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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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С надежда и оптимизъм 
за новата година

Отминава още една година, която в ис-
торията ще остане със своите странности, 
пандемия и неочаквани обрати. В САЩ тя 
започна с опит да бъде открадната демо-
крацията, когато тълпа привърженици на 
бившия президент щурмуваха Капитолия в 
опит да спрат сертифицирането на избор-
ната победа на новия. Гледките бяха сюрре-
алистични, като филм. И нещата не се подо-
бриха значително в следващите 349 дни до 
края.

Пандемията беляза и тази година, но вече 
има светлина в тунела. Но както казват аме-
риканците – най-тъмно е преди изгрева. 
Докато ваксинацията срещу COVID-19 про-
дължава по целия свят, насред спекулации, 
фалшиви новини и конспирации в социал-
ните мрежи, се появи нов, по-заразен щам 
на коронавируса и невиждан досега бум на 
заразените. Но с по-леки симптоми, засега. 
Надеждата на учените е, че това е началото 
на края на пандемията – когато вирусът ста-
не по-заразен, но много по-малко опасен.

И въпреки мрачните моменти през изми-
налите 12 месеца – надежда остава ключо-
вата дума на 2022-ва. От смяната в Белия 
дом, през трите избора в България, кои-
то донесоха странна коалиция, обещаваща 
промяна след 12-годишно мафиотско упра-
вление.

Да, 2021-ва беше трудна, преломна годи-
на за човечеството. Едва ли има някой, кой-
то не е бил докоснат от кошмара на всичко, 
което ни се случи колективно. Но всъщност 
2021-а ни показа още веднъж, че само ко-
гато сме заедно, обединени, е възможно да 
преодолеем всяко препятствие – огромно-
то сътрудничество между отделните дър-
жави, бизнеси и отделни личности, всеки 
от нас, направиха възможно намирането на 
сравнително бързо решение с кризата. Ми-
сля, че това е посланието на изминаващи-
те 12 месеца – светът отдавна е едно голямо 

цяло. И независимо от писъците на антигло-
балистите за стени, разделения, ограниче-
ния в пътуването и миграцията, 2021-а още 
веднъж показа, че това не може да е пече-
ливша стратегия за нашия свят. Обедине-
ни в разнообразието си на традиции, оби-
чаи, култури, език и народност, е пътят към 
просперитет за всички.

2021-а свали маските на всички (макар да 
трябваше да носим други), видяхме истин-
ските си лица. Сигурен съм, че всеки е на-
правил изводите за себе си, за хората око-
ло него, за нещата, на които отделя време 
и внимание, за приоритетите си. Човечест-
вото има нужда от големи катаклизми от 
време на време, за да преосмисли посока-
та си. През вековете това са били религиоз-
ни гонения, войни и по-рядко пандемии. На 
нашето поколение пък се падна да прежи-
вее толкова много – смяна на един режим с 
друг, масова емиграция, войни и шокиращи 
политически обрати, сега и пандемия. Да се 
надяваме, че всичко това ни е направило не 
само по-силни, но по-мъдри и по-добри. И 
че предстоят десетилетия на спокойствие, 
растеж и просперитет за всички. Така обик-
новено е ставало в човешката история и от 
нас зависи да потвърдим правилото, а не да 
бъдем отново изключение. Но сигурен съм, 
че 2022-а ще ни донесе още повече надеж-
да и оптимизъм. И ново начало.

От името на целия екип на BG VOICE ви 
желая да бъдете най-вече здрави, сплотени 
и единни – със семействата си, с общност-
та си и хората по целия свят. Да изпратим 
2021-а и да погледнем с надежда към нова-
та година. Сигурен съм, че тя ще бъде много 
по-добра, успешна и благосклонна за всич-
ки нас!

Още веднъж – бъдете здрави, щастливи, 
обичайте се и си помагайте!

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Януари
13 Първите дози на ваксината срещу коро-
навирус „Модерна“ пристигнаха в Бълга-
рия. По-рано, в края на 2020 г. в страната 
пристигнаха първите COVID ваксини. Те 
бяха на P�zer. Първите ваксинирани бяха 
медиците, а след тях и рисковите групи над 
65-годишна възраст.

20 22-годишният Кристиан 
Николов, който е подсъ-
дим за умишлено причи-
няване на смъртта на жур-
налиста Милен Цветков, 
остава в ареста за посто-
янно. Съдът сметна, че има 
опасност Николов да се 
укрие. Трагедията с известния телевизио-
нен водещ Милен Цветков стана на връх 
Великден - 19 април 2020 г.

Февруари
1 Румен Радев обяви, че ще се кандидатира 
за втори мандат като президент. Той съоб-
щи това на пресконференцията по повод 
четвъртата годишнина от встъпването си в 
длъжност като държавен глава.

бе номинирана от Академията за кине-
матографично изкуство и наука в САЩ за 
изпълнението й в „Борат 2“, където играе 
ролята на Тутар - дъщерята на Борат. Бака-
лова вече бе номинирана и за „Златен гло-
бус“, за приз на Гилдията на сценаристите в 
САЩ, на Американско-канадската асоциа-
ция на критиците и на британската филмо-
ва академия.

5 Тялото на Атанас Скатов бе открито след 
като алпинистът изчезна в подножието на 
К2. То бе транспортирано от хеликоптер на 
пакистанската армия след няколкодневно 
издирване.

Март
15 Актрисата Мария Бакалова стана пър-
вата българка, номинирана за „Оскар". Тя 

Април

4 Шест партии влязоха в 45-ото Народно 
събрание, след редовните избори за пар-
ламент на 4 април. Коалицията ГЕРБ-СДС 
бе на първо място, следвана от „Има такъв 
народ“ на Слави Трифонов, БСП, ДПС, коа-
лиция „Демократична България“ и обеди-
нението „Изправи се! Мутри вън!". Животът 
на този парламент бе много кратък, а депу-
татите заседаваха само 9 пъти.

Май
22 „Българския Уотъргейт“ разтресе дър-
жавата, след като съпредседателят на ДСБ 
ген. Атанас Атанасов обяви, че са подслуш-
вани 32-ма опозиционни политици от ИТН, 
ДБ и ИБГНИ, на 12 от тях разговорите били 

2021 г. в България: Избори Х 3, 
„Магнитски“ и бръмбари

Септември: Корабът Vera Su 
заседна край защитената местност 
Яйлата

Май:  
„Българския Уотъргейт“

Ноември:  
Трагедията край Боснек

Януари: 
Първите дози на 
ваксината срещу 
коронавирус „Мо-
дерна“ пристиг-
наха в България

Март:  Актрисата Мария Бакалова стана 
първата българка, номинирана за „Оскар"

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

https://www.dpparks.org
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прихващани от Дирекция „Вътрешна си-
гурност“ в МВР, 12 от ДАНС, а останалите 
8 – от ГДБОП. Служебният министър на въ-
трешните работи Бойко Рашков потвърди 
новината.

Юни

2 САЩ наложиха санкции по закона „Маг-
нитски“ на Делян Пеевски, Васил Божков 
и Илко Желязков, както и на всички, свър-
зани с тях фирми и организации. Тогава 
Вашингтон посочи, че Пеевски и Божков са 
крупни български олигарси.

9 Изтребител на военновъздушните сили 
падна по време на учение в открито море 
край Шабла. Пилотът Валентин Терзийски 
бе обявен за мъртъв и повишен посмъртно 
в подполковник.

26 Наследството от каби-
нета „Борисов 3“ бе оп-
ределено като корупция, 
маскирана в благовидна 
и законосъобразна фор-
ма. Служебните министри, 
назначени от президента 
Румен Радев започнаха ре-

неуспешен заради изненадващото реше-
ние на Слави Трифонов да го оттегли. Така 
вместо кабинет на партиите на протеста, те 
заявиха готовност за нови избори.

Септември
16 Кристалина Георгиева, която оглави 
Международния валутен фонд, се озова в 
центъра на сериозен скандал, според кой-
то се твърди, че докато е била главен из-
пълнителен директор на Световната банка, 
тя е оказвала натиск в полза на Китай.

20 Корабът под панамски флаг Vera Su, 
превозващ над 3000 тона азотни торове, 
заседна край защитената местност Яйлата. 
Той бе изтеглен едва 36 дни по-късно след 
многократни опити.

Октомври
Двама 
български 
политици 
попаднаха 
в Досие-
тата „Пан-
дора“ 
– Делян 

Пеевски и Николай Младенов.. Те са част от 
списъка със стотици световни лидери – по-
литици, бизнесмени, знаменитости – с тай-
ни офшорни сметки, с които са укривали 
милиони в данъчни оазиси.

Ноември
9 Нови кадри, за които се твърди, че са от 
спалнята на лидера на ГЕРБ и бивш преми-

визии в ресорните си министерства, азкри-
тията бяха за милиони, отишли за ремонт 
на празни язовири, Българската банка за 
развитие дала 1,8 млрд. лв. на 20 фирми, а 
строежът на АМ „Хемус“ е бил „скандален“.

Юли
11 България гласува за втори път за парла-
мент през тази година. За първи път пар-
тията на Бойко Борисов ГЕРБ не бе побе-
дител. Първа сила, макар и с малко, стана 
формацията на Слави Трифонов „Има та-
къв народ“.

30 Депутатът от „Има такъв народ“ Пламен 
Николов бе номиниран за премиер.

Август

10 Слави Трифонов оттегли кабинета на 
„Има такъв народ“. След предсрочните из-
бори на 11 юли и избирането на 46-ото На-
родно събрание започнаха и преговорите 
за редовен кабинет. Те завършиха без ус-
пех, защото първата политическа сила ИТН 
не се разбра с БСП, ДБ и ИБНИ. ИТН първи 
върнаха мандата, и то реализиран, но въ-
преки това парламентът гласува, че той е 

ер Бойко Борисов, се появиха в публично-
то пространство. На тях се виждат пистолет 
и пачки с пари.

14 За първи път в най-новата история Бъл-
гария гласува за президент и за парла-
мент в един и същи ден. Парламентарни-
те избори бяха третите за годината. Румен 
Радев и Илияна Йотова бяха преизбрани за 
втори мандат, а ПП спечели най-много от 
гласовете за парламент.

23 Трагедията край Боснек. 46 души, сред 
които и 12 деца изгоряха живи в македон-
ски автобус в участъка на АМ „Струма“ меж-
ду Перник и Дупница. В автобуса са пътува-
ли 53-ма души. От тях седем са успели да се 
измъкнат през счупените прозорци.

Декември

13 Осем месеца след края на мандата на 
кабинета „Борисов 3“ и три пъти избори 
през 2021 г. България избра ново редов-
но правителство. Начело застана Кирил 
Петков.

18 Починалите от началото на пандемията 
в България надхвърлиха 30 000. Общо по-
твърдените случаи са 726 794, а излекува-
ните са 600 728.

https://www.saintsophiachurch.com/index.html
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В 
дните преди Коледа и Нова годи-
на много българи в чужбина се 
връщат в Родината, за да прекарат 
зимните празници с близките си и 
семействата си. Заради продъл-

жаващата пандемия от коронавирус и не-
прекъснато променящите се мерки, много 
от сънародниците ни зад граница не са на-
ясно какви са правилата за пътуване. За да 
ги улесни, а и заради много въпроси и сиг-
нали, здравното министерство на България 
публикува актуалните заповеди, които са в 
сила за влизане в страната.

Както и досега, държавите по света са раз-
делени на три зони според нивото на раз-
пространение на COVID-19 в тях – зелена, 
оранжева и червена. За пътниците, присти-
гащи от всяка от тях, важат различни мерки.

Съединените американски щати и Канада

попадат в оранжевата зона
Това означава, че пристигащите от тези 

държави пътници ще могат да влязат в Бъл-
гария със зелен сертификат на ЕС за вакси-
нация, преболедуване или тест, или с ана-
логичен документ. Аналогичният документ 
съдържа данни като цифровия COVID серти-
фикат на ЕС. Документът за ваксинация, из-
даден в САЩ и Канада, е такъв аналогичен 
документ и с него може да се влезе в Бъл-
гария.

Пътниците от оранжевата зона, които ня-
мат европейски сертификат или аналогичен 
документ, ще трябва да се поставят под ка-
рантина за 10 дни в дома си или в друго мяс-
то за настаняване, в което предварително са 

посочили, че ще пребивават.
Пристигналите от оранжева зона в Бъл-

гария, които са поставени под карантина, 
имат възможност да си направят PCR тест за 
коронавирус или бърз антигенен тест. Това 

обаче трябва да стане най-рано след три 
дни. Ако тестът е отрицателен, карантината 
ще се счита за преустановена от следващия 
ден на получаване на резултата, уточняват 
от здравното министерство.

Правилата за пристигащите от държави от 
оранжевата зона важат и за онези, идващи 
от страни в зелената зона. Засега здравните 
власти в България са посочили само Ватика-
на като такава.

За пътниците, идващи от страни в черве-
ната зона, също е нужен

зелен сертификат на ЕС
за ваксиниране и преболедуване. И тук се 
позволява влизане с тест, но той трябва за-

дължително да е PCR и да е направен до 72 
часа от влизане в страната. И пристигащите 
от червената зона могат да влязат с аналоги-
чен документ за ваксинация.

От здравното министерство уточняват, че 
български граждани и лицата със статут на 
постоянно, дългосрочно или продължител-
но пребиваване на територията на България 
и членове на техните семейства, които идват 
от червена зона и не представят нито един 
документ, ще се допускат в страната, като се 
поставят под карантина за срок от 10 дни в 
дома си или в друго място за настаняване. 
В този случай не съществува възможност за 
освобождаване от карантина.

В България не се допускат пътници, кои-
то идват от Република Мозамбик, Република 
Боствана, Република Южна Африка, Лесото, 
Есватини, Република Намибия и Република 
Зимбабве. Изключение се прави за българ-
ски граждани и лица със статут на постоян-
но, дългосрочно или продължително пре-
биваване на територията на България, както 
и членовете на техните семейства. Всички 
те задължително се поставят под карантина 
за срок от 10 дни. Пристигащите българи от 
тези страни задължително предоставят по 
електронна поща на регионалната здравна 
инспекция, която ги е поставила под каран-
тина, документ с резултат от проведено от 
10-тия до 12-тия ден от влизането на терито-
рията на страната изследване по метода на 
полимеразно верижна реакция за доказва-
не на COVID-19.

Последно: Как ще се пътува 
до България за празниците
XЕто какви са изискванията за влизащите в страната от САЩ и Канада

Зелена зона – Ватикана
Оранжева зона – всички, които не са в 

зелената и червената зона
Червена зона – Народна република 

Бангладеш, Мианмар, Кралство Бутан, Де-
мократична социалистическа република 
Шри Ланка, Република Малдиви, Република 
Южна Африка, Република Ботсвана, Лесото, 
Есватини, Република Зимбабве, Република 
Мозамбик, Обединена република Танзания, 
Република Сейшели, Република Намибия, 
Република Замбия, Султанат Оман, Туркме-
нистан, Република Таджикистан, Афганис-
тан, Киргизка република, Монголия, Корей-
ската народно-демократична република, 
Република Чили, Източна република Уруг-
вай, Федеративна република Бразилия, 
Република Парагвай, Многонационална 
държава Боливия, Република Суринам, Ре-
публика Панама, Република Коста Рика, Ре-

публика Гватемала, Белиз, Република Ел 
Салвадор, Република Куба, Доминиканска 
Република, Фиджи, Света Лусия, Федера-
ция Сейнт Китс и Нейвис, Гренада, Републи-
ка Тринидад и Тобаго, Барбадос, Сингапур, 
Бруней, Йордания, Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, Гру-
зия, Фарьорски острови, Гренландия, Репу-
блика Литва, Република Латвия, Републи-
ка Естония, Румъния, Словения, Хърватия, 
Словашка република, Република Австрия, 
Кралство Нидерландия, Ирландия, Чеш-
ка република, Кралство Белгия, Унгария, 
Кралство Дания, Исландия, Република Гър-
ция, Федерална република Германия, Кня-
жество Лихтенщайн, Княжество Андора, 
Република Полша, Конфедерация Швейца-
рия, Република Сан Марино, Люксембург, 
Кралство Норвегия, Република Кипър, Кня-
жество Монако, Франция.

Кои държави в коя COVID зона са

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Януари
1 Светът започна 2020 г. с оптимизъм от 
откриването на животоспасяващите вак-
сини срещу коронавирус. Броят на новите 
случаи в глобален мащаб обаче продължи 
да расте.

6 Поддръжниците на Доналд Тръмп щур-
муваха Капитолия в опит да попречат на 
Конгреса да удостовери победата на Джо 
Байдън на президентските избори.

20 Джо Байдън 
встъпи в длъжност 
като 46-ия прези-
дент на Съединени-
те щати.

Февруари
1 Армията на Мианмар взе властта в стра-
ната, след като задържа премиера Аун Сан 
Су Чжи и други цивилни висши фигури.

2 Вкарването в затвора на руския опози-
ционен лидер Алексей Навални предиз-
вика масови протести в цяла Русия.

17 Силна зимна буря в южните части на 

Април
19 Хеликоптерът на НАСА Ingenuity извър-
ши първия контролиран полет на Марс.

