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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

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

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

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

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

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

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

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

Каква невероятна футболна драма

12-15 февруари 2019, брой 12 (434), година IX

Средната сума, която данъчните 
възстановяват през тази година,  

е по-ниска с 8%
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Не знам дали сте забелязали, че предава-
нето “Стани богат” се завърна в ефира, но този 
път по БНТ1. Водещ е актьорът от “Под при-
критие” Михаил Билалов (в ролята на Джаро). 

Когато тръгна в ефира на NOVA преди 
повече от 10 години, предаването беше со-
чено като модерен наследник на “Минута е 
много”, от което можеш да научиш интерес-
ни неща. Но през последните месеци през 
ден в социалните мрежи се появява някое 
клипче с поредната тъпотия на някой 
участник, който се затруднява да отговори 
на елементарни въпроси. Самите “анализи” 
на тези участници на възможните отгово-
ри будят смях и събират хиляди гледания 
в мрежата. Но смехът е всъщност тъжен. 
Защото това показва нивото на нацията – 
повечето от участниците са сравнително 
млади хора – на около 30-40 години. И 
дори да не знаят верния отговор, комен-
тарите по въпроса и възможните отговори 
показват не просто ниска обща култура, но 
и липсата на логическо мислене и четене с 
разбиране.

През няколко месеца в социалните 
мрежи ще се появи някоя статия за бъл-
гарчета, които станали първи или втори на 
олимпиадата по математика, физика или 
информатика някъде по света. И това ще ни 
накара да се почувстваме горди. Всъщност, 
че българите сме много образовани е 
един от трите ми любими мита за нацията. 
Другите два са, че сме много трудолюбиви 
и много талантливи. Първото въобще няма 
да го коментирам, но за второто стига пак 
да погледнете музикалните и артистичните 
риалитита по телевизиите – изпълненията 
са като за караоке бар, особено като ги 
сравните с вариантите в другите страни на 
същото предаване.

Но да погледнем световната статистика 
за образованието, понеже цифрите не 
лъжат.

Организацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие прави изследване 
на 70 държави, които членуват в нея. Те 
изследват образованието по математика, 
науки и четене на учениците на възраст 15 
години. Всяка страна получава определен 
брой точки и след това са разпределени в 
три групи – над 500, между 450 и 500 и под 
450. Познайте къде е България? Индексът 

на Родината ни за 2015-2016 г. е 439.7 точки 
и това й отрежда 45-о място. Пред нас са 
САЩ (на 31-во място с индекс от 487.7), 
Канада (5-о място, 523.7 т.), повечето стра-
ни от Източна Европа и някои балкански 
и бивши съветски републики. Добрата 
новина е, че за последните 10 години няма 
влошаване от тази така или иначе лоша 
позиция в образователната класация.

А и без класация шефовете на повечето 
компании в България ще ви кажат, че имат 
проблеми с наемането на добре образо-
вани и квалифицирани кадри. Връзката 
училище–университет–бизнес не просто е 
скъсана, тя никога не е съществувала след 
промените.

По време на последната предизборна 
кампания на ГЕРБ сегашният премиер обе-
ща, че образованието ще е приоритет на 
кабинета, ако спечелят. Но то продължава 
да се лута в дребнотемие и скандали като 
това кои произведения да отпаднат или 
в кой клас да се учат. Тези неща, разбира 
се, възбуждат “патриотичната” аудитория, 
особено в социалните мрежи, но не водят 
до реален прогрес. Университетите, които 
получават пари на студент, разкриват нови 
специалности, нетипични факултети и 
филиали в по-малки градове, но целта не е 
повече и по-добре образовани студенти, а 
повече субсидии. 

Глупав народ лесно се управлява, 
казва една стара мъдрост. Не съм сигурен 
обаче дали е така. Зле образованите хора 
вземат лоши решения както за себе си и 
семействата си, така и за държавата си. И 
истината е, че са трудни за контрол и упра-
вление – понеже не се поддават на логични 
доводи, цифри или факти. А зад ъгъла 
винаги дебне един по-голям и по-хитър 
популист с по-ярки думи от този, който се 
надява на подкрепата на точно такива зле 
образовани избиратели.

Иначе е забавно да се гледат тези кли-
пчета от “Стани богат” до момента, в който 
не осъзнаем, че са твърде често. Но дали 
тогава няма да е твърде късно?

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

За глуповатите участници 
в „Стани богат”
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Кой и къде да бъде 
посланик на България е 
тема, по която прави-
телството и президен-
тът са в непрестанна 
битка. Играта на нерви 

между двете институции е на приливи 
и отливи.

След известно “разведряване” в 
съгласуването на нови назначения 
процедурата отново зацикли, а заради 
липсата на публична информация се по-
явиха много слухове и спекулации.

Според информациите от двете 
страни на „Дондуков“ ситуацията била 
– правителството ги пуска, Румен Радев 
ги спира. А една от 

основните “битки” е  
за Париж

Според запознати държавният глава 
не иска за посланик във френската сто-
лица да бъде изпратен дипломатът от 
кариерата Юрий Щерк, а държи постът 
да бъде поверен на “негов” човек.

За такъв се спряга дипломатът Петко 
Драганов.

Президентът не е склонен да прати 
на нов мандат и бившия съветник на 
премиера Бойко Борисов Светослав 
Спасов, който е постоянен представи-
тел във Виена при службата на ООН и 
преговорите с ОССЕ и други междуна-
родни организации.

За сметка на това президентът бил 
склонен да подпише назначаването на 
началника на кабинета на премиера 
Бойко Борисов Румяна 

Бъчварова за посланик в 
Израел

Според някои информации желание-
то на бившия служебен премиер Марин 
Райков да заеме посланическия пост в 
Лондон вероятно ще се изпълни, неза-
висимо че той съвсем скоро приключи 
мандат в Рим.

Ради Найденов, който бе външен 
министър в назначения от президента 

Румен Радев служебен кабинет, пък 
ще представлява България в Берн по 
предложение на Радев. Това означава, 
че той също няма да остане в София 
след завръщането си от посланичество 
в Берлин.

Все още не са определени посланици 
за Норвегия, Ирландия и други страни.

Междувременно външният минис-
тър Екатерина Захариева се оплака, че 
президентът Румен Радев вече няколко 
месеци не е подписал предложенията 
на правителството. В същото време ка-
бинетът бързо одобрявал тези на Радев. 

Такъв беше случаят с бившият външ-
нополитическия секретар на държав-
ния глава Атанас Кръстин, който 

стана посланик в Русия
на мястото на готвената от кабинета 

за поста Меглена Плугчиева.
След това Радев направи известни 

отстъпки и процесът потръгна, но пак 
засече.

Правителството и президентът стиг-
наха до съгласие зам. външният минис-
тър Тодор Стоянов да замени бившия 
служебен премиер Марин Райков като 
посланик в Италия, а постоянният 
секретар в МВнР Елена Шекерлетова да 
бъде посланик в Германия на мястото 
на Ради Найденов.

Радев одобри и назначението в 
Саудитска Арабия на Димитър Аба-
джиев.

Преди две години Абаджиев бе 
назначен за посланик в Словения, а 
преди това е бил генерален консул в 
Шанхай, представител на България в 
ръководството на “Набуко газ пайплайн 
интернешънъл” и други. Абаджиев 
започва политическата си кариерата в 
СДС, мина през ДСБ и стига и до РЗС на 
Яне Янев.

Във властта: Игра на нерви и 
на посланици

България остана без посланик 
в Лондон в най-важния мо-
мент от най-новата история 
на Великобритания, когато 

страната се готви да напусне ЕС. 
Досегашният шеф на мисията Кон-
стантин Димитров си е тръгнал преди 
дни, а негов приемник все още няма 
назначен. 

От МВнР потвърдиха информацията 
и обясниха, че Димитров вече не е по-
сланик, защото мандатът му е изтекъл. 
За временно управляващ посолство-
то е определена заместничката му 
Теофана Крайнина.

От Външно не коментират и слухо-
вете, че Марин Райков ще е новият 
посланик в Лондон и допълват, че все 
още няма внесено предложение за 
нов титуляр. От екипа на президента 
обаче обясниха, че Райков е полу-
чил съгласието на Румен Радев и че 
съгласувателната процедура между 
президентската институция и Ми-
нистерството на външните работи е 
приключила.

Така и не е ясно кога посолството 
на България в Лондон ще има титуляр, 

което е лошо на фона на опасността 
Великобритания да напусне ЕС без 
сделка и мигновено да започне да 
въвежда рестрикции за европейски 
граждани, които идват на нейна тери-

тория. 
От МВнР обаче успокоиха, че 

липсата на посланик няма да се 
отрази на защитата на правата на 
българските граждани.

В Лондон без титуляр насред хаоса от Brexit

Търкания между правителството и президента  за назначенията

Посолството на България във Франция

Константин Димитров, бивш посланик в Лондон

Всички съгласувателни 
продецури между Минис-
терството на външните 
работи и президент-

ската институция за назначаване 
на посланици са приключили в 
понеделник, съобщифа за „Дневник” 
двама независими източници, без 
да цитират имена.

Според единия от тях става 
въпрос за четирима посланици. 
Част от дипломатите са одобрени 
за предложените от правителството 
мисии, а други - след съгласуване с 
Радев са пратени в други посолства.

Става въпрос за съгласувател-
на процедура, която тече, преди 
Министерският съвет да вземе 
официално решение да предложи 
на президента да назначи конкрет-
ните дипломати за посланици в 
избраните страни, твърди единият 
от източниците.

Неофициално: 
Проблемът е 
решен
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Руски агент, заподозрян 
по случая „Скрипал“, е 
влизал в България, а 
едно от посещенията му 
е съвпаднало с опита за 
отравяне на българския 

оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев. 
Това стана ясно от думите на главния 
прокурор Сотир Цацаров. Той бе един 
от участниците в извънредна среща с 
премиера Бойко Борисов, британския 
посланик Ема Хопкинс и вътрешния 
министър Младен Маринов.

Повод за разговора беше инфор-
мацията в български и чужди медии 
за съвпадението на посещението на 
агента и опита за отравяне на Гебрев 
през 2015 година. 

Самият бизнесмен поискал през 
миналата година спряното през 2016 
г. разследване да се възобнови, тъй 
като счита, че използваното вещество 
в неговия случай е от семейството на 
новичок.

След срещата в Министерския съвет 
бе съобщено, че Сергей Федотов, който 
е заподозрян като помагач по случая 
„Скрипал”, е 

влязъл в България три 
пъти

– през февруари, април и май 2015 
година. 

Прокуратурата, МВР и ДАНС работят 
по маршрута му. Установяват се всички 

моменти от пребиваването 
му в България – отсядане 
в хотели, ползване на пре-
возни средства, контакти с 
български граждани.

След искането на Гебрев 
за възобновяване на раз-
следването това е сторено 
и през октомври миналата 
година е създаден съв-
местен екип между МВР, 
прокуратурата и ДАНС.

На 16 октомври Гебрев 
за пръв път дава данни, 
че след инцидента е било 
поръчано изследване 
във финландска лабора-
тория. То е проведено от 
финландския институт 
„Верифин” чрез ВМА, но 
като частно изследване, 
заплатено напълно от 
бизнесмена. В заключение-
то са потвърдени следи от 
фосфороорганични съеди-
нения, които се съдържат в 

определени инсектициди.
Инцидентът с Гебрев е от 28 април, 

когато след вечеря с партньори от Пол-
ша в София бизнесменът се е почувст-
вал зле и е бил откаран за лечение във 

ВМА.
На 29 и 30 април 2015 г. в такова със-

тояние изпада и неговият директор на 
производството в „Емко”.  На 1 октомври 
2015 г. прокуратурата образува досъ-
дебно производство. Разследването е 
възложено на СДВР. На 4 май синът на 
Гебрев също е приет във ВМА с подоб-
ни симптоми.

Експертизите са показали, че в отра-
ботено кафе от 

кафемашината в дома  
на Гебрев

и в повърната храна от неговия син 
има следи от хлорпирифос – инсек-
тицид, който е силно токсичен и се 
ползва за борба срещу неприятели по 
земеделските култури. “Започнала е 
проверка на всички възможни версии, 
включително и проверка на храната в 
ресторанта, където е вечерял Гебрев с 
партньорите си”, посочи Цацаров.

Установено е, че хлорпирифос се е 
съдържал в руколата в салатата, която 
са консумирали, но в изключително 
ниско количество. 

Главният прокурор обясни, че след 
възобновяването на разследването 
през октомври миналата година се 
работи в пълно сътрудничество и коор-
динация с британските служби. Същото 
потвърди и посланик Хопкинс.

Депутатът от венецуелския 
парламент Карлос Папаро-
ни обвини президента на 
страната Николас Мадуро, 

че е накарал Националната петролна 
компания да източва държавни сред-
ства през България. 

“Petróleos de Venezuela (PDVSA) иска 
да използва брокерска къща в Бълга-
рия, за да продължи да краде парите 
на Венецуела. Вече се свързахме с 
България!”, пише депутатът в Twitter, 
уверявайки, че изнасянето на средства 
ще бъде преустановено незабавно.

Петролната компания на Венецуела 
е поискала от клиентите на своите 
съвместни предприятия да депози-
рат приходите от продажби в сметка, 
открита неотдавна в руската “Газпром-
банк”.

Решението на Petróleos de Venezuela 
беше взето, след като САЩ наложи-
ха тежки финансови санкции на 28 
януари, които имат за цел да попречат 
на венецуелския президент Николас 
Мадуро да получи достъп до приходи-
те от търговията с петрол.

За подобна схема, но за тайно 
изнасяне на венецуелско злато през 
Турция, съобщава агенция Bloomberg. 

Два месеца след като венецуелският 
президент Никола Мадуро посети 
своя колега Реджеп Тайип Ердоган, в 
Анкара се появи тайнствена компания, 
наречена Sardes. 

Фирмата започнала бизнес през 
януари 2018 г., когато внесла злато за 
около 41 милиона долара от Венецу-
ела – първата подобна трансакция 
между двете страни от 50 години 
насам. В следващия месец обемът се 

удвоил, като Sardes купила от Венецу-
ела злато за още 100 млн. долара и го 
доставила в Турция.

В крайна сметка купеното злато от 
компанията е било за 900 млн. долара, 
съобщава агенцията.

По-късно от Министерството на 
външните работи съобщиха, че няма 
постъпила информация от Венецуела 
за паричен трансфер.

Мадуро се готвел да източи Венецуела и чрез България

„Скрипал“ и „Гебрев“ – две 
отравяния и един руски 
агент в България

 Емилиян Гебрев

Заподозрян по британския случай бил в София 
при отравянето на български оръжеен бос

Не е изключена нито 
една следа около 
предполагаемото 
покушение срещу 

бизнесмена Емилиян Гебрев. Това 
е заключението на роднина на 
Сергей Скрипал и на дъщеря му 
Юлия. И двамата оцеляха след 
отравяне с нервнопаралитичен 
химикал във Великобритания. 
Племенницата на Скрипал – Вик-
тория е наясно със самоличнос-
тта на Сергей Федотов. Нарича го 
„третия човек” и не изключва да е 
свързан със случая „Гебрев”.

„Как така г-н Федотов, сътруд-
ник на Главно разузнавателно 
управление, за което всички са 
знаели, е попаднал на територия-
та ви? Аз например съм идвала 
у вас, взимаха ми отпечатъци, 
сканираха ми очите. В България 
идват много руснаци, възмож-
ностите за отравяне и у вас, и в 
Tурция са огромни”, коментира 
Виктория.

Виктория 
Скрипал: 
Нищо не е 
изключено

Срещата в Министерския съвет
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Градинарят, който убил, нарязал 
и заровил 8 души в Торонто, 
ще лежи в затвора до живот. 
Присъдата на Брус Макартър 

бе произнесена от канадски съд преди 
дни. 

Канадецът бе арестуван в началото 
на 2018 г., когато в жилището е открит 
юноша, вързан за легло. Според поли-
цията градинарската работа му е позво-
лила да скрие останките на жертвите си 
в градината на един от клиентите му. В 
края на миналата година 67-годишният 
Макартър призна вината си.

Всичките му жертви са обитавали 
района Гей вилидж, където са живеели 
представители на нетрадиционни сек-
суални ориентации. Убийствата са били 
извършени между 2010-а и 2017 година.

При разплитането на случая полици-
ята претърсила къщата на Макартър 
и намерила големи черни найлонови 
торби, хирургически ръкавици, черни 
гумени въжета за връзване и сприн-
цовки. 

Това е едно от най-големите раз-
следвания в историята на канадската 
полиция и се е извършвало из целия 
Торонто. Следователите претърсили 

няколко десетки имота за евентуална 
връзка със серийния убиец, а от архи-
вите били извадени и преразгледани 
и стари неразрешени случаи. Така те 
забелязали името на Макартър под 
обвинение в 

нападение на гей селище
през 2001 г., когато с метален прът 

пребил един човек. 
Името му отново се появило в случая 

с изчезването на мигранта Скандара-
ваджа Наваранама (40). Три месеца по-
късно изчезнал и Абдулбашир Файзи 

(42), а през ноември 2012 г. и афганиста-
нецът Маджид Кайхан (58). През август 
2015 г. изчезнал 50-годишният Соруш 
Махмуди, а същата година полицията 
открила и тялото на Кирошанкумура 
Канагарнтама, 37-годишен мигрант от 
Шри Ланка. Година по-късно полицията 
повикала Макартър на разпит заради 
обвинението на мъж, че се опитал да го 
удуши, но градинарят е освободен.

През следващите две години изчезна-
ли още трима души – Дийн Лизовик, Се-
лим Есен и Андрю Кинсман. Установено 
е, че Макартър е имал сексуална връзка 

с Кинсман.
Вече били 

твърде много слу-
чаите, в които се 
споменава името 
на Макартър. 
Полицията започ-
нала интензивно 
разследване и 
назначила 24-ча-
сово видеонаблю-
дение.

През миналия 
януари те забе-
лязали млад мъж, 

който влязъл в къщата на Макартър. 
Това им се сторило толкова подозри-
телно, че нахълтали вътре и имало как-
во да видят: момчето лежало вързано, 
но невредимо. Най-накрая Макартър е 
арестуван.

Части от телата на жертвите му са 
намерени в градините, в които Макар-
тър работел. Той ги убивал, нарязвал 
и погребвал там, където никой не би 
търсил. Всички жертви той заснемал с 
фотоапарат и запазвал част от дрехата 
им, украшение или бижу като спомен от 
убийството.

Канадски съд произнесе присъдата срещу жестокия сериен убиец 

Градинарят, разфасовал 8 души в 
Торонто, ще лежи до живот
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Русия: жестокост и репресии  
като по съветско време

Руски правозащитници бият 
тревога по повод на два акту-
ални случая на неправомерно 
задържане в Русия. Единият 

е от Ростов, а другият – от руския град 
Коломна. Представители на различни 
правозащитни организации смятат 
обвиненията за скалъпени.

“Нечовешко поведение”
И в двата случая задържаните са 

поставени под домашен арест.
Единият касае Анастасия Шевченко, 

координаторка на неправителствената 
организация “Отворена Русия”, задър-
жана по обвинение за членство в “неже-
лана организация”. След като дъщеря й 
се разболяла и била приета в болница 
със съмнение за бронхит, тя помолила 
да й бъде разрешено да посети детето 
си в болницата. Но й отказали. Чак след 
като състоянието на пациентката се 
влошило и тя била преместена в интен-
зивно отделение, властите й позволили 
да я види, но вече било късно – моми-
чето починало, преди майката да стигне 
до болницата. 

И след смъртта на дъщерята Ана-
стасия Шевченко продължава да е 
под домашен арест. “Не я пускат да 
излиза дори когато трябва да заведе 
другите си две деца на лекар”, казва 
руската правозащитничка Зоя Светова. 
Тя обвинява държавата в нечовешко 
поведение.  

Заради протести срещу 
нелегално сметище

Подобен е случаят с природозащит-
ника Вячеслав Йегоров, поставен под 
домашен арест в град Коломна. Бащата 
на три деца се е присъединил към 
група граждани, съпротивляващи се на 
изхвърлянето в техния град на боклуци 
от Москва, които всеки ден присти-
гат с камиони от руската столица. На 
пресконференция в Москва руската 
правозащитничка Ала Фролова разкри-
тикува остро методите на руската тайна 
служба ФСБ, извършила преди няколко 
дни обиски в 15 жилища в Коломна 
между 5 и 6 ч. сутринта. “Служителите 
са конфискували не само компютри, 
твърди дискове, телефони и кредитни 

карти, а също и компютърни игри на 
децата”, оплака се Фролова.

Вячеслав Йегоров и Анастасия Шев-
ченко са задържани и преследвани по 
политически причини, твърди Наталия 
Звягина от „Амнести интернешънъл“. 
А известният руски правозащитник 
Лев Пономарьов допълва, че хората 
в Коломна и на много други места в 
страната са преследвани, въпреки че не 
са извършили нищо незаконно. Също 
и Пономарьов през миналия декември 
прекара две седмици в затвора.

Двойният аршин на 
властите

Журналистът и правозащитник 
Игор Яковенко смята, че руската 
прокуратура мери с двоен аршин. В 
руската държавна телевизия редовно 
канят някакви хора, които разпалват 
омраза срещу съседна Украйна, с 
което “нарушават руските закони”, 

твърди той. Но властите в случая 
си затварят очите. В тази връзка 
правозащитникът предложи да бъде 
изготвен списък с имената на всички, 
които “служат на режима, погазвайки 
човешките права”. Идеята на Яковен-
ко е на по-късен етап всички тези 
хора да отговарят за действията си 
пред международен съд.

“Силите за сигурност имат картбланш 
от Кремъл”, казва Валери Боршчев от 
московската хелзинкска група. Той 
очаква в Русия скоро нова вълна от на-
рушения на човешките права. “Държа-
вата не изпитва никакви притеснения 
от това, че преследва хора, които не са 
извършили нищо лошо”, допълва Зоя 
Светова.

