхолм губи 
контрол върху ските си и пропада от 
стръмен склон в замръзнал поток. Тя 
заклещила тялото си под 20-сантимет-
рова ледена кора, само краката й се по-

давали на повърхността. За щастие Анна 
успява да диша в пролука, която откри-
ла между водата и леда. Операцията по 
спасяването на жената продължила 80 
мин. Накрая температурата на тялото й 
паднала до нечуваните 13.7 градуса. Ко-
гато я откарали в болница, тя била в със-
тояние на клинична смърт. За изненада 
на всички обаче, само след 3 часа сър-
цето й отново започнало да бие, жад-
но за живот и нови приключения. Днес 
Анна работи като радиолог в болница-
та, в която спасили живота й, разказва и 
сайтът ©10-те най.

В плен на Сахара - 
без вода и храна

Италианецът Мауро Проспери оцеля-
ва в пустинята повече от седмица без 
вода и храна. По време на шестдневен 
преход с дължина 250 км, той се загу-
бил и се отклонил от основното трасе. 
По пътя си Мауро намерил параклис, в 
който заловил няколко прилепа, чиято 
кръв изпил. След няколко дни на отча-
яние, италианецът прави опит да прере-
же вените си, но заради обезводняване-
то кръв така и не потекла. 

Той възприел това за знак, събрал 
сили и продължил да се движи. След 5 
дни в пустинята накрая се добрал до ма-
лък оазис. Два дни по-късно бил открит 
от номади, които го откарали в болница. 
През това време мъжът изгубил 18 кг от 
теглото си. Две години по-късно Прос-
пери отново се включва в маратона, но 
този път се връща невредим.

Да оцелееш след падане 
от 10 км височина

На 26 януари 1972 г. сръбската стюар-
деса Весна Вулович се качва на самоле-
та по линията Копенхаген-Белград. Ко-
гато се издигнали на 10 000 м, избухнал 
взрив. Самолетът се разбил в планини-

Оцелелите: Истории 
от ръба на животаЛЮБА  

МОМЧИЛОВА
luba@bg-voice.com

XПланинарят Арън взема екстремното 
решение да отреже ръката си, за да се спаси

Тримата австралийски учени в Антарктида. 

Сн.: State Library of New South Wales/�ickr.com

д-р Анна Багенхолм

Проспери е полицай, запален спортист и бегач на 
дълги разстояния

https://www.facebook.com/VeselaNikayNYL
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те над бивша Чехословакия, всичките 28 
души на борда загинали, оцеляла само 
Весна. Тя получила множество нараня-
вания - черепно-мозъчно увреждане, 
фрактури на крака и гръбначните пре-
шлени, заради което била парализира-
на. Момичето прекарва дълго време в 
болница, преживява много операции, 
но след време отново прохожда. Весна 
влезе в книгата на рекордите Гинес като 
човек, оцелял след падане от най-голя-
ма височина.

Три месеца в 
австралийската пустиня

През 2001 г. австралиецът Рики Маги 
се събудил насред пустинята, без въоб-
ще да има спомен как се е озовал там. В 
продължение на 10 дни той се лутал бос 
в неизвестна посока. Изгубил надежда 

за спасение, той решил да си построи 
лагер. Направил си малка колиба от кло-
ни, там прекарал цели три месеца, хра-
нейки се с пиявици, скакалци и жаби. В 
крайна сметка, мъжът е намерен от фер-
мери, които го спасили. Как Рики попад-
нал насред австралийската пустиня, ос-
тава загадка и до днес.

Да отрежеш ръката 
си, за да се спасиш

През април 2003 г., по време на екс-
курзия в каньоните на Юта, американ-
ският планинар Арън Ралсън заклещва 
дясната си ръка в скалите. Той остава 
така в продължение на пет дни с мини-
мално количество вода, храна и топли 
дрехи. Накрая Арън взема екстремно-
то решение да отреже ръката си, за да 
се спаси. След като се освобождава, той 
трябва да извърви, дехидратиран и с от-
рязана ръка, остатъка от каньона, до-
като намери помощ. Цялото му прежи-
вяване е описано в книгата „127 часа: 
Между живота и скалите“, историята му 
е разказана и от Дани Бойл във филма 
„127 часа“.