20 Бившият служител на полицията в Ми-
неаполис Дерек Шовин беше признат за 
виновен за убийството на чернокожия 
Джордж Флойд на 25 май 2020 г.

26 Бързоразпространяващият се вариант 

САЩ остави милиони без електричество 
и уби над 100 души само в Тексас, където 
подобни явления не се срещат често.

Март
23 Контейнеровозът „Евър Гивън“ засед-
на в Суецкия канал, блокирайки един от 
най-натоварените търговски маршрути в 
света за шест дни.

на коронавируса Делта напълни болни-
ците в Индия и предизвика невиждана 
криза за кислород в страната.

Май
10 Стотици 
бяха ранени 
при сблъсъ-
ци между па-
лестинци и из-
раелската полиция в Източен Ерусалим, 
последвани от размяна на ракетни удари. 
Причината – евентуално изселване на па-
лестински семейства от квартала.

14 Китай разшири присъствието си в Кос-
моса, след като успешно приземи роувър 
на Марс и стартира пилотирани мисии до 
космическата станция, която построи в ни-
ската орбита на Земята.

23 Беларуският журналист и 
дисидент Роман Протасевич 
беше арестуван, след като са-
молетът на „Райънеър“, с кой-
то пътуваше, беше принуден 
от властите да кацне в Бела-
рус, вместо в Литва.

ВЕРА  
АЛЕКСАНДРОВА

vera@bg-voice.com

Светът през 2021:  
Пожари, наводнения и COVID-19

Януари: Щурмът на  Капитолия

Юни: „Гореща вълна“, Западна Канада 
Февруари: 
Зимна буря, САЩ

Март: 
Контейнерово-
зът „Евър Гивън“

Август: Ураганът Айда, САЩ

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Юни
19 Смъртните случаи от COVID-19 в Бра-
зилия надминаха 500 000 – най-високият 
брой в целия свят.

24 12-етажна 
сграда рухна 
частично във 
Флорида и уби 
98 души.

29 Невиждана „гореща вълна“ превзе 
Западна Канада и северозападната част на 
САЩ. Най-високата температура бе изме-
рена в Литън, Британска Колумбия – 49.6 
градуса. Десетки починаха.

Юли
1 Китай отбеляза 100 г. от основаването 
на комунистическата партия.

7 Президентът на Хаити Жовенел Моиз 
бе убит в резиденцията си.

11/20 Космическо състезание между ми-
лионери – Ричард Брансън и Джеф Безос 
полетяха до ръба на Космоса с космиче-
ските кораби на компаниите си.

15 Катастрофални 
наводнения в Европа 
причиниха смъртта на 
около 200 души, като 
най-засегнати бяха 
части от Западна Гер-
мания и Белгия.

23 Отложените Олимпийски игри в Токио 
най-накрая бяха открити.

24 Пожарът Dixie Fire, който изпепели 
почти 1 милион акра в Северна Калифор-
ния, бе определен като един най-разру-
шителните.

Октомври
3 Pandora Papers разкриха как в продъл-
жение на години световни лидери и други 
известни личности са укривали доходи.

5 Бившата служителка на 
Facebook Франсис Хаугън 
разказа пред Конгреса на 
САЩ как компанията за-
страшава потребителите, 
особено младите, приоти-
зирайки собствените си ползи пред сигур-
ността.

21 Актьорът Алек Болдуин стреля със за-
реден реквизитен пистолет на снимачна-
та площадка и уби операторката Халина 
Хътчинс.

Ноември
8 Хиляди мигранти опитаха да влязат в 
Европейския съюз през границата на Бе-
ларус, а президентът Александър Лука-
шенко бе обвинен от Запада, че е органи-
зирал кризата.

13 Срещата на 
върха COP26 в 
Глазгоу завърши 
със споразумение 
страните да се ан-
гажират твърдо 
за съкращаване 

Август
3 Над 140 горски пожари избухнаха в 
Гърция заради невижданите от десетиле-
тия горещини.

15 Столицата 
на Афганистан 
- Кабул - падна 
и талибаните 
взеха контрола 
над страната.

29 В САЩ ураганът Айда причини ка-
тастрофални наводнения по източното 
крайбрежие и доведе до смъртта на де-
сетки.
31 Последният американски военен само-
лет напусна Кабул и това сложи край на 
почти 20-годишното военно присъствие 
на САЩ в Афганистан.

Септември
15 Вулканът 
Кумбре Виеха за-
почна да изриг-
ва на испанския 
остров Ла Палма 
от Канарския ар-
хипелаг. Лавата с 

температура до 1300 градуса по Целзий е 
разрушила над 2600 сгради досега.

24 Изпълнителният директор на Huawei 
Мън Ванчжоу се прибра в Китай, след 
като бе освободена от домашен арест в 
Канада след сделка със САЩ. Тя бе обви-
нена в банкова измама.

на емисиите на вредни газове до 2030 г., 
за да се ограничи глобалното затопляне 
до 1,5°C.

22 Австрия стана първата страна в све-
та, която наложи пълен локдаун, за да се 
справи с новата COVID вълна, след като 
случаите на коронавирус скочиха рязко в 
Европа.

24 Магдалена Андерсон стана първата 
жена министър-председател на Швеция.

30 Барбадос 
стана републи-
ка и официал-
но престана да 
признава бри-
танската крали-
ца Елизабет II за 
свой държавен глава.

Декември
1 Омикрон, новият вариант на коронави-
руса, открит най-напред в Южна Афри-
ка, започна бързо да се разпространява 
в света.

8 Ангела Меркел фор-
мално окончателно 
слезе от поста канц-
лер на Германия след 
16 години на власт. Тя 
бе наследена от Олаф 
Шолц.

14 САЩ прехвърлиха прага от 800 000 
смъртни случая от COVID-19. Над 200 000 
човешки живота са изгубени, след като 
ваксините вече бяха налични.
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А
дминистрацията на Джо Байдън 
ще предостави допълнителни 
20 000 визи H-2B за зимния се-
зон заради недостиг на работна 
ръка. Това съобщи Министер-

ството на вътрешната сигурност в понедел-
ник.

През април от Департамента за вътреш-
на сигурност на САЩ (DHS) предоставиха 33 
000 визи H-2B за летния сезон, който е най-
натовареният в страната. 

Визата H-2B е за квалифицирани и нек-
валифицирани работници. Тя се изисква 
от САЩ за сезонна или временна работа в 
неселскостопанския сектор. Работодателят 
трябва да предостави информация пред 
Департамента по труда, че няма квалифици-
рани работници в САЩ, подходящи за вида 
заетост.

„DHS предприема действия за защита на 
бизнеса в САЩ и създаване на възможнос-

ти, които ще разширят

законните пътища
към Съединените щати за работници от 
чужбина“, каза в изявление министърът на 
вътрешната сигурност Алехандро Майор-
кас.

Визите ще бъдат издавани за работода-
тели, търсещи работници до 31 март 2022 г.

DHS ще предостави и 6500 визи за хора 
от Хаити и Централна Америка – Хондурас, 
Гватемала и Салвадор.

Процесът на работодателите да наемат 
персонал от чужбина е изключително дъ-
лъг, защото има ограничен брой визи за 
временни работници, а те са разделени на 
две за пролет и лято, есен и зима.

Ски курортите, които преди са разчитали 
на чуждестранни работници, са сред тези, 
които с допълнителните визи биха могли 
да се възползват от това да се подготвят по-
спокойно за сезона.

Конгресът сложи

таван за броя на визите
за фискална година. За тази година общо 
временните визи, които могат да се предос-
тавят, са 66 000, като 33 000 за работниците, 
които започват работа от 1 октомври до 31 
март, и 33 000 за тези, които са наети от 1 ап-
рил до 30 септември.

Белият дом 
предоставя още 
20 000 работни 
визи H-2B
XТе ще са за зимния сезон 

заради недостига  
на работна ръка

ИРИНА  
ЕВГЕНИЕВА
irina@bg-voice.com

https://www.krilchev.com/
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С
кокът на заплатите в САЩ вдигна 
възнагражденията до нива, ка-
квито не са имали от 2008 годи-
на, а най-голямото увеличение е 
при младите. Това сочат данните 

от пpoyчвaнe нa организацията с нестопан-
ска цел Тhе Соnfеrеnсе Воаrd, цитиpaнo oт 
Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Данните показват, че гoдишнaтa зaплaтa 
нa cpeдния aмepикaнcки paбoтник пpeз 
2021-a нe e билa тoлкoвa виcoкa oт 2008-a 
нacaм.

Пoвишaвaнeтo нa зaплaтитe е показа-
телно за състоянието, в което се намират 
предприятията, и за това колко им е трудно 
да привлекат работници. Зaплaщaнeтo зa 
пoчacoвия тpyд e cкoчилo c 4,8% oт нoeмвpи 
2020 г. дo нoeмвpи 2021 г. cпopeд пocлeдни-
тe дaнни нa Бюpoтo пo тpyдoвa cтaтиcтикa. 
B тpaдициoннo пo-ниcкoплaтeния ceктop - 
xoтeлиepcтвoтo, зaплaтитe ca ce пoвишили 
oщe пo-пoвeчe, нapacтвaйки c 12,3% нa гo-
дишнa бaзa. Изглeждa, paбoтoдaлитe нямaт 
избop, пише money.bg.

Бизнecът e вдигнaл бюджeтa cи зa зaплaти 
cpeднo c 3% пpeз 2021 г., показват още да-

нните в дoклaдa. Toвa e pъcт oт 2,6% пpeз 
aпpил и e близo дo нивaтa, нaблюдaвaни 
тoчнo пpeди пaндeмиятa.

Увeличeниeтo нa зaплaтитe пpeз 2021 г. 
e нaй-гoлямo зa paбoтницитe нa възpacт 
пoд 25 гoдини и тeзи, кoитo ca cмeнили 
paбoтaтa cи пpeз пocлeднaтa гoдинa, комен-
тира икoнoмиcтът Гaд Лeвaнoн. Близo пoлo-
винaтa oт aнкeтиpaнитe кoмпaнии (46%) 
ca зaявили, чe ca пpeдлoжили пo-виcoки 
зaплaти зa нoвитe cи cлyжитeли.

Рaбoтoдaтeлитe потвърждават, че пpи-
чинaтa зa вдигaнeтo нa зaплaтитe e нeдocтиг 
нa paбoтнa pъкa. Mнoгo oт тяx ce oплaквaт, 
чe тpyднo нaмиpaт и зaдъpжaт paбoтници, 
кaтo зa цeлтa пpeдлaгaт

дoпълнитeлни бoнycи
Toвa идвa нa фoнa нa pекopдния бpoй 

нaпycнaли cлyжитeли зa пocлeднитe шecт 
мeceцa, кaтo бpoят нa cвoбoднитe paбoт-

ни мecтa e мнoгo пo-гoлям oт бpoя нa тeзи, 
тъpceщи paбoтa.

Bce пaк пo-виcoкитe зaплaти пoмaгат нa 
paбoтoдaтeлитe дa нaeмaт и зaдъpжaт cлy-
житeли. Bъпpeки тoвa eкcпepтитe кaзвaт, чe 
нeдocтигът нa paбoтнa pъкa eдвa ли щe пpи-
ключи cкopo.

Bиcoкaтa инфлaция cъщo e пpичинa зa 
пo-виcoкитe зaплaти. Цeнитe ca нapacнaли 
c 6,2% нa гoдишнa бaзa пpeз oктoмвpи 
cпopeд индeкca нa пoтpeбитeлcкитe цeни. 
Toвa e нaй-бъpзият тeмп нa pacтeж oт 1990 
г. нacaм. 39% oт aнкeтиpaнитe oт Соnfеrеnсе 
Воаrd paбoтoдaтeли кaзвaт, чe нapacтвaщaтa 
инфлaция e изигpaлa poля зa пoвишaвaнeтo 
нa бюджeтитe зa зaплaти зa cлeдвaщaтa гo-
динa.

Toвa oбaчe кpиe и извecтни pиcкoвe. Пo-
виcoкитe зaплaти вepoятнo щe дoвeдaт дo 
пo-гoлeми paзxoди, кoeтo мoжe дa нaкapa 
бизнecът дa пoвиши цeнитe.

Рекордни заплати в САЩ от 13 г., 
но няма кой да ги взима

XСкокът на възнагражденията е най-голям за младите хора

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Б
ългарин от Чикаго е в неизвест-
ност от дни, а всички опити на 
полицията и близките му да го 
открият засега не дават резул-
тат. 27-годишният Петко Янков е 

забелязан за последно на 16 декември су-
тринта.

В неделя екипи на полицията на Чикаго, 
на парка „Форест презърв“ и представители 
на отдела по национална сигурност участ-
ваха в претърсването на парка Catherine 
ChevalierWoods, в който предполагат, че 
младежът е отишъл, след като е излязъл от 
вкъщи. Полицейските кучета обаче посто-
янно откриват следи от Петко, тъй като той 
често е ходил в парка. Това затруднява из-
дирването на младия българин.

Последно 27-годишният Петко е видян от 
майка му в четвъртък сутринта, когато тя 
отива на работа, в апартамента им, който е 
на метри от парка. Когато се връща следо-
беда

синът й вече го нямало

„Тя се връща от работа и вижда, че врата-
та е заключена само с едната ключалка и се 
усъмнява. През това време му звъни по те-
лефона, той не отговаря. Като влиза в апар-
тамента, намира телефона на масата, търси 
го из апартамента – няма го. Започва да раз-
глежда другите му вещи, оставени са всич-
ките му документи – ID, шофьорска книж-
ка, кредитни карти, всичко, което носим в 
портфейла си“, разказа за BG VOICE бащата 
Неделчо Янков.

Апартаментът, в който Петко живее с 
майка си в Чикаго, се намира на улица W 
Summerdale Avenuе.

Родителите подозират, че той се е за-
ключил и решил да отиде в близкия парк 
Catherine Chevalier Woods, който познавал 

добре.
„Той дойде на 9 годинки, почти

всеки ден ходихме в парка
да се разхождаме, играем футбол, на рибо-
лов“, казва Неделчо Янков. Момчето е жи-
веело с майка си само на няколко метра от 
парка.

Петко Янков, както и родителите му, са 
родом от Стара Загора. Семейството идва в 
Чикаго през 2003 година.

„Това, от което се опасявам, е, че той е 
отишъл в един по-добър свят“, казва бащата 
Неделчо Янков.

Властите ще се опитат да използват и спе-
циален хеликоптер с термосензор, който 
засича топлината на човешкото тяло от въз-
духа. Заради трафика от близкото летище 

O’Hare обаче не е ясно дали това ще е въз-
можно. Властите се съмняват и доколко ще 
е успешно, ако се е случило най-лошото и 
температурата на тялото му се е изравнила 
с тази на околната среда.

В понеделник Петко успешно е завършил 

бакалавърската си степен по кинезиология 
– специалност, която съчетава кинезетера-
пия и диетология от University of Illinois in 
Chicago. Семейството е планирало да праз-
нува дипломирането, но вместо това сега 
участва в операцията по издирването.

В неизвестност от дни: Какво 
се е случило с Петко от Чикаго?

X27-годишният българин е забелязан за последно на 16 декември

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Петко Янков е в неизвестност от 16 декември.

Няколко полицейски агенции участват в издирването на Петко Янков.

Бащата на Петко - Неделчо Янев - се опасява от най-
страшното.

Последно Петко Янков е видян в четвъртък рано 
сутринта в апартамента, в който живее с майка си на 
улица W Summerdale Avenuе в Чикаго.

https://angelovrealtor.com/
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Т
ончо Токмакчиев няма нужда 
от специално представяне. Той 
е сред най-обичаните българ-
ски актьори, познат от телеви-
зията, киното и театъра. За него 

режисьорът Теди Москов казва, че е „чо-
вечен, чувствителен и е обсебен от изку-
ството“. Пълен с енергия и винаги готов да 
е източник на добро настроение и весе-
лие. Българите в Чикаго ще имат удоволст-
вието отново да се възползват от това не-
гово качество в новогодишната нощ, когато 
Тончо ще е звездата на празничната вечер. 
Къде и кога ще е шоуто вижте тук: https://
www.eventbee.com/v/new-years-eve-2022-/
event?eid=242503214#/tickets

През годините сме го гледали в шоупро-
грами, в киното, телевизията, на сцената на 
различни театри. Беше за кратко и в мизанс-
цена на политиката, но винаги си остана 
свободен. Свободен артист. Един от хората, 
които не зависят от щатното разписание на 
заплатите в определена институция или ор-
ганизация.

„Когато си свободен, носиш отговорност 
за всяка стъпка, която направиш. Лично аз 
от детството си живея

в среда на свободни артисти
Тази аура, която беше около баща ми тази 

среда, в която израснах, нямаше как да не 
ме направи свободен човек“, споделя ак-
тьорът.

Запален планинар, скиор и ловджия, ак-
тьорът Тончо Токмакчиев е роден в Бургас 

през 1963 г. Син е на известния художник 
Ненко Токмакчиев. Завършва актьорско 
майсторство в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в кла-
са на Николина Георгиева. Работил е в Бур-
гаския куклен театър. От 1992 г. е член на 
трупата на първи частен театър „Ла страда“ 
и шоу спектакъла „Улицата“. От 1990 г. участ-
ва в студентското предаване „Ку-ку“, по-къс-
но „Каналето“. От 2007 г. е в основния ак-
тьорски състав на „Шоуто на Канала“ по БНТ.