Всички правозащитници обаче са 
единодушни за едно: сегашните репре-
сии в Русия напомнят много за преслед-
ването на правозащитници в Съветския 
съюз навремето.

Положението е нетърпимо,  
бият тревога руски 
правозащитници





BG ТЕЛЕГРАФ
София се готви за хибридни атаки 
от Русия на изборите
Няма изборен процес, за който да не 

може да бъде направен опит да бъде 
„ударен”. Това каза вицепремиерът 

Томислав Дончев в отговор на въпрос може 
ли България да стане обект на хибридна атака 
от страна на Русия по време на предстоящите 
европейски и местни избори. 

„Имало е предишни атаки на избори, пра-
вени в България. Примерно през 2015 година имаше изключително мощна атака, 
опит да бъде спрян изборният процес”, поясни Дончев.

Борисов не се яви на делото срещу 
Петър Москов

Премиерът Бойко Борисов не се яви 
в Специализирания наказателен 
да свидетелства по делото срещу 

бившия здравен министър Петър Москов за-
ради неотложен ангажимент. Той е изпратил 
молба до съдебния състав да бъде разпитан 
на друга дата. Свидетел по делото е и Мегле-
на Кунева, която също не се яви.

В съдебната зала дойдоха Томислав Дончев, 
Владислав Горанов, Ивайло Московски и Божидар Лукарски. Те дадоха показания 
по делото за турските ваксини. Москов е обвинен, че ги е приел, без да са разре-
шени за употреба у нас, и е ощетил с над 320 милиона лева държавата.

Ограбиха ателието на скулптора 
Ставри Калинов

Нова кражба на произведения на изку-
ството. От ателие на Ставри Калинов 
са откраднати  скулптури, метални 

заготовки и няколко машини.
Калинов разбрал за обира, когато за първи 

път от десетина дни отишъл до ателието си в 
„Кремиковци“.

Художникът разказа, че вътре е имало много 
ценни картини, които не са били докоснати. Липсват само металните скулптури. 
Според него крадците най-вероятно целят да продадат месинговите фигури за 
скрап. 

Съдът обяви за нищожна 
сделката за Царските конюшни

Cъдът обяви за нищожна сделката за про-
дажбата на Царските конюшни, сключена 
от бившия oблacтeн yпpaвитeл нa Coфия 

Beceлин Πeнeв с „Eвpoтpaнcбилд” OOД.
Според магистратите сделката пpoтивopeчи 

нa дoбpитe нpaви зapaди изключително зaнижe-
нитe цeни, нa ĸoитo тpи тepeнa oт oбщo 7.3 дĸa в 
идeaлния цeнтъp нa cтoлицaтa ca пpoдaдeни oт 
дъpжaвaтa нa чacтнaтa фиpмa. Oбщaтa пpoдaжнa 

цeнa e 658 870 лeвa, в дeceтĸи пъти пoд дeйcтвитeлнaтa, се посочва в решението 
на cъда. 

ГДБОП разби сайтове за фалшива 
търговия

ГДБОП проведе мащабна специализира-
на операция във Варна срещу неза-
конната търговска дейност в интернет. 

Акцията се е провела на 7 февруари и при 
нея са били иззети огромни количества стоки 
от защитени търговски марки.

Антимафиотите пресекли престъпната дей-
ност на общо 15 интернет сайта, насочени към 
клиенти от България, Гърция и Румъния. Един от сайтовете имал регистрирани 
над 43 000 потребители и 15 810 948 посещения и реализирал повече от 25 000 
продажби на парфюми.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

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

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.
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Пореден арест на бъл-
гари, заподозрени в 
източване на кредитни 
карти – този път на 
екзотичния остров 
Бали в Индонезия. 

Властите там задържаха петима българи 
на 3 февруари след зрелищна спецакция 
с преследване като в екшън драма. На 
снимките, разпространени от полицията, 
нашенците са облечени в затворнически 
дрехи, обути с джапанки и заобиколени 
от местните полицаи като дивеч. 

Според индонезийските власти Ивай-
ло Филипов Трифонов, на 43 г., Джордж 
Йорданов, на 46 г., Тодор Красимиров 
Добрев, на 41 г., Андрей Илиев Пейчев, 
на 41 г., и Варадин Николаев Попов, на 
28 г., са източвали лични данни от банко-
мати посредством скимиращи устрой-
ства и рутери. Така според полицията 
българите се сдобили с десетки хиляди 
долари. В момента на ареста у сънарод-
ниците ни имало 78 млн. индонезийски 
рупи, които се равняват на около 5,580 
американски долара.

Мишена на българите били заможни 
клиенти на острова, които идват като 
туристи, обясни пред местните медии 
директорът на полицията в Бали коми-
сар Анди Файран.

Властите казват, че срещу обвинените 
има събран видеоматериал и свидетел-
ски показания. Освен това в домовете 
на 5-имата задържани са открити и 
уличаващи доказателства като рутери, 
лаптопи, мобилни телефони и няколко 
скимиращи устройства. Полицията кон-
фискува над 3 хиляди фалшиви кредитни 
карти и още 788 милиона индонезийски 
рупи (56 хиляди долара).

Схемата действала от месеци. 

Българите се дегизирали с 
перуки 

и монтирали скимиращи устройства 
по банкомати на острова, чрез които по-
късно записвали банковата информация 
на жертвите си и техните ПИН номера. 
Събраната информация впоследствие 
прехвърляли на фалшив банкомат, в 
който започвали да пристигат суми от 
източените банкови сметки. Подобни 
фалшиви банкомати били разположени 
по целия остров Бали, като някои от тях 
били в оживени квартали, в близост до 
плажове и търговски центрове. 

Властите казват, че освен маскирани 
българите се придвижвали с коли под 
наем. В деня на ареста те се опитали да 
избягат с два такива автомобила. Започ-
нало преследване. „Докато се опитваха 
да се измъкнат, едната от колите се блъс-
на и разби задната част на автомобила. 

Полицаите трябваше да 
открият стрелба, за да ги 

заловим

каза комисар Файран. 
Единият от заподозрените все пак 

успява да избяга. Органите на реда про-
дължават да го издирват. 

Престъпната група попада в полезре-
нието на властите след сигнал за необи-
чайна трансакция в един от районите на 
екзотичния остров. Комисар Файран по-
лучил показания на служител в магазин 
до един от плажовете, който видял един 
от заподозрените да се навърта около 
близкия банкомат. Според свидетеля 
мъжът се държал много подозрително. 
Властите започват 24-часово видео 
наблюдение над групата, което продъл-
жило 5 дни преди ареста. 

Остров Бали е една от честите дести-
нации за крадците на лична информа-
ция, защото банкоматите са примитивни 
и лесни за хакване. Само преди месец 
и половина друга група българи бяха 
заловени в Бали по същите подозрения. 
И те като и арестуваните петима души 
остават в ареста. 

ММА състезателят 
Варадин Попов е един от 

задържаните
Той е зрелищен ММА боец от Пещера, 

който понастоящем е завършил образо-
ванието си в Румъния. Участва в много 
турнири, има и титла от аматьорския 
формат „Купа Арена”. В България също 
има висящо производство, свързано с 
участие в престъпна схема за кражба 
на автомобили. Влиза в полезрението 
на полицията покрай ареста на Иван 
Спасов–Жокера.

Освен присъда от 6 години Ивайло 
Филипов Трифонов, Джордж Йорданов, 
Тодор Красимиров Добрев, Андрей Или-
ев Пейчев и Варадин Николаев Попов са 
заплашени и от глоба в изключително 
големи размери. 

Според запознати

в Бали работят две 
български бригади за 

източване на карти
Очевидно не могат да си поделят 

острова, водят война помежду си и се 
топят взаимно пред местната полиция. 
През декември миналата година четири-
ма българи бяха арестувани при акция 
на местната полиция.

Пред български медии те се оплака-
ха, че са задържани незаконно, докато 
подготвяли сватбата на Камен Томов 

от Девин. „Имаше акция в нашия хотел, 
докато закусваме, влязоха над 50 души с 
автомати... Всички, които бяха бели, бяха 
свалени на земята, вързани с тиксо – 
ръце, крака, очите”, твърди Камен Томов 
пред bTV. Четирима българи попадат в 
ареста. По думите им едва 40 дни по-къс-
но разбрали причината – заради побой 
с друга група българи. Твърдят обаче, 
че не са участвали в сблъсъка. „Нито 
познаваме жертвата, която е наранена, 
нито нищо. Просто дойдоха полицаите, 

заключиха ни, направиха ни тараш на 
стаите, без документи да ни покажат...”, 
казва Валентин Малкочев. Българите 
подозират, че са арестувани, защото 
са европейци и искат да ги изнудват за 
пари. Оплакват се от много лоши усло-
вия в затвора.

Истината обаче е съвсем друга.
Войната на Бали се води между гру-

пата на Стефан Клена и Кирчо Руския. 
Руския работи с братята Стоян и Андрей 
Пейчеви.

До 6 години затвор грози българите, 
арестувани в Бали за АТМ измами

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Групата е обвинена в източване на кредитни карти от 
банкомати на екзотичния остров

Ивайло Филипов Трифонов, Джордж Йорданов, Тодор Красимиров Добрев, Андрей 
Илиев Пейчев и Варадин Николаев Попов

В момента на ареста властите намират 78 млн. индонезийски рупи ($5,580 
долара), а по-късно конфискуват още 788 млн. рупи (56 хиляди долара) от 
домовете на българите



Първият данъчен сезон, 
след като данъчната 
реформа на президен-
та Тръмп влезе в сила, 
започна със слаби 
темпове и обезпоко-

ителни за мнозина цифри.  Според из-
числения от първата седмица средната 
сума за възвърнатите данъци, или т.нар. 
tax refund е по-ниска с 8,4 процента в 
сравнение с година преди това. 

От IRS казват, че малко над 16 милиона 
души са подали декларации в тази първа 
седмица, което е с 12,4 процента по-
малко от миналата година. Засега само 13 
милиона от тези данъчни декларации са в 
процес на получаване на т.нар. tax refund, 
a средната сума на върнати надвнесени 
данъци е 1,865 долара. През миналата го-
дина е била $2,035. Това  е с 8,4 процента 
по-малко от миналата година въпреки на-
деждите на мнозина, че новият данъчен 
закон ще ги облекчи финансово. 

Много от гражданите, първи подали 
декларациите си, са силно разочаровани, 
защото са очаквали по-голяма сума, а 
вместо това получили неприятна изне-
нада от IRS. “Буквално крещях, когато чух 
сумата”, казва Елиса Крукс от Орландо, 
Флорида. 41-годишната жена казва, че 
нейният tax refund е с 1,400 долара по-
малко от миналата година. Елиса Крукс 
разчитала да плати данъците на дома 
си с върнатите пари от федералните си 
данъци тази година.

„Чаках цял уикенд, преди да публику-
вам нещо, мислех, че нещо е объркано, 
че нещо липсва, казва Крукс. – Отново 
го прегледах милиметър по милиметър 
и не разбирам защо сумата е толкова 
по-различна отпреди.” Реакцията на Елиса 
Крукс и други като нея е отражение на 
притесненията и предупрежденията 
на демократите, че данъчната реформа 
на републиканците и Доналд Тръмп ще 
облагодетелства само най-богатите.

#TrumpTaxScam
Недоволството на потърпевшите от по-

ниски tax refunds се разраства всеки ден. 
В любимата на президента Тръмп социал-
на мрежа twitter дори има хаштаг “данъч-
ната измама на Тръмп” (#TrumpTaxScam) 
и данъчната измама на републиканците 
(#GOPTaxScam).

Една от причините за по-малката сума 
на т.нар. tax refund е премахването на 
редица от т.нар. deductions, или данъчни 
налози. За онези, които работят на форма 
W-2 например, промените са много – пре-
махват се т.нар. miscellaneous deductions, 
чрез които можеше да се приспаднат част 
от парите, похарчени за транспорт до 
работа и други разходи. 

Новите промени ограничават об-
лекченията на хора с ипотеки, заеми и 
медицински сметки, като поставя лимит 
на местните и щатските данъци, които 
могат да бъдат приспадани до $10,000. 
Досега, ако цялата сума по тези разходи 

надвишаваше стандартния deduction, 
се използваше т.нар. itemize deduction, 
или можеше данъчните ви задължения 
да се намалят въз основа на тези ваши 
плащания. “Mного малко са случаите, в 
които хората ще могат да ползват itemize 
deduction, защото трябва да сте платили 
или много голяма лихва по ипотеката, 
или наистина значителни медицински 

сметки. Тоест очаквам вече много малък 
процент от хората да се възползват от 
тези приспадания”, казва данъчният 
експерт Светла Колева, която работи в 
Чикаго.

Въпреки това според данни на Tax 
Policy Center 80 процента от данъко-
платците ще платят по-малко данъци за 
миналата година, а 5% – повече. Разлика-

та се появява в седмичните чекове през 
годината, но мнозина не забелязват, че 
вземат малко повече.

Данъчният сезон започна на 28 януари, 
а крайният срок за всички корпорации е 
25 март. Личните ви декларации трябва 
да са попълнени до 15 април, а ако не 
сте готови – не забравяйте да попълните 
заявление за отсрочка.

След данъчната реформа на 
Тръмп IRS връща по-малко

Средната сума, която данъчните възстановяват през 
тази година, е по-ниска с 8%

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Адвокати на осем имигрант-
ски семейства, които са 
били разделени съгласно 
политиката на администра-

цията на Доналд Тръмп, са поискали 
американското правителство да ги 
обезщети с по шест милиона долара 
всяко заради нанесени трайни травми. 
В исковете родителите обвиняват 
имиграционните служители, че са 
отвели децата им, без да им предос-
тавят никаква информация и в някои 
случаи – без да им дадат възможност 
да си кажат довиждане. В исковете 
се посочва, че много от децата са 
травмирани, включително 7-годиш-
но момиче, което не може да заспи 
без майка си, и 6-годишно момче, 
което не желае да се храни. 
Стентън Джоунс, който е един от 
адвокатите на семействата, каза, 
че исковете описват „необяснима 
жестокост” и посочи, че засегнати-
те семейства заслужават парично 

обезщетение. 
От министерството на вътрешната 
сигурност и това на здравеопазва-

нето и хуманитарните въпроси не 
отговориха на журналистическите 
въпроси за коментар.

Разделени имигрантски семейства
съдят  за обезщетения
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US ТЕЛЕГРАФ
Изтеглянето на US военните от 
Сирия започва до седмици

САЩ вероятно само след няколко седмици 
ще започнат изтеглянето на контингента 
си от Сирия, както нареди президентът 

Доналд Тръмп. Това обяви командирът на амери-
канските сили в Близкия изток генерал Джоузеф 
Вотъл. 

Генералът предупреди, че точният момент ще зависи 
от ситуацията в Сирия, където подкрепяни от САЩ групи започнаха последната офанзива 
срещу анклавите на “Ислямска държава” край границата с Ирак. 

Американската армия вече е започнала да изтегля оборудване от Сирия.

Сенатор Ейми Клоубъшар влиза в 
битката за президент

Сенаторът демократ от щата Минесота Ейми 
Клоубъшар обяви намерението си да участва в 
надпреварата за президентските избори през 

2020 година. 
58-годишната Клоубъшар, която в момента е в третия си 

шестгодишен мандат като сенатор от Минесота, ще опита 
да се представи като противоположност на Тръмп, като демонстрира както различия в 
политическите възгледи, така и в стила си. 

Клоубъшар е най-изявеният представител на Средния запад в надпреварата досега. 
Бивш прокурор и корпоративен адвокат, тя се присъединява към списъка с надежди на 
демократите.

Белият дом не отхвърля 
вероятността от нов Shutdown
Белият дом не отхвърли вероятността от 

евентуално ново спиране на работата на 
правителството. Това ще се случи, ако до 

15 февруари не бъде постигнато споразумение 
с демократите за финансиране на стената, която 
президентът Доналд Тръмп иска да издигне на 
границата с Мексико.

“Спирането на работата на правителството на теория все още е на масата. Не искаме да 
се стига дотам, но тази опция все още е отворена за президента и ще остане такава”, заяви 
и. д. главен секретар на Белия дом Мик Мълвейни. 

Срещата на Тръмп и Ким Чен-ън 
ще е в Ханой

Президентът на САЩ Доналд Тръмп 
съобщи, че срещата му със северно-
корейския лидер Ким Чен-ън в края 

на месеца ще се състои във виетнамската 
столица Ханой.

“Представителите ми тъкмо се върнаха от Северна 
Корея след много ползотворна среща и уточняване 

на датата и времето на втората среща на върха с Ким Чен-ън. Тя ще е в Ханой, Виетнам, на 
27 и 28 февруари”, обяви Тръмп в Twitter.

“С нетърпение очаквам да се срещна с председателя Ким и да дадем тласък на каузата на 
мира!”, допълни той.

Белият дом: Президентът е в 
много добро здраве
Лекарят на 72-годишния 

Доналд Тръмп съобщи, че 
американският президент е 

“в много добро здраве”.
“Щастлив съм да обявя, че президен-

тът на САЩ е в много добро здраве и 
очаквам това да бъде така през цялото 
му президентско управление, а и след 
него”, каза лекарят на Белия дом Шон 
Конли след годишния медицински пре-
глед на Тръмп във военна болница “Уолтър Рийд”, продължил около четири часа.

В изявлението не се посочват подробности за теглото, равнищата на холестерола или 
кръвното налягане на президента.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

 Офис тел.1847 269 1649. 1100 W. Northwest Hwy,
Mount Prospect, Il 60056 

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

 Максимална успеваемост при следните групи заболявания:
- Нарушена обмяна на веществата, фиброзни образувания или хормонален дисбаланс. 
   Избегнете трайните неприятни странични ефекти от употребата на хормонални 
   препарати!
- Чернодробни проблеми, бъбречни и жлъчни камъни, повишен холестерол в кръвта.
- Кистозни образувания на млечните жлези или яйчниците. Избегнете сериозни разходи 
   от предстояща операция!
- Разширени вени или начален тромбофлебит, дископатии и мускулни травми.
- Мигрена, хронично главоболие, повишено кръвно налягане и специфични 
   неврологични синдроми.

• Завършил медицински институт в България,
   26-годишен опит
• Certified Illinois sonographer,
   Naturopathic practitioner 

Ехографско изследване /ултразвук/ на вътрешни органи. Ранно 
откриване на бъбречни и жлъчни камъни, кистозни и фиброзни 
образувания. Тестове на щитовидната жлеза.
Лечение на вътрешни заболявания с биологично активни 
вещества, биоекстракти, китайска медицина. Достъпна и 
ефективна терапия с трайни резултати, без странични ефекти.

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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Българският емигрант Шефкет 
Чападжиев дари 1 млн. долара 
на болницата в родния си град 
Мадан.

Парите постъпиха в специална смет-
ка на община Мадан.

По волята на 79-годишния дари-
тел, който живее в Чикаго от 1964 г., 
средствата трябва да бъдат използвани 
само и единствено за ново медицинско 
оборудване и обзавеждане в местната 
МБАЛ “Проф. д-р Константин Чилов”.

“Отдавна исках да направя нещо за 
родния си град. Последния път, когато 
бях там през лятото на 2018 г., ми се 
наложи да отида в болницата. Видях, че 
част от оборудването е отпреди повече 
от 50 г., когато напуснах България. Осъз-
нах, че това е най-точното място, където 
да даря, защото ще помогна на най-
много хора”, каза за “24 часа” Чападжиев 
от Чикаго.

“Жестът е огромен. Хората никога 
няма да го забравят. Не всеки може да 
направи такова нещо”, признателен е 
кметът на Мадан Фахри Молайсенов.

В кабинета му вече е пристигнал 
списък от болницата от какво имат 
най-голяма нужда. Скенер, ЕКГ апарат, 
мамограф, транспортен кувьоз, ин-
струменти за микрохирургия, лазер за 
операции са малка част от апаратурата 
в списъка. “Предстои ни да събираме 
оферти и в най-скоро време да закупим 
нещата, които са необходими. Ще на-
правя всичко възможно това да се слу-
чи, защото и аз 20 г. обикалях по болни-
ци със свои близки и знам колко нужно 
е това за хората”, обещава общинският 
началник. 45-годишният Молайсенов е 
втори мандат кмет на Мадан и е един от 
хората, на които Чападжиев се доверил, 
че дарението ще се използва по пред-
назначение. Двамата се познават от 7-8 
години. “Виждаме се всяка година,

когато г-н Чападжиев идва
Става ми приятно, че забелязва нови-

те неща в града, които сме направили”, 
споделя кметът.

През 2015 г. ремонтирали основно 
болницата. С около 2 млн. лева, получе-

ни по Норвежкия финансов механизъм, 
от бюджета и малко общински средства 
сменили дограмата на лечебницата, 
направили нов покрив, изолация, 

вентилационна система. “Детското и 
родилното отделение са като 3-звезден 
хотел”, казва кметът.

Последното, което успели да изградят 

през миналото лято, е площадът, който 
не бил пипан от създаването на града 
преди 65 г. “Видях с очите си, че кметът 
е непрекъснато там и наистина иска да 

Шефкет Чападжиев дари  
1 млн. на болницата в 
родния Мадан
По волята на българския мигрант от Чикаго парите 
ще са само за оборудване 

АЛЕКСЕНИЯ ДИМИТРОВА
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направи нещо хубаво за града. Реших, 
че мога да му се доверя, че парите, 
които давам, няма да бъдат откраднати, 
а ще идат по предназначение”, казва 
дарителят.

В община Мадан живеят около 12 700 
души, пръснати в 44 малки населени 
места, свързани с около 260 км пътища. 
“Болницата обслужва около 50 000 
души, всяка година около 4800 влизат 
за лечение там. Ако има модерна апа-
ратура, тези хора ще бъдат диагности-
цирани и лекувани тук, без да се налага 
да пътуват в по-големи градове като 
София и Пловдив”, обяснява градона-
чалникът.