Отгледана 
от маймуни

Когато била на 5 г., колумбийката Ма-
рина Чапмън била отвлечена. Предпо-
лага се, че местни престъпници я отнели 
от родителите й за откуп, но по-късно я 
изгубили в джунглата. Тя останала жива 
благодарение на маймуните капуцини, 
които я приели за своя. От тях Марина 
се научила да се храни, да се катери, да 
се грижи за себе си. След близо пет го-
дини живот с маймуните Чапман била 
открита от ловци. Те обаче я продали 
като робиня на жена, собственичка на 
бордей. След години на физически тор-
моз, Марина успява да избяга. Осинове-
на е от грижовно семейство, с което се 
мести във Великобритания.

76 дни 
в открито море

През 1982 г. морякът Стивън Калахан 
се отправя на пътешествие в Атланти-
ческия океан със своята 6.5-метрова 
лодка. Седмица след началото на при-
ключението попаднал в буря, която раз-
била лодката му. Стивън успял да събе-
ре малко вещи от първа необходимост и 
се прехвърлил на надуваема спасителна 
лодка. Повече от два месеца той се но-
сел в южните екваториални води, като 
преживявал благодарение на харпу-
на, малкото провизии и дестилатора за 
вода, който му осигурявал по половин 
литър от живителната течност на ден. 
На 76-ия ден Стивън се доближил доста-
тъчно близо до остров Мари Галант в Ка-
рибско море, където местни рибари го 
спасили. За тези 76 дни мореплавателят 
изминал цели 3300 км.

На Весна, най-дълго летелият без парашут човек в света, лично сър Пол Макартни й връчи наградата Марина Чапмън

Рики Маги Мореплавателят Стивън Калахан

Планинарят Арън Ралсън

Сн. Wikipedia



10 - 16 март 2021 г.50

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

АНИТА ХРИСТОВА

А
ко обичате духа на отмина-
ли времена, то Родопите са 
идеалното място за вас. На-
правете едно пътуване през 
времето. През хилядолет-

ната история на планината по живо-
писните й пътеки са отеквали стъпките 
на траки, славяни, прабългари, гърци, 
римляни.

Затова са и толкова многобройни ле-
гендите, свързани с историята на Родо-
пите. Местните хора с удоволствие ще 
ви разкажат преданията за девойката 
Родопа, за Орфей и Евридика, за Дио-
нисий и неговото светилище. През II 
в.пр.н.е. Родопите стават дом на много 
тракийски племена, които обожествя-
ват дивата природа и се прекланят пред 
нейната сила. В планината се намират 
много останки от тракийски селища и 
оброчища, които свидетелстват за из-
ключително високата им култура. Мъл-
чаливи свидетели на многобройните 
битки на българите с византийци и рим-
ляни са руините на крепостните стени и 
кули, пръснати из планината.

Златоград е малко селище с много 
къщи,

подредени около 
малките му улички

Жителите му са усмихнати, скром-
ни и сговорчиви. Пословична е тяхна-
та доброта и услужливост. Говори се, че 
златоградчанки са най-красивите жени 
сред българките.

Старото име на Златоград е Белови-
дово - в града има запазени около 60 
стари възрожденски къщи, отличаващи 

се с облите бели комини, красиви бели 
зидове и стени, от които градът е взел и 
името - Беловидово.

Белите къщи на Златоград впечат-
ляват не само със своята ослепителна 
белота, но и с интересната архитекту-
ра, подредбата на дворовете. Старите 
къщи са строени преди много години 
от майстори, дошли от други места. По-
стройките се отличават с

белите си зидове 
около дворовете

с широките външни дъбови врати. В по-
вечето дворове има кладенци, ограде-
ни с дъбови кошове с „врътки“ за въже-
то и стрехи от едноолучни керемиди.

Построеното тук не оставя и до днес 
никого равнодушен. Защото всичко 

най-хубаво, което може да се каже за 
народната къща от Възраждането, е съ-
брано с рядка щедрост тъкмо в този ра-
йон.