Участва в десетки тв и театрални поста-
новки и като успешен актьор не спира да 
поема нови роли и професионални предиз-
викателства.

„Човек трябва

да бъде умерен оптимист
и да не прави крайни заключения за всяка 
ситуация.“ Това е веруюто на известния ак-
тьор, който е убеден, че след последните 

избори през ноември в България нещата 
ще се променят.

Каквото и да говорим, култура вина-
ги ще има, дори и пандемията няма да я 
надвие. Ние често се оплакваме от обсто-
ятелствата около нас, но човечеството ви-
наги е успявало да оцелее благодарение на 
своята култура, на своите културни тради-
ции, добавя с надежда Токмакчиев

Тончо Токмакчиев и семейството му са 
преболедували тежко коронавируса. Май-
ка му и съпругата му дори са били приети в 
лечебно заведение заради усложнения. За 
щастие и тримата сега са добре, но комикът 
още е на тръни

от последствията от вируса
„В болницата видях какви ли не неща. 

Мога от личен опит да кажа, че COVID-19 не 
е просто грип. Нещо много по-сериозно е“, 
категоричен е той.

„Преди пандемията театрите бяха пре-
пълнени от публика, а сега, ако изобщо 
има представление, хората са много мал-
ко. Нормално е да се притесняват и да ги е 
страх в залите“, тъжен е актьорът.

Всъщност досега българите разбирахме 
най-много от футбол и политика, а сега все-
ки втори разбира от вирусология и теория 

на конспирациите. Българинът иска да чуе, 
това, което му се ще да му кажат, и затова

наглася света 
по себе си

обяснява още комикът.
Красив, живописен, топъл, с много ху-

бава атмосфера, с изключително емоцио-
нални хора. Така описва Тончо Токмакчиев 
родния си Бургас. У него веднага изникват 
спомени за детството му, за първите любов-
ни преживявания, за юношеските години, 
как е прекарвал с приятели на брега на мо-
рето.

Любимото му място е пристанището още 
от детството. Влизал там, въпреки че е заб-
ранено, за да се наслаждава на корабите, 
разтоварването, постоянното движение на 
хора. Другото хубаво място е символът на 
града - мостът.

И сега актьорът обича да се разхожда из 
Морската градина, да наблюдава морето 
през зимата и да се радва на красивите ста-
ри къщи. Той не е скъсал връзката с родния 

си град, защото майка 
му живее там, има при-
ятели, а и често играе в 
бургаския театър.

Весели празници! По-
желавам на читатели-
те на BG VOICE да оби-
чат Родината, да гледат 
българско кино и теа-
тър, да слушат българ-
ска музика, да ядат ху-
бава българска храна и 
да харесват българската 
природа, поздрави Тон-
чо Токмакчиев българи-
те по света.

Тончо, който винаги  
подарява добро настроение

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XТази година звездният актьор ще каже лично ЧНГ на българите в Чикаго

Тончо позира пред паметник на легендарния  
Елвис Пресли.

С Албена Михова в „Милионерът“ на Йовков.

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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спасители се надпревар-
ваха с времето повече от 
30 часа, но успяха да из-
вадят живи и здрави 20 
миньора, блокирани в на-
воднена въглищна мина 
в Китай. Мъжете са изпра-
тени за лечение в болни-
ца. Инцидентът в мината се 
е случил в сряда. Според 
предварителното изследва-
не причината е незаконна 
експлоатация на мина.

 в цифри

похарчи двой-
ка от Калифорния 

за бракоразводна 
процедура, но по-

късно реши да даде 
втори шанс на връзката 

и се ожени отново. 32-го-
дишните Британи и Уейланд 

Сабо се срещнали като тийнейджъ-
ри при рехабилитация от алкохоли-
зъм. Влюбили и се оженили през 2011 г. 
През 2019 г. започнали скъпо разделя-
не на имущество, но после размислили 
и се събрали отново.

400
крака изброиха учени у миниатюр-
но същество, открито в Австралия. 
То живее дълбоко в земята, а бро-
ят на краката му е по-голям, от-
колкото на всяко друго животно, 
познато до момента. Досега не е от-
кривана многоножка с повече от 750 
крака. Съществото, наречено Eumillipes 
Persephone, е открито на повече от 60 ме-
тра под земята при сондаж за търсене на 
минерали.

1300

кв. м 
площ, 57 
кабине-
та на 5 
етажа – 
това са 
мерките 

на сградата, с която Бъл-
гария влезе в Гинес. Тя се 
намира във Варна и влезе 
в списъка със световни ре-
корди като най-голямата 
сграда с формата на буква. 
Сградата е висока 15 ме-
тра, а това я прави най-ви-
соката в света с формата 
на буква. Идеята за поста-
вяне на рекорда е от 2020 
г., а той вече е факт от на-
чалото на декември.

5000 $100 000 
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на имиграцията

Цеца Цветанова е от Златица, но 
от много години живее в София. 
Била е главен касиер на едно от 
мастодонтните социалистиче-
ски предприятия в столицата, 

„Промпроект“ – институт, който се занима-
ваше с промишлено проектиране в страна-
та. Поради сприхавостта й колегите й много 
не я долюбват, но пък тя си върши съвест-
но работата и никога не е била наказвана за 
нищо. Цеца обаче крие една голяма тайна, 
която вече може да бъде разкрита, защото 
отдавна не е между живите. Родена е около 
1920 г. и почива около 2010 г. в София.

С какво е интересна

касиерката на „Промпроект“
Тя е живяла и работила в Лондон пре-

ди налагането на комунизма в България на 
9 септември 1944 г., но по някакви неясни 
причини се завръща от Англия в България 
след политическите промени от онези го-
дини. За приятелската среда, в която Цеца 
Цветанова се движи тогава, е повече от оче-
видно, че тя се е завърнала в Родината си не 
по нейно желание. Вероятно е била заплаш-
вана с репресии - тя или нейни роднини - 
защото е известно, че има сестра в Златица. 
По всяка вероятност Цеца е била принуде-
на да се върне и по този начин да предпази 
роднините си от тормоз при евентуално ос-
таване в британската столица.

Жената до края на живота си никога не 
споделя нищо за това, не обича да говори 

по тази тема, не споделя дори с най-близки-
те си приятели, с които често ходи на изле-
ти в планината.

Доверява се единствено на своя планин-
ски водач Георги от София, чиято сестра 
Цветанка (Флоранс, след натурализацията) 

живее в САЩ. Цеца Цветанова споделя на 
Георги, че би искала да се омъжи за бълга-
рин емигрант. Така той решава да й помогне 
и при едно от посещенията на сестра му в 
София той й споделя за това желание на не-
говата близка. Сестрата обещава да помог-
не и с нейно съдействие в България присти-
га Майкъл /Михо/ Колумбия – пенсиониран

военен пилот от САЩ
родом от Ямбол. За него ще разкажем под-
робно в следващ брой.

Съдбата обаче понякога си прави непри-
ятни шеги и въпреки че едно пътуване от 
САЩ до България в онези години се плани-
ра дълго и стриктно, се случва така, че Цеца 
Цветанова не успява да се запознае с Май-
къл Колумбия и не намира своя така желан 
съпруг – български емигрант. Достатъчни 
са й излетите в планината, където освен със 
своя планински водач Георги, общува и с 
приятелки, повечето от които са или разве-
дени, или във втори брак, или пък така на-
речените „стари моми“. Този социален ста-
тус тогава се счита за житейски неуспех и 

Цеца Цветанова приема себе си като неус-
пял човек, защото е била принудена да се 
завърне от Лондон по независещи от нея 
обстоятелства, по всяка вероятност, за да 
спаси близките си, когато СССР налага своя-
та власт над България и страната ни придо-
бива силно ограничен суверенитет.

Цветанова не обича да говори за семей-
ството си, за живота си извън България, но 
винаги се отличава от останалите. Тя има 
обноските на човек, който сякаш не е бъл-
гарин, излъчването й е някак по-западно, 
по-различно от повечето жени на нейната 
възраст в България. Тя сякаш идва от друг 
свят и в преносния, но и в буквалния смисъл. 
Тя търси общуването с българските емигран-
ти, в редките случаи, когато те посещават Со-
фия в онези години, защото това са „нейните“ 
хора, тези, които са по-близо до натюрела й.

Цеца Цветанова живее тихо, за да не буди 
подозрения във властите, наплашена от 
репресивната система у нас. Умира в Со-
фия след операция на жлъчката. Смъртта й 
също е тиха. Тя просто си заминава, без дра-
матизъм, и най-вече - без страховете и за-
плахите, които са ги породили, омиротво-
рена и най-сетне наистина свободна!

Свободните хора от Запада
Хората, които са живели извън България 

в онези години на преход, носят сякаш духа 
на света отвъд „Желязната завеса“, имат 
различен вид, излъчване, харизма, ореол. 
Тези хора са свободни на вид, макар и въ-
тре в себе си да не са никак свободни в ко-
мунистическата месомелачка – един, защо-
то е бил принуден да се завърне по някакви 
причини и по някакви начини, характер-
ни за тоталитарната държава, друг, защото 
просто е сбъркал, някой пък, защото е бил 
любопитен и е платил за невинното си лю-
бопитство с цената на личната си свобода.

Цеца Цветанова обаче е придобила нещо 
много интересно и важно от свободния 
свят – грижата за човека. Тя се грижи за при-
ятелките си до последно, осигурява им нас-
таняване в старчески домове и медицински 
грижи, когато това се налага, хора, които да 
им помагат в бита, дори и без заплащане, 
просто така – от добро сърце. Така се прави 
на Запад, това е нещо, което хората там въз-
приемат лесно, защото то наистина е лесно, 
когато идва от вътре, от душата ти.

В комунистическа България в онези годи-
ни хората се капсулират, затварят се в домо-
вете си и в черупките на душите си, защо-
то така частично се предпазват от външния, 
станал вече крайно опасен свят, в който те 
викат за рутинна справка и изведнъж се 
озоваваш в зловещ концентрационен ла-
гер за политически затворници - обективен 
сюрреализъм, от който може и да не излез-
еш жив…!

ВЕНЦИСЛАВ 
ЖЕКОВ

venci@bg-voice.com

XДиагнозата да се страхуваш от миналото е била част от живота на много завърнали се емигранти

Как животът извън България 
можеше да се окаже опасен в нея

Цеца Цветанова (с палтото в ръка) на сватба в София – юни 1973 г.

Сградата на някогашния институт „Промпроект“ в София, над популярния днес сред младите хора нощен клуб „Ялта“.

Сн.: Фото и скрийншотове на автора
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 казана дума

„Младите политици са като прасенца – след 
една-две седмици ще квикнат за последен път и 
ще се превърнат в гозби за Коледа.“
Политологът Харалан Александров в коментар на 

изявите на младите депутати в парламента

„БСП на власт означава катастрофа всеки 
час.“

Евродепутатът Александър Йорданов 
коментира новото коалиционно 

правителство след избирането му
„Смятам да махна служебните коли 
на всички ръководители на БДЖ и да 
ползват само обществен жп транспорт.“

Министърът на транспорта Николай 
Събев, след като уволни шефа на БДЖ – 

„Пътнически превози“

„Причината за мораториума 
за тока е левичарство, а 
резултатът – леващина.“

Вицепремиерът в кабинета 
„Сакскобургготски“ Николай 

Василев коментира скандала 
с приемането на мораториум 

върху цените на тока и парното

„Маймуно, айде плащай. Плащай 
и чиба.“

Служител на БГ Тол обижда на 
границата молдовски гражданин, не 
може да си плати в брой и иска да го 

направи с карта

https://www.mbglogistics.com/
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къща. Най-възрастният член на семейство-
то разчупвал питката, като първото парче 
се отделяло и се поставяло пред иконата 

на Богородица. Останалото от погачата се 
раздавало на членовете на семейството - от 
най-възрастните към най-младите.

Всеки от семейството трябвало да опита 
от всички ястия, за да му върви през цялата 
година. След вечерята трапезата не се вди-
гала.

В традиционната содена питка е скрита 
паричка. Вярва се, че на когото се падне мо-

нетата, той ще бъде здрав, щастлив и богат 
през цялата година. Меси се и „вит превит 
кравай“, предназначен за коледарите, кои-
то обикалят къщите на Коледа

за здраве и берекет 
на стопаните

Любопитна подробност е, че според ня-
кои поверия на трапезата трябва да се сло-
жи и купичка с накълцан чесън. Вярва се, 
че той дава здраве на семейството. Според 
друг обичай на масата се слага кромид лук, 
защото люспите му символизират богат-
ството. На празничната трапеза също тряб-
ва да присъстват фруктиера с плодове и ку-
пичка с цели орехи. По време на вечерята 
всеки член на семейството си взема със за-
творени очи по един орех и каквато е яд-
ката, такова ще е здравето му през идната 
година. Ако е голяма, хубава и здрава, при-
тежателят й ще се радва на стабилно здра-
ве.

Според народните поверия на Бъдни ве-
чер

излизат демони 
и таласъми

и бродят до 6-ти януари, когато Христос е 
покръстен. Ето защо се слага една скилидка 
чесън в джоба, за да гони злите духове. Не 
бива да се излиза навън без нея.

Традициите са свързани и с гадаене на 
този ден. Ако избраните от трапезата оре-
хи са пълни, болестите ще подминат дома. 

През цялото време, докато трае вече-
рята, не бива да се става от масата. 

Ако все пак това се налага, ста-
налият трябва да върви при-

веден, за да се

превиват 
житните 

класове
На Бъдни вечер 

се прави и гадание 
по книга. Задава се 
въпрос на глас, от-
варя се произвол-
на книга, без да се 
гледа в нея, и се по-

сочва с пръст някое 
място на страницата. 

Това изречение е от-
говорът.
Масата на Бъдни ве-

чер не се отсервира, за да

дойдат боговете 
и мъртвите 

на вечеря
На много места по света хората отварят 

широко вратите си на празника, за да могат 
злите духове да излязат навън.

Това, което обединява празнуването на 
Бъдни вечер в миналото и днес, е вярата в 
чудесата. Годините не са заличили надеж-
дата, че в нощта преди Коледа Господ чува 
всички молитви за здраве, щастие, плодо-
родие и обич.

На Бъдни вечер се гощават и коледарите. 
Щом стане полунощ и настъпи Коледа, те 

ще дойдат, небето ще се отвори, Христос ще 
се роди, ще се сбъдват желания, защото на 
Коледа стават чудеса!

Рано сутринта 
на Коледа

се ходи на църква. А след това обядът тряб-
ва да е пищен и блажен. Тъй като постите 
вече са минали, на трапезата задължител-
но присъства месо. В едни региони се коли 
прасе, а в други се пълни пуйка, патица или 
кокошка. На трапезата се слагат също пита, 
баница, боб, пастърма със зеле, свинско с 
праз.

Хлябовете на коледната трапеза са с раз-
лични форми и шарки, наподобяващи фор-
мата на различни селскостопански сечива, с 
които се обработва земята.

Някои от тези важни за семейството фигу-
ри са очертани с орехови ядки, с ябълкови 
резени, други са оцветени.

Австрия е страната, където се ражда из-
вестната коледна песен „Тиха нощ, свята 
нощ“, изпълнена за пръв път в църквата „Св. 
Никола“ в Обендорф, близо до Залцбург, 
през 1818 г. Поверие гласи, че класическата 

коледна песен всъщност никога не е била 
писана специално. Църковният орган се 
повредил и австрийският викарий Йозеф 
Мор, потиснат от тишината в църквата, съ-
чинил мелодията.

К
оледните празници са символ 
на чудесата, добротата и очаква-
нията за хубави семейни момен-
ти. Коледа е аромат на мандари-
ни, вкус на греяно вино и звук от 

пукащи в камината дърва. Коледа е семей-
ство, дом, завръщане, очакване.

До голяма степен това се дължи на колед-
ните традиции, обичаи и вярвания, които са 

залегнали от прастари времена в празнич-
ното приготовление и допълват приказната 
атмосфера.

Ето кои са най-разпространените колед-
но-новогодишни обичаи:

24 декември е един от най-красивите, 
топли и важни семейни празници, изпълне-
ни с много любов, уют и доброта.

На този ден значение 
имат домът

близките, огнището, семейството.
Това е денят преди Рождество Христово, 

който е посветен на дома и се празнува се-
мейно от всички християни.

На един от най-светлите християнски 
празници - Бъдни вечер - по традиция на 
трапезата ястията задължително трябва да 
са постни и нечетен брой. Според библей-
ското предание на Бъдни вечер завършват 
родилните мъки на Дева Мария, които са за-
почнали на Игнажден.

В миналото вечерта срещу Рождество 
цялото семейство се събирало за вечеря. 
Обикновено са сядали на пода около мал-
ка, кръгла маса. В някои краища на Бълга-
рия трапезата се е редяла

върху слама, постлана 
на земята

Домакините са приготвяли нечетен брой 
постни ястия - боб, лозови сарми, жито, 

ошав, пълнени чушки с ориз или боб, соде-
на питка, тиквеник, зелник, мед, орехи, пло-
дове.