Той и колегите му обмислят вър-
ху всеки от новите апарати, които 
болницата закупи, да сложат стикери, 
че са дарени от Шефкет Чападжиев. 
“Това е най-малкото, с което можем 
да започнем, за да изразим благодар-
ността си към

този родолюбив българин
– споделя Молайсенов. “Със сигурност 
огромният благотворителен жест ще се 
помни, а ние ще се постараем да пребъ-
де в историята”, казва и Елена Узунова, 
главен експерт в общината.

Кметът се надява модерната меди-
цинска апаратура, която ще купят с 
парите, дарени от Чападжиев, да при-
влече повече експерти в общинската 
болница.

“Имаме добри лекари, но имаме 
нужда от още 4-5 специалисти. Често 
кандидатите се отказват, когато видят 
остарялата апаратура. Предпочитат да 
идат на място, където ще се развиват 
като професионалисти и където имат 
достъп до последните нововъведения 
в професията. В София има 150 болни-
ци, а тук – само една, и то с остаряло 
оборудване. Затова много хора се 
изселват. Добре, че г-н Чападжиев из-
рази желание да ни помогне, защото 

иначе районът съвсем ще се обезлю-
ди”, казва кметът.

В болницата работят 99 души. 
Много млади хора от Мадан и района 
отиват да учат за медици, но после 
не се връщат, защото нямат право 

да специализират в малки лечебни 
заведения. “От 10 г. поставяме този 
въпрос и ако това не се промени, 
почти няма шанс млади лекари да 
дойдат в нашата лечебница”, споделя 
кметът.

Кметът на Мадан Фахри Молайсенов

Как решихте да дарите  
1 млн. долара на Мадан, 
г-н Чападжиев?

- Винаги съм искал да 
направя нещо за родния си град. 
Както знаете, от 1989 г. насам се връ-
щам почти всяка година. Сърцето 
ми се свиваше, като виждах, че все 
повече младежи напускат района и 
отиват в по-големите градове или 
извън страната, че хората живеят 
все по-бедно, че са отчаяни, че в 
града не се прави почти нищо ново... 
Като се върнах отново през минало-
то лято, няколко пъти ми се наложи 
да посетя болницата, защото откри-
ха рак на брат ми. Тогава видях, че 
апаратурата е толкова стара, че или 
не работи, или не може да прави 
качествена модерна диагностика. 
Един от лекарите бе откровен – с 
тази апаратура и да са искали, не са 
могли да открият заболяването му 
по-рано. За съжаление седмица по-
късно почина.

- Така стигнахте до извода, че 
дарението трябва да отиде за 
нова модерна апаратура...

- Да, точно така. Но само това не 
стига. Трябваше да намеря човек, на 
когото вярвам, за да стане нещо като 
гарант, че парите няма да бъдат от-
краднати или похарчени на вятъра.

- Лесно ли намерихте такъв човек?
- Не бе много трудно. През по-

следните няколко години забелязах, 
че всеки път, като дойда, има нещо 
ново направено в града. Кметът 
изглежда свестен, честен, точен и 
всеотдаен човек...

- Това не е първото ви да-
рение. Дарявали сте за двете 
български църкви в Чикаго, за 
реставрирането на църквата и 
джамията в Мадан, построили 
сте чешма в Родопите, финан-
сирали сте болници и социал-
ни домове в САЩ и България, 
имате принос за бюста на Алеко 
Константинов, открит преди 
години в Чикаго. Как избирате 
за какво да дарите?

- Винаги съм избягвал да бъда 
свързан и никога не съм вземал 
страна на една или друга партия. За 
мен е важно с даренията си да бъда 
полезен на повече хора, независи-
мо дали са християни, или мюсюл-
мани, леви или десни. Нещата, за 
които съм дарявал досега, са точно 
такива – предназначени за всички. 
Болницата е такова място – там 
ходят бедни и богати, бели и черни, 
леви и десни. Мен самите пари не 
ме блазнят. Не ме движи мисълта 
да съм богат. Те са само средство 
да имам и да правя неща, които 
искам. Баща ми ме научи да обичам 
това, което правя, да съм работлив 
и честен.

Исках да направя нещо,  
което е от полза
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За 11-а поредна година в Чикаго 
се проведе олимпиада за Лев-
ски, с която се цели популя-
ризиране на живота и делото 

на този наш толкова ярък национален 
герой. И този път организатор беше 
Българо-Американският център за 
културно наследство в Чикаго, основан 
от Кина Бъговска. „Много съм щастлива, 
че и тази година успяхме да съберем 
децата за поредната олимпиада, каза 
пред BG VOICE тя.

„Стартирахме през 2005 г. със сътруд-
ничество с музея на Дякона в Карлово, 
които донесоха много красиви пана за 
Левски и ние ги показахме на българ-
ската общност. Тогава идеята беше да 
направим паметник. Имаме вече такъв. 
Така че и 

сега нашата любов
която всеки си я носи, закътана в сър-
цето, още от България, продължи и тук, 
зад Океана, и виждате колко много деца 
с какъв ентусиазъм намират пътя към 
историята, намират пътя към Левски. 
Това е начинът, по който ние ще напра-
вим така, че българският дух да живее 
по света, независимо къде сме пръсна-
ти“, допълни още Бъговска.

Събитието се проведе и с подкрепата 
на генералното ни консулство в Чикаго, 

център „Магура“, олимпийски клуб 
„Васил Левски”, ансамблите „Хоро“ и 
„Верея“, Съюза на българските писа-
тели в Америка и по света, както и на 
Националния музей „Васил Левски” в 
град Карлово. За озвучаването с хубави 
български и патриотични песни се 
погрижи Йордан Илчев, а водеща беше 
Анелия Лазарова.

Приветствени слова казаха госпожа 
Бъговска, Добри Карабонев от Съюза 

на българските писатели в Америка и 
по света и генералният консул в Чикаго 
Иван Анчев. Беше прочетено и поздра-
вително писмо от Дора Чаушева, дирек-
тор на музея на Левски в Карлово.

Децата от българските училища се 
включиха във всички игри и в тради-
ционната викторина с въпроси за дело-
то на Апостола, съставени от Златина 
Костова, учител по история. Тази година 
участваха отбори от неделните школа 
„Джон Атанасов”, „Знание”, „Иван Рил-
ски”, Малко българско училище заедно 
с филиала им „Алеко Константинов“, и 
„Нов живот”. 

Всички деца отговориха 
правилно

на своите въпроси и отборите завършиха 
с равен брой точки. Последният реша-
ващ въпрос също не затрудни никого и 
победителят беше решен чрез жребий. 
Шансът бе на страната на възпитаниците 
от „Джон Атанасов” и те станаха новите 
притежатели на наградите на организа-
торите – факла и статуетка във формата 
на пламък. Символично двете отличия 
бяха предадени от миналогодишните 
първенци Малко българско училище, 
които имаха честта да ги притежават цяла 
година. Награди за участието си получиха 
и останалите участници във викторината. 

Генералният ни консул в Чикаго Иван 
Анчев беше впечатлен от показаните 
знания. „Най-хубаво е, че децата показаха 
голям интерес към живота и делото на 
Левски и дълбоки познания за него, което 
говори за много добра работа на българ-
ските училища, много добро присъствие 
на българското семейство във възпита-
нието на български дух и традиции. Това 
са все неща, които ни радват“, каза той.

Малчуганите демонстрираха високо 

чувство на гордост от българското 
историческо наследство, а също и 
готовност да следват примера на 
Левски за постоянна смелост, честност 
и целеустременост. „Аз искам да бъда 
смела като Левски, защото той никога 
не се е предавал и когато турците са го 
гонели, той намира начин да се справя“, 
каза 13-годишната Тара. „Ако някой 
ти пречи, това не значи, че не може 
да продължиш да правиш това, което 
обичаш“, допълни съученичката й Дара, 

на 12 години.
Спортната част на олимпиадата 

включваше както занимателни игри за 
раздвижване като щафета с прескачане 
на обръчи, играта „рибарска мрежа”, 

гоненица с шапки и 
опашки

така и такива със състезателен характер 
като прескок на летва. Имаше и игри 
за демонстрация на работа в екип като 

„Огледалце, огледалце”. 
Разбира се, децата минаха и през 

препятствието прескачане на плет, така 
както се е наложило на Васил Левски 
малко преди залавянето му. Всички 
се справиха успешно с този прескок. 
Победители в прескока на летва пък 
станаха Кристиян Стоев при най-малки-
те до 6 години, Анисия Ботева в групата 
от 6 до 8 години, Георги Димитров – от 
8 до 10 г., Никола Киров – от 10 до 12 
г., Алекса Николова – от 12 до 14 г., и 

Дара Запрянова и Тара Димитрова при 
най-големите. Награди получиха и най-
малките участници в игрите – Даная, на 
2 години, и Благо, на 3 години.

Чествания за Левски ще има и след 
олимпиадата. На 18 февруари бълга-
рите в Чикаго могат да поднесат цветя 
пред Паметника на Апостола, църквата 
„Иван Рилски“ и пред мемориалната 
плоча с лика му в другата църква „Света 
София“.

В Чикаго се проведе 
олимпиада за Левски

Деца, учители и родители си 
припомниха историята ни

СИБИЛА ПАТСИ

Представители на победителите във викторината

Прескачане на плет

Момент от викторината

Участниците в олимпиадата

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

СИБИЛА ПАТСИ

6 февруари бе тъжен ден за 
българите и американците 
в Сиатъл и района. На този 
ден след боледуване от рак 
си отиде Том Диринг – един 
от създателите на сиатъл-

ския ансамбъл „Радост”, дългогодишен 
учител на български и македонски 
народни танци, член на борда на дирек-
торите на Българския културен център 
в града, както и един от най-големите 
изследователи на българския фолклор. 
Несъмнено с неговата кончина българ-
ската общност на Западното крайбре-
жие, а и в цяла Америка загуби един от 
видните деятели за разпространението 
на родните обичаи. 
Архитект по професия, Диринг се запал-
ва по балканския фолклор покрай една 
от най-старите формации за български 
и балкански хора в Сиатъл, основана 
от американци през 60-те години на 
миналия век и наречена „Коледа”. В 
нейния репертоар имало български, 
македонски и румънски хора. Диринг се 
включва в „Коледа” и учи нашите танци 
от Денис Боксел, считан за първоос-
новател на състава, както и от други 
участници.  
Макар да няма честта по това време 
да работи с Ив Моро, друг известен 
танцьор в „Коледа“, по-късно се среща с 
него на различни фестивали в Сиатъл, 
Орегон, Ванкувър и др. Моро също е 
един от големите експерти в Америка 
и Канада на българското музикално и 
танцово наследство. „Познавам Том Ди-
ринг почти 50 години“, каза за BG VOICE 
Моро. „Ще ни липсва много, но неговата 
всеотдайност и страст към танца ще 

продължат да живеят. Том танцува с 
ансамбъл „Коледа“ няколко години по-
късно, след като вече бях напуснал и се 
върнах в Монреал. Аз живях в Сиатъл 
през 1967-1968 г. Срещнахме се по-
късно няколко пъти. Той беше отличен 
танцьор и 

много добре 
усвои тънкостите 
на българските и 

балканските танцови 
стилове

– допълни още Моро, който и сега жи-

вее и работи в Канада.  
След разпада на формация „Коледа“ 
през 1974 г. Диринг не се отказва от 
българските и македонските танци. Така 
две години по-късно под негово ръко-
водство и това на съпругата му Синди 
Диринг се ражда ансамбъл „Радост“. 
Името е избрано от народната песен 
„Прехвръкна птичка“. Самият Диринг е 
танцьор в състава от 1979-а до 1987 г. 
Първоначално репертоарът на „Радост“ 
приличал на този на „Коледа“ – четвор-
но хоро, танц „Кукли” и други. Първото 
представяне на формацията е през 
май 1976 г. във факултета по славянски 
науки към университета на Вашингтон. 
Година след това съставът участва на 

фестивала „Фолклайф на Северозапад-
на“ и оттогава винаги радва публиката с 
колоритните си изпълнения. 
Том Диринг е бил експерт в танците чи-
чово хоро, женско кръстено, пайдушко 
хоро и много други. „Неговият девиз 
беше „Танцувай всеки ден“, сподели 
Антон Кирилов българин от Сиатъл. 
„Познавам Том от 1997 г. Той много оби-
чаше българския и балканския фолклор 
и за него танцът беше много важна част 
от живота му. Никога не пропускаше 
да допринесе с нещо за сплотяването 
на българската общност в Сиатъл“, 
допълни сънародникът ни и подчерта, 
че Диринг винаги се е раздавал докрай, 
когато е преподавал танци и е отделял 
внимание на всеки.  
Диринг е бил на Балканите три пъти, 
два от които на турне с „Радост“. Разби-
ра се, обиколил е България, като винаги 
търсел да научи автентични детайли за 
стъпките на хората или пък музикални 
тънкости. Това много пъти го отвеждало 
в малките селца и градове, пропити с 
български дух и история. При едно от 
пътуванията си Диринг направил много 
снимки из Родината на красиви места 
и местни жители, облечени в народни 
носии. Донесъл ги в Америка и ги по-
казвал на различни места. „За него беше 
много важно танците да се преподават 
автентично и обръщаше внимание на 
битовите елементи в хореографиите“, 
обясни Кирилов. 
„Чувството, че си българин, става още 
по-особено, когато видиш един аме-
риканец в народна носия да пристъп-

ва с българска народна стъпка“, каза 
генералният ни консул в Лос Анджелис 
Веселин Вълчев. Във фейсбук той при-
помни, че Том 

Диринг е научил балета на 
Лос Анджелис да танцува 

български хора
Освен че играеше български и други 
балкански танци, Диринг свиреше и 
на тъпан и тарамбука в оркестър RTW 
(Radio-Televizije Washington), който е 
бил съставен към ансамбъл „Радост“. 
Оркестърът изпълнява българска, сръб-
ска и македонски музика. „Том посвети 
голяма част от живота си на съхра-
нението на българския и балканския 
фолклор“, каза за него Джон Морович, 
музикант и преподавател на традицион-
на хърватска музика в Сиатъл, който 
също е работил с Диринг по време на 
различни фестивали. 
Диринг притежава впечатляваща 
колекция от плочи с българска народна 
музика – записи, които е дигитали-
зирал, каталогизирал и публикувал 
за публичен достъп на сайта www.
folklorediscography.org. Той също не 
жали труд да описва в писмен вид 
стъпките на танците, които знае. По не-
гова инициатива и българите в Сиатъл 
започват да празнуват Сурва и да се 
обличат като кукери, за да гонят злото. 
Болестта не му пречи до последно 
да предава знанията си по български 
фолклор и уменията си по народни тан-
ци. „Преди една-две години той започна 
всяка неделя да преподава всички 
танци, които знаеше, въпреки че не 
беше в блестящо здраве, разказа Антон 
Кирилов. – Всичко това се записваше 
на видео и идеята беше материалът да 
остане за поколенията“, каза още той.  
„Том беше човек, който дръзна да 
променя света танц по танц“, написа във 
фейсбук Елка Русков, председател на 
културния център във Сиатъл. 
Том Диринг беше на 65 години. 

Почина Том Диринг – 
американецът  
с българско сърце

Един от създателите на ансамбъл “Радост” 
в Сиатъл, той е един от най-големите 
изследователи на нашия фолклор

Том Диринг

Том Диринг  и съпругата му Сидни

Том Диринг и ансамбъл „ Радост”
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Арестът на канадци в Китай е 
неприемлив, обявиха САЩ 
САЩ са дълбоко притеснени от ареста на бившия 

канадски дипломат Майкъл Ковриг и предпри-
емача Майкъл Спавър в Китай, обяви амери-

канската посланичка в Канада Кели Крафт. Двамата са 
задържани за „дейности, застрашаващи националната 
сигурност”. 

Арестите са неприемливи и Китай трябва да ги освобо-
ди, заяви Крафт.

Китай задържа двамата канадци на 10 декември очевидно като ответна мярка за 
задържането на финансовата директорка на „Хуавей” Мън Ванчжоу, която бе аресту-
вана във Ванкувър на 1 декември.

Хакнаха сайта на посолството на 
Венецуела в Канада

Сайтът на посолството на Венецуела в Канада 
е бил подложен на хакерска атака. Това стана 
ясно от съобщение на венецуелското външно 

министерство. Според информацията на подобен 
удар са били подложени и други мисии на страната 
по света. По време на атаките на сайтовете са се 
появили съобщения, че посолствата са решили да 

признаят Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела.
Сред засегнатите мисии са тези в Мексико, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста 

Рика, Русия, Уругвай, Гватемала, Италия, Египет. 

Канада осъди до живот мъж, убил 
6-има в джамия
Канадски съд осъди на доживотен затвор 

мъж, обвинен за убийство на шестима души в 
джамия в град Квебек.

Александър Бисонет се призна през март миналата 
година за виновен по шест обвинения в предумишлено 
убийство и шест обвинения в опит за предумишлено 
убийство. През януари 2017 г. той откри стрелба в 
Ислямския културен център в Квебек, когато там имаше над 50 души. Съдът постано-
ви за 29-годишния френско-канадски студент доживотна присъда с възможност за 
условно освобождаване след излежаване на поне 35 години.

Безработицата в Канада леко се е 
повишила 

Канадската икономика е създала 67 
000 нови работни места през януари, 
но нивото на безработицата леко се 

е повишило до 5,8 процента в сравнение с 
това от декември – 5,6%. Това се дължи на 
„нарасналия брой на хората, които търсят 
работа”, съобщи Националният статистически 
институт на страната.

Най-силно е създаването на работни места в частния сектор, където нарастването 
е със 111 500 служители през януари, отчете статистиката. Това е най-големият месе-
чен ръст в тази категория.

Откриха насекомо от ледниковата 
епоха в канадска пещера 
Примитивно насекомо, открито във 

варовикова пещера на остров Ван-
кувър, накара специалистите да се 

замислят за произхода му.
Непознатият вид, наречен Haplocampa 

wagnellli, e с удължено и тънко тяло, харак-
терно за подземните членестоноги. Краката и 
коремчето му са по-къси, а пипалцата – леко 
удължени.  

Допреди 18 000 г. островът е бил под дебел 
пласт лед. Съществуването на насекомото доказва, че или членестоногите от сушата 
са оцелели от последния ледников максимум преди около 26 000 г. в подземни хаби-
тата, или че те са мигрирали на остров Ванкувър.





Продължетие от предишния брой

3. Заздравете спестовния 
си акаунт

Разликата между финансова ката-
строфа и просто финансово неудобство 
е това колко пари имате заделени 
настрана в случай на нужда. Едно 
от основните изисквания е в нашия 
спестовен акаунт да има най-малко три 
месеца от нашите текущи разходи и 
тези спестявания да са на разположе-
ние във всеки един момент, в случай 
че колата ни се нуждае от ремонт или 
дори по-лошо, ако станете нетрудос-
пособни или безработни за определен 
период от време.

Идеалният начин да направим това 
е, като започнем да плащаме на себе си 
поне 10% от всичко, което заработваме. 
Най-добрият подход в тази ситуация е 
да калкулираме определения процент 
(поне 10%) от всеки чек, който получа-
ваме, и да го внесем в отделна сметка 
от тази, с която се разплащаме. Аз 
лично използвам фонд, който е много 
нискоагресивен и дава малък растеж 
независимо от състоянието на пазара, 
но пък е с директен достъп до парите 
във всеки един момент. Направил съм 
така, че от всеки чек, който бих полу-
чил, да се заделят 20% и да се насочват 
към този акаунт, преди дори да съм ги 
докоснал.  Това е, което съветвам моите 
клиенти, когато става дума за кратко- и 
средносрочни спестявания. 

Следвайки тази стратегия, вие ще 
имате възможност да натрупате повече 
спестявания за по-кратък период от 
време и това ще намали драстично 
стреса в живота ви, като стойността 
на тази сметка нараства с течение на 
времето и ви дава усещане за по-голя-
ма финансова сигурност в случай на 
нужда. 

4. Защитете хората, които 
обичате, от внезапна 
финансова катастрофа

Едно от най-важните неща, които 
трябва да се правят всяка година, е нов 
годишен преглед на животозастрахо-
вателните полици. Последните статис-
тически данни на LIMRA за 2018 година 
показват, че 44% от хората в САЩ не са 
застраховани и търсят начин да защи-
тят любимите си хора със застраховка 
„Живот“. Сега аз наистина се надявам, 
че никога няма да ви се налага да 
използвате вашата застраховка „Живот“, 
но строго ви съветвам да обърнете 

сериозно внимание на тази защитна 
стратегия.

И ако вече разполагате с нея, кога 
беше последният път, когато сте отво-
рили вашите документи и сте провери-
ли условията на вашата полица? Нали за 
това плащате всеки месец? 

Най-малко би трябвало поне да 
искате да знаете за какво отиват вашите 
трудно заработени пари всеки месец, 
когато правите вноската си, и ако имате 
нужда от помощ да разберете как точно 
работят тези застраховки, чувствайте 
се свободни да се свържете с мен и да 
спрете до моя офис, за да прочетем 
внимателно какво пише във вашата 
полица. 

През последния месец имах удо-
волствието да помогна на няколко 
семейства, които бяха закупили грешен 
вид полица за техните нужди, но те 
самите не знаеха точно за какво плащат 
или пък си мислеха, че е спестовен 
фонд за пенсиониране. Запомнете – 
застраховката „Живот“ не е спестовен 
акаунт, никога не е била и никога няма 
да бъде! Ако някой се опитва да ви 
убеди в обратното, бягайте колкото се 
може по надалеч веднага! 