Прекрачването на който и да е било 
праг изумява с пригодността на родоп-
ското жилище да гарантира битието на 
своите стопани, дарявайки ги с усеща-
не за достойнство и самостоятелност - 
нещо особено важно за народностното 
ни оцеляване при едни робски условия, 
толкова по-безнадеждни, като се знаят 
жестоките посегателства към тукашно-
то население.

По време на Възраждането са се раз-
вивали занаятите сарачество, тъка-
чество, медникарство, ковачество и 
търговия. В Златоград е построена най-
ранната черква в Родопите през 1834 г., 
според преданието това е станало за 40 
дни. В града е запазен етнографски ком-
плекс, който е най-интересната и най-

красивата част на Златоград за гостите 
му.

Възстановени са множество къщи, 
дюкяни, кафенета, занаятчийски рабо-
тилници и калдъръмени улички, атмос-
ферата на Възраждането е автентична и 
вълнуваща. Във възстановените рабо-
тилници на старите майстори може да 
се наблюдава как майстор кове родоп-
ски чан и как

млада родопчанка тъче
пъстро родопско халище.

Землището на града и прилежащи-
те му села и махали са осеяни с черк-
ви, манастири, християнски гробища. 
Християнските паметници на културата 

свидетелстват, че тук е живяло предим-
но българско население.

По време на Възраждането през 1834 
г. е построена черквата „Успение Бого-
родично". Това е най-ранната черква в 
Средните Родопи. Тя е вкопана, с накло-
нен терен, леко разстлана. На иконоста-
са има ценни икони, като една от тях е 
на Захари Зограф.

От далечни времена Златоград е бил 
средище на българска просвета и кул-
тура. Тук през 1830 г. в една от стаите на 
Стояновата къща е открито първото ки-
лийно училище. След построяването на 
черквата „Успение Богородично“ то се 
премества в една от постройките в дво-
ра й. На това място се заражда идеята 
за създаване на българско светско учи-
лище. В него гръцкият език е бил заме-
нен с български. Новопостроената сгра-
да на черквата „Свети Георги“ приема в 
себе си новото училище.

XРедом с Бетовен песента за Дельо хайдутин на Валя Балканска лети към далечни галактикиXРедом с Бетовен песента за Дельо хайдутин на Валя Балканска лети към далечни галактики

Златоград: 
Вълшебство, 
изваяно  
от минало  
и настояще

Какво е общото между тази светов-
ноизвестна класическа мелодия и мал-
кия родопски град, би се зачудил човек? 
Златоградската народна песен „Излел 
е Дельо хайдутин“, избрана за песен на 
столетието в България, възпява народ-
ния герой и защитник на родопчани Де-
льо войвода. Тя е избрана да представи 
световната култура пред непознати ци-
вилизации. Космическата станция „Во-

яджър“ лети към далечни галактики в 
търсенето на разумни цивилизации, 
като на борда й са записани различни 
мелодии и гласове, представящи чове-
чеството. Редом с Бетовен е и песента за 
Дельо хайдутин на Валя Балканска. Това 
е не само признание за песента на Валя, 
това е признание за България, избрана 
да легитимира човечеството пред непо-
знати светове.

Девета симфония на 
Бетовен и Златоград

Не бива да се пропуска и една от най-големите атракции – въртяно кафе на пясък.
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Южноафриканската полиция преслед-
ва банда млади крокодили, избягали от 
развъдник в южната част на страната.

Още не е известен броят на нилските крокоди-
ли, които са направили дупка в ограждението на 
фермата и са потърсили свободата на 150 кило-
метра източно от Кейптаун.

Полицията е изпратила специализиран екип по 
дирите на влечугите с размери вариращи от 1,2 
до 1,5 метра. Специализираният екип е уловил 
27 бегълци. Експертите процедирали с хитрост 
- край бреговете на река Бриде в Капската про-
винция поставили специални капани с примамки. 
Гладните крокодилчета не могли да устоят на из-
кушението.

Въпреки малките им размери, властите преду-
предиха, че животните са опасни за хората.