Най-възрастният мъж в семейството за-
палвал огъня, а в огнището поставял бъ-
дник - специално отсечен пън от дъбово 
или крушово дърво, който горял през ця-
лата нощ. Този обичай е въведен от сла-
вянските племена, живели по българските 
земи. Според тях в деня, когато се очаквало 
да се роди дете, мъжът трябвало да запали 
осветено дърво, за да прогони духовете на 
умрелите преждевременно бебета, покой-
ници, зли орисници и вещери.

Празничната вечеря започвала

със запалване на свещ 
и тамян

като се прикадявала трапезата и цялата 

Съществуват много поверия за Коледа, 
които са били важна част от отбелязването 
на празника. Едно от тях е, че всеки тряб-
ва да си купи нещо ново може да е малко 
и евтино.

На Коледа метенето, прането, чистене-
то и подреждането не само че не се пре-
поръчват, ами направо са забранени. Всич-
ко трябва да е свършено през деня преди 
Коледа, преди Бъдни вечер. На Коледа не 
трябва да се шие, иначе някой в семей-
ството ще ослепее.

Вярва се, че украсата на дома го пази

от гнева на природата 
и злите сили

Ако Коледа е в събота, както е през 2021 
г., през зимата ще вали много сняг. Про-
летта ще е ветровита, лятото - дъждовно. 
Плодовете няма да са много, но ще са ху-
бави. Овцете ще са болни. Не са изключе-
ни природни бедствия. Възрастните хора 

трябва да внимават за здравето си.
Ако сутринта на Коледа има скреж по 

клоните на дърветата, през новата година 
може да се очаква изобилие.

Съществуват безброй съвети за това ка-
къв цвят дреха да облечем на Коледа, за да 
имаме щастлива година, какъв талисман да 
имаме в джоба си или дори къде по света 
да изпратим старата, но всеки от нас е сво-
боден да избере дали и доколко да вярва 
на тези съвети.

Вярва се, че жените трябва да имат нещо 
ново по себе си, което да им носи късмет.

На перваза на прозореца пък се оставя 
свещ, която гори цяла нощ, за да

освети пътя на доброто 
към дома

В много държави стопанинът не трябва 
да мете прага на къщата, защото това ве-
щае неприятности за семейството през ид-
ната година.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XПоверия гласят, че каквото си 
пожелаете на Коледа, то ще се сбъдне

Тиха нощ, свята нощ, пълна с чудеса

Поверията за Коледа

BG VOICE Коледен духBG VOICE Коледен дух

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Коледата и 
глобалният култ 
към добрия дядо

Славословенето на традицията през по-
следните две десетилетия всъщност скри-
ва един модерен консуматорски обрат. Тра-
дицията вече не е нещо, което направлява 
живота ни; ние си подбираме от нея онова, 
което най-добре пасва на съвременния ни 
лайфстайл.

Нали ще сготвите пуйката в електриче-
ската печка, ще нарежете зелето с робота, 
ще се черкувате по телевизията? И чакай, 
каква ти пуйка преди Колумб? Каква шоп-
ска салата преди Балкантурист...

Да не издребняваме. Всяка традиция за-
почва отнякъде и се променя във времето 
съобразно с нуждите на съответните обще-
ства...

Не всичко в тази бурно развиваща се тра-
диция пасва на съвременния човек. Напри-
мер постите преди Коледа не ни се нравят 
особено; днес те са преобърнати във вак-
ханалия на консумацията - греяно вино, че-
вермета, шопинг, забавления. Вярно, че на 
Бъдни вечер много семейства ядат ритуал-
ния нечетен брой постни яденета, но и това 
май повече напомня на елегантен избор от 
меню в ресторанта, отколкото на лишение 
в името на божеството. Затова пък семей-
ният характер на Коледата прекрасно пас-
ва на буржоазното общество, разбило кла-
новете и центрирано около нуклеарните 
семейства. Великден поизбледнява със се-
куларизацията; той припомня неприятни 
неща като мъки, смърт, морален пример. 
Обратно, Рождеството вдъхва усещане за 
безграничен оптимизъм, какъвто капитали-
змът проповядва. Постепенно буржоазният 
дядо Коледа престана да следи дали деца-
та са били послушни, за да реши дали да им 
даде играчка или буца въглища; изчезнаха 
наказващите му противоположници - нем-
ският Кнехт Рупрехт или холандският Черен 
Петър. Той просто подарява, и то все пове-
че и повече, за радост на индустрията, коя-
то прави в тези дни най-големите си оборо-
ти.

Парадоксът е, че именно когато се мъчим 
да бъдем традиционни, всъщност сме най-
модерни. Защото заедно с останалата част 
от планетата участваме в този глобален 

култ към добрия дядо, който сега ще танцу-
ва със зимни кънки, ще скача с парашут и 
ще участва в порно клипове. Унищожаваме 
ритуално планини от храна, разкъсваме ки-
лометри подаръчна хартия – оттук до Сеул 
и обратно. Християнството винаги се е има-
ло за универсалистка религия, но с Колед-
ния глобален потлач то безспорно постига 
целта си.

Ще кажете, напоследък все повече енер-
гия влагаме в приготвянето на традицион-
ни гозби, но помислете - и това си е модер-
на практика, защото нашите предци едва ли 
са търсили рецепти за това какво типично 
ястие да сготвят – просто са гледали да на-
хранят домочадието. Традиционната кухня 
се появява там, където пристига туристът и 
пита: „Какво ядете вие тук?“ И колкото пове-
че се омесват хората на планетата, толкова 
по-голям е интересът към неповторимите 
местни неща.

На фона на тази весела криеница меж-
ду старо и ново, свое и чуждо, особено не-
приятна е политическата злоупотреба с 
предполагаемите традиции... Наместо да 
сближава хората, празникът за един вид по-
литици чертае граници. Ние ядем баница 
- ерго трябва да мразим онези, което ядат 
баклави. Макар че и ние, и те носим същи-
те дънки, имаме същите телефони, пазару-
ваме от същите вериги. Не говоря за рели-
гиозните фанатици, а за нас, мнозинството 
от човечеството, които живеем в модерната 
епоха. Що за драма има в това, че единият 
не яде свинско, другият телешко? 

Ослушвайте се по празниците – медии-
те ще ни обясняват надълго и широко как-
ви древни традиции сме опазили ние, бъл-
гарите, как те са ни спасили във времето на 
„робството“. Ще се вият хора, ще има куке-
ри и всичко останало. Няма лошо - съвре-
менните консуматорски общества предла-
гат екскурзии в миналото именно така, без 
риск и неудобства. Но защо от всичко това 
да следва, че трябва да се борим с Европей-
ския съюз, който все нещо искал да ни взе-
ме, да отричаме либералната демокрация, 
която я е нямало при древните траки, да 
истеризираме по команда на тема сексуал-
ност, белким почнем пак да раждаме по се-
дем като прадедите си?

Отдавна чакам някой сънародник да се 
обиди на „модерност“. Откъде-накъде ще ни 
изобразяват непрекъснато с потури и хур-
ки - като някакъв фолклорен ансамбъл, а не 
като съвременна европейска нация каква-
то всъщност отдавна сме. За целите на ту-
ризма, разбирам, това си е правило на този 
род театър. Ама само да не вземем да си по-
вярваме.

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

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

К
раят на декември е свързан с 
много хубави емоции, пътува-
ния, весели срещи с приятели, куп 
празници и разбира се, с много 
подаръци. Всичко това обаче по-

ставя под сериозен риск бюджета ни. За да 
няма неприятни изненади през януари, ето 
няколко прости правила, които биха могли 
да ни помогнат.

Коледа според 
възможностите

Обикновено повечето хора първо съста-
вят списък с всички подаръци, ястия, плани-
рани пътувания и др. и едва след това мислят 
как ще заплатят тези разходи. Не допускайте 
тази грешка! Съставете бюджет и той ще ви 
даде отговор на въпроса: „Какво мога да си 
позволя да изхарча за Коледа“. Въз основа на 
него планирайте вашите разходи.

Децата не искат 
скъпи подаръци

Малките деца няма да оценят подаръка ви 
въз основа на това колко скъп е той. Те чес-
то са по-заинтересовани от първоначалния 
вид на подаръка и по-конкретно опаковката. 
Затова не харчете прекалено много пари, за 
да ги заинтригувате, а заложете на това как е 
опакован самият подарък.

Финансирайте 
разумно

Разбира се, че за домакинството е най-до-
бре да има заделени средства, за да посрещ-
не разходите по празниците. Все пак на дос-
та семейства ще се наложи да финансират 
тези харчове с дълг. Съвет: Направете всич-
ко възможно заемът, който взимате, да бъде 
с 0% лихва, съветват от „Моите пари“. За цел-

та кредитните карти са особено подходящи 
пред другите източници на финансиране, из-
ползвайте гратисния им период.

Не купувайте 
импулсивно

Направете списък с покупките и го прове-
рете няколко пъти. Коледните пазарувания 
са импулсни и могат да бъдат опасни дори 
и за най-стабилния бюджет. Така че напра-
вете старомоден списък за пазаруване и се 
придържайте към него. Не забравяйте, че 
магазините харчат цяло състояние, за да на-
сочват вашите разходи в определена посо-
ка. Списъкът ще ви накара да се придържа-
те към него и ще ви спести немалко пари. Не 
забравяйте също така да сравните цените.

Спестявайте 
отрано

Според различни проучвания тази годи-
на се очаква разходите за коледните и ново-
годишните празници да бъдат по-високи от 
миналогодишните, когато бяха свити заради 
пандемията. Затова колкото по-рано запо-
чнат домакинствата да се подготвят за тези 
празници, толкова по-лесно и без особени 
усилия и затруднения ще се подготвят за тях. 
Ако не можете да си позволите да пестите, 
трябва да предприемете действия към на-
маляване на разходите или увеличаване на 
приходите си, или и двете.

Как бюджетът ни да 
оцелее и след празниците?
XНяколко практични съвета, които могат да са в помощ на всеки

http://www.prospectlicensing.com/
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Б
огатите коледни и новогодишни 
трапези предразполагат да пося-
гаме към прекалено мазни храни, 
но и към чашката. След доброто 
настроение обаче понякога се 

получават и неприятни ситуации. Затова е 
добре да се възползваме от многовековния 
опит и от научните достижения в тази об-
ласт, за да изкараме празниците без здра-
вословни проблеми.

При препиване не аспиринът или кафето 
ще ни помогнат, а много голямо количество 
течности, за да освободим по-бързо раз-
градните продукти на алкохола от тялото.

Поносимостта към алкохол е индивиду-
ална. Жените по принцип имат по-ниска 
възможност за разграждане на алкохолна-
та субстанция от мъжете. Ето защо трябва

да се внимава с количествата
Преди обаче да отпиете първата глътка 

алкохол, е важно да се подготвите добре. 
Ако пиете на гладно, това може не само да 
ви предразположи много по-лесно да се на-
пиете, но и да ви донесе тежък махмурлук 
на следващия ден.

Затова е толкова важно е и да сте се нах-
ранили. Трябва и да знаете обаче кои са 
храните, които са най-подходящи за консу-
мация преди алкохол, защото ако похапва-

те грешните храни, това ще ви доне-
се други неприятности.

Ако прекалите с питиетата, 
може да раздразните сто-

машната лигавица и да си 
докарате рефлукс, гастрит 
и дори язва.

Яйца, авокадо, пълно-
зърнест хляб, нетлъсто 

месо, ядки, овесени ядки, 
смутита от плодове и зе-

ленчуци, пресни салати имат 
благоприятно въздействие 

върху черния дроб, като подпома-
гат работата му при консумация на ал-

кохол, която както знаем, е предизвикател-
ство за него.

Важното е да се помни, че апокалипсисът 
не идва на Коледа или на Нова година, хра-
на ще има и след това.

Топ съвети: 
Как да хапнем 
и пийнем 
безаварийно
XПресните салати имат благоприятно 

въздействие върху черния дроб

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Шумът от бомбички и пиратки 
между Коледа и Нова година може 
да бъде сравнен с този от размир-
ни райони, а кулминацията на 31 
декември прилича на масиран во-
енен конфликт.

В навечерието на коледните и 
новогодишните празници е до-
бре да се помни, че тези 
увеселителните изде-
лия не са невинна 
играчка, а крият 
опасни изненади, 
защото съдър-
жат взривни ве-
щества.

Възпламеня-
ването на бом-
бички, пират-
ки и фойерверки, 
както и на самодел-
но направени такива, е 
опасно развлечение. Защото 
когато се зареждат в ръка или бли-
зо до лицето и косата и в закрити 
помещения, могат да предизвикат 
локални изгаряния и травми.

Пиратките крият 
опасни изненади

BG VOICE Коледен дух

https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html
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АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice.com

В
сяка Нова година ни дава симво-
лично възможността да започ-
нем живота си на чисто. Именно 
затова коледната и новогодиш-
ната трапеза трябва да бъдат бо-

гати, изобилни и на тях да има задължител-
но блажни ястия.

Всяка страна по света има своите специ-
фични кулинари традиции, като това се от-
нася и за новогодишната трапеза. Тъй като 
Нова година е важен празник, повечето яс-
тия на трапезата имат и символично значе-
ние.

В Япония посрещането на новата годи-
на не минава без студени предястия, кои-
то са символи на емоции и успехи. Варена-
та риба символизира спокойствие, бобът 

- здраве, хай-
верът – щастие в 
дома.

Във Франция на колед-
ната и новогодишната трапеза се 
сервира пастет от гъши дроб, стриди, сире-
не и шампанско.

В Австрия пък съществува поверие, че на 
празничната трапеза не трябва да има пе-
чена птица, тъй като

така ще отлети 
и щастието

Затова път на масата трябва да има хляб, 
който символизира обединението в семей-
ството.

На Коледа в Испания се сервира супа 
от морски дарове, следва печено прасен-
це или агънце, а десертът е бадемова супа, 
оризова каша или медена халва.

В Италия на Нова година се сервира гроз-
де, ядки и леща, както и ястия от риба. Под-
нася се и дзампоне – свински бут, сварен в 

кожена торба, как-
то и празничен са-
лам.

В Полша на Бъд-
ни вечер се сер-
вират дванадесет 
ястия. Месо не се 
разрешава, но се 
консумира обилно 
количество риба, 
най-вече пълнена 
с елда.

В Англия на Ко-
леда се сервира традиционният английски 
пудинг, който се поднася фламбиран, както 
и пълнена пуйка със сос от френско грозде. 
В Шотландия, Ирландия и Уелс се поднася 
печена гъска или прасенце.

В САЩ традиционният коледен обяд не 
минава без пълнена пуйка – тя се пълни със 
сирене, сини сливи, чесън, боб, гъби, ябъл-
ки, зеле. Гарнитурата е картофено пюре, ва-
рена царевица и брюкселско зеле.

Традиционното ястие на Нова година пък 
е

Скачащият Джон – 
ястие от бобчета

с черно „оченце“ в средата. Според старин-
но поверие, ако се ядат такива бобчета на 
новогодишната вечеря, късметът и успехът 
ще бъдат с теб през цялата година.

За да има човек късмет, трябва да изяде 
365 бобчета. Ако се сервират с домати, боб-
четата символизират богатство и здраве.

В ястието с бобчетата се хвърля монета и 
в чиято чиния се окаже тя, той ще има най-
голям късмет през следващата година. В 
Тексас правят от бобчетата пюре и го сер-
вират с тортили.

В Холандия на Коледа се сервира елен-
ско и заешко месо. В Белгия се поднася те-
лешки салам с трюфели, месо от диво пра-
се, а в Люксембург – кървавица и ябълки.

В България изборът на рецепти за ново-
годишната трапеза е много голям. Тради-
ционно за България се прави

баница  
с късмети

обредна питка, капама и др. В миналото по 
традиция се е слагала на масата и сготвена 
свинска глава или супа пача, но в днешно 
време много по-често се залага на свински 
пържоли. Реално основната българска тра-
диция е баницата с късмети, а другото ва-
рира според личните вкусове.

Свинското – в основата 
на ястията по света

Обичаят да се яде свинско в нощта срещу 
1 януари е основан на идеята, родена още 
в древен Китай, че 
прасето символизира 
мъдрост и прогрес - 
животното се изтлас-
ква напред, като пре-
ди това се вкопава в 
земята.

Печено прасенце 
сукалче се сервира на 
много места по све-
та, сред които са Куба, 
Испания, Португалия, 
Русия, Унгария, Ав-
стрия. Австрийците дори украсяват праз-
ничната маса с миниатюрни марципанови 
прасенца.

В Швеция пък приготвят празнично яс-
тие от свински крачета, а немците обожа-
ват типичния айсбайн - свински джолан, 
най-често съчетан с кисело зеле и пюре от 
грах, но хапват и други специалитети с пе-
чено свинско.

XПресните салати имат благоприятно 
въздействие върху черния дроб

Подберете около 2 кг плешка със 
слой мазнина отгоре, която трябва 
да набраздите с ножа на ромбове.