Същото се отнася и за полиците за 
деца “Gerber”, които се продават като 
спестовни сметки за колеж – и това 
е далеч от истината. Това са чисто и 
просто застраховки, ненужни за тази 
фаза от живота на вашите деца и пълни 
с излишни такси и наказания, които в 
края на деня нямат никаква спестовна 
стойност. 

5. Имайте ясна представа 
за разликата между 
„нужди“ и „прищевки“

Ако сте имали трудности с това през 
изминалата година, най-вероятно вече 
сте научили урока си. Нека премах-
нем някои “прищевки” от списъка ни с 
“нужди” и да фокусираме вниманието 
си върху заделянето на повече пари в 
инвестиционни фондове и спестовни 
акаунти. 

Истината е, че повечето от нашите 
желания се базират на базата на “състе-
занието” и конкуренцията със съседите 
и приятелите ни, но нека сме честни и 
признаем все пак, че този “конкурс по 
пазаруване” не е една от пътеките към 

финансов успех. Вместо това нека се 
съсредоточим и да се придържаме към 
плана си и тъкмо защото нашият съсед 
има хубава нова лъскава кола пред 
гаража си, не означава, че семейството 
му има нужната сигурност от гледна 
точка на спестяванията си или нужната 
застраховка за адекватна сигурност и 
защита в случай на нужда. Ако ние не 
сме отговорни за семействата, които 
сме създали, кой би трябвало да бъде 
отговорен за хората, които обичаме? 

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна 
и ако е така, моля, споделете я с хора, 
които мислите, че ще се възползват по 
най-добрия начин от нея. 

Това е от мен за днес. Ако има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да си запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон – (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща – Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

5 стъпки за стабилност през новата година

Няколко финансови 
стратегии за успех 
през 2019-а





Дайте на професор по 
математика следната 
задачка и му гледайте 
сеира:

„Дадено е: парцел от 
два декара пясък до пла-

жа. От един декар се добиват средно по 
500 килограма жито. Пита се в задачата: 
Колко тона жито могат да се добият, ако 
парцелът се разоре и засее?”

Професорът естествено първо ще 
запоти очилата, а после ще започне да 
задава тъпи въпроси, които нямат нищо 
общо с модерното земеделие и разви-
тието на международния туризъм. Защо 
професорът не може да реши толкова 
елементарен пример? Защото мисли 
елементарно – той смята за даденост, 
че на пясъка човек може само да се 
припича върху дюшечето. 

В природата, особено по нашите 
места, обаче няма нищо окончателно – 
достатъчно е да се извади една хартия, 
на която да пише, че пясъкът е част 
от плодородна нива, и той веднага ще 
започне да дава обилна реколта. Поне 
докато не построят хотел върху него.

За да са наясно дори професорите с 
относителността на всичко окръжава-
що ни, вече и от най-високо място ни го 
рекоха, че няма нищо дадено. Не в сми-
съл че нещо са ни дали, а че даденото 
не е дадено веднъж завинаги – онова, 
на което му казват „даденост”.

Ако се замисли човек – какво всъщ-
ност е това „даденост”?

Даденост според някои е например 
Витоша – стои си там и си е дадена – не 
мърда. И си мислиш, че всеки ден ще 
можеш да си я гледаш през прозореца, 
докато дойде сръчен човек и вдигне 
остъклен билдинг с изглед към твоя 
прозорец, така че се принуждаваш да 
си купуваш щори, за да не правиш сеир 
на любопитните отсреща. 

И Витоша вече не ти е даденост – ако 
искаш да я видиш, трябва да се натъп-
чеш в автобуса.

Морето също минава за даденост – 
вълнува си се там, чака да дойде лятото, 
за да отидем до него, та да си натопим 
краката. Даденост, ама друг път – като 
отидем до него, трябва да заобиколим 
няколко километра тараби, за да наме-

рим оставената според изискванията на 
закона пътечка, по която простолюдие-
то може да стигне до плажа. И е строго 
забранено да се поглежда през тараба-
та – има си закон за защита на личните 
данни, така че шкембето на собствени-
ка на парцела и цветът на банския на 
гаджето остават защитени.

Но и това не е даденост – или е 
такава, докато наоколо не се завъртят 
папараците от жълтите вестници.

Дълго време страдахме от заблудата, 
че и сградите са дадености – веднъж 
построени, те си стоят, където са бодна-
ти, и най-много някой да ги пребоядиса. 
Голяма грешка! В момента, в който 
някоя от тия сгради се окаже пречка за 
нещо или някого, тя изведнъж спонтан-
но се превръща в самосрутваща се и си 
се срутва като стой, та гледай.

Всъщност стоенето не е за препоръч-
ване – като видите такава, бягайте по-да-
леч и тогава гледайте – самосрутванията 
не са гледка за изпускане.

Нашите дядовци са избягвали пречки-
те в живота – даже и песен са си имали 
за подобни случаи. Сещате се – „Прости, 
в живота пречка си ми ти”... Тогава преч-
ките са били възприемани като даде-
ности и или се заобикаляли внимателно, 
или направо – като в песента – са бягали 
от тях. Новият век си има нови поколе-
ния, за които нищо вече не е пречка. 
Изпречи ли се нещо пред нас – незави-
симо какво, ние действаме!

Има няколко начина: преодоляване, 
игнориране, неутрализиране, компро-
метиране, премахване, а в по-злока-
чествените случаи – елиминиране. 

Но дори и елиминираният не е 
даденост – неочаквано елиминаторът 
разбира колко много приятели е имал 
тоя, който му е пречел, и за свой ужас 
усеща, че самият той се е превърнал в 
нечия пречка, която предстои да бъде 
разкарана по някой от изброените по-
горе начини.

На това учените, компрометирани от 
нерешената задачка, с която започ-
нахме, злорадо му казват „единство и 
борба на противоположности”.

Може би това е единствената истин-
ска и непоклатима даденост в днешно 
време.

Да го имате 
дадено!

блог

РУМЕН БЕЛЧЕВ
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9-метрова инсталация с 56 LED екрана, изобразяваща 
човешка фигура, ще замени Бронзовата къща на 
мястото на бившия мавзолей в центъра на София. 
Високотехнологичната инсталация „Един човек“ спечели 
конкурса на Столичната община.

нови чиновници назначава Испания, за да се справи с 
последиците от Brexit. Правителството иска повечето 
от служителите да бъдат наети преди 29 март. Най-
много от тях трябва да се посветят на проблемите в 
граничния и митническия контрол.

240 милиона години назад във времето са съществували 
тумори. Специалисти от Природонаучния музей в Берлин 
откриха признаци на рак на костите във фосили на 
костенурка, живяла тогава. Предтечата на съвременните 
костенурки имал злокачествени туморни образувания 
върху бедрената кост.

милиона туристи са посетили България през 2018 година. 
Над 7 млрд. лева са приходите от туризъм за първите 
11 месеца на миналата година. Българските туристи, 
пренощували в страната, са над 3 млн., отчетоха от 
Министерство на туризма.



ДИЛЯНА ЦЕНОВА

Смешна реплика на 
Катето Евро по адрес 
на сина й Александър 
Кадиев развесели цяла 
България. Седмица след 
гостуването на актри-

сата в “Шоуто на Слави” хората още се 
усмихват на: “Може ли при жива майка 
да се жениш?”

Шегата обаче повдигна и една по-се-
риозна тема: Възможно ли е зрели хора 
да живеят в мир с родителите си?

Защо пък не? Зависи от самите хора. 
Всеизвестен факт е, че Катето, Сашко, 
снаха й Таня и внучката й Кати делят 
една къща, но как успяват да запазят 
добрите си отношения, че и да се шегу-
ват на тази тема?

“Много ясно, че това за живата 
майка беше шега – казва тя. – Даже се 
подигравам на жени, които до такава 
степен са влюбени в синовете си, че 
чак им се бъркат и в семейния живот.” 
Имала навремето приятел, на пръв 
поглед сериозен мъж, но натрапчиво 
мамино синче. Викали му Боре Мама, 
понеже непрестанно говорел за майка 
си и за всичко до нея се допитвал. 
“Никога не бих казала на Сашко и една 
лоша дума за Таня. Наясно съм колко е 
силно влиянието на майката, мога да му 
въздействам, но не искам по никакъв 
начин да им се бъркам или да им нала-
гам правила.”

3 г. преди да се пренесе със семей-
ството си в къщата, младият Кадиев 
живее под наем. Междувременно баща 

му Георги умира и Катето остава сама.
“Сашко много ми липсваше в този пе-

риод – разказва тя. – Особено почуква-
нето на вратата ми вечер: “Майко, спиш 
ли? Стани да изпушим по една цигара 
да си разкажем нещо.”

Липсвала й най-вече грижата по сина 
й – да му сготви, да сложи масата, да 
си хапнат, обикновените неща, които 
човек споделя с 

най-обичните си хора
“Човек свиква да се грижи за детето 

си, а после му се обезсмисля някак 
животът.”

Когато се ражда малката Катерина, 
семейството решава, че е най-добре 
да заживее в къщата извън София на 
чист въздух и простор. Ремонтират и се 
нанасят на първия етаж, пише „24 часа“.

“Обаче той се върна друг човек, вече 
мъж. За тези 3 години беше пораснал. 
Вече беше започнал много да работи, 
изморява се, изнервен е и между нас 
има конфликти. Даже понякога съжаля-
ва, че сме се събрали.”

Според нея синът й днес не отдава 
особено значение на това, че майка 
му всъщност им помага, но с повечето 
млади хора е така. Дразнел се напри-

мер, че тя често слиза на неговия етаж. 
“А всъщност – пояснява Катето – той 
по-често се качва на моя. Когато аз 
сляза за нещо, то е или за да видя какво 
става с котлето, или да им занеса нещо 
за ядене, или да взема детето. Не ходя 
да им гостувам.” 

Безспорно е удобно да имаш подръка 
вярна баба, на която да си повериш 
детето. Катето душа дава за малката 
си внучка, готова е за нея чудеса да 
направи, на драго сърце я гледа, когато 
родителите й са заети. Грижи се и за 
кучето на младото семейство, макар 
тя самата да има три. “Ако живееха в 
София, нямаше да мога непрекъснато 
да ходя у тях, за да им помагам.”

Другото безспорно и важно качество 
на Евро в ролята на баба е, че умее да 
готви вълшебно. Кеф ти първо, кеф ти 
второ, кеф ти десерт – каквото поиска 
Сашко. От малък така си го гледа все с 
вкусни манджи.

Съвместният живот си има и добри, и 
лоши страни, казва тя. 

Караниците са неизбежни
но това важи с пълна сила и за семей-
ствата, които живеят сами. Катето и 
Сашко са артисти и дори когато спорят 

За да спрат да се карат: 
Катето Евро и синът 
й посадили дърво 
помежду си

Снаха и свекърва се разбират 
повече от Александър Кадиев 
и майка му
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за нещо, са забавни да ги гледаш отстрани: 
“Скараме ли се, започвам да го плаша: “Ей 
сега ще зазидам стълбите. Викам майстор!”

Но това не може да стане, естествено. 
Ето, днес го няма, а котлето два пъти е 
спирало. Трябва да сляза да видя.”

Според нея родителите несъзнателно 
дразнят децата си, от добро го правят: 
“Тука от време на време се мрънка, че съм 
досадница или че давам акъл. Аз че давам, 
давам, ама това е присъщо за Девата.”

Тя и Сашко са родени през един ден, 
той е на 30 август, а Катето на 1 септем-
ври, една зодия са, много си приличат 
по характер и нрав, затова вероятно и 
често се карат, въпреки че иначе уми-
рат един за друг. “Даже сме посадили 
между нас дърво”, разказва актрисата. 
Имало поверие, че когато двама души 

много се карат, трябва да засадят дърво 
помежду си, за да си отиде лошата 
енергия. И речено–сторено: “Застанах-
ме един срещу друг, изкопахме дупка и 
посадихме череша, ама и тя не оправи 
работата. Беше мъничка фиданка, но 
порасна, ражда череши, обаче ние със 
Сашко просто сме много еднакви. Хуба-

вото е, че бързо ни минава.”
Всички млади хора, казва Катето, 

трябва да разберат, че родителите им са 
в помощ в края на краищата. “Ние със 
Сашко не сме в 1 апартамент, а в къща, 
не се виждаме непрекъснато. Той се 
качва на моя етаж нощно време,

яде ми от шоколадите
и ми взема от хладилника някои неща, 
които са ми важни. Крия много, ама той 
ги намира, даже съм стигала дотам да 
крия в пералнята.”

Майката и синът играят на една сцена 
в представлението “Горката Франция”. 
Тя разказва как, докато пътуват из 
страната, непрестанно се карат. “Аз 
съм виновна винаги за всичко – ако е 
объркал пътя например, непрекъснато 

ми прави забележки. Включително и на 
сцената. Доближава се до мен и тихо 
ми вика: “Майко, темпо!” Седнал да учи 
старата маймуна как се играе театър!”

Катето е надарена с уникалната 
способност да завършва всяка своя 
мисъл с оптимизъм и смях, заразява 
с чувството си за хумор и оптимизма 

си. “На него му минава бързо, обаче аз 
решавам, че ще му се сърдя жестоко. 
Прибираме се от представление, не си 
говорим, трескаме си вратите, всеки си 
отива на етажа и на другия ден започва: 
“О, майче, кво прайш, как си?”

Най-интересното е, че двете със 
снаха й винаги са срещу Сашко, когато 
спорят. Катето я описва като спокоен 
характер, а сина си като избухлив, нер-
вен и емоционален.

“Ако не беше малко луд и различен, 
нямаше да бъде толкова добър артист.

Представяш ли си да се превъплъща-
ваш всяка вечер в различен човек? Той 
наистина има представления в театъра 
всяка вечер, а всяка сутрин е в “Преди 
обед”, много пътува. По-специална 
порода човек е артистът. Слава Богу, че 

Таня е спокойна.”
Навремето, докато Сашко е още уче-

ник, майка му се опитала да го накара 
да окоси ливадата, а той й отговорил: 
“По- ми се бие плоча на къщата.” 

До ден днешен Кадиев косачка не 
пипва. “Не го изисквам от него”, при-
знава тя. “Действително е много зает. 

Не че аз съм много свободна, имам 
доста ангажименти, но някак така се 
получи, че дворът и градината са мое 
задължение и аз си го приемам като 
част от живота. Ето, онзиден, когато 
заваля сняг, викам: “Саше, виж каква 
хубава лопата за сняг съм купила.” А 
той: “Като си я купила, 

започвай да чистиш
– какво ми я показваш?” Радва се, че 
Таня й помага. “Двете с нея заедно опъ-
ваме каиша по къщата.”

Всъщност няма хора на този свят, 
които да живеят без конфликти, само 
любовта им е различна. Катето е запом-
нила една притча, която й разказала 
театралната режисьорка Лили Абаджи-
ева: Една снаха много мразела свекър-

ва си и казала на мъжа си: “Не искам 
повече да я виждам, искам да я убиеш и 
да ми донесеш сърцето й.” Отива синът, 
убива майка си, изважда й сърцето и 
тръгва да се връща, но по пътя се спъва 
и пада, а сърцето проговаря: “Удари ли 
се, сине?” В тази любов Катето вярва с 
цялото си майчинско сърце!
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Секс с дрогирани малолетни 
момичета, които наричал 
„витамини“, правел често 
мексиканският наркобос 

Хоакин Гузман, известен с прякора си 
Ел Чапо. Това се твърди в документи на 
обвинението по делото, което се води 
срещу него. Мегапроцесът за милиарди 
долари, натрупани от наркотрафик, 
тече от месеци в Ню Йорк и се очаква да 
приключи скоро.

Според документите по делото клю-
чов сътрудник на властите съобщил, че 
Гузман го карал да дрогира 13-годишни 
момичета, след което правел секс с тях 
в една от бърлогите си в Мексико.

Адвокат на Гузман нарече обвине-
нията „изключително мръснишки“ и 
оспорва сроковете, в които са внесени 
документите. „Гузман отрича всички об-
винения, за които липсва каквото и да 
било потвърждение“, обясни адвокатът 
Едуардо Баларезо. „За нещастие този 
материал се публикува точно преди 
началото на съдебното разглеждане“, 
добави той.

Ел Чапо е обвинен в това, че като 
лидер на картела “Синалоа“ е ръково-
дел империя, наводнила американския 
пазар с най-малко 200 тона кокаин за 
над 13 млрд. долара. Американски съ-
дия нареди на прокурорите да разгле-
дат материали, които първоначално не 
били публикувани, тъй като се считало, 
че те нямат връзка с обвиненията в 
трафик на наркотици.

В един от тях колумбийският трафи-
кант Алекс Цифуентес разказва, че до-
като живял с Гузман през 2007 година, 
някой предложил на наркобарона 

снимки с малки момичета
За 4500 долара избрани от Гузман 

момичета били изпратени в отдалечено 
ранчо. Гузман наредил на Цифуентес 
да сложи „прахообразно вещество“ в 
питието на момичетата преди секс. Ел 
Чапо „нарече най-малкото от момиче-
тата негов „витамин“, защото вярваше, 
че сексът с млади момичета му дава 
живот“, разказал дилърът. Цифуентес 
признал, че също е правил секс с деца, 
но без да ги дрогира. В документа се по-
сочва още, че свидетелят се е отказал от 
показанията си по-късно. Той разказал 
още, че видял Гузман „да се консултира 
с лекар вещер, от когото си взел масло 
от саке“.

На фона на тези обвинения съпругата 
му Ема Корнел го обяви за „отличен 
баща, брат, син и партньор“.

„Всичко, което е казано в съда за 
Хоакин, доброто и лошото, не направи 
нищо, за да промени начина, по който 
мисля за него след годините, откакто го 
познавам“, написа в Instagram 29-го-
дишната Ема.

До дни съдебните заседатели започ-
ват обсъждане на присъдата. Ако бъде 
осъден, Гузман вероятно ще прекара 
остатъка от живота си в американски 
затвор. Той два пъти успя да избяга от 
мексикански затвори, преди да бъде 
екстрадиран в Съединените щати преди 
две години.

По време на съдебния процес, който 

приключи в четвъртък, бившите до-
вереници и колеги на 69-годишния Ел 
Чапо казаха, че той е 

нареждал убийството
на десетки негови конкуренти, подо-

зирани в злоупотреби, и полицаи, които 
отказват да вземат подкупи.

Един от бившите му най-приближени 
сътрудници разказа, че е видял Гусман 
да измъчва и да екзекутира двама 
членове на конкурентния картел „Лос 

Зетас“, преди да ги хвърли в огъня.
По време на процеса стана ясно и 

че IT специалистът на наркобоса е бил 
вербуван от ФБР, което е дало възмож-
ност на властите да следят в почти 
реално време разговорите и корес-
понденцията на Гусман. Прокуратурата 
пусна и записи в съдебната зала. На 
един от тях Ел Чапо води преговори 
по сделка за наркотрафик, а на друг 
информира тъста си за незаконна дос-
тавка на наркотици в САЩ.

Междувременно Ема Коронел, с 
която Гузман има близнаци на седем 
години, се оплака, че името й често е 
било поставяно под въпрос. „Мога само 
да кажа, че не съм направила нищо, 
за да се срамувам. Не съм съвършена, 
но считам себе си за добро човешко 
същество, което никога умишлено не е 
наранило никого,“ каза тя.

Американските власти не позволяват 
посещения или телефонни разговори 
между Гусман и съпругата му.

Из обвиненията срещу Ел Чапо: 
Секс с дрогирани деца
Наркобосът вярвал, че младите момичета му преливат живот
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СИБИЛА ПАТСИ

Официалните данни от Аме-
риканската психиатрична 
асоциация и от Центъра за 
контрол на болестите (CDC) 

сочат, че има рязък скок в броя на 
децата, диагностицирани със синдрома 
хиперактивност с дефицит на внима-
нието (ADHD). 

Според първата организация от това 
заболяване страдат 9% от всички деца 
в Америка на възраст между 4  и 17 г., а 
според втората става дума за 11%. 

И от двете места алармират, че е 
налице прогресивно увеличение и 
че тенденцията ще се запази. От CDC 
посочват още, че засегнатите в ранна 
детска възраст са повече от 7 млн. 
души. Това означава, че 

1 на всеки 10 деца е болно
Данните са направо стряскащи и 

хвърлят в ужас не само родителите, но 
и учителите, медицинските сестри и 
останалия административен персонал 
в учебните заведения, защото това 
спокойно може да се нарече епидемия. 
В резултат и едните, и другите следят 
поведението на децата под лупа и 
подскачат при всяко непослушание на 
малчуганите. 

„Диагнозите с ADHD често са прибър-
зани”, каза специално за BG VOICE Пол 
Шонфелд, психолог във Вашингтон с 
над 40-годишен опит, включително и с 
ADHD. 

Той предупреждава, че лекарите 
често пропускат да изключат всич-
ки други фактори, които може да са 
предизвикали липсата на внимание или 
непослушание у децата. Такива фактори 
може да са недоспиването, пробле-
ми в семейството и дори липсата на 
достатъчно обяснения на материала 
от страна на учителите заради големия 
брой ученици в клас. 

„Наблюдаваме все по-растяща 
тревожност за перфектни академични 
резултати от най-ранна възраст, защото 
те ще са в основата на бъдещия успех 
на младите. Това естествено изключва 
моменти на хипертивност и липса на 
концентрация и когато има такива, 
детето често се определя като проблем-
но и прибързано се поставя невярна 
диагноза. В много случаи момчето или 
момичето е просто по-различно от 
останалите”, добавя още д-р Шонфелд.

Освен това много училища и колежи 
се стремят своевременно да планират 
високо ниво на успеваемост и завърш-
ване, което би донесло повече държав-
ни субсидии. Една от тактиките в тази 
насока, разрешена от правителството, е 
посочване на броя деца със синдрома 
на хиперактивност с дефицит на внима-
нието и изключването им от списъците 
с националните академични тестове, 
тъй като тези деца най-вероятно 

имат по-лоши оценки
С усещането, че в Америка внима-

нието към проблема с ADHD е по-изо-

стрено, е останала и Николета Йончева. 
Тя е слухово-речеви рехабилитатор и 
логопед в Карин дом във Варна, обуча-
ва специалисти и родители в България 
и Европа в работата с деца.