Учени идентифицираха над 140 000 вируса в 
човешките черва, като повече от половина-
та от тях досега са били неизвестни.

Новата база данни е съставена след анализ на 
28 000 индивидуални метагенома, събрани в 28 
държави.

Специалистите по молекулярна биология и ин-
ститута „Уелкъм Сангър“ са идентифицирали 142 
809 вида вируса - бактериофаги (заразяващи бак-
терии) и едноклетъчни организми - археи.

Смята се, че бактериофагите са много важни 
в червата - регулират както бактериите, така и 
здравословното състояние на човека.

Над 36% от идентифицираните вирусни гру-
пи заразяват повече от един вид бактерии, кое-
то потвърждава тяхното участие в създаването на 
мрежа от генен поток между различни микроор-
ганизми.

Полиция преследва 
избягали крокодили

Учени откриха  
140 000 вируса

Адел вече е разведена 
официално
Британската певица Адел и съпру-

гът й Саймън Конеки вече са раз-
ведени две години, след като се 

разделиха. Съдия е подписал споразу-
мението за подялба на имуществото, 
постигнато със съдействието на меди-
атори.

32-годишната Адел и 46-годишният й 
Саймън, на 46 г. са подали миналия ме-
сец споразумението за подялбата на 
имуществото, като състоянието на пе-
вицата се оценява на 140 милиона бри-
тански лири. Двойката обяви раздялата 
си през април 2019 г. и пет месеца по-
късно Адел подаде молба за развод.

Двамата ще имат съвместно попечи-
телство над сина си Анджело, който е на 
осем години.

Семейството притежава имот в Лос 
Анджелис и два във Великобритания. 
Съд в Лос Анджелис уважи иск на певи-
цата детайлите по развода да не стават 
публично достояние.

Принц Хари: Пресата  
съсипа психиката ми

Българката Мария Бакалова спечели наградата в кате-
горията „Най-добра актриса за поддържаща женска 
роля“ на американо-канадската асоциация на фил-

мовите критици (Critics' Choice Movie Awards) за ролята си 
във филма „Борат 2". Церемонията беше в неделя вечерта, 
като наградите се връчват за 26-ти път.

Бакалова пребори конкуренцията в категорията на Глен 
Клоуз, Оливия Колман, Аманда Сейфрид и Юн Юх Джунг.

Големият триумф, както и на „Златния глобус“, беше за 
филма Nomadland на китайската режисьорка и сценарист-
ка Хлое Джао, който взе наградите за най-добър филм, 
най-добър режисьор, най-добър адаптиран сценарий и 
най-добра операторска работа.

Внукът на британската кралица принц 
Хари даде първото си интервю, след 
като се премести в Калифорния с 

Меган Маркъл и сина им Арчи.
Той се повози по улиците на Лос Андже-

лис на втория етаж на отворен автобус с 
телевизионния водещ Джеймс Кордън и 
му каза, че е решил да напусне Велико-
британия заради трудната среда, създа-
дена от пресата.

„Всички знаем каква е британската пре-
са. И това съсипа психическото ми здра-
ве. Направих това, което всеки би напра-
вил на мое място - отведох семейството 
си, но винаги ще давам някакъв принос 
за Великобритания. Животът ми е в услуга 
на обществото и Меган приема това“, каза 
принц Хари в отговор на въпрос какво ще 
прави след пандемията от коронавирус.

Мария Бакалова 
грабна нова 
престижна 
награда
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За последните 50 г. популациите на сладко-
водните риби са намалели с 76%, а броят на 
най-едрите видове с тегло над 30 кг - с цели 

94%.
16 сладководни видове са изчезнали през из-

миналата година, а учените определят тенденци-
ята като „свободно падане“.

Сред основните причини за случващото се са 
климатичните промени, свръхуловът, замърсява-
нето и прекъсването на цели екосистеми в слад-
ководните басейни.

Заустването на реките и пренасочването на по-
тока за селскостопански цели се очертават като 
най-пагубните практики.

60 млн. души разчитат на сладководните видо-
ве като основен източник на препитание, а за над 
200 млн. от нас тези риби са основен източник на 
протеин, сочат данни.