Счукайте в хаванче 4 скилидни 
чесън, ½ ч.л. чили на прах, 1 глава 
скълцан червен лук, 3 стръка пряс-
на или 1 ч.л. сушена мащерка, 1 ч.л. 
зърна или смлян бахар, добавете 2 
с.л. кайсиев или сливов мармалад 
и 2 с.л. соев сос. При непрекъснато 
разбиване долейте и 100 мл слън-
чогледово олио.

Натрийте хубаво плешката с аро-
матната смес. Покрийте месото от-
горе с алуминиево фолио и оставе-
те да се маринова за през нощта.

После го пъхнете да се пече в 
загряна на 220 градуса за половин 
час. Намалете фурната на 150 гра-
дуса и печете още 150-180 мин.

Готовото месо може да поднесе-
те с картофено пюре, зеле, сладко 
от боровинки или салата, туршия 
по избор.

Как да приготвим 
ароматна печена плешка

Смесете 700 г брашно заедно с 1 
ч.л. сол, 1 пакетче мая, 3 с.л. олио и 
1 ч.л. захар. Прибавете към тях 100 
мл топла вода, 350 мл мляко и леко 
разбитите 2 без един жълтък яйца.

Внимателно замесете меко тес-
то и го оставете да втаса около 40 
мин. След това го разделете на две 
части.

Всяка една част разточете във 
форма на правоъгълник, който се 
намазва с олио и се поръсва със 
сирене по желание. Навийте на 
рула и двете кори.

В добре намаслена тава, която е 
застлана и с хартия за печене, на-
редете отрязаните краища от ру-
лата.

Нарежете на триъгълници оста-
налото от тях, наредете в краищата 
на тава - едно трябва да е с връх на-
вън, а следващото - с връх навътре.

Разбийте жълтък с малко олио и 
с тази смес намажете погачата. Пе-
чете в загрята на 170 градуса фур-
на до получаване на хубава златис-
та коричка - около 40 мин.

Извадете готовата питка, нама-
жете я с масло и покрийте с чиста 
кърпа, за да омекне.

Лесна и вкусна  
новогодишна погача

Храната и 
празникът: 

Изобилие за 
късмет и 

щастиеX365 бобчета на 
трапезата носят успех 
на Коледа в САЩ

BG VOICE Коледен дух



22 - 28 декември 2021 г.26

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

Детските писма до Дядо Коледа 
преливат от съкровени желания 
и очаквания за много и различ-
ни подаръци. Едни от малчугани-
те искат най-искрено мама, татко 

и цялото семейство да са здрави, други по-
ръчват джип за тате и смарт часовник или 
таблет за мама, а някои просто настояват 
Добрият старец да ги събуди.

Това става ясно от писъмцата, изпратени 
до Лапландия чрез „Български пощи“. Вся-
ка година в кутиите на пощенската служба в 
София пристигат около 4000 писма до Дядо 
Коледа, а в цялата страна – над 10 000.

„Моля те в нощта на Коледа, като пристиг-
неш у дома, събуди ме! Искам да ти разкажа 
толкова много неща“, пише едно от децата. 
Друго моли Дядо Коледа да не пропуска да 
остави здраве в семейството му, а и на всич-
ки хора по света.

В някои от писмата до Добрия старец 
малките дечица

са му изпратили маска
за да може той да се предпази от коронави-
руса. В пликовете си децата са запечатали 
оплаквания от дистанционното обучение и 
надежди коронавирусът да отмине скоро.

В писмата си малките изпращачи са сло-
жили и различни подаръци до Добрия ста-
рец, които от „Български пощи“ наричат 
малки съкровища. Лепенки, стикери, грив-
ни и бонбони са част от изпратените пред-
мети.

Някои от малчуганите питат дали Дядо 
Коледа има жена и деца и дали цяла Лаплан-

дия е негова. Те му обещават, че ще го по-
срещнат с чаша прясно мляко и бисквитки 
вкъщи, защото е уморен.

Децата настояват и Дядо Коледа да се 
пази да не настине и да пие топъл чай с мед.

А има и такива, които искат той да им до-
несе съвсем прозаични неща. Като Злати, 
на 3 г., в чието писъмце няма много текст, 
но пък има рисунка. И от нея става ясно, че 
Злати иска Дядо Коледа да донесе на тати 
джип, а на мама смарт часовник, се вижда 

от писъмцето, показано по NOVA.
„Мили Дядо Коледа, пише пък Миша, тази 

година бях много послушен и искам да ми 
донесеш детектор на лъжата и робо дакел“.

В писмата си малките кореспонденти из-
брояват всички добрини, които са правили 
през годината. Всички те са били много по-
слушни, писали са си домашните през цяла-
та година и са правели, каквото казват ро-
дителите им. Някои споделят и че са били 
много старателни на тренировките и са из-

пълнявали всички упражнения, искани от 
тях. И всички са категорични –

заслужават подаръци
Сред останалите желания, запечатани в 

пликовете до Дядо Коледа, се четат и гра-
фичен таблет, кръгла кукла барби, която си 
сменя цветовете, а също дискове за плейс-
тейшън, мечове и коли.

От 25 години насам „Български пощи“ ор-
ганизира конкурс „Най-красиво писмо до 
Дядо Коледа“, в който участват хиляди деца. 
Основната му цел е малчуганите да се на-
учат да надписват правилно пощенските 
пратки, но и да ги зарадва за Коледа, защо-
то всяко дете, изпратило писмо, получава 
отговор от Добрия старец. Създателите на 
най-красивите писма печелят и подарък – 
играчка, книжка или магнитче.

Тази година писмата до Дядо Коледа, по-
лучени в „Български пощи“, са в крак с вре-
мето, коментира Милена Тошева от по-
щенската служба. Децата обичайно искат 
играчки, но за тази Коледа те си пожелават 
предимно здраве, допълни тя.

За тате джип, за мама таблет, 
за мен – детектор на лъжата

Това става ясно от писъмцата, изпратени 
до Лапландия чрез „Български пощи“. Вся-
ка година в кутиите на пощенската служба в 
София пристигат около 4000 писма до Дядо 

пълнявали всички упражнения, искани от 
тях. И всички са категорични –

заслужават подаръци

за мен – детектор на лъжата
XКакво искат децата в писмата си до Дядо Коледа?

BG VOICE Коледен дух
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М
оже и да не сте от тези, кои-
то се връщат, ако видят чер-
на котка, но повечето хора, 
още от най-древни времена, 
вярват в силата на суевери-

ята. А какво по-удачно време за тях от края 
на една година и началото на друга. Когато 
слагаме точка на равносметките и отправя-
ме всичките си надежди към чисто белите 
дни, които вярваме, че ни предстоят.

Ето някои от суеверията за Нова година, 
с които хората по света се съобразяват най-
често. Може би ще ви накарат да се усмих-
нете, или пък те вече са част от празника 
ви? А не е изключено и да ви убедят да ги 
последвате. Всичко е въпрос на лична воля.

Облечете си 
нови дрехи

Счита се, че ако човек си облече нови 
дрехи в празничната нощ, през цялата годи-
на ще има много късмет в живота си.

Сложете пари 
в портмонето си

Много е важно през първата секунда от 
новата година портмонето ви да е пълно с 
пари. Това гарантира, че през цялата година 
ще се радвате на неземно богатство и няма 
да имате никакви финансови затруднения.

Не давайте 
пари назаем

Вярва се, че ако човек дава заеми през 
първия ден от новата година, то всички ос-
танали ще са му такива. Затова и нашият съ-
вет е да се отдадете на семейни забавления 
и да не комуникирате с хора, които обикно-
вено ви търсят за услуги.

Изплатете всичките 
си дългове

Никога не позволявайте да посрещате 
новата година като длъжници. Изплатете 
всичките си дългове, така че да са ви чис-
ти сметките. Ако не го направите, много ве-
роятно е постоянно да имате задължения, 
които да погасявате.

Кихнете ли, 
ще е на късмет

Който пръв кихне в новогодишната нощ, 
ще се радва на изобилие, здраве и късмет. 
Пожелаваме ви това да сте вие.

Червено бельо 
за любов

Ако носите червено бельо, ще откриете 
голямата си любов. Твърди се, че ако необ-
вързаните дами носят червено бельо в но-
вогодишната нощ, съвсем скоро ще срещ-

нат своята голяма любов. Дали ще вярвате 
в тези суеверия или не е въпрос на личен 
избор. По-важно е да се забавлявате и да ги 
четете с усмивка!

Не хвърляйте 
боклука

През първия ден 
от новата година 
човек не бива да 
изхвърля нищо от 
дома си, включител-
но и боклука. Смята 
се, че по този начин 
ще запази късмета 
за себе си.
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Пари, любов и късмет – как да опитаме да ги привлечем през 2022 г.

BG VOICE Коледен дух

7 суеверия за Нова година, 
в които хората вярват
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В
ълшебството на Нова година не е 
само в мястото, на което ще я по-
срещнем, нито дори само в об-
становката, която ще ни обгради. 
Празничното настроение ще е за-

редено от компанията на приятелите, с кои-
то го споделим, и разбира се, от нас самите, 
където и да сме. А какво може да е по-нуж-
но, за да сме в идеална форма, от тоалета, 
който ще изберем. Само той може да ни на-
кара да се чувстваме 100% удобно в кожата 
си и да блестим като всичко наоколо.

За тази Нова година модните специали-
сти съветват да не залагаме на ултра мо-
дерност, а да заложим на вечерна рокля до 
пода или мини, която бихме могли да носим 
и по други поводи – вечер с клубни танци, 
домашни събирания с приятели и забавно 
парти с колеги.

Ето няколко идеи за модерни тоалети от 
няколко стила, с които да посрещнем нова-
та 2022 година.

Копринена 
рокля

Женственият стил на копринената рок-
ля ще украси всяко момиче и жена. Благо-
дарение на отличната материя на плата, тя 
изглежда безупречно на фигурата. Версия 
с висока цепка по протежение на крака ще 
добави привлекателност на визията, съвет-
ват от Creative.

Рокля 
с цепки

Разположена отпред или отзад, цепката 
придава специална привлекателност на то-
алета. Основното е, че видът не трябва да 
бъде вулгарен – обличайки рокля с цепка, не 
бива да я претоварвате с излишни детайли. 
За празнуване на Нова година са подходящи 
и необикновени модели, където има някол-

ко изрезки: в областта на талията, на раме-
нете, бедрата и ръкавите. Важно правило в 
този случай е минимализмът на роклята.

Моделите в стил диско с пухкави поли и 
неочаквани асиметрии също са идеални за 
празнично настроение. Изберете рокля от 
метални тъкани, пайети или блестящ лу-
рекс. Полупрозрачните опции са добри, за-
щото изглеждат мистериозни и съблазни-
телни.

Плисирана 
рокля

С нейна помощ силуетът ще бъде изис-
кан и ще привлича вниманието с плисира-
ни детайли. Изберете плисиран подгъв или 
ръкави, дължина на макси - изглежда осо-
бено празнично. Интересен вариант би бил 
модел в неутрален нюанс с метален блясък, 
той ще добави празнично настроение.

Рокля – 
калъф

Печеливша опция, дори и да не знаете 
къде ще се озовете след полунощ. Може да 
се наложи да отидете на гости или на парти 
– рокля калъф ще е винаги актуална. За екс-
травагантна визия изберете тоалет с една 
презрамка или дълбоко деколте.

Коктейлна 
рокля

В същото време коктейлните рокли от 
коприна или сатен, съчетани с нежна дан-
тела, изглеждат кокетно и вълшебно. Бла-
годарение на блестящото кадифе ще имате 
грациозна визия в новогодишната нощ. На 
върха на популярността са плътно прилеп-
нали модели със средна дължина. Визията 
няма да стане скучна, ако носите тоалет с 
необичаен декор, като пера например.
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Миди  
тоалети от 

шифон също са 
подходящи за празника. 

Алтернативата  
винаги може да  

е рокля-риза

Рокля  
плисе 

Рокля – 
калъф

Сн.: Creative

Сн.: Creative

Сн.: Creative

Сн.: Creative

Сн.: Creative

Какво да  
облечем за 

Нова година:  
5 идеи

ко изрезки: в областта на талията, на раме

За да сме модерни и бляскави –  
ето какво съветват експертите

BG VOICE Коледен дух
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ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жени за чистене на 
къщи!Опит и собствен транспорт за предпочитане,но 
не е задължителен!Отлично заплащане!Търсете Вики 
,тел:7736792221 №19015
CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $450 per day 
.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 №19043
DRIVER(S)/ШОФЬОР(И), 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Търся Тим ($0.85) и Соло 
($0.75) - CDL A - long distance. Добри мили! Mоля позвъ-
нете на 224-717-9656 №19045
DRIVER CDL A, 
Цена US$  , Зипкод , Малка транспортна фирма търси шо-
фьори CDL A. За повече информация ни потърсете на тел 
262-744-8341. №19029
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60403, Търсим да назначим ди-
спетчър на пълен работен ден. Опит в сферата е предим-
ство. 8152054060 №18997
ACCOUNTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция 
accountant. Добро заплащане в добра работна среда. 
Опит не е задължителен. За повече информация 773-
627-6819 №19002
DRIVERS /OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Набирам шофйори за ре-
фер/вен 2022 ремаркета/2022 камиони,редовни курсо-
ве до запад/west,3500-4000 мили на седмитца,drop/hook-
Chicago Owners booking $8500-$11,000 weekly нови 2022 
рифери под наем 7738274439 №18973
DRY VAN DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим да назначим dry van 
drivers. Заплащане 0,75cpm. За повече информация свър-
жете се на посочения телефон. 5082809522 №18980
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Looking for Cdl -a Driver 
for Regional Trips. $400 every Day! Direct Deposit Every 
Week. Sighn Up Bonus! Volvo Automatic. For more info Call 
7739837254 $2000 - $2400 Weekly №18963
ДИЗЕЛ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60481, G&I Trucking Solutions в 
Wilmington търси да назначи на работа механици на ка-
миони и трейлъри с опит. Добро заплащане. За повече 
информация, позвънете на 773-540-0199. №18982
MЕХАНИК НА KАМИОНИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи механици на камиони и трейлъри. 
Опит не е задължителен, но е препоръчителен. За повече 
информация, моля позвънете на 773-656-8076. №18964
DIESEL MECHANIC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A family-owned business 
is looking for a self-motivated truck and trailer mechanic. 
Experience is a plus own set of tools is required. For 
additional info please call 630-948-4547 or text 773-946-
7497 №18965
DRY VAN DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсим шофьор за OTR за 
dry van. Freightliner Cascadia automatic, fully loaded. За-
плащането е 0,75cpm. 5082809522 №18969
DISPATCHER & SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Company with 12y in 
business need experienced dispatcher and safety to work in 
o  ce / not from distance/ 2245202269 №18971

Chicago + suburbs

МЕБЕЛИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60070, търся човек за почасово 
сглобяване на корпусна мебел с минимум опит 3 години. 
заплащането и плащането е по договаряне. при интерес 
изпратете ми sms с име и ще ви се обадя при първа въз-
можност. 6308284895 №19091

FIELD ENGINEER, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Българска компания,системен 
интегратор търси Field/Network engineer за района на 
Чикаго,САЩ. Служителят има ключова роля в дейностите 
по внедряване и поддръжка, отговаря за предоставяне-
то на професионални мрежови услуги. Контакт: simona.
zareva@tbs.tech 359877980442 №19092

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ. Тел. 773-
865-0406 7738650406 №19094

DRIVER STRAIGHT TRK, 
Цена US$  , Зипкод 60191, Straight truck driver class "C”. Call 
or text for more info 6306342892 №19096

TEAM IL-NV -0.80C, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60143, SATEADY LINE IL-LAS 
VEGAS,NV 2 rounds week 7200 miles guarantee 8472542504 
№19068

DISPATCHER ,SAFETY , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, Well established trucking 
company looking for in house dispatcher and safety 
2245202269 №19073

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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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

OWNER OPERATORS , 
Цена US$  , Зипкод 100, Dim Trans набира контрактори с 
собствени камиони и ремаркета за OTR или регионална 
работа. Работим по вашите изисквания, 10-12% dispatch 
2246783887 №19085
BABYSITTER NEEDED, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60137, Looking for a woman to help 
with house work chores and/or babysitting occasionally 
(girl, 4, baby 6mo). Part-time or full time position. We are 
very � exible. Pay rate: per discussion/agreement. Call Mila 
224-538-0219 №19086
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $500 per day 
.Midwest loads. 2246598342 №19087
ДЕТЕГЛЕДАЧКА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60010, Търсим жена да помага с 
грижата на две малки деца (1 година и бебе) целодневно 
в дома ни от пролета. Има опция и за live in. Заплащане 
по договаряне. 360.970.6448 Деси Ho� man Estates, IL 
3609706448 №19057
ЧИСТЕНЕ ОФИСИ И КЪЩИ, 
Цена US$  20+, Зипкод 60025, Всяка събота чистене на 
офиси и през седмицата къщи на парт тайм. 2247666445 
№19059
CAREGIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60176, Търся жена за caregiver на 
livi-ing в Naperville за постоянно при добро заплащане 
от 1-ви януари.Подробности по телефона 2243051894 
№19062
OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага 
работа за собственици на камиони!*Strong 24/7 Dispatch 
Dry Van and Reefer!*Direct Deposit every Friday. Call 847-
852-0581 №19063
CDL DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60090, Малка компания предлага 
работа за CDL шофьори! 24/7 Dispatch!*Direct Deposit! 
Заплащане според опита- $0.65-$0.75 cpm! ЗА ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 847-
852-0581 №19069
PREDLAGAM RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, Компания търси 
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за 
връзка:773-510-0855 №19049
PREDLAGAM RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, Компания търси 
шофьор,клас А,CDL.Седмино заплащане $2500.Тел.за 
връзка:773-510-0855 №19050
DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Транспортна компания 
търси DISPATCHER с опит. Говорене на български & 
English е задължително. Други езици са от голям плюс. 
Моля обадете се на 847 668 0373 №19032
CDL DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60118, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $450 per day 
.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи 2246598342 №19042