В края на миналата година Йончева 
е била на тримесечна специализация 
за развитие на гражданското общество 
в щата Орегон. „В Америка наистина 
тревожността по отношение на хипе-
рактивното разтройство е по-голяма”, 
преценява българката. “И донякъде 
смятам, че учителите като неспециа-
листи не могат да направят разлика 
между хиперактивност с дефицит на 
внимание и хиперактивно поведение”, 
допълва тя. 

Статистиката сочи, че  АDHD се проя-
вява значително по-често при момчета-
та, отколкото при момичетата. 

При белите и чернокожите деца 

рискът да развият болестта е два пъти 
по-голям, отколкото при децата от ла-
тинските общности. Това, което трябва 
да запомните обаче, е, че синдромът 
е свързан с генетичното развитие на 
детето и е много по-сложен от честото 
невнимание в час или непрекъснато-
то тичане из къщи. „Това е органично 
нарушение и има медицинска причина 
за него”, обяснява специалистката ни от 
Карин дом. 

За да се предпазите от лепването на 
етикет на вашето дете, винаги искайте 
обстоен преглед от специалист, съветва 
доктор Шонфелд. При поставена 
диагноза лечението може да бъде с 
терапия или с лекарства в зависимост 
от случая.

„Много често в Карин дом ни се обаж-
дат с въпроси защо например детето им 
само блъска количките си и дали не е 

болно от нещо”, разкрива Йончева. “Ние 
обясняваме, че родителите най-веро-
ятно не са им показали всички забавни 
неща, които могат да се правят с една 
количка – да я сложиш в гаража, да я 
подредиш в редичка с други колички, 
да я включиш в друга игра”, допълва тя.

Умението за концентрация у децата 
няма как да се развие, ако не се внесе 
отвън, не се стимулира от родителите, 
подчертава също Йончева. Затова те 
трябва да наблюдават своето дете и да 
играят с него. Да не се стремят то да 
има много играчки, с които да е оставе-
но винаги да играе само. 

Българските родители
се справят много добре с възпитание-

то на децата си, независимо в кой край 
на света се намират”, категорична е 
Йончева. Тя препоръчва, когато средата 
в дома е билингвистична, да се използ-
ват и двата езика, но да не се смесват 

фразите в едно изречение. „Говорете 
на своето дете така, както го усещате 
на български или на английски, но не 
смесвайте фразите. Така то ще се научи 
да разделя и разбира особеностите и 
на двата езика и ще ги учи успешно”, 
разяснява Йончева.

И в Щатите, и в България има про-
грами за посещение по домовете на 
специалисти по ранно детско разви-
тие. В Родината такива се извършват 
от Карин дом, а в Америка общото им 
название за всички щати е home visiting 
programs. „Не е срамно родителите да 
потърсят подобна помощ, тя е само от 
полза”, споменава Йончева и заключава, 
че е радостна от факта, че в България 
науката за детското развитие и мето-
дите за семейно подпомагане са на 
световни нива и съизмерими с тези в 
Щатите.

Дали детето ви има ADHD?
Все повече деца в Америка са диагностицирани  
с болестта

Николета Йончева, специалист по ранно детско развитие в Карин дом Пол Шонфелд, психолог във Вашингтон
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След години спорове и 
противоречия какво 
празнуват българите на 
14 февруари – дали Св. 
Валентин или Трифон 
Зарезан, все повече ста-

ват онези, които си честят един чисто 
нов празник – на любовта и виното, 
обединил почитта и към двамата светци 
– Валентин и Трифон.

Православната църква почита Свети 
Трифон на 1 февруари, а и мнозина 
продължават да отбелязват тогава 
празника на лозята и виното. По наро-
ден обичай обаче денят се чества на 14 
февруари. България тачи cвети Трифон 
като покровител на лозарите и пазач на 
лозята, защото приблизително тогава 

започва резитбата на лозята. Разми-
наването от тринайсет дни идва от 
използването на различни календари. 
През 1916 г. България въвежда Григори-
анския календар. Българската право-
славна църква обаче продължава да 
използва Юлианския календар до 1968 
г., когато заедно с Гръцката православ-
на и Румънската православна църква 
възприемат Григорианския календар 
без великденския празничен цикъл и 
твърдите дати на църковните празници.

Другият празник, свързан с 14 февру-
ари, се отбелязва в България сравни-
телно отскоро. Свети Валентин се почи-
та от Католическата църква и е приет за 
Деня на влюбените. Първата записана 
асоциация на Свети Валентин с 

романтичната любов
датира от ХІV век в Англия и Франция. 
Тогава хората вярвали, че на 14 фев-
руари птиците се ухажвали. Връзката 
между Свети Валентин и романтич-
ната любов не е открита в нито един 
исторически документ и е по-скоро 
само легенда. През Средновековието 
влюбените си разменяли послания на 
14 февруари, като ги наричали вален-
тинки. Традицията да са разменят пода-
ръци между влюбените се затвърждава 
в Съединените щати през ХХ век.

Между двамата светци общото е не 
само 14 февруари. И свети Валентин, 
и свети Трифон живели почти по едно 
и също време. Двамата били лечители 
и двамата претърпяват мъчениче-

ска смърт. Какъв по-добър повод да 
празнуваме едновременно любовта и 
виното...

И все пак, ако сте любители на споро-
вете, ето какво разделя българите на 14 
февруари.

Чувства срещу бунтарство
Св. Валентин е още една възможност 

за влюбените двойки да си припомнят 
колко много значат един за друг и да 
дадат воля на чувствата си. И ако през 
другото време премълчават заветното 
„обичам те“, то сега могат да го кажат по 
най-различни начини – на глас, във ва-
лентинка или под формата на мил жест.

От друга страна, привържениците на 
св. Трифон избират 14 февруари, за да 
изразят бунтарството си по повод ин-
вазията на нови и непознати празници 
в родната култура. Други се бунтуват 
срещу натрапчивостта на католиче-
ския празник, срещу дупката, която се 
отваря в бюджета на представителите 
на силния пол покрай покупките на 
цветя, бонбони, подаръци и т.н. А трети 
– бунтари по природа – просто отказват 
да празнуват (каквото и да е).

Комерсиализъм срещу 
традиционализъм

Понякога дилемата „Св. Валентин или 
Трифон Зарезан“ се превръща в битка 
между комерсиализма и традициона-
лизма. Мнозина са на мнение, че Св. 
Валентин е чужд празник. Те не виждат 
основание да пренебрегват българ-
ските традиции, характерни за Трифон 
Зарезан, за да честват нещо, което не 
им е близко нито от религиозна гледна 
точка, нито от културна.

Освен това от година на година Св. 
Валентин попада все повече в лапите на 
търговците и производителите, които 
използват празника, за да затрупат па-
зара със сувенири. Магията на роман-
тичния жест се губи, а на нейно място 
идват скъпите и луксозни подаръци, 
които целят да впечатлят половинката 
и да купят внимание му/й. А всъщност 
необходимо ли е всичко това?

Трифон Валентин:  
Празник на любовта и виното
14 февруари обединява два празника, но и разделя българите
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В древността знахарите 
използвали антибактери-
алното му свойство за ле-
чение на рани. Днес вече 
е доказано, че червеното 
вино намалява холесте-

рола, помага срещу сърдечно-съдови 
заболявания, рак и неутрализира 
инфекциите.

Във всеки вид червено вино има 
различно количество ресвератрол – 
съединение от групата на фенолите, 
което е тайната съставка на виното. То 
има специфичната способност да улавя 
свободните радикали, които учените 
свързват с остаряването на организма. 

Значителни количества от него съ-
държат и масово консумираните кабер-
не совиньон и мерло. Освен сорта за 

натрупването на лечебното вещество в 
напитката е решаващ и климатът. Когато 
той е променлив, лозата има по-голяма 
нужда от защита срещу въздействията 
на околната среда и съответно произ-
вежда повече от него. 

Гроздовият сок действа и в друга 
насока на медицината. Въпреки че 
силата му по отношение на плодови-
тостта е използвана още в древността, 
през 2003 г. British Medical Journal 
публикува изследване, направено 
сред 29 844 жени, което доказва, че 
консумиращите вино дами забреме-
няват по-бързо.

Въпреки че съдържа по-малко ресве-
ратрол, бялото вино също е полезно. 
То се използва при различни лечения и 
процедури за отслабване.

Напитката на боговете помага 
срещу редица болести

Доказано е:  
По чаша вино 
на ден... 

Американското управление 
за контрол на храните и 
лекарствата предупреди, 
че гръдните импланти 

могат да причинят рак, след като мно-
гократно са регистрирани подобни 
случаи.

Службата призова лекари, ме-
дицински сестри и други здравни 
работници да следят за появата на 
лимфом при пациентки с импланти 
на гърдите и препоръча лабораторни 
изследвания при съмнение. За първи 
път регулаторът отправя призив не 
само към пластичните хирурзи, но и 
към всички здравни специалисти. 

Признаците са поява на оток, поду-
ване и болка в областта на гърдите. 

Ракът се развива бавно и обикновено 
първоначално се прави операция за 
премахване на имплантите. 

Американският регулатор офи-
циално потвърди връзката между 
имплантите и рака през 2017 г. 
Събират се данни във и извън САЩ. 
През миналата година са докладвани 
250 случая на лимфом при пациентки 
с импланти. Все още се счита, че бо-
лестта се развива в редки случаи, тъй 
като всяка година в САЩ около 400 
000 жени си присаждат импланти, а 
лимфом се развива при една от всеки 
3000-30 000 от тях.

Повечето от пациентките с лим-
фом са си присадили някакъв вид 
имплант.

Американски учени разра-
ботиха хапче инжекция с 
размерите на грах, което 
доставя инсулин през стома-

ха и чиято стоманена обвивка препят-
ства стомашната киселина да разгради 
медикамента.

Учените от Масачузетския технологи-
чен институт изобретили новото хапче, 
следвайки принципа, по който се 
изправя обърната по гръб костенурка. 
Това става благодарение на специфич-
ната форма на нейната черупка. Новото 
устройство има същата форма и съ-
държа микроинжекция. Иглата е от сух 
инсулин и се задейства с миниатюрен 

захарен диск. Стомашната киселина 
разгражда захарта, инсулинът се усвоя-
ва през стените на стомаха, а обвивката 
от неръждаема стомана се изхвърля 
през червата. 

Десетилетия наред са правени опити 
да бъде разработен инсулин за орален 
прием, защото е известно, че той се 
понася по-добре, отколкото венозният. 
Но стомашната киселина разгражда 
много лекарства, включително и инсу-
лина, преди организмът да ги усвои. 

Ако действа успешно, новият 
механизъм може да послужи за прием 
не само на инсулин, но и на други 
лекарства.

Официално: Гръдните 
импланти водят до рак

Хапче инжекция доставя 
инсулин през стомаха
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Футуристичните 
силуети с благороден 
отблясък отново са 
тук, за да провокират 
силата на въображе-
нието ви. Метализи-

рани декоративни ефекти привличат 
вниманието върху неочаквано фини 
текстури или гладка кожа, а елегант-
ните драпировки и волани обещават 
романтично настроение. Космическите 
препратки намират мястото си дори 

върху спортните на вид обувки и аксе-
соари, докато бижутата ни връщат към 
будоара на аристократичните дами от 
далечни епохи, представя ги EVA.

Цветните отблясъци също са тук. 
Блещукащи камъни и пайети проме-

нят до неузнаваемост семплите силуети 
на роклите и костюмите, подчертаващи 
женствените извивки на тялото. Не се 
страхувайте да комбинирате някол-
ко скъпоценни нюанса, особено ако 
подберете за техен фон неангажираща 

черна основа. Обърнете 
внимание на асиме-
тричните детайли и не 
забравяйте за силата на 
аксесоарите.

Време е да заблестите! 
От трептящите пайети във 
всевъзможни размери до 
фините сребристи нишки 
и отразяващата светлини-
те гладка кожа – всичко е 
позволено.

Сребърни срещу 
цветни отблясъци
Време е да заблестите – ето как да го направите
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Google все още продължава да 
се бори със злонамерените 
Android приложения, незави-
симо че напоследък гигантът 

въведе по-прецизна технология за 
мониторинг. Най-новите виновници са 
цели 29 приложения за снимки и фото-
графска редакция, които бяха извадени 
от Play Store.

Причината – някои от тях споделят 
снимките ви без разрешение, други 
крадат съдържание от телефона ви, 
а трети ви тормозят с непрекъснати 
реклами, включително с неприлично 
съдържание. Някои от приложенията са 
били и част от фишинг схеми за кражба 
на лични данни, маскирана като участие 

в различни конкурси и викторини.
Друга група приложения за камери е 

била уж предназначена да разкрасява 
вашите снимки, но всъщност просто 
е крадяла качени снимки и е дала на 
потребителите информация за фалшива 
актуализация.

Приложенията са били максимално 
находчиви, за да прикрият зловредния 
си характер. Те използвали множество 
архиви за компресиране (известни още 
като пакети), за да предотвратят анализа 
им, както и криптиране за техните отда-
лечени сървъри. 

От съобщението така и не става ясно 
кои са приложенията, но е успокоител-
но, че вече са премахнати.

Социалната мрежа Instagram, 
която е много популярна 
сред младежите, реши да 
забрани снимките, на които 

се вижда, че хора сами се нараняват. 
Целта е да се води борба срещу само-
нараняванията и самоубийствата.

Наскоро установихме, че що се 
отнася до въпросите, свързани със 
самонаранявания и самоубийства, 
трябва да сторим повече, за да гаран-
тираме сигурността на ползвателите 
на Instagram, се казва в информация 
на блога на платформата. Сайтът, 
който и преди забраняваше всяка 

окуражаваща самонараняването 
или самоубийството публикация, ще 
забранява също експлицитни снимки, 
които показват самонаранявания, 
като например порязване.

Снимки, които не са директно 
свързани със самонараняване, като 
например показващите белези от 
рани, няма да бъдат забранени, 
защото не желаем да критикуваме 
или изолираме хора, които може 
да са депресирани и да качват в 
интернет подобни фотографии, за 
да потърсят помощ, се уточнява в 
информацията.

Ултрадългите полети са 
бъдещето на авиацията, 
но какво означава това 
за пътниците на авио-
компаниите? Австра-
лийската авиокомпания 

Qantas проведе изследване сред 
пътниците, за да разбере какво ще им е 
необходимо, когато започнат полетите 
без прекачване от Австралия до Ню 
Йорк през 2022 г.

Проектът, наречен Sunrise, показа, че 
пътниците искат повече възможности за 
уелнес, като например велоергометър 
за упражнения, пространства за спорт, 
зона за общуване, както и различни 
технологични джаджи с виртуалната ре-
алност, с които да развличат пътуването.

Пътниците също така изразиха жела-
ниe да видят по-иновативен дизайн на 
интериора на кабината с места както за 
сядане, така и за спане. 

Пътниците на дълги разстояния ще се 
нуждаят и от слушалки за намаляване 
на шума и кафене с меню от алкохолни 
и безалкохолни напитки.

От всичко личи, че е само въпрос на 
време да пътуваме в такива самолети.

В самолета на бъдещето: 
Велоергометър и кафене
Пътниците искат и различни джаджи с виртуална реалност

29 приложения –  
крадци на снимки

Instagram с вето над сним-
ки със самонараняване
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Проблемите на най-
богатия човек на 
света Джеф Безос с 
американските медии 
(и най-вече таблоида 
National Enquirer) око-

ло развода му и новата му приятелка 
Лорън Санчес са далеч от приключили.

Нещо повече – в абсолютно откро-

вена публикация в сайта Medium Безос 
сам разкри, че от National Enquirer са 
се опитвали да го изнудват, твърдейки, 
че разполагат с негови голи снимки 
(включително такива под нивото на 
колана), които милиардерът е изпращал 
на Санчес.

В публикацията Безос разкрива 
ситуацията около изнудването, както и 
текста на един от имейлите от ръко-
водството на AMI, издателя на National 
Enquirer, получени от негови предста-
вители.

Собственикът на Amazon разкрива 
как AMI заплашва да разпространи през 
медията си негови компрометиращи 
снимки и сам той определя това като 
“изнудване и шантаж”.

“Нещо необичайно ми се случи вчера. 
Всъщност, за мен това не е необичайно, 
а ми се случва за пръв път. Беше ми на-
правено предложение, на което не мога 
да откажа. Или поне така са си мислели 
топ хората в National Enquirer. Радвам 
се, че си мислят така, защото им е дало 
смелост да изложат всичко в писмен 
вид. Вместо обаче да капитулирам пред 

изнудване и шантаж
Реших да публикувам това, което те 

ми изпратиха, въпреки личната цена и 
неудобството, с което ме заплашват” – 
така започва публикацията на Безос.

Текстът в Medium е озаглавен “Не, 
благодаря, г-н Пекър” и включва текста 
на имейл, изпратен от главния отго-
ворник по съдържанието в AMI Дилан 
Хауърд. В него той заплашва да публи-
кува интимни и лични снимки и чатове 
между Безос и жена, за която National 
Enquirer твърди, че има връзка с най-
богатия човек.

В началото на годината таблоидът 
публикува мащабно разследване за 
развода на милиардера със съпругата 

му от 25 години Маккензи и връзката 
му с бившата телевизионна водеща 
Лорън Санчес. В него бяха поместени 
и 11 страници с папарашки снимки и 
sms с любовни признания, изпратени от 
Джеф Безос до нея.

National Enquirer обяви, че журнали-
стите му са разследвали милиардера в 
продължение на 4 месеца, през които 

са открили доказателства, че Безос е 
“пътувал с любовницата си до екзотич-
ни дестинации с частния си самолет за 
65 милиона долара” и други “компроме-
тиращи разкрития”. Медията определи 
всичко това като “най-голямото раз-
следване в историята на Enquirer.

Заради тази публикация и послед-
валите я препечатки и допълнителни 
материали от други медии собствени-
кът на Amazon, по собствените му думи, 
решава да наеме собствен разследващ 
екип (даже няколко), който да открие 
как са придобити тези материали, сним-
ки и чатове, това ли е всичко придобито 
от National Enquirer и въобще за какво 
трябва да се приготви.

За ръководител на разследването 
Безос е 

наел частния следовател
Гевин де Бекър.
Според Де Бекър, когото Washington 

Post определя като топ консултанта на 
Джеф Безос по въпросите на сигурнос-
тта, публикацията в National Enquirer 
по темата е била “политически мотиви-
рана”.

По време на разследването станало 
ясно, че братът на Лорън Санчес много-
кратно е бил търсен от близки до Белия 
дом и президента Доналд Тръмп лица с 
цел извличане на подробности за връз-
ката на неговата сестра с милиардера 
(нещо, което братът на Санчес отрича да 
е предоставял).

Самият Дейвид Пикър, който ръководи 

AMI, е дългогодишен приятел на Тръмп, 
който от своя страна често критикува 
Безос, Amazon и най-вече един от най-го-
лемите вестници в страната – Washington 
Post, който е собственост на Джеф Безос.

По думите на бизнесмена всичко това 
вероятно има връзка именно с факта, 
че той е собственик на Washington Post. 
Това, както той сам пише, често му създа-
ва неудобството някои могъщи хора 
да го приемат като личен враг заради 
начина, по който вестникът ги е отра-
зил. Един от тези хора е именно Доналд 
Тръмп.

За съюза между Пикър и президен-
та стана ясно през миналата година 
около скандалите с плащането на пари 
от страна на американския лидер за 
мълчанието на жени, с които е имал 
интимна връзка.

През последните месеци отношени-
ята са охладнели, след като ръковод-
ството на AMI е сключило споразуме-
ние с прокуратурата за проверка по 
същия този случай.

Пикър и сътрудниците му помогнали 
за постигането на споразумения с две 
жени, с които Тръмп е имал връзка. 

Става въпрос за бившия модел на 
“Плейбой” Карън Макдугъл и Сторми 
Даниълс.

Разследването, поръчано от Безос, 
обаче е предизвикало остра реакция 
от страна на Пикър, а негов човек е 
потърсил контакт с хората на милиар-
дера по темата. Няколко дни след това 
към представителите на Безос е било 
подходено с устна “оферта” – Гавин де 
Бекър да спре с разследването си по 
това как National Enquirer е придобил 
компрометиращите си материали, или 
изданието ще публикува още снимки, 

чатове и sms, които
Безос е пращал на любовницата си
Адвокатите на собственика на 

Amazon са контрирали, че вестникът 
няма как да ги публикува, тъй като 
снимките: 1) са обект на авторско пра-
во, след като Безос сам ги е заснел, и 2) 
нямат новинарска стойност.

Реакцията на AMI е, че снимките имат 
новинарска стойност, защото могат да 
дадат на акционерите в компаниите 
на бизнесмена представа за неговата 
собствена преценка и здрав разум.

Скоро след това обаче дошло и пис-
мото до адвоката на Де Бекър, в което 
Дилан Хауърд “напомня”, че разполага 
с компрометиращите материали и ги 
описва подробно. В писмото Безос и 
Washington Post са обвинени в разпро-
страняване на фалшива информация 
спрямо National Enquirer, с която се 
вреди на реномето на американските 
медии и техните собственици.

Вместо това обаче Джеф Безос 
решава да отговори на удара с удар и 
да публикува своята гледна точка по си-
туацията независимо от неудобството и 
навлизането в личния му живот.

Изнудваният Безос – между 
политиката и личната вражда
Най-богатият човек обяви, че е шантажиран с 
голи снимки. 
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Рапърката Карди Би създаде 
история, ставайки първата 
жена, спечелила “Грами” за 
най-добър рап албум със своя 

“Invasion of Privacy”.
През по-голямата част от благодар-

ствената си реч на церемониите в Лос 
Анджелис тя се държа за съпруга си 
Офсет. Карди Би е едва петата жена, 
номинирана в категорията, която бе 
създадена през 1995 г.