Възстановява се древната дружба между чо-
век и кон, така характерна за балканските ни 
земи. Саня Борисова е луда по конната езда 

и това е новото й хоби.

Една от най-известните и красиви дами на Бал-
каните, популярни със своите фотосесии и впе-
чатляващи кадри с коне, е Александра Араба-
джиева, но при нея връзката с величествените 
животни е професия и начин на живот. През из-
миналата година Александра спечели златен ме-
дал в прескачането на препятствия на Балканиа-
дата по конен спорт.

Конярката твърди, че вече няма социален жи-
вот, а живее в конюшнята при животните.

Саша въвежда и 8-годишната си щерка в света 
на конете и нещо повече – намерила си е ново га-
дже, което също се занимава с конна езда.

Ще изчезнат ли 
сладководните риби?

Саня Борисова е луда  
по конната езда

Миро се кандидатира 
за полет до Луната

„Жената чудо“ Гал Гадот чака 
трето дете

Миро официално обяви, че се е 
кандидатирал за полет до Лу-
ната, спонсориран от японеца 

Юсаку Маедзава.
„Споделената мечта е крайно „зараз-

на“ материя. Хората, с които мечтаем съ-
щите неща, не са толкова конкуренти, 
колкото естествените ни съмишленици. 
Тези дни Юсаку Маедзава обяви, че тър-
си 8 човека екипаж за мисия до Луна-
та. Това е лудо, невъзможно, опасно... и 
шансът е малък. Но има шанс. На въпро-
са „защо“ не трябва да се отговаря дори 
със „защо не". Който мечтае, ще разбере. 
Успех, астронавти!“, написа певецът във 
Facebook.

44-годишният изпълнител публикува 
и кадър на кандидатурата си за косми-
чески турист.

В напреварата се включиха също Ор-
лин Павлов и Стефан Щерев.

Братятa и сестрата  
на Марая Кери я съдят
По-големият брат на Марая Кери, 

Морган Кери, заведе дело срещу 
сестра си за клевета и емоционал-

на болка, причинени от нейните мемоа-
ри „The Meaning Of Mariah Carey“.

61-годишният днес Морган пише, че 
книгата невярно описва, че той е бил на-
силник. Резултатът от всичко това, посоч-
ва той, е изключителната болка, която из-
питва сега, и сериозното накърняване на 
репутацията му. Той все още не е казал 
какво обезщетение очаква, за разлика от 
Алисън Кери, която вече съди сестра си 
за мемоарите й и е поискала $1,25 млн.

В своята автобиография, публикувана 
през септември миналата година, Мария 
твърди, че 12-годишната й сестра й е дала 
валиум, за да й навреди, а също така я е 
поливала с горещ чай.

След наградите „Златен глобус“ ак-
трисата Гал Гадот разкри, че очак-
ва третото си дете от съпруга си 

Ярон Версан. Звездата от филма „Жена-
та чудо“ публикува щастливата новина в 
своя Инстаграм със снимка, на която по-
зира със съпруга си и двете си дъщери.

„Отново на път“, написа тя под семей-
ната снимка и в коментарите последва-
ха поздравления.

Гадот е омъжена за бизнесмена Ярон 
Версан от 2008 г. и двамата имат дъщери 
Мая и Алма. На наградите „Златен гло-
бус“ актрисата беше в бяла широка рок-
ля и мнозина забелязаха, че крие нещо. 
Бившият модел стана холивудска звез-
да, след като се появи във филма от по-
редицата „Бързи и яростни“ през 2009 г. 
Режисьорът Зак Снайдер й даде шанс с 
ролята в „Жената чудо“.
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Марк Джейкъбс е поредната известна лич-
ност, която се ваксинира срещу COVID-19. 
Известният дизайнер сподели селфи от 

медицинския кабинет, като уточни, че са му по-
ставили инжекция на фармацевтичната компания 
P�zer.

Бившият творчески директор на Louis Vuitton 
показа стилна визия. Той седи на стола в болница-
та с яркорозов панталон, тънък черно-бял шал с 
щампа и черна блуза на Rick Owens, която е вдиг-
нал нагоре. На краката си той има кожени ботуши 
на висок ток.