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

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, КОМПАНИЯ ТЪР-
СИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ С CDL КНИЖКА С 
МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 630-
422-5488 ГАБИ №18519

HELP WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Tarsiat se rabotnisi 
za montirane i demontirane na stilaji ,raboti 
se izvan Chicago , transport,hotel ysigureni 
,dobro zaplashtane za informasia se obadete na 
7736064860 №18488

ACCOUNTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, GMG EXPRESS INC 
located in Burr Ridge is looking for accountant 
Candidate must have: Good planning, attention 
to detail, organizational and prioritization 
skills, ability to multitask and work under time 
constraints. Job Functions include but are not 
limited to: • Accounts Receivable • Customer 
invoice preparation and sending invoices to 
customers. • Collections • General ledger • Data 
entry, fi ling and scanning reports and payments • 
Driver’s settlement. 6304682472 №18682

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers 
Предлага почасова работа за почистване на до-
мове и офиси. Опит и собствен транспорт. 224-
334-1818 312-593-1392 №18586

ДИСПЕЧЕР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания търси диспечер за работа в офис. За по-
вече информация - тел.: 847-571-0945. №18486

ЛИЦЕНЗИРАН ВОДОПРОВОДЧИК, 
Цена US$ $25 - $48, Зипкод 60062, Българска 
фирма за водопроводни услуги търси да на-
ема на пълно работно време лицензиран во-
допроводчик или водопроводчик с активен 
apprenticeship. Заплащането е супер атрактив-
но, като може да бъде на W2 или 1099, почасо-
во, на комисионна, комбинирано и други въз-
можни опции. Гарантирани 40 часа на седмица 
с възможност за повече часове при желание 
на работника. Предлагаме оборудвани бусо-
ве. Офиса и шоп в Northbrook, обслужваме 15 
мили радиус. Телефон за контакт 312-667-9802 
или имейл: o¡  ce@plumbingexpertservices.com 
3126679802 №19019

CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL Class A- Транс-
портна компания търси да назначи шофьори с 
минимум 2 години опит. Автоматик камиони с 
АPU. Заплащане според опита- $0.60-$0.70 cpm! 
7736036413 №18426

PRODUCTION ASSISTANT 
Tърсим Production Assistant.  Full Time.W-2.Да 
подпомага дейността на мениджър проекти.
Изискава се перфектен английски и шофьорска 
книжка.Офиса е в Burr Ridge. Обадете се на 847-
630-4050 за повече детайли и назначаване на 
интервю. №18489

CDL REGIONAL, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси шофьор Class A за регионална 
работа. Заплащането е за заработена седмица, 
с възмойност да се заработят до $2000.00 за 
седмица. За повече подробности - тел 847-350-
7070. №18945

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

ТЪРСИ МЕХАНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Сервиз за камиони тър-
си механик. За повече информация тел. 630-873-5507 
№19077
DRIVER NEEDED , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, FAMILY OWNED COMPANY 
IS LOOKING TO HIRE A DRIVER FOR OTR PAYS 73CPM OR 
FLAT WEEKLY PAY $2200 MINIMUM 2 WEEKS ON THE ROAD. 
DRY VAN LOADS, NO ENDORSEMENTS NEEDED. WE COVER 
YOUR OCCUPATIONAL INSURANCE FOR YOU. 8477499161 
№19081
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning Company 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti v raiona na 
Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche 
informacia telefon (773)600-0019. Blagodarim vi! №19082
JENA ZA POCHISTVANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Euroclean Cleaning Company 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti v raiona na 
Palatine IL. Kola, knijka i opit sa zadaljitelni. Za poveche 
informacia telefon (773)600-0019. Blagodarim vi! №19083



22 - 28 декември 2021 г. 31
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МЕХАНИЦИ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, SHOP IN 
BENSENVILLE ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИЦИ 
С ОПИТ И БЕЗ ОПИТ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА ТЕЛЕФОН 312-735-2532 
ИЛИ 773-968-8245 №18518

DRIVER/ШОФЬОР, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60191, Търся шофьор клас C за 
Straight truck local. Заплащане процент от рейта с до-
говаряне. Може и без опит. Monday-Friday 6306342892 
№18872
DEDICATED RUN!, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60634, Owner-Op търси шо-
фьор за dedicated run Minooka IL - Dayton OH вкъщи все-
ки уийкенд. Твърдо заплащане започващо от 1500 с бону-
си. 7734954405 №18844
ЧИСТЕНЕ НА КЪЩИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търся жена за чистене 
на къщи. Търсете Къдрин на 708-770-8483 7087708483 
№18838
FEDEX GROUND , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Търся single шофьори за 
dedicated run. 4 дни се работи и 3 почива. FedEx Ground, 
doubles endorsement and 1 year experience. 6302903092 
№18819
CAREGIVERI TARSIM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Tarsim Part time Caregiveri/
Companions. Locations: Suburbs (Ho� man Estates, 
Highland Park,Schaumburg), City Chicago. Zaplashtane 
$15.00-$18.00 na chas. Zapochvane na rabota vednaga. 
847-813-5108, 224-500-2339 №18821
РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Търсим да назначим работ-
ник за поддръжка и почистване в сервиз. 6303509989 
№18694
LOCAL CDL CLASS A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Predlagam local rabota za 
CDL sho� or. Elk Grove Village do Rockford. Vsqka vecher v 
kashti. Za poveche informaciq tel 7739412232 №18798
ЛОКАЛНИ OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Owner operators за 
локална/регионална работа в радиус от 200 мили от ва-
шия паркинг. $800-$1400 оборот на ден, вкъщи всяка ве-
чер. Нови Dry Van ремъркета. 8476370772 №18772
OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортнa компа-
ния набира котрактори с CDL за съвместна работа. За по-
вече информация търсете Зори 224-659-2356. №18773
FRONT DESK ASSOCIATE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Delta Repair & Maintenance 
is looking to hire front desk associate at full time. For more 
information please call 872-303-1060 Stan №18756
ОФИС АСИСТЕНТ/КАСИЕР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в Elgin 
търси да назначи момиче за работа като офис асистент и 
касиер. Опит не се изисква. За повече информация, моля 
позвънете на 224-428-7780. №18759
TEAM CDL -0.80-0.85, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60143, I NEED TEAM DRIVERS FOR 
LOAD from IL-CO,NV,TX,NC,PA,GA,MA,NJ,PA this steady lines 
more info tel 847 254 2504 №18767
РАБОТА ПРЕДЛАГА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Малка транспортна компа-
ния предлага работа за CDL class A шофьор $275 per day 
or 30% load rate.Midwest loads. Всеки уикенд в къщи. За 
повече информация се обадете на 708-831-8432 №18413
СТЕДИ КУРС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Дневен стеди курс от Чи-
каго до Толедо, вторник-събота, 2500 мили на седмица, 
за сингъл драйвър с опит , клас А, дабъл-трипъл, добро 
заплащане. Тел: 847-877-4745 №18359

COAST TO COAST
PROPERTY ASSISTANT, 
Цена US$ 20.00, Зипкод 17104, Нужен е Пропърти асис-
тент за 20 обекта . Заплащане и жилище по договорка 
3039748716 №18968

Работа  
Търся

Chicago + suburbs
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60120, REMOTE DISPATCHER 17 
YEAR EXP V-R-F-HZ 2134316645 №19025
RABOTA, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Търся транспортна фирма 
която да ми съдейства заработна визаили друго,като 
шофьор CDL-A съответно бих подписал догово-
ра за работа вфирма припоемане наразноските по 
процедурата!!Професионален шофьор съм със стаж в 
Европа.Имам SSNизтекли ID и Driver license.При интерес 
моля свържете се с мен 359878448476 №19033
ACCOUNTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60109, Транспортна компания 
търси мъж/жена на пълно работно време за позиция 
accountant. Добро заплащане в добра работна среда. 
Опит не е задължителен. За повече информация 773-
627-6819 №19001

ФЛОРИДА
ДИСПЕЧЕР С ОПИТ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 33480, +10y experience,53V,R,F, Hz 
От България 5618770865/call/text/email №19056

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines IL 7739344547 №19090
FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Schaumburg – For Rent 
ROOM In Townhouse, Furnished Close to Hwy 90, 290, 355, 
390 $670/month All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave 
a detailed message №19093
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOMFOR RENT PORCH 
PENTRY PRIVATE ENTRANCE WIFI AIRCONDITION X3 
CLOSETS LAWNDRY EXTRAS EASY TRANSPORTS EXTRAS 
ALL INCLUDE IN $395/pmcall 7738148338 e-mail franwalk@
gmail.com FRAN zip codeb60659 peterson and california 
chicago north №19078
ROOM FOR RENT 395PM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60659, ROOM FOR RENT ALL 
INCLUDED USD395 PER MONTH NORTH CHICAGO CALL 
CHRIS 7738170102 WOOMEN NON SMOKING ONLY !!!ALOT 
OF EXTRAS FREE!!! 7738170102 №19079
ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 
Цена US$  520, Зипкод 60056, Търся съквартирант/ ка , не-
пушач /ка . Mount Prospect IL. 8474716603 №19088
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$  650.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, 
паркинг, обзаведени общи части- хол и кухня, WiFi и нет-
фликс са гарантирани!френдли съм, но не pet friendly, 
sorry. За повече инфо моля драснете съобщение на 305-
916-0160. №19058
4 RENT 1 BED SCHILL, 
Цена US$  1,100.00, Зипкод 60025, 1 BEDROOM RECENTLY 
REMODELED PAINTED SCHILLER PARK. HEATING, COOKING 
INCLUDED. 1 ASSIGNED PARKING. 3124511561 №19060
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$  1,100.00, Зипкод 60025, 1 BEDROOM RECENTLY 
REMODELED PAINTED SCHILLER PARK. HEATING, COOKING 
INCLUDED. 1 ASSIGNED PARKING. 3124511561 №19061
СТАЯ ПОД НАЕМ В КЪЩА, 
Цена US$  688.00, Зипкод , Стая под наем в къща, Lake in 
the Hills. $688 за 28 дни. Без договор. За контакт тел: 224-
713-5534. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 2247135534 
№19064
ROOM FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, ROOM In Townhouse in 
SCHAUMBURG Close to Hwy 90, 290, 355, 390 $670/month 
, Furnished, All inclusive 1-847-630-7078 Please, leave a 
detailed message 18476307078 №19053
MALLARD COVE , 
Цена US$  1,300.00, Зипкод 60007, For rent Mallard Cove 
$1300 2BD&2BT Arlington Heights 8476309292 №19027
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, за двустаен в Шилер 
Парк.Наемът е $ 475 на месец и включва вода – топла 
и студена,парно,едно парко място, газ за готвене. Ел. 
ток и Интернет се заплащат отделно. Депозита и дого-
вора са задължителни!Последните се дава и сключва с 
хазяина!Телефон:7737042622.Дни за оглед : Събота и Не-
деля! №19010
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем стая в Des 
Plaines,773 934 4547 №18991
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Дава се обзаведена стая 
под наем, хол и кухня за общо ползване. Cumberland & 
Foster близо до I-90 близо до Blue Line обща пералня и су-
шилня $600, вода и газ са включени в цената. За контакт 
Мирко (773) 510-4442 №18976
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО, БЕЗ ДО-
ГОВОР. Стая или къща. За ден, два, три, седмица, месец. 
Северозападните квартали. Тел:847-854-8094, е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №18977

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съквартирант/ка за 
самостоятелна стая в двустаен апартамент до Павилион 
апартаменти в Чикаго, О\\\'Хеър. Инфо на 773-681-4562. 
Нед. №18983
ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, CUMBERLAND&LAWRENCE 
BEHIND UCRAINIAN CHURCH ,$600.00 ALL INCLUDED,NICE 
AND CLEAN UPDATED APPTMNT,6305394849 READY 
NOVEMBER 1ST.GOOD PARKING. №18966
ХУБАВА СТАЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Стая в къща. Включе-
но всичко - отоплление, ток, вода. Chicago - Belmont/
Narragansett 7734252700 №18970
ОТДАВА 1BD GLENVIEW , 
Цена US$ , Зипкод 1050, Свободен 1Bd с подземен гараж 
в Glenview Разполага с огромно patio. В комплекаса има 
вътрешен басейн,фитнес,билярд,парти зала. Оглед по 
всяко време. Отопление на ток. Цена 1050$ За повече 
инфо: 2246560753 №1886
DAVAM STAYA POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам стая в 3b/3b 
къща в Elk Grove village 60007. Перално помещение, пар-
кинг, обзаведени общи части, WiFi и нетфликс са гаран-
тирани :) френдли съм, но не pet friendly, sorry. За по-
вече инфо моля драснете съобщение на 305-916-0160. 
3059160160 №18848
FOR RENT , 
Цена US$ 2,000.00, Зипкод 60005, For rent townhouse 3 
bedrooms, 1.5 baths in Mount prospect, great location, great 
schools, brand new kitchen remodeled, freshly painted, call 
708 415 7911 №18761
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.1 bth apartment 
available for RENT in Schaumburg as of July 1st. Convenient 
location near Costco, Wood� eld Mall, I-90. Second � oor 
with balcony. Central A/C. Pool in the complex. For more 
information call 847 312 0278 or 773 996 8900 №18764
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, 2BDR 2BA Apartment for 
rent in Arlington Heights IL 60005. Newly renovated, great 
location and schools! For information: 847 630 8884 Stancho 
№18755

SOMEWHERE ELSE
DAVAM NAEM SHAMBURG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Schaumburg-1� r, 1garage,2 
beds, 2 full baths living dining granite kitchen many closets 
laundry in condo with new washer&dryer.closet&bath in 
master.laminate/tiles.Patio, parking spots.54 schooldstr, 
close Mall. Association swimming pool&party room. 
2246596601 Neviana 2246596601 №18849

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
КЪЩА В MCHENRY IL, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60050, Продава се къща в Mchenry 
IL. Тих, спокоен квартал. 6 спални, 3 бани, гараж за 2 коли. 
Заграден двор, ниски данъци.След основен ремонт. за 
контакти тел: 224-713-5535. Е-майл: dimitrova07@yahoo.
com №19065
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в североза-
падните квартали, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще 
купите директно от собственика. Тел: 847 854 8094, е-
майл: dimitrova07@yahoo.com №18978

SOMEWHERE ELSE
ЖИЛИЩЕ В САНДАНСКИ, 
Цена US$  965.00, Зипкод , Нови апартаменти в Сандан-
ски, напълно завършени. Намират се в слънчев ком-
плекс, с акт 16. Охрана, бариера, видеонаблюдение, 
басейн и добре оформена инфраструктура, асансьор, 
подземно паркомясто. Локация-до Медите Спа Ресорт, 
на 1.5 км. от Интерхотел Сандански и 1.5 км от пешеход-
ната зона на града. 359884780493 №19026

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
IONCAL, 
Цена US$  550.00, Зипкод 60016, Продавам Електронни 
системи за предотвратяване на варовик във водни ин-
сталации. Made in Spain. Гаранция - 10 години. Тел. 773 
814 2191 №19095
ПРОДАВАМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60714, Продавам Peterbilt 2007, 
860    000 мили, daycab,готов за работа 7086912897 
№19072
TRUCK FOR SALE, 
Цена US$ 23,000.00, Зипкод 60656, 2013 FREIGHTLINER 
CASCADIA ,10 SPEED MANUAL,DD15 ENDINE,930000 
MILES,APU 7734904040 №18995
2017 BMW X1 ПРОДАВА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Продава се BMW X1 
xdrive28i с нови гуми,нови накладки и дискове,clean title! 
7739642928 №18500

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Запазете вашите домашни 
филми като ги презапишете на DVD преди касетите да 
станат неизползваеми. Презапис от VHS, MiniDV видео 
касети на DVD. 630-456-1366 №19074
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални снимки 
преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 №19075

НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Трансфер на негативни 
филми в дигитални снимки, JPEG формат. Запазете ва-
шите стари ленти като ги направите дигитални снимки 
преди на станат неизползваеми. 630-456-1366 №19076
IFTA -PREPARATION , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60173, If need preparation we $45 
call 3312456314 3312456314 №19080