Рапът отбеляза исторически пробив 
на провелите се снощи в Лос Анджелис 
61-ви награди “Грами” и с песента „This 
is America“ на Чайлдиш Гамбино. Тя е 
посветена на полицейската бруталност 
и расизма и спечели наградите за запис 
и песен на годината, с което се превър-
на в 

първия рап хит
победил претендентите си наведнъж и 
в двете категории. Изпълнителят, чието 
истинско име е Доналд Глоувър, обаче 
не присъства на церемонията.

За сметка на това изненадващо на нея 
се появи бившата първа дама на САЩ 
Мишел Обама, която се присъедини в 

откриващата част на шоуто към Лейди 
Гага, Алиша Кийс, Дженифър Лопес и 
Джада Пинкет Смит, за да говори за 
силата на музиката. 

“От записите на “Мотаун”, които си 
носех в южната част на Чикаго, до песни 
като „Who Run the World“, които ме за-
реждаха през изминалото десетилетие, 
музиката винаги ми е помагала да раз-
казвам историята”, заяви Обама пред 
публиката. С появата си тя подсили из-
явеното женско присъствие на сцената 
и сред номинираните и победителите 
през тази година.

Водена от Алиша Кийс, церемонията 
включваше изяви на Лейди Гага, Карди 
Би, Дженифър Лопез, Даяна Рос, Камила 
Кабело, Доли Партън, Майли Сайръс, Жа-
нел Моне и Кейти Пери, както и изпълне-
ние в чест на покойната Арета Франклин.

Най-голямото отличие за албум на 
годината отиде при кънтри звездата 
Кейси Мъсгрейвс за „Golden Hour“. “Не 
бих имала нищо без песните. Всичко е 
за песните”, заяви от сцената певицата, 
която си тръгна с общо три статуетки.

С толкова към дома потегли и Лейди 
Гага. Две от наградите бяха за песента 

„Shallow“ от филма “Роди се звезда”, 
която бе отличена като най-добрата 
песен, написана за визуална медия и 
за най-добър поп дует или групово 
изпълнение.

Оказа се, че 

президентското 
присъствие

на наградите “Грами” е подкрепено и 
от Джими Картър, който вече е трикра-
тен носител на наградата. За записа си 
“Вяра – пътуване за всички” той получи 
статуетката за най-добър разговорен 
албум. В същата категория той печели и 
през 2007 и 2016 г.

Сред отличените бе и актьорът Хю 
Джакмън, носител на награди “Тони” и 
“Еми”, за най-добра саундтрак компила-
ция за визуална медия за “Най-великият 
шоумен”.

Бек взе наградата за най-добър албум 
с алтернативна музика.

Крис Корнел, покойният лидер на 
гръндж движението с групата “Саун-
дгардън”, получи посмъртно награда 
“Грами” в раздела рок музика. Компози-
цията “When Bad Does Good” на Корнел 
победи в категорията “Най-добро рок 
изпълнение”.

В раздела съвременна поп музика 
бяха отличени и Ариана Гранде и кън-
три певецът Уили Нелсън.

Даяна Рос излезе на 
сцената

за вдъхновяващо изпълнение на два от 
класическите си хитове в чест на пред-
стоящия й 75-годишен юбилей.

Певицата бе представена от внука 
си и се появи в рокля от яркочервен 
шифон, за да изпълни песента “The Best 
Years of My Life”, последвана от “Reach 
Out And Touch“ („Somebody’s Hand“). Рос 
е била номинирана за 12 грамита, но не 
е печелила освен за цялостно творчест-
во през 2012 г.

По време на изпълнението си тя 
говореше на аудиторията и приключи с: 
“Честит рожден ден на мен!” Даяна Рос 
ще навърши 75 години на 26 март.

Рапът и жените в 
исторически пробив на „Грами“
Карди Би стана първата жена с награда за рап албум

Кейси Мъсгрейвс Дуа Липа

Карди Би

Дженифър Лопес

Даяна Рос
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Отскоро Япония е сред 
водещите сили в тени-
са. След като на финала 
на “Австралия оупън” 
Наоми Осака побе-
ди чехкинята Петра 

Китова, 21-годишната японка оглави 
световната ранглиста. Никога досега в 
историята на този спорт японски тени-
сист не е ставал номер едно.

За Япония този спортен триумф има 
голямо патриотично значение, защото 
напоследък страната изгуби водещата си 
позиция в редица сфери, като електро-
никата например, или в традиционния 
японски спорт сумо, където монголците 
отдавна вече доминират. От друга стра-
на, Япония се готви за домакинството на 
Олимпиадата в Токио през 2020 г. и един 
световен успех на японски спортист 
идва тъкмо навреме. 

Едва ли обаче щеше толкова много да 
се шуми около Наоми Осака, ако тя беше 
останала “само” втора в ранглистата – въ-
преки че и тогава тя пак щеше да е най-
добрата японска тенисистка на всички 
времена. Тогава така силно привързани-
те към традициите японци сигурно щяха 

да й намерят някои кусури. Например 
това, че тя дава интервютата си почти 
само на английски език, понеже япон-
ският не й е толкова силен. Или пък това, 
че всъщност е половин японка – баща й 
е от Хаити, а майка й е японка. 

Кога си японец? 
В Япония, където под два процента от 

населението притежава чужди паспорти, 
е наложена една по-особена представа 
за това кой и кога може да бъде наричан 
японец. Тази представа е свързана с 
японското хомогенно общество, в което 
повечето негови представители следват 
едни и същи норми, мислят по сходен 
начин и имат сходна външност. Наисти-
на, всеки японец знае, че както хората от 
Окинава в южната част на страната, така 
и тези в Аину на север имат свои собст-
вени култури – поне до края на ХIX век, 
когато Япония анексира тези области. На 
строгите японски критерии не отговаря 
всъщност и корейската общност, която 
населява тези земи още по времето на 
Японската империя, просъществува-
ла до 1945 година. Но пък нали точно 
заради това Япония е смятана за едно 

хармонично и сигурно общество – защо-
то е хомогенна страна.

Външността обаче може да се пре-
върне в проблем. Не единственият, 
но най-известният случай напоследък 
е Ариана Миямото, която през 2015 
година спечели титлата „Мис Япония“. На 
конкурс, в който почти всичко се свежда 
до външността, тъмнокожата Миямото, 
родена в семейството на американец и 
японка, беше критикувана тъкмо заради 
онова, което всъщност й донесе титлата 
– своята външност. “Как може на някаква 
полуяпонка да се дава титлата „Мис Япо-
ния”, написа в Twitter един потребител. 
Впоследствие, когато Миямото участва 
в конкурса „Мис Свят“ и не успя да го 
спечели, но все пак влезе сред 10-те най-
големи красавици в света, прочетохме 
следното в мрежите: “Неприятно е тъкмо 
тя да представя Япония.” Самата Миямо-
то сподели, че чуждестранните медии са 
проявили много по-голям интерес към 
нея, отколкото японските.

Ново лице или промяна?
И при Наоми Осака цветът на кожата 

очевидно се възприема като проблем. 

Родителите й отрано решават, че на 
международни турнири тя ще участва 
като японска състезателка. И тъй като 
Наоми бързо печели първите си успехи, 
спонсорите проявяват интерес към нея. 
Например производителят на макарони 
„Нисин“, който отскоро я използва за 
рекламните си кампании. В анимираното 
клипче стратезите на компанията явно 
доста са “изсветлили” кожата на Осака, за 
да изглежда “повече японка”.

“Занапред ще трябва първо да ме 
питат дали желая това”, казва Осака по 
този повод. За нея случаят е приключен, 
но за Япония дебатите тепърва предсто-
ят. Все пак в края на миналата седмица 
финалите на откритото първенство на 
Австралия бяха гледани от 32 процента 
от японците – най-високата зрителска 
квота за годината.

Сега вече от самата тенисистка зави-
си дали ще се възползва от външността 
си, за да демонстрира на японското 
общество, че и една уж хомогенна 
страна в действителност е обречена на 
многообразие. А без него Япония едва 
ли щеше да стане номер едно в женския 
тенис.

Наоми Осака стана № 1, но 
ако не беше...
Новата спортна икона на Япония не е приемана еднозначно в страната 
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- Тате, мама колко е висока?
- Метър и 60, моето дете.
- Ти откъде знаеш – да не си я мерил?
- Не, но аз съм метър и 80 и ми е 

дошла до гуша!

  
- Ще престанеш ли да се оглеждаш 

наляво-надясно?
- Абе, жена, улица пресичаме!
- Не ме интересува – виждам как ти 

шарят очите!!!

  
- Миме, защо си купила памперси – ти 

нямаш деца?
- За инструктора ми по шофиране са...

  
Бъди различен – изкъпи се в поне-

делник!

  
Лисицата, Вълкът и Мечката ги 

съкратили от приказките и трябвало 
да започнат работа. Срещнали се след 
месец. Лисицата рекла:

- Аз започнах в един кокошкарник, 
издържах 2 седмици, прибрах една 
кокошка и ме уволниха.

Вълкът отвърнал:
- Аз пък – в едно стадо. Изядох една 

овца, преброиха ги, разбраха за липсата 
и ме уволниха.

Мечката се похвалила:
- Аз пък започнах в „Илиянци“ - там 

китайци бол, никой не ги брои...

  
Откриха нов антидепресант – мента, 

глог и самолетен билет...

  
Мъж без жена е като шия без водени-

чен камък!

  
Чудя се какво да си взема – куче 

или мъж... Трябва да съм наясно какво 
искам да ми съсипе – килима или 
живота....

  
- Келнер, шише ракия, кана бяло вино 

и чаша червено!
- Ама, мило, нали щяхме да празнува-

ме Свети Валентин...
- А, да, и едни сърца на шиш...

  
Едно време хапнеш шоколад и секс, 

секс, секс.... А сега – нищо! Развалиха го 
шоколада, съсипаха я тая държава....

  
Разговор между жени:
- Моят е като „Мерцедес“ - мощен и 

надежден!
- Моят е като „Порше“ - красив и бърз.
- А пък моят е като „Москвич“ - без 

смукач не пали....

  
Жените могат да различат 273 оттенъ-

ка на червилото, но не могат да разли-
чат свестния мъж от пълния кретен.

  
- Кога една връзка между двама влю-

бени става стабилна?

- Когато един от двамата пръдне. Това 
било последната въздишка на любовта.

  
Срещат се двама приятели:
- От толкова време сте заедно с жена 

ти, а винаги, когато ви срещна на ули-
цата, се държите за ръка като влюбени 
тийнейджъри. Възхищавам се на такава 
любов!

- А, любов... Ако я пусна, веднага ще 
изтърчи да купи нещо.

  
Влюбени се плацикат в морето. 
Тя: 
- Мило, сигурен ли си, че ако си го 

извадиш от мен, ще потъна?

  
SMS чат на двама влюбени. Тя:
- Миличък, баща ми си е контузил 

крака и лежи и не може да ходи. Идвай 
при мен. Няма да ни пречи!

Той:
- Много ми се иска да дойда, обаче 

много ме боли мястото, където баща ти 
си контузи глезена и пръстите!

  
В парка на пейка седят двама влюбе-

ни. Изведнъж той забелязва, че някакъв 
мъж прави неразбираеми знаци на 
неговата дама:

- Какво искате? - възмущава се той. - 

Махайте се!
- Ще се махна, но ключовете от апар-

тамента са в жена ми...

  

Разговор между 
влюбени...

- Здравей! Как си?
- Какво правиш?
- Липсваш ми! Обичам 

те! Сънувам те! Мисля 
непрекъснато за теб! Искам 
да те гушна... А ти?!

- Ям баничка.

  
Въпрос към радио “Ереван”:
- За какво си мислят двойка 

жаби и двойка влюбени на брега 
на реката?

Радиото:
- Дано не дойде щъркелът!

  
Двама влюбени си седят на пейка 

прегърнали се и по едно време моми-
чето казва:

- Миличко, обичкам те. 
Момчето:
- И аз те обичам мила. 
Момичето:
- А значи, аз мога да те обичкам, а ти 

само ме обичаш, така ли??!!

  
Разхождам се днес в парка. Влюбени 

двойки, а по дърветата издълбани с 
нож сърчица и имена... И се питам, кой 
нормален ходи на среща с нож, баси?

  
Тия светофари са влюбени в мен... 

всеки път, щом ги доближа, и се изчер-
вяват...

  
Между влюбени:
- Вчера с татко пренасяхме греди в 

двора и се сетих за теб, любима.
- Какво съвпадение! Преди малко 

сложих в микровълновата мини пица 
за две минути и веднага си спомних за 
тебе, бебчо.

  
Минка при врачка:
- Ох, лельоо... двама са влюбени в 

мен, кажи ми на кого ще му излезе 
късметът?

Метнала боба циганката и вика:
- Късмет ше има Пенчо... штот Бончо 

шта вземе.

  
Звездна нощ. Влюбени на пейка в 

парка.
Младежът: 
- Виж, любима! Падаща звезда! Поже-

лай си нещо!
- Искам да се омъжа за теб!
- Ааа, объркал съм се… То било 

самолет.

  
Нощ. На пейка в парка се целуват 

двама влюбени.
Той: 
- Искаш ли да ти покажа Голямата 

Мечка?
Тя: 
- Олеее, ами ако мине някой…?

  
Двойка влюбени се целуват на дива-

на. По някое време младежът минава 
към по-решителни действия и поваля 
девойката по гръб.

- Почакай, казва тя. - Не е ли по-добре 
след сватбата?

- Знам ли… Ами, ако мъжът ти се 
случи някой ревнивец?

  
Двама влюбени в леглото:
- Скъпи, как намираш гърдите ми?
- Скъпа, аз въобще не ги намирам…

  
Един борец и някакъв друг мъж били 

влюбени в една и съща жена, обаче 
жената не обичала бореца, а другия. 
Борецът много се натъжил и отишъл в 
църквата. Молил се на Бог:

- Боже, моля те направи така, че аз да 
застана между тях двамата!

Молил се половин-един час, на Бог му 
писнало и го превърнал в презерватив.

  
- Скъпа, мъжете често се чудят дали 

да се оженят за красива или умна жена. 
Аз обаче нямам претенции нито към 
едното, нито към другото. Искам да се 
оженя за теб...

  
В спално купе на долните кушетки 

спят две възрастни дами. На горните 
обаче са настанени двама влюбени.

- Скъпа, ела при мен да те гушна! - 
шепне младежът.

- Не мога! Ще събудим другите.
- Спокойно! Аз ще го просна между 

кушетките и ти ще минеш като по мост 
по него.

В това време от долу се чува:
- Добре бе, синко, а на връщане?

  
- Скъпи, ще ти кажа тези две думи, 

които завинаги свързват двама влюбе-
ни…

- Кои?
- Бременна съм.

  
Двама влюбени седят на брега на 

езерото. Момичето поглежда към своя 
любим и казва:

- Не е ли време да се оженим?
Момчето въздъхва:
- Ех, кой ли ще ни вземе нас!

Виц в снимка

Син пита баща си: 

- Тате, нали вещици 

има само в приказки-

те? 
Бащата поглежда 

към кухнята и казва: 

- Едно време и аз така 

мислех...

Отговори на кръстословиците от миналия брой

Водоравно: Нашата родина. Вел. Лай.  Лонжи. Наиби. Тим. Таити. Чертог. Габе. 
Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Свине. Основа. Ореол. Нар. Ток. Коран. 
Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. Гега. Хисар. Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. 
Пирели. Нарин. Кри. Нен. Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псета. Кекс. Ша-
шарми. Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. Тал. Колов. Стрик. Балами. Анали-
тика.

Отвесно: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. Вал. Чай. Барок. 
Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тлаки. Илици. Мерки. Роидис. Орхит. 
Изпит. Конте. Аорти. Анфас. Ясла. Джинс. Раиса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. 
Тасева. Черво. Ириси. Цанов. Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. Рекет. ТТ. 
Свити. Ендрю. Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. Алигаторът албинос. Кука.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
CDL DRIVERS WANTED, 
Цена US$, Зипкод 60173, Small trucking 
company is looking for OTR CDL Class A 
Drivers for dry van or reefer. Minimum 2 
years experience, clean driving record. 
give us a call at 6309994665 6309994665 
№15837
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, Зипкод 60193, Живеят в 
Schaumburg и търся да гледам дете от 
9:00am до 5:30 pm. Имам опит с гледа-
нето на деца 7085069085 7085069085 
№15843
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 7738650406 
№15844
CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0. 70, Зипкод 60068, Търся 
шофьор с HazMat за 2017 Volvo с I Shift. 
Ще прави по 3000 miles weekly, $0. 70 
CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 2246591690 №15630
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60007, Owner 
Operators wanted. Are you ready for 
more freight, more miles and more top-
earning opportunities. Please call us for 
more details. 3127097973 №15638
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking 
company is hiring Truck Drivers for OTR 
New 2019 Volvo and 2020 Kenworth 
trucks available and 2019 Dry vans Min 
3 years experience OTR for more info call 
773-580-4032 7735804032 №1566
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контракто-
ри за съвместна работа. Търсете Зори 
(224)659-2356. 2246592356 №15665
СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60172, Набирам се-
риозни шофьори OTR за Волво ками-
они - I-Shift, hooks and drop в Chicago, 
всеки уикенд вкъщи. Dry Van/1500$-
1800& per week-Refers/1700$-2000$ per 
week 7738274439 7738274439 №15681

HAIR STYLIST/BARBER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, New Look 
Studio hair salon is looking for hair stylist/
barber for full time or part time. For more 
informations please call (847)375-8833 or 
(773)351-5249, ask for Stella. 7733515249 
№15691
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за малък камион с клас “С”. Ако 
Вашият CDL изтича и не можете да го 
подновите, все още може да изкарате 
клас С. Нужен е шофьорски опит, мога 
да помогна за изкарването на клас С. 
8477499161 8477499161 №15692
SAFETY MANAGER
Цена US$, Зипкод 60056, Tранспортна 
фирма намираща се в Wood Dale, IL тър-
си да назначи Safety manager на пълен 
работен ден. За повече информация 
моля свържете се с нас на 630.948.4547 
6309484547 №15702
DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1, 500.00, Зипкод 60007, 
Търсим шофьор на ТИР за работа от 
понеделник до петък (dry van) Запла-
щане всяка седмица без никакви уд-
ръжки $300 на ден 708-953-9035 Вера 
7089539035 №15704
CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0. 65, Зипкод 60056, Търся CDL 
hazmat drivers, 0. 65 цента на миля (пъл-
ни и празни) 3000-4000 мили на седми-
ца, бонус след 6 месеца ($2000) Може 
и без опит (Обучавам)773-946-3517 
7739463517 №15705

ШОФЬОРИ CDL Class А
Цена US$, Зипкод 60126, Търсим шо-
фьори с CDL Class A, с препоръчителен 
Hazmat и/или Tanker Endorsement. За-
плащат се всички мили - пълни/празни. 
Цена на миля първоначално е 60 цента, 
ако имате опит директно 70 цента. Вклю-
чени бонуси - бонус за рестарт на пътя, 
бонус за добър DOT инспекшън. Платени 
са екстра стоповете - $50, платени детен-
шъни. Бонус за по-кратки курсове. За 
повече информация 773-822-9974 или 
224-386-4103 7738229974 №15770 

CDL DRIVER NEEDED, Цена US$, Зи-
пкод 60181, Търся OTR шофьор за Volvo 
камион без log book Looking for CDL 
driver for Volvo, no electronic log book, 
over the road 6309652001 №15711
ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160, Търся 
мъж за обща работа без английскик на 
открито в Melrose Park. Работата не е 
тежка, но трябва да може да вдига поне 
40 кг понякога. Заплащането е меж-
ду 10-12 долара на час Обадете се на 
3125179163 3125179163 №15714

CDL DRIVERS
Цена US$ 1800 per week, Зипкод 60068, 
NASA Freight Corporation is hiring 
committed CDL Drivers that have at least 2 
years of experience. We o� er great salaries 
for great drivers: $1600-$1800 per week, 
� at rated daily salary of $300 per day, plus 
a yearly bonus of $5000 is also available 
now. If you are a CDL Class A driver with 
a clean MVR (Clean Driving Record) and 
would like to work with a caring and honest 
company, you are on the right track. Don’t 
hesitate, contact us at (847) 630-0058! 
Owner Operator Option: We pay 90% from 
the gross to our Owner Operators, fuel 
cards with discounts and IFTA preparation 
available. 8476300058 №15830

DISPATCHER 
Цена US$, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER. Говоре-
не на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
8476680373 №15741
CDL CLASS A
Цена US$, Зипкод 60564, Транспорт-
на компания набира шофьори Class 
A на дълги дистанции в 48 щата. Изи-
сквания: 14 дни на работа и 2 години 
опит на позицията. Предлагаме $1500 
на седмица и директ депозит. За по-
вече информация Васко 6307799945 
63607799945 №15757
ШОФЬОРИ CLASS A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции в 48 щата. 
Заплащането е за заработена седми-
ца, с възмойност да се заработят до 
$2000.00 и да станете собственик на 
камион. За повече подробности - тел 
847-350-7070. 2248480266 №15768 