С хаштаговете към публикацията Джейкъбс из-
разява признателността си към медицинските ра-
ботници на първа линия.

„Боже мой, болеше ли?“, пишат под кадъра, на 
който медицинската сестра инжектира ваксината 
на Марк.

Британската кралица Елизабет Втора има две 
нови коргита. Кучетата правят компания и 
даряват утеха на 94-годишната кралица в 

замъка Уиндзор, докато 99-годишният й съпруг 
принц Филип е в болница, а целият свят е в очак-
ване на откровеното интервю на внука й принц 
Хари и съпругата му Меган Маркъл с Опра Уин-
фри.

През годините кралица Елизабет Втора е има-
ла повече от 30 кучета. Смята се, че новите й пи-
томци са първите, които не са преки потомци на 
Сюзън - първото корги, подарено й за 18-ия й 
рожден ден през 1944 г. от баща й крал Джордж 
Шести.

След кончината на доргито й Вулкан Нейно Ве-
личество има само едно куче, Кенди, от същата 
порода - кръстоска между дакел и корги.

Марк Джейкъбс се похвали, 
че се е имунизирал

Кралица Елизабет  
има две нови коргита

Михаела Филева в Занзибар. 
Сгодена ли е?

Ким Кардашян заспа  
на фризьорския стол
Ким Кардашян заспа, докато й пра-

вят прическа във фризьорския са-
лон, а нейният коафьор сподели 

кадъра в Instagram. 40-годишната ри-
алити звезда е майка на четири деца, а 
освен това наскоро влезе в развод със 
съпруга си Кание Уест, като явно всичко 
това й се отразява на тонуса.

Нейният стилист Крис Апълтън улови 
момента, в който Ким спи на стола му. 
Той е публикувал снимката в профила 
си в Instagram, като е написал: „Обичам 
те, Ким.“

На кадъра се вижда как Ким е отмет-
нала назад главата си, с отворена уста и 
затворени очи, докато Апълтън работи 
върху косата й.

Апълтън е стилист на косите на куп 
знаменитости, като другата му известна 
топклиентка е Дженифър Лопес.

Джей Ло призна, че с Алекс 
ходили на терапия

Михаела Филева избяга от Со-
фия, за да отиде на почивка в 
Занзибар. Певицата, за която 

се говори, че вече е сгодена, подразни 
феновете си с първи снимки от плажа.

Филева е на романтичното кътче за-
едно със своя приятел Стефан Радов. 
Но не си мислете, че той й е предло-
жил пръстен там. Според близки до 
двойката, двамата са се сгодили още 
на Свети Валентин, но все още не же-
лаят да обявят публично новината. Не 
бързат и за сватба.

Приятелки на певицата обясняват, 
че тя иска скромно бракосъчетание 
и все още не се вълнува от булчинска 
рокля. А и заради пандемията все още 
не може да прави никакви планове.

Мнозина залагат, че след релакса на 
дестинацията тя ще покаже снимки с 
годежния пръстен.

Дженифър Лопес призна, че с го-
деника й Алекс Родригес са хо-
дили на терапия, защото са се 

нуждаели от помощ за връзката си по 
време на пандемията.

Така те по-лесно се справили с ка-
рантината. 51-годишната певица обяс-
нява, че терапията е повлияла поло-
жително на 4-годишната им връзка.

От „Allure“ я питат как двамата са се 
справяли по време на пандемията, а 
Джей Ло отвръща: „Ходихме на тера-
пия. Мисля, че това много помогна на 
връзката ни“.

Двамата планираха през 2020 г. да 
сключат брак, но трябваше да отложат 
сватбата заради строгите мерки.

„Всъщност, това засегна малко сват-
бата, така че ще видим какво ще стане 
сега. Просто сме в процес на изчаква-
не“, коментира звездата.
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Само ден след като стана ясно, че Хилария 
и Алек Болдуин са посрещнали шестото си 
дете, фитнес инструкторката използва со-

циалната мрежа Instagram, за да разкрие името 
на дъщеря си.