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60047, Водопроводни услуги 
за дома или бизнеса ви. Качествени услуги от 
опитни и лицензирани водопроводчици. Гово-
рим български. Възможност за услуга в деня 
на заявката. Професионални съвети, които ще 
ви спестят време, нерви и средства. Провере-
те дали обслужваме вашият адрес онлайн на 
plumbingexpertservices.com/service-area. Теле-
фон: 312-667-9802 №19020

CPA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60714, Certi� ed Public 
Accountant at your Reach. Some of the services I 
provide : Income Tax Preparation for all types of 
businesses and individuals IRS and State Audit 
Representation Payroll Reporting QuickBooks® 
setup, support and training Business startup services 
Monthly bookkeeping Financial statements - making 
sure your � nancial records are timely and accurate. 
773 983 3242 Alexon Financial №19035

ДЯДО КОЛЕДА, 
Цена US$  , Зипкод 60201, Дядо Коледа може да стане 
част от вашето коледно парти. Той ще дойде там, където 
пожелаете и ще направи вашия празник незабравим за 
всички - у дома, детска градина, училище, или фирмено 
парти. Внимание: графика на Дядо Коледа се запълва 
бързо. :) 7738869108 №19055
ИЛЮЗИОНИСТ ЗА ДЕЦА, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Илюзионист за детски рож-
дени дни. Иван 708 415 0590 №19066
ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60077, Имиграционни услуги Стан-
чо 708 307 5522 №19067
ПОДГОТОВКА ИНТЕРВЮ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60068, Подготвям хора за ин-
тервю за работа чрез провеждане на Mock Interview. 
Предлагам сьщо и сьвети за резюме и LinkedIn профил. 
Професионален опит над 5 години в тази сфера и за-
вьршена магистратура Human Resources Management. 
balkanconsultingusa@gmail.com 630-853-5936 №19052
ТОЛВАЧКА, 
Цена US$ , Зипкод , Пътна помощ- толвачка. 24/7. Телефо-
ни: 773-563-1200 и 630-542-4695 - Пламен. №19018
REMOTE DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 2, 2% DISPATCHER RZ VZ FZ 
DISPATCH990gmail.com REMOTE WORK 17 YEAR EXP 
7278355206 TXT 882421586 №18992
2% DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 5834, 2 % REMOTE DISPATCHER RZ 
VZ FZ TXT 7278355206 EMAIL NICKSTOYKOV@GMAIL.COM 
7278355206 №18993
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60004, Фризьорски услуи в Arlington 
Heights. Дамско и мъжко подстригване, боядисване, ки-
чури, къдрене, кератин, Тел.: 708 415 7911 7084157911 
№18988
ЗАСТРАХОВКИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ 
Не е просто да застраховаш качествено, и съвсем не е 
просто да направиш това за минимално заплащане. Това 
е изкуство! 224-713-5534 №18979
DAMSKO PODSTRIGVANE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60005, Hair salon in Arlington 
heights, haircut, color, highlights, perm, keratin 
straightening treatment, 708 415 7911 №18763
GLEDAM DECA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Gledam deca v doma 
si v Ho� man estate.Predlagam domashno prigotvena 
hrana,mnogo igri,razhodki i zabavleniq Tel: 224 659 1156 
№18609

ФЛОРИДА
ПСИХОТЕРАПЕВТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 0, www.ptpool.net Ние сме екип от 
специалисти, които предлагат психотерапевтична под-
крепа на Българи живеещи в чужбина. Повече инфор-
мация можете да получите от сайта ни. 359889291674 
№18960

COAST TO COAST

FINANSIRANE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 
, HF Funding Solutions, 
commercial � nancing 
truck and trailers. 
Искате ли бързо и 
безпроблемно да по-
лучите кредитна ли-
ния за закупуване на камион или трейлър, свър-
жете се с нас!+1(224)244-6604 или https://www.
efundsolutions.net/application/info.html?group=19
09&dealer=2157&agent=3833&redir= №19084

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СВОЯТА , 
Цена US$  0.00, Зипкод 0, половинка.Аз съм мъж на 52г 
aleko_todorov@abv.bg 0 №19071

DRIVER NEEDED NO CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire 
is a fast-expanding company and we are looking 
to hire responsible, hardworking, reliable, self-
motivated drivers. You will drive brand new Isuzu 
trucks. Year: 2021 Requirements: - MUST have 
clean valid driver’s license!!! - Great Pay!!! - Every 
day at home!!! - Brand New Isuzu Trucks Year: 
2021 - Regular driver’s license/ CDL is not required 
Business hours: - Monday – Friday: 8am – 5pm - 
Saturday: 8am – 2pm Our warehouse is located 
in Wood Dale, IL. Phone number: 630-509-3722!!! 
№18520

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, OFFER: * $0.80/m 
Тим * $0.70/m Соло, Пълни и празни мили пла-
тени * $50 Допълнителен стоп * $150 Layover 
* 90% За оунъри * SELF DISPATCH за оунъри * 
2020 Volvo 860/ 760 * iShift Automatic * 2020/21 
Reefers * OTR Изисквания: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * 2 Години опит CALL 
NOW: 224-724-1694- Любо №18508

ШОФЬОРИ, O. OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Транспортна ком-
пания набира шофьори Class A на дълги дис-
танции. Заплащането е за заработена седмица 
или на миля - до $ 2000,00 на седмица за започ-
ване , в зависимост от опита. Търсим собстве-
ници на камиони. За повече подробности - тел 
847-571-0945. Mоля, oставете съобщение, ако 
не отговорим. №18485
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ВОДОРАВНО : “Ален,Лунна светлина”. Алеи. Астер (Фред). Роден (Огюст). Анатоми. Анали. Ето. Етана. Акита. Алор. 
Яре. Тава. Амини. Римеса. ЕРИКА. АК. “Евита”. Алил. Номер. Атаман. Варан. Пес. Ос. Карате. Отолити. ИТАЛА. Арил. 
Пикар (Емил). ЕЛО. Етер. Делиб (Лео). Енев (Тодор). Лоно. Осинин (Димитър). Авин (Виктор). Самолет. Дана. Килим. 
Посока. Аманет. Кари. АТА. Авари. Аромат. Ера. Ирасек (Алоис). “Татари”. Абат. Денари. АМ. “Агон”. Кала. Атакама. 
Киновар. Карол (Луис). Мат. Адалин. Немо. Авизо. Итикава. Агар-агар. Окиси. Имел. Визон.

ОТВЕСНО : Ака. Планер. Василев (Дойчин). Марагидик. Елатерит. “Тоника”. Абонати. Анета. Итака. Енина. Анолис. 
Лион. Мамалев (Георги). Левит. Вики (Бернхард). ТУ. Мате. Арат. Ситар. Кана. Наи. Асана. Елам. Радар. Ви. Анс. Авал. 
ТАРОМ. Кисел. “На М.” Атака. ИВЕР. Нона. Енаке (Стела). “Есени”. Ела. Идол. Рака (Джулио). Амал. Вратар. Роле. Епир. 
Рарог. Ре. Ламинат. Лото. Отито. Ав. Три. Иконопис. “Сама”. Алари (Надин). Ало. Анам. Либидо. Атик (Тит Помпоний). 
ВАЗ. “Иде ли”. Епик. Наката. “Амиго”. “Ането”. АРЕТА. Инат. Рамазан. Анорак. Сирена. Аниматор.



22 - 28 декември 2021 г. 33

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

  
Прибереш се уморен от работа, а тя су-

пичка ще ти сгрее, пържолки ще ти стопли... 
В такива моменти разбираш колко ти е про-
вървяло с микровълновата.

  
Само да припомня на веганите, че са ни 

изгонили от рая заради ябълка, а не зара-
ди кюфтета.

  
- Татко, нали съм вече истински шофьор?
- Видя ли момичето с късата поличка пре-

ди 2 пресечки?
- Не.
- Още не си истински шофьор!

  
- Тате, вярно ли е, че щъркелът ме е до-

несъл?
- Не, сине! Вчера те донесе съседът, днес - 

твои приятели. Спри с това пиене вече!

  
- Телефонът ти звъни, няма ли да вди-

гнеш?
- Не вдигам на непознати номера!
- Уволнена си - събери си нещата и напус-

ни кол центъра.

  
Тази сутрин, залепен практически точно 

до вратата на лекарския кабинет в болница 
лист, формат А4, гласеше:

„Молим пациентите, които са се самоди-
агностицирали в Гугъл, да не търсят второ 
мнение тук. Нека се обърнат към Yahoo!“

Такава шапка скоро не съм свалял!

  
Винаги в отношенията настъпва момент, 

когато той решава да се държи естествено, 
а тя се чуди защо е станал такъв простак!

  
Интервю за работа.
- На какво ниво владеете английски език?!
- Перфектно!
- Моля, използвайте думата „dignity“ в из-

речение.
- Ши може ли да ми dignity заплатата?!

  
Елегантна дама влиза в оръжеен магазин 

и иска да й препоръчат хубав пистолет.
- За защита ли ви е нужен, госпожо? - пита 

продавачът.
Дамата ледено:
- Не, разбира се! За защита ще си наема 

адвокат!

  
- Ало, обаждаме се от зоопарка. Тъща ви 

падна при крокодилите.
- Чии са крокодилите?
- Наши са си.
- Ами... спасявайте си ги вие тогава.

  
Жена към мъжа си:
- Най-после научих котката да пишка в то-

алетната върху вестник!
- Сега ако я научиш и да изчаква, докато 

си дочета вестника...

  
- Извинете, в супата ми плува нещо!
- Това е супа, винаги плува нещо.
- Ама то гребе!

  
Пиян съпруг се прибира в четири през 

нощта с приятел. Жена му отваря и казва:
- Пеци, как може да се прибираш в тако-

ва състояние. Наказвам те - един месец без 
секс... И теб, Жоро, също.

  
Умиращ мъж към жена си:
- Обещай ми нещо, скъпа!
- Каквото и да е, любими мой?
- Закълни се, че ако умра, няма да спиш с 

други мъже!
- А ако не умреш?

  
- Тате, със Светланка в детската градина 

имаме любов!
- Така ли?
- Ами да, тя взема моите играчки, а нейни-

те не ми ги дава!
- Е-е-е, моето момче, че вие сте почти се-

мейство!

  
- Тате, бил ли си таксиметров шофьор?
- Да, двама...

  
Студентка на изпит по материалознание. 

Нищо не знае по никой въпрос от конспе-
кта. Накрая професорът й предлага да й 
даде парче материал и тя ако каже какъв, 
ще й пише тройка. Дава професорът мате-
риала, но студентката гледа и явно не знае. 
Професорът решава да й подскаже:

- Колега, какво правите късно вечер в 
парка с приятеля си?

Студентката:
- Сетих се, това е ебонит!
Професорът:
- Е, чак толкова... Това е целофан.

  
Прочетох някъде, че виното било като по-

езията. Явно снощи съм рецитирал много и 
сега ме боли главата.

  
Асансьорът е повреден. Семейството се 

качва до жилището си на четиринайсетия 
етаж по стълбището. За да съкрати време-
то, мъжът разказва вицове, а след всеки виц 
съпругата му заядливо отбелязва:

- Стар!
Когато най-после стигат на етажа, мъжът 

казва:
- А сега ще ти разправя нещо наистина 

ново: ключовете от апартамента останаха в 
колата.

  
Блондинки:
- Муцка, според теб кое е по-близо - Ню 

Йорк или Луната?
- Ма много си проста ма, муцка-а-а! Вечер, 

като отвориш прозореца, кое виждаш?

  
Две бабки нищят клюките пред входа.
- Вчера на главната паднал някакъв бал-

кон и пребил един човек.
- Ей, изпонастроиха всичко тези богата-

ши, човек няма откъде да мине спокойно! И 
кого пребил?

- Някакъв политик.
- Ейй, покрай тези избори навсякъде 

плъзнаха политици, един балкон няма къде 
да падне.

Снимка без маска  

вече се смята  

за лека еротика.

https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
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Астрологична прогноза 
ОВЕН
Началото на периода ще е спо-
койно, може да ви се стори даже 
скучно, но събитията постепен-
но ще набират скорост. Важни 
реформи ще засегнат професио-

налния ви статус. Личните и романтични емоции ще 
са удовлетворителни. Не се ограничавайте по отно-
шение на развлечения. Предстоят интересни запоз-
нанства, при това точно на местата, на които най-
малко очаквате да се случат. Не е изключено да ви 
предложат нова, допълнителна работа или да сме-
ните позицията с по-интересна.

РАК
Бъдете внимателни при пътува-
ния, избягвайте спорове с да-
лечни роднини, особено през 
втората част на периода. Ако из-
питате напрежение и нервност, 

добре ще ви се отразяват медитациите и духовните 
практики, както и ако си осигурите кратка почивка. 
Това ще балансира и ще успокоява мислите ви, кои-
то е възможно да са тревожни и затормозяващи ви. 
Активно се заемате с реализирането на свой план. 
Не се страхувайте. Бъдете отворени към новото и 
подхождайте разумно към случващото се.

ВЕЗНИ
Бъдете добри и позитивни към 
другите, защото събитията мо-
гат да ви подтикнат към всякак-
ви емоции. Бихте могли да об-
ръщате по-голямо внимание на 

колегите си и на хората от близкия си кръг. В битов 
план е полезно да се заемете с ремонт, който може да 
продължи дълго време. Някои ваши занимания ста-
ват източник на доходи. На влюбените предстои да 
вземат съдбоносно решение по повод официалното 
оформяне на отношенията. Не позволявайте на въ-
трешните си страхове да ви владеят.

КОЗИРОГ
В работата може да ви предло-
жат да работите над нов про-
ект или да го ръководите. Зато-
ва е нужно да мислите разумно, 
никакви авантюри и експери-

менти не са нужни. Ако имате пораснали деца, те 
ще се превърнат в повод за радост и гордост. Бъде-
те коректни по отношение на закона във всичките 
му прояви. В любовта ви владеят силни страсти и 
крайности в преживяванията. Бъдете предпазливи 
и търсете втори източник на информация, ако се на-
лага да вземате важни лични решения.

ТЕЛЕЦ
Вроденият ви артистизъм и 
умение да общувате и да пред-
разполагате към себе си ще 
разшири сферата ви на влия-
ние. Спазвайте уговорките и из-

пълнявайте обещанията си, ако не искате да пре-
дизвикате разправии с близките си. Ще успеете да 
реализирате професионалните си цели и крайният 
резултат от работата ще се отрази положително на 
финансовото ви състояние. Служебните пътувания 
ще са успешни и в повечето случаи безпроблемни. 
Най-вероятно ще създадете нови делови връзки.

ЛЪВ
Идва период, в който ще се 
чувствате в хармония със себе 
си. В близкото ви обкръжение 
има хора, които ви стимулират 
да се развивате, но може също 

да ви дразнят или се отчитат като конкуренция, коя-
то трябва да преборите. Вашият партньор е прека-
лено чувствителен, така че внимавайте какво гово-
рите. Има риск от измами с действия, различни от 
добронамереното ви отношение към общи пробле-
ми. В бизнеса ви може да има промени. Не се при-
теснявайте да питате и да търсите помощ.

СКОРПИОН
Новости ще променят настрое-
нието ви в позитивна посока. В 
състояние сте да осъществите 
намеренията си и без да хабите 
излишно нерви. В същото вре-

ме, ако не внимавате, ще търпите проблеми и за-
губи, които ще ви развалят настроението. В близко-
то ви обкръжение се появява личност, която може 
силно да ви стимулира, дори и понякога да ви из-
глежда, че прекалено се намесва във вашите пла-
нове. На този етап не е препоръчително да се кон-
фронтирате, дори и да има провокации.

ВОДОЛЕЙ
Настъпват спокойни дни за отмо-
ра и забавления. В дома ви може-
те да изчистите евентуални недо-
разумения, обсъждат се теми, за 
които се намира начин за разре-

шение. За много от вас са реални сериозните финан-
сови проблеми. Бъдете нащрек, за да сте адекватни 
на случващото се. Най-правилното поведение е да се 
опитате да действате разумно и да избягвате конфли-
ктите. За тези от вас, които сте необвързани, има до-
бри перспективи да срещнете човек, с когото ще се 
чувствате добре.

БЛИЗНАЦИ
От хора, с които вече сте близки, 
ще получите интересни пред-
ложения за съвместна работа. 
Преди да отговорите, прецене-
те дали общият бизнес няма да 

навреди на личните отношения. Отстоявайте глед-
ната си точка, но без да проявявате ината си, особе-
но когато разговорите не са по принципни въпроси. 
Бъдете отворени към новото и подхождайте разум-
но към случващото се. В любовта ви владеят силни 
страсти и преживявания. Някои от вас може да по-
искат заеми от роднини или приятели.

ДЕВА
Бъдете внимателни в думите си. 
Възможно е да засегнете несъз-
нателно някои хора. За да при-
ключвате делата си в срок, не 
отлагайте нищо за последния 

момент. Възможно е да се обостри хронично забо-
ляване. В края на периода голяма част от вас може 
да спечелят пари и веднага да ги вложат в едно не 
толкова перспективно начинание. Действате глав-
но под влияние на емоциите си, а не на разума. За 
приятелите си сте готови да направите всичко, за-
щото знаете, че те също ви помагат.