CDL DRIVER
Цена US$, Зипкод 60631, Предлагам 
работа за pick up/Delivery Volvo 2016 
Automatic, Постоянна работа, средно 
3000 на седмица. Заплащане. 60 цен-
та Телефон 757-338-6477 7573386477 
№15750
DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, 
Transportation company is hiring Class 
A CDL drivers for regional dedicated 
runs. Terminal location is in Gary, IN ( 35 
min from Chicago) Available 5-6 days 
dedicated runs. Same place everyday. 
Home daily! Average weekly check 
$1400 Please contact: 773-398-7136 
7733987136 №15785
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За повече ин-
формация търсете Зори (224)659-2356. 
2246592356 №15791
ЧИСТАЧКИ
Цена US$, Зипкод 60714, Предлагам 
работа в удобни за вас дни и часови 
рамки на жени за почистване на къщи, 
апартаменти и други проекти. Необхо-
дим е собствен транспорт и разбира-
ем английски. 8474476121 7739710470 
№15801
TRUCKING SAFETY
Цена US$, Зипкод 60143, Superior 
Overnight Service is looking to hire on 
full time experienced SAFETY specialist. 
Bilingual is a must. Good pay, paid 
training, steady income. The perfect 
candidate is the one with at least 1 year 
in a safety department, good social and 
communication skills, and ability to work 
in a team. Please call BOBY at 630-422-
1190 ext 12. 6304221190 №15811 

TEAM DRIVERS NEEDED
Цена US$, Зипкод 60005, Looking for 
team to drive 2019 Volvo 860. Negotiable 
pay rates, as many miles as possible, 
friendly dispatch, weekly deposit, and 
many more. . . Call for details. . . 414 702 
4349 4147024349 №15806
ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 
по договаряне. Повече от 16 години в 
бизнеса. 7734128280 №15823
НАБИРАМЕ ГОТВАЧИ
Цена US$, Зипкод 60655, Avalon Sports 
Bar and Grill търси да назначи готвачи с 
опит или без с готовност да ви научим. 
Готвач за заготовки, pizza maker и гла-
вен готвач. За повече информация на 
телефон 7734440878 или 7734954405. 
7734954405 №15828
CLASS C DRIVER NEEDE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Class 
C only driver needed. For a straight/
box truck. No CDL required. For more 
information please call 312-730-8025 
3127308025 №15832
ДЕТСКИ АНИМАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202, ART splash 
ME търси да назначи атистичен екип от 
момичета и момчета за почасова ра-
бота като детски аниматор за рождени 
дни и партита. Изисквания - добра ко-
муникативност с деца, организиране 
на игри и креативност. С предимство 

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 $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 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, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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са кандидатите с опит и личен автомо-
бил. (224)408-0045 - Julia 2244080045 
№15584
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only. Clean driving 
record. Direct deposit every Friday. All 
48 states. For details call 4045132422. 
4045132422 №15605
! OWNER OPERATORS !, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; 
Fuel Discounts up to 70 c/gal. ; Леки то-
вари; Постоянни курсове; Чек всеки пе-
тък! Коректно отношение! 8476659273 
№15848
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***********Тел. 
847-665-9273 ************ 24/7 Диспеч * 
Регионална работа
* Леки товари * Fuel Discounts – 70 цен-
та на галон 8476659273 №15849
ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-
зиция за диспечър. За контакт 312-789-
4605 3127894605 №15851
TRUCK DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка 
компания търси шофьори за камиони 
2017 г, автоматик, добро заплащане 
2242539434 2242539434 №15855
ТЪРСИМ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.50, Зипкод 60527, Малка 
транспортна компания търси шофьор 
за 2015 Волво със 2018 сухо ремарке. 0, 
50 цента на миля, платени всички 
мили, прибиране всяка седмица. 1099 
плащане. За повече информация оба-
дете се на 630-755-3315. Благодаря. 
6307553315 №15857
$0. 70 P/M HM DRIVER, 
Цена US$ 0.70, Зипкод 60005, Търся шо-
фьор на hazmat за OTR на 2019 Volvo 
860. Плащам 0.70 empty, loaded мили. 
Кара се до Midwest и на South. 
Правят се около 3000 мили на седмица 
съобразено с изисквания за почивка. 
Коректно отношение За повече инфо 
обадете се на 4147024349 4147024349 
№15860

Non CDL Required, Цена US$, Зипкод 
60050, Шофьор-доставчици. Търсим шо-
фьор-доставчици (Delivery Drivers) с лю-
бителска книжка, (Class: D) за доставки 
на хартия. 
Изисквания: желание за работа и валид-
на шофьорска книжка. Ползването на 
английски език не е задължително. За-
плащане $16–$20 на час. 
Ежедневни маршрути от Bu� alo Grovе. 
Работна седмица, от понеделник до 
петък. За контакти: Cell: (224) 518 7032 
O£  ce: (847) 214 6268 
c a r e e r s @ t a n g r a e x p e d i t e d . c o m 
2245187032 №15861 

$ OWNER OPERATORS $, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; 
Fuel Discounts up to 70 c/gal. ; Леки то-
вари; Постоянни курсове; Чек всеки пе-
тък! Коректно отношение! 8476659273 
№15864
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
**********Тел. 847-665-9273 ************ 
****************24/7 *******************
Диспеч * Регионална работа * Леки то-
вари * Fuel Discounts – 70 цента на га-
лон 8476659273 №15865

COAST TO COAST
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60005, A trucking 
company is seeking to contract with 
experienced independent owner 

operators(IOO) in the Chicagoland. We 
contract IOOs with all types of vehicles 
and equipment. We o� er expedited, dry 
and refrigerated freight. Great pay. Please 
call us for more details. 3127097973 
№15639
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод, Транспортна фирма 
набира owner operators за регионални 
и OTR курсове. Добро и коректно за-
плащане. Моля обадете се на 312 709 
7973 3127097973 №15649
OWNER OPERATORS CDL
Цена US$, Зипкод, Транспортна ком-
пания набира контрактори с hazmat 
и tanker endorsements. Бързо и добро 
заплащане. Коректно отношение. Лес-
ни за работене ELD’s. Моля обадете се 
на 312 709 7973 за повече информация 
3127097973 №15650
HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in 
Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815
HOUSEKEEPERS ЗА PA
Цена US$ 10. 50, Зипкод 17109, Нужни 
са housekeepers в Pennsylvania помага-
ме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609
ПОМОЩНИЧКА ЗА ПЕНСИЛВАНИЯ
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110, Необ-
ходима е млaда и eнергична помощни-
ца за управлението на few companies in 
Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофьори за HOOK 
AND DROP. Терминал до терминал от 
Мidwest за West Coast и обратно. Из-
исква се Double и Triple. Нови камиони 
и луди пари !!! За повече инфо 773 747 
0875 7737470875 №15854
CDL -DRIVER, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60008, CDL-
DRIVERS TEAM 0. 70c single 0. 60c steady 
line TO NC, TX, CO, NV, CA please call more 
info Emil tel 847 254 2504 8472542504 
№15859

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$, Зипкод 60074, Търся работа 
като детегледачка. Живея в района на 
Палатайн. За повече информация 224-
324-0655 2243240655 №15626
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60171, Гледам деца в 
моят дом в River Grove. Предлагам до-
машна вкусна храна, занимания и сле-
добеден сън. Информация на телефон 
7739712024 7739712024 №15697
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60090, Гледам деца в 
моя или във вашият дом. Имам дълго-
годишен опит. Живея в Wheeling IL. Тел. 
за котакти 872 484 3052 8724843052 
№15721
ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564, Търся ра-
бота в строителството, автосервиз или 
офис. Отворен за всякакви възможнос-
ти. Досегашен опит над 10г. като Sales 
Manager в международни компании в 
България. Отскоро в САЩ, с документи. 
5716999103 5716999103 №15783
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Търся да гле-
дам дете в моя дом, почасово или це-
лодневно. Живея в Arlington Heights, IL. 
Предлагам домашно приготвена храна, 
ежедневни разходки и занимания. При 
нужда и интерес моля позвънете на 
тел. 224 253 9524. 2242539524 №15787

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$, Зипкод 60001, Диспе-
чер от България 00359888141155 
00359888141155 №15797
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в Бъл-
гария. Fluent in English and Russian. 
:+359-876-511-784 or Viber 
+359876511784 №15852
CAREGIVER, 
Цена US$, Зипкод 60056, Търся работа 
като CAREGIVER, мога да Ви замествам 
през Вашата отпуска или почивни дни. 
Имам опит и препоръки. Намирам се в 
Mount Prospect. Тел. за връзка 224-425-
6746. 2244256746 №15863

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 490.00, Зипкод 60056, Дава се 
под наем просторна стая от двустаен 
апартамент със самостоятелна баня/
тоалетна, голям гардероб; паркинг. Це-
ната включва парно и вода. Апарт. е в 
Mount Prospect на 3мин от Serdika Deli 
Цена-$490. Контакт:571-277-7882 Нико-
лай. 5712777882 №15836
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен в Шилер 
Парк от 01Март19г. Наема е $ 450+ел. 
ток+нет, депозит $450 тел. 7737042622 
7737042622 №15629
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант/ка за едностаен в Шилер Парк 
Наем $ 425 + ел. ток + депозит, тел: 
18473122511 18473122511 №15631
2 BED FOR RENT
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007, 2 
bedroom apartment in downtown Elk 
Grove Village! Brand new everything! 
Heat, cooking gas, water, garbage 
included in the rent. For more information 
please call 773 996 8900 7739968900 
№15642
2 BED ШАМБУРГ
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, Давам 
под наем апартамент в Schaumburg с 
две спални, две бани, закрит паркинг, с 
изглед към езерото на комплекса. Ото-
плението, газта и водата са включени в 
наема. Цена $1300 на месец. За контак-
ти: 6308578397 6308578397 №15684
СТАЯ ЗА МЪЖ
Цена US$, Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя за мъж. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas) Des Plaines, 
близo дo Balkanika и Mexaнaтa. Цeнa 
$420. За OTR шофьори цeнa $350. Oт 
February 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
208-1538 8472081538 №15689
СТАЯ В LOMBARD
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Давам 
стая под наем в къща в Ломбард, IL. 
Ползване на кухня и хол 6309151352 
6309151352 №15690
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$, Зипкод, ПОД НАЕМ ВРЕ-
МЕННО. Стай и къщи. За ден, два, три, 
седмица, месец. Без договор. Севе-
розападните квартали. Тел: 847-854-
8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №15693
2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007, Да-
вам апартамент под наем във 902 Ridge 
Square, Elk Grove Village, в комплекс The 
Terrace. 2 bedroom, 1 bathroom, $ 1150. 
Свободен от 1-ви февруари. Телефон 
(773) 603-4962 - Евелина 7736034962 
№15700
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 4.50, Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен ап. на II ет. 

в Шилер Парк. Наема е $450+ел. ток. 
Задължителен депозит от $450 тел. 
7737042622 7737042622 №15707
EТАЖ ПОД НАЕМ /АДИСЪН, 
Цена US$ 650, Зипкод 60101, Уютен 
приземен етаж от къща с голяма стая 
и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. 
В наема се включват консумативи, ин-
тернет и едно парко място. Предпо-
читаме жена или двойка. Имаме куче. 
$700-850. +17738292393 №15713
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016, За 
жена, обзаведена стая, самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на граница-
та със Park Ridge. за контакт: 224 659-
0357 2246590357 №15717
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, Стая 
под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо за шофьор. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 7732091813 №15744
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща 
Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
8476096565 №15751
FOR RENT, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60007, 
Completely renovated 2 bedroom, 2 
bathroom apartment available for RENT 
in Bu� alo Grove. Heat, water, garbage 
included in the rent. For more information 
call 773 996 8900 7739968900 №15759
2 BED ELK GROVE
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 2 
bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms, 
windows, � ooring, painting etc. For 
more information call 773 996 8900. 
7739968900 №15760

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от. напълно обзаве-
ден приземен етаж за един или два 
месеца. $400 със включени всички 
консумативи+безплатен интернет и пе-
ралня 7733879465 №15722

1 BED MT. PROSPECT
Цена US$, Зипкод 60005, Под наем: ед-
ностаен сутерен Mt Prospect. Ток, ото-
пление, вода, пералня +, кабелна TV, 
интернет – включени. Shopping plaza; 
Mt Prospect център; Metra rара. Tel. 847-
942-8242, 847-259-2991 8479428242 
№15766
2 BED ARL. HEIGHTS
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 
Renovated 2 bedroom 2 bathroom 
apartment in most desirable part of 
Arlington Heights. Everything included 
in the rent (heat, cooking gas, water, 
garbage), new carpet, new paint, 
new vanities, Prospect High School, 
close to downtown and stores. For 
more information call 847-644-8952. 
8476448952 №15777
СТАЯ ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Обзаве-
дена стая с отделна баня в Arlington 
Heights, IL. Фитнес, басейн, Интернет и 
отопление са включени в наема. Пред-
дпочитам шофьор на камион. За под-
робна інформация позвьнете на тел. 
773-672-9954 7736729954 №15793
APARTMENT’S FOR RENT
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60656, Two(2)
and One(1) bedroom available at Des 
Plaines, ill.completely remodeled with 
New kitchen, bathroom, new ss apliances, 
Right next to all shoping malls at 
Elmhurst rd & Golf rd, only 10 min to I-90. 
$950.00 on one (1) bedrms, $1, 350.00 
on two(2) bedrms. Petar-630-539-4849 
6305394849 №15802
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СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪ-
КВАРТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪР-
СЯ за самостоятелна стая с ползване 
на хол и голяма кухня в Schiller Park. 
Garden apartment. За подробнос-
ти - 224 304 6338 - Кольо. 2243046338 
№15812
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам 
стая под наем във Mount Prospect. 
Тока и водата са включени. Квартира-
та е във близост до градски транспорт. 
847-845-1370 8478451370 №15818
СТАЯ ПОД НАЕМ 
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634, Давам 
стая под наем във високо мазе. $370 с 
всичко включено. Chicago - Belmont/
Naragansent 7734252700 №15588

COAST TO COAST
КЪЩА В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$, Зипкод 17104, Даваме под 
наем къща в Харисбър Пенсилвания 
3039748716 3039748716 №15610
СТАЯ В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104, Даваме 
под наем room в Харисбър Пенсилва-
ния 3039748716 3039748716 №15611

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
4 BED FOR SALE
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 
Completely remodeled 4bdr 2bth single 
family house in Elk Grove Village available 
for Sale. Everything brand new - roof, 
siding, windows, electrical, plumbing, 
kitchen, bathrooms, � ooring, painting 
etc. For more information call 773 996 
8900 Sylvia 7739968900 №15761
HOUSE FOR SALE 
Цена US$ 269,900.00, Зипкод 60007, 
5 bedroom 2 bathroom completely 
renovated single family house for sale 
in Streamwood. Everything brand new. 
For more information call 773 996 8900. 
7739968900 №15762
ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ
Цена US$ 120000, Зипкод 60008, Про-
дава се ремонтиран двустаен апарта-
мент с една баня в Rolling Meadows. 
Жилището е на два етажа. Годишните 
такси са под $400, а месечната вноска 
за асоциацията е $300 и включва ото-
пление и вода. Отделно се плаща само 
ток. Невероятна възможност за всеки 
новодомец. 8478452791 №15763
KЪЩА LAKEWOOD
Цена US$, Зипкод, OPEN HOUSE: 8650 
Chicago ave, Village of Lakewood. Sat, 
Dec 8 · 12pm - 2pm. Тел: 847-854-8094 
Къща след основен ремонт. 2 спални, 
баня, хол, кухня, перално. В близост 
огромно езеро и плаж. САМО $137, 
900. Защо да плащате $1200 за наем, 
когато МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТ-
ВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 на месец. 
8478548094 №15589
КЪЩА WONDER LAKE
Цена US$, Зипкод, OPEN HOUSE: 7421 
Chippewa dr, Wonder Lake. Sat, Dec 8 · 
12pm - 1pm. Къща след пълен ремонт. 
2 спални, 1 баня. В близост красиво 
езеро. САМО $126, 900. Отворена за 
посещение на 9-ти декември (неде-
ля) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15590
КЪЩА СЛЕД РЕМОНТ
Цена US$ 127,900, Зипкод, OPEN HOUSE: 
7704 S Oak St. Wonder Lake. San, Dec 9 · 
1pm - 2pm. Къща след ремонт. Всичко 
ново. Красиво място! На минути от езе-
рото и плажа, обяд с лодка. САМО $127, 
900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (неде-
ля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591
1 BED ЧИКАГО, 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60656, 1 bdr 

1 bth for rent All hardwood � oor. Brand 
new stainless steell appliances and 
granite counter tops. 
Laundry on site. Parking spot o�  street. 
Pool and � tness centre. Great location 
N Cumberland and I90 8478777997 
№15850
1 BED ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Едноста-
ен апартамент, след ремонт, на втори 
етаж в Хофман Естейтс $1000. 773-990-
0587 7739900587 №15853
ТАУНХАУС ПР. ХАЙТС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод, Давам 2 
стай, 1баня, гараж под наем Prospect 
Hieghts тел. 8479428851 цена $1200 
8479428851 №15856

SOMEWHERE ELSE
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод, Екоимоти пред-
лага за продажба 3-стаен апартамент 
в кв. Лозенец на бул. Свети Наум, с 
площ 85кв. м. Състои се от отделна 
кухня, просторен хол, две спални, баня 
с тоалетна. Цена: 170 000 Euro. Тел. за 
контакт: +359897463810-Георгиева 
0893669881 №15776

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs
ТОЧКИ ОТ PILOT
Цена US$, Зипкод 60630, Кеш за точки 
от Pilot. При интерес изпратете съоб-
щение на 773-837-3656. 7738373656 
№15825

SOMEWHERE ELSE
КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$, Зипкод, Екоимоти търси да 
закупи за свои клиенти апартамен-
ти и магазини в София. 0893669881 
0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Зипкод 60016, Разнообразна украса за 
партита, включваща обличане и деко-
рация на столове и маси, арки и фигу-
ри с балони, декорация и фон с воали 
и ръчно изработени аксесоари като 
хартиени цветя, украса за сладък бар, 
и още др. Услугите ни са съобразени с 
вашите идеи и бюджет, за да направят 
празника ви незабравим! 2244339749 
№15845

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326 6308431326 №15840

ГРИЖА ЗА ДЕЦА 
Зипкод 60007, Грижа се за деца в бли-
зост до Meacham Rd / Nerge Rd. (срещу 
Wal Mart) на границата на Шамбург/ 
Елк Гроув Вилидж. Домашно пригот-
вена храна, включващи 2 закуски и 
обяд. Над 18 години опит. За повече 
информация: 773-931-8516 7739318516 
№15627
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$, Зипкод 60016, Извършвам 
строителни ремонти, работя профе-
сионално 2248300447 2248300447 
№15656
BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www. 
smarttrucking. us Book-Keeping For 
Trucking Companies starts January 14! 
For more information, please call 331-
551-8787 or email van53co@gmail.com 
3315518787 №15659
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Гел, гел 
лак, изграждане и ръчно рисувани де-
корации. Красиво и изгодно. Обадете 

се да запазите своя час на телефон 224 
423 4245 Миглена 2244234245 №15666
РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ. 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видове Перални, Сушилни, 
Съдомиялни, Хладилници, Фризери, 
Микровълнови и Готварски Печки. Тър-
сете Свилен 847-962-0242 8479620242 
№15674
ВИК УСЛУГИ
Цена US$, Зипкод 60707, Предлагам 
ВиК услуги. Ново строителство или 
ремонт на ВиК иснталации. Смяна на 
бойлер, монтаж на перални и миялни 
машини, ремонт на мивки, душ или 
вана, монтаж и ремонт на тоалетна чи-
ния и казанче, ремонт на всякакъв вид 
течове. Обадете се на 224-558-7530. 
2245587530 №15688
GPS TRACKERS, ELD
Цена US$, Зипкод 60070, GPS trackers, 
ELD, Remote start sales, service and 
install. oktracks.com cell: 6084660182 
6084660182 №15696
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Гледам дечица 
в моя дом. Живея в Arlington Heights, IL. 
Предлагам домашно приготвена хра-
на, ежедневни разходки и занимания. 
Имам опит и препоръки. Ако имате 
нужда от някой, който да се грижи за 
детето ви, моля позвънете на тел. 224 
253 9524-Милена. 2242539524 №15738
FREE PORTRAIT SESSION
Цена US$, Зипкод 60515, We will create 
the best buisness portrait you ever had 
or you don’t own us anything! Your 
location or our Studio in Downers Grove. 
To schedule appointment please call Paul 
at 630-401-2938 or visit www. beitel2043.
com 6304012938 №15745
HOME DAYCARE
Цена US$, Зипкод 60707, DCFS 
licensed Home Daycare has opening for 
international group of kids 6 weeks -12 
years old. The provider is with Master 
degree in Education. Former English 
teacher in Bulgaria. Speaks English, 
Bulgarian, Turkish and Rossian � uently. 
7087763357 №15782
IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Solutions and Dispatch 
Center 331-551-8787 Monday January 
28, 6.00 PM - 9.00 PM Tuesday January 
29, 6.00 PM - 9.00 PM IFTA Class - it is a 
3 hour workshop where you will learn 
how to compute and � le IFTA, KY, NY, NM 
yourself. 3315518787 №15799
РЕМОНТИ
Цена US$, Зипкод 60089, Извършвам 
строителни ремоти боядисване, ре-
монт на бани, подови настилки, инста-
лиране на кухни и други 2247701643 
№15808
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, Зипкод 60018, Изкупувам 
стари или счупени коли. С title или без. 
3128239386 3128239386 №15817
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, ГЕЛ, ГЕЛ 
ЛАК, ДЕКОРАЦИИ. КРАСИВО И ИЗГОД-
НО. Миглена 224 423 4245 2244234245 
№15824
ШИВАШКИ УСЛУГИ
Зипкод 60016, Извършвам шивашки ус-
луги. Намирам се в Дес Плайнс. Биляна 
Николаева 224-410-9027 2244109027 
№15607

НЮ ЙОРК
МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена 
мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава 
невероятна хидратация, свежест, блясък, 
лифтинг и активира регенерационните 
механизми на кожата. За повече инфор-
мация https://prettylab.bg/beziglena-
mezoterapiya-s-hialuronova-kiselina. За-
повядайте в салон Pretty Lab (София, ул. 
Оборище №86) ! +359885108502 №15835