„Толкова сме влюбени в дъщеря ни Лусия“, на-
писа 37-годишната звезда под снимка на най-мал-
кия член. Дъщеря им се е появи благодарение на 
сурогатна майка.

През годините фитнес инструкторката не спира 
да показва голямото си семейство в социалните 
мрежи. През 2019 г. тя претърпя спонтанен аборт, 
който беше втори за годината. Хилария също така 
наскоро показа как върви изолацията в къщата 
на Болдуин, като сподели снимка на дъщеря си 
Кармен, която се бори с домашната работа по ма-
тематика.

Бела Хадид показа на феновете какво е да жи-
вееш с хронична болест. Звездата публикува 
снимки в Instagram, на които се вижда как тя 

се подлага на интравенозна терапия. 24-годиш-
ната моделка беше диагностицирана с хронична 
лаймска болест пред 2012 г.

„Да живееш с рядка хронична автоимунна бо-
лест = винаги да намираш време за интравенозна 
терапия“, написа тя.

Бела преди е признавала, че симптомите на бо-
лестта станали по-агресивни с напредването на 
възрастта.

Сестрата на Джиджи Хадид подчерта, че й се 
налага да се справя с поне 30 от симптомите като 
главоболие, безсъние, чувствителност към свет-
лина и т.н.

Манекенката често изпитва и тревожност, 
объркване, болки в ставите, гадене, проблеми с 
храненето и др.

Хилария Болдуин разкри 
името на шестото си дете

Бела Хадид се бори  
с лаймска болест

Дънкан Джеймс: Тормозят 
дъщеря ми, защото съм гей

Памела Андерсън иска бебе

Дънкан Джеймс разкри, че 
16-годишната му дъщеря 
е обект на тормоз и поди-

гравки, защото той е гей.
Певецът споделя, че е в шоу-

бизнеса от 20 г., но не е очаквал 
неговата слава да се отрази не-
гативно на дъщеря му Тиани и тя 
да бъде тормозена в интернет.

Музикантът призна, че е би-
сексуален преди 12 години, а 
през 2017 г. публично разкри, че 
е гей.

„Хората са ъ писали: „Не е ли 
отвратително, че баща ти е гей? 
Как се чувстваш? Би трябвало да 
се срамуваш от него“ и други по-
добни неща“, обяснява Дънкан 
как пишат на дъщеря му..

Сега изпълнителят е с бра-
зилеца Родриго Рейс, с когото 
се запознават през 2019 г. след 
концерт на „Blue“ в Белгия. Това 
е първата връзка с мъж, която 
Дънкан показва публично.

Джулиана Гани лъсна чисто 
гола в Доминикана

Джулиана Гани разгорещи фено-
вете си, като сподели секси ка-
дър в Instagram. Тя качи снимка, 

на която позира чисто гола, седнала 
във вана.

В момента звездата и приятелят й 
Илиян Найденов, който е бивш шам-

пион по класически културизъм и 
фитнес инструктор, са на екзотич-
на почивка. Влюбената двойка се на-
слаждава на красивата Доминиканска 
република. Те се намират в курорта 
Пунта Кана и както се вижда от сним-
ките, които Гани споделя в социални-

те мрежи, си изкарват повече от до-
бре. Снимат се с папагали, яздят коне, 
плуват в кристалните води на Кариб-
ско море и събират тен на плажовете 
с фин бял пясък.

Джулиана с гордост демонстрира и 
хубавата си фигура по бански.

Памела Андерсън иска бебе от петия 
си съпруг. Актрисата е на 53, но е го-
това да направи каквото трябва, за 

да зачене и дари Дан Хейхърст с наслед-
ник.

Звездата от „Спасители на плажа“ мина 
под венчило в шести брак подред, но ето 
че вече прави планове за увеличаване на 
семейството с нейния телохранител.

„Тя би искала да забременее, но знае, че 
ще бъде трудно, но все още се надява“, ко-
ментира близък до русокосата изкусител-
ка.