СТРЕЛЕЦ
Вие сте волеви, инициатив-
ни, превръщате се в трансфор-
миращ фактор, както за вашия 
собствен живот, така и този на 
най-близкото ви обкръжение.

Тенденцията е валидна за всички вас. Настъпват спо-
койни дни за отмора и малко забавления. Ако има-
те намерение да правите инвестиции или да вземете 
важни финансови решения, времето е подходящо за 
това. Носите голяма отговорност. Всяка казана от вас 
дума или действие са подложени на критичен анализ 
и стават тест за качествата ви.

РИБИ
Влизате в добра форма, физиче-
ското ви здраве и стабилно. Вър-
ху вас може да падне двойна от-
говорност. Това е тежко, но вие 
имате потенциал да се справи-

те. В семейството ви настъпва мир и хармония. Има 
обаче риск от измами с действия, различни от до-
бронамереното ви отношение към общи проблеми. 
Засега е важно да усетите накъде „духат ветровете“. 
Вашата пресметливост може да ви спести главобо-
лия. Безработните да не спират търсенията, може да 
получат обещаващи новини.

https://www.brookhavenmarket.com/
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Р
ождество Христово едва ли би 
било така вълнуващо без този ри-
туал – да си разменяме подаръци. 
Но как се е зародила традицията? 
От чисто религиозна гледна точка 

този обичай има библейски характер. Свър-
зан е с подаръка, даден на Иисус от източ-
ните мъдреци, доведени във Витлеем от из-
грялата там звезда, а именно тамян, злато и 
смирна.

Но традицията всъщност има езически 
корени. В далечното минало на този ден 
римляните почитали бога на земеделието 
Сатурн - Кронос при гърците. За да отбеле-
жат края на сеитбата, те организирали пир-
шества и си разменяли дарове като жест на 
социалното равенство.

Християните в по-късни времена започ-
нали да носят в църквите специални кутии 
с дарове, които били отваряни на 26 декем-
ври и раздавани на бедните. Това се спазва 
и днес в някои краища на света.

В наши времена подаръкът за Коледа е и 
споделена радост. Затова е много важно да 
открием това, което ще достави удоволст-
вие на любимите хора. Ето няколко идеи 
според съветите на звездите.

Ако става дума за

човек от зодия Овен
не забравяйте колко авантюристични и 
жизнени са представителите на тази зодия. 
Обикновено интересите на Овните са на-
сочени към научаване на нови неща, така 
че когато избирате подарък, гледайте да е 
нещо интересно и вълнуващо. Такива пода-
ръци са скок са с парашут или пък курсо-
ве по гмуркане – подаръкът задължително 
трябва да носи и адреналин.

Телецът обича
да получава практични, но скъпи подаръ-
ци. Ако възможностите не ви позволяват 
да купите картина, то подарете им уникал-
но бижу и задължително оставете цената 
небрежно да се вижда. Може да подберете 
подарък, който ще ги изведе сред природа-
та – това определено ще им хареса. Други 
любими са им бижута, стилен часовник и др.

Близнаците са
изключително впечатлителни натури, така 

че дори и да напишете стих в тяхна чест, те 
ще са най-щастливите хора на земята и ще 
помнят жеста до края на дните си. За тях из-
берете нещо, което да го провокира и да 
разпали богатото му въображение. Като лю-
бители на разнообразието, ще оценят висо-
ко, ако се постараете да скриете подаръка.

За Рака купете
подарък от антиквариат – меден свещник, 
който задължително да е притежаван от ня-
колко поколения, или китайска лампа, коя-

то биха могли да ползват на романтичните 
вечери. Ракът е сантиментален и личният 
подарък много ще му хареса. Може да бъде 
обща снимка в интересна рамка или пък ка-
лендар за новата година с ваши снимки.

Най-подходящия

подарък за Лъва
е царският подарък, така че раздвижете 
фантазията си и ще откриете правилния от-
говор на загадката. Знайте, че трябва да е 
шокиращ и необикновен. Купете нещо голя-

мо, различно и запомнящо се. Колкото по-
привличащо вниманието, толкова по-добре 
– може да бъде красива картина, която да 
окачи у дома си.

За Девата задължително
купете нещо практично – няма да са осо-
бено доволни, ако им купите нещо, което 
просто ще стои в дома им. При повече въз-
можности, заложете на таблет, телефон, а 
защо не и електронна книга. Много ориги-
нална идея е да им подарите екзотичен ма-
саж в някой спа център. Купете й пуловер 
или чадър и не се сърдете, ако не ги упо-
требява, тъй като те са много взискателни и 
претенциозни натури.

Везните ще се зарадват
на годишен абонамент за някое популярно 
издание или книга, която жъне световни ус-
пехи.Ако не познавате добре вкусовете им, 
то по-добре им купете игра, с която да си 
отпочиват след тежкия работен ден. За тях 
подаръците се избират внимателно. За пу-
шачите купете кутия пури или бутилка чер-
вено вино, друг добър вариант е да подне-
сете два билета за предстоящо театрално 
представление или концерт.

Подаръкът за Скорпиона
трябва да бъде нещо различно и уникал-
но, нещо, което няма да подарите на друг. 
Той винаги е искал доказателства за уваже-
ние и почит. Най-безценният подарък, кой-
то можете да му направите, е да намерите 
художник, който да увековечи лика му. Дру-
гата възможност е да им подарите огледало 
с размерите на стена или красива рамка за 
семейните портрети.

Стрелецът иска
подарък, който ще му донесе някакво из-
живяване – например урок по езда. Ако не 
сте убедени, че това ще му хареса, подарете 
книга на философска тематика. Ще се зарад-
ват и на картина или друго произведение 
на изкуството, както и на спортен аксесоар 
според вида на любимия му спорт.

За Козирозите
подаръкът трябва да бъде нещо, което ни-
кога не биха си купили, а освен това е много 
важно да ги изненадате. Изберете парфюм 
от висока класа или кожен портфейл, защо-
то именно така ще затвърдите мнението им 
за неговата солидност и значимост. Избе-
рете нещо, което те не предполагат, че ще 
им купите – можете да заложите и на шега-
джийски подаръци.

Компилация с добре подбрана музика 
или талисман за късмет са най-подходящи-
те дарове за тези чаровни представители от 
зодиака.

Естетите Водолеи
предпочитат, ако им бъде поднесен по-
дарък, то той да бъде нещо необичайно и 
ярко. Най-важното е, когато поднесете по-
даръка, да разбере, че сте избирали пред-
мета специално за него.

Начин да ги заинтригувате е да им пода-
рите книга от луксозно книгоиздателство. 
Комплиментите са част от ритуала, който 
трябва задължително да изпълните.

Рибите
са толкова любвеобвилни, че някой дома-
шен любимец би си намерил идеалния сто-
панин. Можете да заложите на албум със 
снимки, автобиография на художник, нова 
стихосбирка и др.

Скъп парфюм или скок с парашут –  
вижте няколко идеи

Коледни 
подаръци според 

зодията

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Нито една Коледа не ми-
нава, без по телевизи-
ята да бъдат пуснати 

всичките части на „Сам вкъ-
щи“. Освен Кевин зрителите 
много добре познават и Бъз 
– по-големият брат, който по-
стоянно тормози главния ге-
рой.

Актьорът, който влиза в ро-
лята на Бъз обаче, няма да 
прекара спокойни празни-
ци. Девин Ратрей беше посо-
чен от полицията в Оклахома 
като обвиняем в опит за уду-
шаване на жена преди някол-
ко дни. В доклада се казва, че 
той е нападнал, ударил и ду-
шил приятелката си по време 
на спор в хотелската им стая.

Полиция пристига в хотел 

Hyatt в Оклахома сити, отзова-
вайки се на предполагаем ин-
цидент. Записите на градския 
съд показват, че на Ратрей му 
е наложена гаранция от $750 
и глоба от $148. Арест не е бил 
извършен.

Актьор от „Сам вкъщи“  
опитал да удуши гаджето си

Звездата от „Сексът и градът“ Крис 
Нот е обвинен в сексуално посега-
телство от две жени.

Обвиненията срещу американския 
актьор, който сега е на 67 години, са 
подробно описани в нов материал на 
The Hollywood Reporter. Според изда-
нието двете обвинителки на Нот, които 
не се познават помежду си, са се обър-
нали към THR поотделно и с месеци 
разлика в твърденията си срещу актьо-
ра, който категорично отрича обвине-
нията.

Първото нападение се твърди, че е 
станало през 2004 г., а второто - през 
2015 г., три години след като Нот се е 
оженил за съпругата си Тара Уилсън.

Двете жени твърдят също, че напа-
денията са се случили в два от домове-
те на Нот - първото в апартамента му в 
Лос Анджелис, а второто в имота му в 
Ню Йорк.

Жана Бергендорф разкри, че има сери-
озни проблеми с наркотиците, заради 
което ще влезе в клиника, за да се ле-

кува.
„Аз съм взела мерки за своите състояния, 

които са предизвикани най-вече от това, че не 
съм на сцена и не мога да бъда себе си. След 
Нова година ще вляза в клиника, за да се леку-
вам. Няма да ми е за първи път да вляза в кли-
ника. В България се лекувам и тук има много 
добри професионалисти психиатри“, сподели 
певицата.

„Не искам да свърша като Уитни Хюстън или 
Ейми Уайнхаус“, категорична е 36-годишната 
певица.

Тя разкри, че нейните продуценти не й осигу-
ряват участия и е готова да пее дори на улица-
та. Жана призна, че в момента е обвързана, но 
не разкри самоличността на половинката си.

Жана Бергендорф влиза  
в клиника заради дрогатаДжорджина Родригес за-

веде децата, които от-
глеждат с Кристиано 

Роналдо, на празнична вакан-
ция в Лапландия.

В момента моделката е бре-
менна, като двамата с фут-
болиста обявиха, че очакват 
близнаци. Сега 27-годишната 
звезда е решила да изнена-
да четирите деца с пътуване 
до Лапландия, където те да се 
срещнат с Дядо Коледа.

Джорджина качи снимки от 
почивката в Instagram. Тя е об-
лечена със ски костюм в чер-
но и сиво и носи пухкава шап-
ка.

На друга снимка децата по-
зират край елхи, дървени къ-
щички, както и в шейна, во-
дена от елени. Малките дори 
хранят елените.

Родригес и децата са се сни-

мали и с Дядо Коледа в него-
вата работилница.

Звездата отбелязва, че в 
Лапландия е -15 градуса по 
Целзий.

Джорджина на Роналдо  
заведе децата им в Лапландия

Обвиниха Тузара в сексуално 
насилие, той отрича

https://taniasells.com/IDX/70-W-Burton-PL-805-Chicago-IL-60610/10887394_MLSNI/0005604
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Всеки, който е работил с 
Лейди Гага, знае за ней-
ната пълна отдаденост 

към това, което прави. По-
твърди го и Брадли Купър, с 
когото снимаха „Роди се звез-
да“, твърдят го и колегите й 
от „Домът на Gucci“, в който 
именно Гага е звездата.

А сега разбираме, че това 
напълно да влезеш в обувки-
те на героя си, си има цена.

35-годишната певица и ак-
триса разказа, че по време на 
снимачния процес си е наела 
медицинска сестра, специа-
лизирана в психиатричната 
помощ, която да бъде с нея в 
края на снимките на филма.

Гага допълва, че е усещала 
как след снимки носи „тъмни-
ната в дома си“, защото спо-

ред нея животът на Патриция 
Реджиани е бил мрачен. „Не 
смятам, че актьорите трябва 
да стигат до такива крайно-
сти“, казва тя.

Лейди Гага си наела медсестра  
за „Домът на Gucci“

Бен Афлек говори за 
връзката си с алкохола 
и какво е довело до зло-

употребата му с пиенето. Ак-
тьорът признава, че се чувст-
вал като в капан, докато бил 
женен за майката на децата 
му.

Той сподели за трудностите 
си по време на брака с Джени-
фър и как те са довели до при-

страстяването 
му към алко-
хола. Двама-
та бяха заедно 
повече от 10 
г. и имат три 
деца.

„Най-веро-
ятно все още 
щях да пия. 
Това е и една 
от причините, 

поради която посегнах към 
алкохола... защото се чувствах 
като в капан“, казва Афлек от-
носно брака си с Гарнър. Така 
постепенно намира отдушник 
в алкохола, пиел е по една бу-
тилка скоч и е заспивал на ди-
вана. По това време за него 
това е било единственото ре-
шение да избяга от капана, в 
който се намирал.

Бен Афлек: Ако не се бях развел, 
щях още да съм алкохолик

Освен звезда на световния тенис 
Мария Шарапова е и успешна биз-
нес дама. Брандът й за сладки-

ши Sugarpova например се продава в 32 
страни в света и е сред най-известните и 
доходоносни за рускинята.

Американката Кармен Таварес-Варгас 
обаче е подала иск в съда в Ню Йорк сре-
щу компанията на Шарапова за дискри-
минация на инвалиди.

Основната претенция на жената е, че 
Sugarpova не може да предостави пълно-
ценен достъп на хора със зрителни про-
блеми, каквато е тя самата. Тя посочва, че 
е писала жалби в продължение на три го-
дини, но те не са довели до никакъв ре-
зултат.

Според Кармен по този начин Шара-
пова нарушава Закона за американците 
с ограничени възможности и Закона за 
правата на човека на Ню-Йорк от 1990 г.

Жана Бергендорф влиза  
в клиника заради дрогата

През ноември Кание Уест беше забелязан 
с моделката Винетрия на баскетболен 
мач за първи път и се заговори, че тя е 

новото му гадже.
От „Page Six“ потвърдиха, че те са двойка и 

ходят по срещи от известно време. Дни преди 
рапърът да бъде забелязан с Винетрия, самият 
той каза, че все още иска да се събере с бивша-
та си съпруга - Ким Кардашян.

Сега се смята, че моделката дори вече живее 
в дома на Кание.

„Ким смята, че е странно, че Кание продъл-
жава да я иска обратно, но в същото време Ви-
нетрия е в дома му в Малибу“, посочва източ-
ник.

Певецът каза по време на концерт в Лос Ан-
джелис, че иска отново да е с Кардашян. Той 
дори посвети една от песните си на Ким.

Смята се, че тя е била на концерта заедно с 
8-годишната им дъщеря Норт.

Кание Уест вече живее  
с 22-годишна моделка

Съдят в САЩ Мария Шарапова 
за дискриминация

https://www.taxbuzz.com/find-the-best-tax-preparer/illinois/schiller-park/genevieva-wiceva-radeva
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Н
е просто купон, а шоу. Не прос-
то празник, а приказка. Това е 
Нова година на „Таймс скуеър“ 
- най-известното посрещане 
в целия свят. Концерти, танци, 

речи, фойерверки, конфети и онова вдъх-
новение във въздуха, което прави всички 
щастливи. Хиляди туристи идват в Ню Йорк 
по това време на годината, за да сбъднат 
детската си мечта и да бъдат част от пищно-
то шоу.

Както много други неща, и празникът на 
„Таймс скуеър“ започва случайно.

През 1904 г. най-известният американ-
ски вестник „Ню Йорк Таймс“ се настаня-
ва на площада. И това е отбелязано с пищ-
но, оживено тържество. По това време Ню 
Йорк започва да се разраства значително и 
да се развива индустриално. „Таймс скуеър“ 
постепенно се превръща в оживено, ключо-
во място не само за САЩ. Не случайно го на-
ричат

„кръстовище на света“
По всяко време на денонощието тук гъм-

жи от хора и автомобили. В района на пло-
щада има няколко театъра, кина и мно-
гобройни заведения. Неонови реклами 
денонощно осветяват площада. И някак ес-
тествено тържеството по посрещането на 
вестника на площада прераства в най-гран-
диозния новогодишен празник в САЩ, а и в 
света. Цветове, светлини, музика и хиляди 
хора от целия свят!

На прочутия площад всяка Нова година 
има няколкочасови концерти, танци, свет-
линно шоу, и разбира се, не на последно 

място, официални новогодишни обръще-
ния. Това може би е един от най-екстрава-
гантните спектакли по случай Нова година 
в цял свят, пише peika.bg. А кулминацията 
е огромната светеща топка. Тя се спуска от 
23-метров стълб в синхрон с отброяването 
на последните минути до полунощ. Кълбото 
е покрито с красиви кристали, пръска ми-
лиони лъчи, които достигат и озаряват ня-
колко квартала в Ню Йорк.

Ако искате да сте част от шоуто, зареде-
те се с напитки, храна, топли дрехи и мно-
го търпение. Защото ще трябва да заемете 
място още от ранния следобяд и да не го на-
пускате, дори и за малко.

Запазете търпение и дочакайте

кулминационния момент
когато фойерверките, мигащите светлини 
и многобройните и многоцветни като дъга 
конфети изпълнят небето над площада. 
Това е уникално изживяване. Съчетанието 
с вълнението от настъпваща Нова година и 
вярата, че всичко хубаво тепърва предстои, 
прави празника единствен в живота.

Новогодишната 
приказка на Ню Йорк
XШоу, светлини, хиляди хора 

и една огромна светеща 
топка правят празника 
емоция за цял живот
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