През юли Андерсън ще стане на 54. Ма-
кар възрастта й да не е подходяща за ин 
витро, тя е решена да открие най-добрите 
специалисти, които да й помогнат да роди. 
Засега двамата със съпруга й не са комен-
тирали дали биха платили на сурогатна 
майка, ако нещата не се получат.
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П
андемията и дългото засто-
яване вкъщи така изостриха 
глада ни за пътуване, че чес-
то сме готови да се откажем 
от много неща само и само да 

стегнем багажа и да полетим нанякъде.
А някои хора стигат доста далеч в това. 

38 на сто от живеещите в САЩ например 
биха се отказали от секс за една година, 
ако могат в момента да се отправят на пъ-
туване.

Това показват данните от проучване на 
Trivago, проведено сред 1011 пълнолет-
ни лица в САЩ, както и още толкова във 
Великобритания.

Един на всеки петима в САЩ дори по-
сочва, че би се разделил с половинката 
си, ако това ще му донесе мечтаното пъ-
туване. Други 25% от американците биха 
жертвали

всичките си спестявания
а 48% дори са съгласни да напуснат ра-
бота, за да пътуват.

Участниците в допитването казват, че 
невъзможността да се пътува свобод-
но е най-лошата част от пандемията от 
COVID-19, а 80% от тях са на мнение, че 
пътешествията са съществена част от до-
брия начин на живот.

Част от държавите днес ограничават 
пътуванията, за да се намали разпрос-
транението на заразата. Авиокомпани-
ите изискват използването на маски по 
време на полетите, а често в чужбина се 
пътува само с доказан отрицателен тест 
за COVID-19.

Много държави изискват дори и 7 или 
дори 14-дневна карантина, което допъл-
нително затруднява пътешествията.

В същото време някои страни правят 
всичко възможно, за да привличат ту-
ристи. Туристическата индустрия в Тай-
ланд например стартира кампания ми-

налия вторник, надявайки се да убеди 
властите да отворят границите за меж-
дународни посетители през юли. Кампа-
нията #OpenThailandSafely се надява да 
приветства международни туристи обра-
тно в Тайланд до 1 юли, посочват органи-
заторите пред Travel + Leisure. Тази дата, 
според тях, предоставя

достатъчно 
време на ваксините

да си проправят път по света.
Шри Ланка пък взе иновативно реше-

ние и от 21 януари отвори своите гра-
ници за всички желаещи да посетят ос-
трова, но при спазване на определени 
условия. Туристите няма да бъдат подла-
гани на задължителна карантина и от тях 
няма да се изисква да стоят затворени в 
хотелските си стаи. Те ще имат възмож- ност да посещават почти всички забеле-

жителности в страната, но при спазване-
то на т.нар. „био балони“, така че да не се 
смесват твърде често с местното населе-
ние.

Дубай, Карибите и Бахамите пък се от-
варят за дигитални номади. На малкия 
карибски остров Монтсерат може да се 
работи 12 месеца в годината

в условия 
на истински рай

Всички желаещи, изпълняващи сво-
бодни професии обаче, трябва да разпо-
лагат с годишни доходи от поне 70 000 
долара. Таксите започват от 500 долара 
за един човек и 750 долара за семейство 
с едно дете.

Бахамските острови също имат про-
грама, с която привличат желаещи да 

работят оттам. Нарича се BEATS и позво-
лява да работите 12 месеца, като дори 
имате възможност да се местите на все-
ки от 16-те острова. Кандидатурата ви ще 
бъде разгледана срещу 25 долара, а отго-
вор ще получите до 5 дни.

При положение, че печелите по над 
5000 долара на месец, ще може да се 
възползвате и от програмата на Дубай. 
Оттам обещават издаването на туристи-
ческа виза, но при пристигането ще по-
лучите и работна виза.

Таксата за кандидатстване в програма-
та им е на стойност 287 долара, но след-
ва да представите и банкови извлечения, 
с които да удостоверите, че имате висо-
ки доходи. Работещите от Дубай могат да 
наемат шофьор, бавачка, както и да кан-
дидатстват за постъпване на децата им в 
училища в емирството.

XОт какво са готови да се откажат хората в Америка за малко пътешествие

Секс или 
пътуване?  
38% в САЩ 
избират второто

Дубай

Карибите

Бахамите
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