TOMБОЛА ЗА „ТЕРМАЖ”
Зипкод 1505,1. Харесайте страницата на 
Pretty Lab https://prettylab.bg в ФБ (ако не 
сте го направили https://www. facebook.
com/prettylab.bg )! 2.Споделете публика-
цията с играта! 3.Коментирайте с „УЧАСТ-
ВАМ“! Имената на печелившия ще се 
определят на 31.12.2018г. 0885108502 
№15651
ДЕТСКА ГРАДИНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089-2806, Дет-
ска градина в Bu� alo Grove, домашен уют, 
балканска храна, много веселие и игри! 
7736036837 №15858
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, Зипкод 60056, Гледам деца, 
имам опит и препоръки. Намирам се в 
Mount Prospect. Телефон за връзка 224-
425-6746 2244256746 №15862

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
VOLVO VNL 770
Зипкод 60515, Volvo vnl 770 С хартиен log 
book 7735400101 7735400101 №15633
2016 FREIGHTLINER
Цена US$ 71, 500.00, Зипкод 60047, 2016 
Freightliner Cascadia For Sale - Only 3 More 
Trucks Available Engine - Dd15 Transmission 
- Dt12 395000 - 420000 Miles Excellent 
Condition - All 3 Are Currently On The 
Road And Making $$$ Financing Options 
Available. For More Info, Contact Me @ 708-
655-7884 7086557884 №15636
HITCH FOR SALE
Цена US$ 120.00, Зипкод 60056, Прода-
вам ХИЧ за теглене на лека кола. ХИЧА 
е не използван! 7732555987 7732555987 
№15709

ДРУГИ 

Chicago + suburbs
У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Зипкод 60656 У-ще за инвестиции в не-
движими имоти набира студенти. Ле-
гални стратегии, препродаване, Fix&Flip, 
маркетинг и още. Физически и онлайн 
уроци всяка седмица. Изискват се моти-
вация, решителност и сериозност. Ние 
не само преподаваме инвестиции, ние 
създаваме инвеститори! За контакти: Ва-
лери(224)404-0404 №15712 
TRAILER FOR RENT
Зипкод 60193, Давам trailer под наем 
Great Dane 2017 Kosta 224 409 4035 
2244094035 №15730
NEED CDL TRAINER
Зипкод 60056, Need CDL trainer / 
saturday- sunday paying by Hours/ 
Mount prospect, IL 7736560232 Thanks 
7736560232 №15747
ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСА-
ЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. 
ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕ-
ТА ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУ-
ПУВА САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ 
ОТ ЧИКАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА 
ЕКСКУРЗИЯТА Е 550ДОЛАРА ВСИЧКО Е 
ВКЛЮЧЕНО. ХОТЕЛ, ЗАКУСКА, АВТОБУС, 
МУЗЕИ. ЗОРА АВРАМОВА 0894 61 70 69 
8474630199 №15765
РЕМАРКЕ ПОД НАЕМ, 
Зипкод 60007, Давам ремарке Грейт 
Дейн 2014 под наем!Отлично състоя-
ние, фууд грейд, върджин гуми, вен-
тове! Цена:$700 на месец+1 месец 
депозит! Без договор-трябва да си 
направите застраховка!!! 12244362030 
№15829
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На 5 февруари 2019 година 
навлязохме в Годината на 
Земния глиган, последния 
знак от 12-те на източния 

зодиак. Годината на неговата власт, осо-
бено в съчетание с властващия Юпитер, 
може да донесе неочаквани обрати на 
планетата Земя, в живота на човечест-
вото и в битието на семейството.

Годината на Земния глиган изисква 
да осъзнаем къде са грешките, паде-
нията и победите ни и ни задължава да 
живеем без притворство, лицемерие и 
колебания. 

ГЛИГАНЪТ
Години: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 

2007, 2019
На родените в Годината на Глигана 

няма да им липсват успехи, но с изис-
кването да са отговорни, да не прахос-
ват пари, да не вземат заеми. Мнозина 
намират мястото си и заживяват зад 
граница. Винаги помагат със своята 
воля и решителност на хората около 
себе си, затова са желани колеги и парт-
ньори. В личните отношения родените 
в Годината на Глигана се радват на хар-
мония и спокойствие, но са дребнави в 
малките всекидневни недоразумения. 
По отношение на здравето нямат при-
чина за притеснения. Да се предпазват 
от травми.

ПЛЪХЪТ
Години: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 

2008, 2020
Родените в Годината на Плъха получа-

ват подарък в Годината на Глигана – да 
са щастливи. Срещата с подходящата 
половинка предстои. Семейните се 
радват на спокойствие и романтични 
мигове. Успехът в работата зависи от ха-
рактера на родените в година на Плъха. 
Ако са работохолици, ще имат отлична 
финансова стабилност. От Плъха зависи 
да съхрани здравето си стабилно.

ВОЛЪТ
Години: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 

2009, 2021
Родените в Годината на Вола са 

непредсказуеми, но имат пред себе си 
една изпълнена с лични ползи година. 
Активността в професионален план им 
носи отлични приходи.

Трудно овладяват емоционалните си 
реакции.

Здравето е нестабилно заради по-
датливост на депресии и обостряне на 
хронични заболявания.

ТИГЪРЪТ
Години: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 

2010, 2022
Родените в Годината на Тигъра са 

орисани от Глигана да пътуват, но не 
сами, а с роднина, приятел или любим 
човек. В личния им живот е напрег-

нат зной на връзки, раздели и годеж 
и брак. С финансите се очертават 
проблеми, но се справят и успяват да 
избегнат депресиращата ги загуба на 
пари. Здравето им може да се влоши, 
ако животът им е напрегнат и са лише-
ни от храна. 

ЗАЕКЪТ (КОТКАТА)
Години: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 

2011, 2023
Родените в Годината на Заека са 

подкрепяни от Глигана и нямат причина 
за страхове и притеснения, въпреки че 
няма да липсват опити да бъдат маме-
ни. В професионално отношение могат 
да разчитат на успех, а за финансите си 
няма да имат притеснения. Ще си спече-
лят врагове, ако поемат обещания, кои-
то няма да изпълнят. В личния живот на 
Заека е спокойно. Здравето им е крехко, 
да бъдат отговорни към себе си.

ДРАКОНЪТ
Години: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 

2012, 2024
На родените в Годината на Дракона 

Глиганът обещава щастие, успех и бла-
годенствие. Повече се радват на живо-
та, отколкото преживяват провалите си, 
защото безпътният мрак, в който бяха 
попаднали, вече се разкъсва от слън-
чевите лъчи и идва новата надежда за 
добро бъдеще. Годината дарява на Дра-
кона увереност, сили и вяра. Здравето 
на Дракона е стабилно. Да преосмисли 
личните си отношения. 

ЗМИЯТА
Години: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 

2013, 2025
За родените в Годината на Змията Го-

дината на Глигана не носи позитивизъм. 

В семейството е орисана на нервност, 
напрежение и неочаквани разходи. 
Получи ли нова длъжност, ще си върне 
самочувствието и увереността. Да 
изглежда добре е друго важно изис-
кване на Годината на Глигана, защото 
за Змията важи правилото – по дрехите 
посрещат и изпращат. Здравето й ще 
укрепне със спорт и с намаляване на 
теглото. 

КОНЯТ
Години: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 

2014, 2026
За родените в Годината на Коня 

Годината на Глигана е успешна, стига да 
осъзнаят, че колкото повече работят, 
толкова по-високо заплащане ще 
получат.

В личните им отношения няма да е 
спокойно заради разправии с брачната 
половинка. Здравето им изисква да 
избягват преумората, да си почиват 
повече, да се хранят правилно, да са 
често на чист въздух. Да не пренебрег-
ват физическото си състояние.

 

ОВЦАТА (КОЗАТА)
Години: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015
Годината на Глигана обещава отлични 

постъпления, ако не мързелуват, ако са 
прозорливи. Не са склонни да държат 
на дадената дума и изпълняват поети-
те задължения и дадените обещания. 
Да се грижат за здравето си, което им 
създава проблеми заради натоварено-
то всекидневие и липсата на почивка. 
В личен план е спокойно и дори леко 
скучно. При романтични познанства 
няма да създадат трайни отношения. 

МАЙМУНАТА

Години: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016

Родените в Годината на Маймуната са 
дейни в Годината на Глигана, а дните им 
са наситени с работа, приходи и успехи. 
Тези, които не се страхуват от новото 
и се впускат в начинанията, ще жънат 
признание. Да не разчитат на помощ от 
приятели, а да са пестеливи. Глиганът 
ги подтиква към интимни връзки и 
дори към неочакван брак. Здравето им 
налага да щадят нервите и да засилят 
имунната си система. 

ПЕТЕЛЪТ
Години: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, 2017
Родените в Годината на Петела са 

длъжни да овладяват емоциите си. 
Този е пътят към успеха. И в личния, и в 
професионалния си живот са склонни 
към агресия, настроени са заядливо, 
критикарски и са в състояние за кратко 
време да съсипят семейството си, ин-
тимна връзка, професионални отноше-
ния и съдружие. Здравето им е зависи-
мо от нервното напрежение, водещо до 
прояви на мигрена.

КУЧЕТО
Години: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 

2006, 2018
Родените в Годината на Кучето са 

орисани на успехи в Годината на Глигана. 
Очаква ги спокоен период, а проблемите 
им са по-скоро случайност. Всичките му 
мечти и планове се осъществяват и го за-
реждат увереност. Самотните са орисани 
да срещнат своята половинка, а разведе-
ните – своята нова любов. За да съхрани 
здравето си, да обърне внимание на 
състоянието на бъбреците и жлъчката си, 
а също и на черния си дроб.

Неочаквани обрати в 
Годината на Земния глиган

Неговата власт изисква да осъзнаем грешките 
и победите си

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

СВЕТЛАНА ТИЛКОВА-АЛЕНА
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Посетител на австралийска обществена 
тоалетна с изненада се натъкнал на 
кенгуру, което си похапвало от руло с 
тоалетна хартия.

Дейвид Мъгълтън отишъл да се облекчи във 
WC-то на къмпинга „Уилпена понд” в южната част 
на Австралия. Но той така и не могъл да се добе-
ре до набелязаната от него кабинка, тъй като на 
пътя му се изпречило двуутробното. Мъгълтън 
набързо извадил смартфона си и започнал да 
снима необичайната сцена. В клипчето, качено 
в социалните мрежи, се чува как мъжът пита 
животното: „Би ли ме пуснал все пак да мина? Ми-
слиш ли, че е вкусно това, което си похапваш?”

Британският милиардер Ричард Брансън 
планира до 4-5 месеца да пътува на 
борда на космически кораб на компа-
нията си „Върджин галактик”, с който да 

премине границата между земната атмосфера и 
Космоса.

„Искам това да бъде направено за 50-годишни-
ната от полета, с който човек за пръв път стъпи 
на Луната. Такива са плановете ни”, каза той в 
рамките на събитие, посветено на „Върджин 
галактик”, в Националния музей на въздухопла-
ването и космическите полети във Вашингтон.

„Върджин галактик” и „Блу ориджин” са двете 
компании, които се съревновават помежду си да 
изпратят пътници отвъд границата между зем-
ната атмосфера и Космоса. Тези компании искат 
да предложат на стотици и дори хиляди пътници 
краткотрайни суборбитални полети.

Кенгуру похапна тоалетна 
хартия в тоалетна

Ричард Брансън се готви 
да полети в Космоса до 
юли

Истински побе-
дител, 100 кила 
триумфира 
на наградите 

359 Hip Hop Awards с 
шеста статуетка за най-
добър рапър на годината. 
Церемонията се проведе 
в сряда вечерта в хотел 
“Маринела” в София, а 
любимецът на малки и 
големи меломани отмъкна 
6-ата си награда с гръм и 
трясък.

Рапъри и фенове 
напълниха голямата зала, 
като много от тях останаха 
правостоящи, за да видят 
любимците си от хип-хоп 
бранша. Сред популяр-
ните лица от екрана с 
присъствие се отчетоха 
Ники Кънчев, Петя Дикова 
и Емо Каменов.

Официалното начало 
постави Део, който даде 
старт на церемонията, 
като представи 100 кила. 
Рапърът излезе на сцената 

с трима гайдари 
за изпълнение-
то на „100 гайди”.

Изпълнителят 
на „Няма такава 
жена“ прибра 
и статуетката 
за модна икона 
сред мъжете. 
Това е четвърта-
та поредна ста-
туетка за „Рапър 
на годината” за 
Килата, който 
само след месец 
идва на турне в 
САЩ.

„Чужди усмив-
ки“ на Тото H 
(Йонислав Йотов) и група-
та му с Лъчезар Евтимов 
„СкандаУ“ беше обявена за 
песен на годината. Скан-
даУните рими на изпълни-
телите на „Кокаина“ и „Без 
да пие“ пък им докараха 
приза за най-добра група. 
Сред R&B изпълнителите 
триумфираха Гери-Никол 

и Venzy, като яката дупара 
на родната сцена дефили-
ра на сцената в зала EFE 
и като моден идол сред 
жените. Ndoe и песента 
му „Ще дойдеш ли с мен“ 
пък се окичиха с приза за 
видеоклип на годината.

Другият голям побе-
дител освен 100 кила 

се оказа 17-годишната 
Гери-Никол, която през 
изминалата година при-
доби голяма популярност. 
Младата певица беше 
отличена в общо четири 
категории, като сред тях и 
най-престижната женска, 
а именно „R&B изпълни-
телка”.

Ветеринари в 
американския 
щат Монтана 
съживиха котка, 

донесена в клиниката ця-
лата покрита с лед и сняг.

Котката Флъфи не реа-
гирала, когато стопаните 
й я донесли в клиниката 
преди седмица. Термоме-
търът не отчел никаква 
температура.

Специалистите първо 
стоплили Флъфи с одеяла, 
прелели й интравенозно 
разтвори. Когато тя започ-
нала да ръмжи, разбрали, 
че ще се оправи.

Фълфи живее на от-
крито. Вероятно нещо я е 
уплашило и те се е свила 
навън, вместо да се скрие 
от студа в обичайните си 
убежища. 

Преди турнето в САЩ: 
100 кила триумфира пак 
като рапър № 1

Ветеринари съживиха 
замръзнала котка

Колекцията от 
произведения 
на изкуството 
на покойния 

певец Джордж Майкъл ще 
бъде предложена на търг 
на „Кристис” през март в 
Лондон.

Джордж Майкъл бе 
почитател на „младите 
британски творци” от 
80-те и 90-те години на ми-
налия век като Деймиън 
Хръст, Трейси Емин, Сара 
Лукас. Затова Крисчън 
Албу от „Кристис” нарече 
колекцията му „портрет на 
Великобритания от 90-те 
години на миналия век”. 
Певецът е личен приятел с 

повечето от тях.
Повече от 

200 творби ще 
бъдат предло-
жени за продан.

„Кристис” 
ще представи 
колекцията 
в Ню Йорк, 
Лос Андже-
лис, Хонконг 
и Шанхай 
преди търга в 
Лондон на 15 
март. Някои от 
произведени-
ята ще бъдат 
предложени 
за наддаване в 
интернет.

Арт колекция на Джордж 
Майкъл отива на търг
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„Една жена закърми ме със обич. 
Една жена живот за мен си дава. 
Една жена целува ме през сълзи и 
грешките за сетен път прощава. Една 

жена ме учи да съм смел. Една жена, щом падна, 
ме издига. Една жена от болката ми взема и ре-
дом с мен до щастие достига. Обичам те, мамо!“ 
Това написа Галин в Instagram. Попфолк певецът 
сподели, че е решил да зарадва своята майка с 
почивка в Мексико.

Изпълнителят сподели с феновете си, че е 
решил да се отблагодари на своята майка за гри-
жите през годините, като й подари една незабра-
вима почивка.

„Тараумара или Рарамури е племето, коренно 
население на Северна Америка, по-точно на 
Северозападно Мексико, чиито членове са про-
чути със способността си да бягат на свръхдълги 
разстояния“, написа Галин в социалните мрежи и 
качи няколко снимки, от които става ясно, че той 
също е заминал с майка си.

Доли Партън стана първата кънтри звез-
да, получила наградата за личност на 
годината на фондацията „Мюзикеърс” 
през 29-годишната й история.

Благотворителната фондация на американ-
ската Национална звукозаписна академия, която 
помага изпаднали в нужда музиканти, отдаде 
почит на професионалните постижения на Доли 
Партън и на филантропската й работа.

Гарт Брукс, Бранди Карлайл, Майли Сайръс, 
Шон Мендес, Кейси Мъсгрейвс, Уили Нелсън, 
Кейти Пери, Пинк, Крис Стейпълтън бяха сред 
изпълнителите на вечерта.

Доли Партън е печелила награда „Грами” осем 
пъти.

Сред най-известните й хитове са „9 to 5”, 
„Jolene”, „I will Always Love You”.

Галин зарадва майка си с 
почивка в Мексико

Кънтри звездата Доли 
Партън – Личност на 
годината

Филмът “Фа-
воритката” 
беше отличен 
със седем на-

гради БАФТА, но призът 

“Най-добър филм” отиде 
при “Рома” на Алфонсо 
Куарон.

Актрисите Оливиа 
Колман и Рейчъл Уайз 

взеха призове за играта 
си във филма на Йоргос 
Лантимос. “Фаворитката” 
беше наградена и в кате-
горията “Най-добър бри-

тански филм”, дизайн на 
продукцията, “Най-добър 
оригинален сценарии” и 
дизайн на костюми.

След поредната 
награда за Колман в 
категорията “Най-добра 
женска роля”, световни-
те букмейкъри залагат 
на нея за предстоящата 
церемония по раздаване 
на наградите “Оскар”.

Другият филмов фаво-
рит и за Оскарите “Рома” 
беше отличен в четири 
категории – “Най-до-
бър филм”, “Най-добра 
режисура”, “Най-добра 
кинематография и “Най-
добър чуждоезичен 
филм”.

Британският 
актьор Албърт 
Фини, номини-
ран пет пъти за 

награда „Оскар”, почина на 
82-годишна възраст след 
кратко боледуване.

Фини става световно-
известен през 1963 г. с 
главната роля във филма 
„Том Джоунс”. Тя му носи 
първата номинация за 
награда „Оскар”. Останалите 
са за „Убийство в Ориент 
експрес”, „Гардеробиерът”, 
„Под вулкана”, Ерин Броко-
вич”. Той се снима също в 
„007 координати: Скайфол”, 
„Ултиматумът на Борн” и „На-
следството на Борн”, „Добра 
година”. Изявява се също 

като режисьор и продуцент.
Макар и рядко да говори 

за себе си, Фини казва през 
2012 г., че се лекува от пет 

години от рак на бъбре-
ците. 

Почти година 
след тежката 
катастрофа, 
която претър-

пя заедно с приятелката 
си Дивна, Кристин Илиева 
продължава да се лекува. 
Красавицата обяви в 
социалните мрежи, че за 
да се възстанови, трябва 
да премине още няколко 
скъпоструващи операции, 
за които няма необходи-
мите средства.

„Отново имам нужда от 
вашата помощ и подкрепа. 
Мина почти година от този 
ужасен ден и възстано-
вяването ми все още не 
е пълно. За жалост няма 
и да е другия месец или 
три. Ще трябва още да 
се боря, да ми помагате, 
защото без подкрепата на 

семейството и приятелите 
си и вие всички, аз нямаше 
да съм тук. Нямаше да 
мога да се радвам, да се 
наслаждавам на храната, 

да обичам, да мога да из-
ляза с приятели, да отида 
на кино и да се забавля-
вам“, написа моделът във 
Facebook.

До момента Илиева 
претърпя няколко опе-
рации в турска клиника, 
благодарение на които 
вече ходи. 

„Фаворитката“ и „Рома“ 
обраха наградите БАФТА

Почина актьорът 
Албърт Фини

Моделката Кристи Илиева 
търси средства за операция
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Бившият футболист Джейми Реднап 
стана повод за нови коментари около 
връзката между певицата Никол 
Шерцингер и най-добрия български 

тенисист Григор Димитров.
Темата излезе на дневен ред заради инфор-

мация в Daily Mail, че Шерцингер е отхвърлила 
покана за среща от Реднап, който е решил да 
опита късмета си, заради ширещите се слухове 
за раздяла между певицата и Димитров.

Никол Шерцингер отвърнала на интереса на 
45-годишния бивш футболист с думите, че „мо-
ментът не е подходящ” за нея.

Източник на друга английска медия The Sun 
твърди, че Джейми харесва Никол отдавна, но 
не би предприел нищо, докато тя е във връзка с 
Григор.

„След раздялата, той е демонстрирал инте-
реса си да излязат на среща, но за нея времето 
не било подходящо. Биха били чудесна двойка, 
но кой знае, може да се случи в бъдеще”, пише 
вестникът.

На Острова: Гришо и 
Никол са разделени

Херцогът на 
Единбург 
доброволно 
се e отказал от 

шофьорската си книж-
ка. Това решение идва, 
след като 97-годишният 
принц Филип се извини 
за автомобилна катастро-
фа близо до имението 
Сандрингам в Норфолк, 
където той се преобърна 
с автомобила си след 
сблъсък с друга кола.

Междувременно стана 
ясно, че съпругът на 
кралица Елизабет II е бил 
заснет да шофира и без 
предпазен колан.

Херцогът написа писмо 

до жената, пострадала 
при катастрофата. В 
другата кола са пътували 
трима души, включител-
но деветмесечно мом-

ченце, майка му, която 
шофирала, и Ема Феъру-
едър, която е със счупена 
китка.

В писмото до г-жа 

Феъруедър херцогът 
изказва своето дълбо-
ко съжаление за това 
„стресиращо преживя-
ване“.

Джъстин Бийбър 
и Хейли Болду-
ин блеснаха на 
новата корица 

на Vogue с интересни при-

знания. Звездите коменти-
раха бързата си сватба и 
въздържанието си от секс 
преди нея пред обектива 
на Ани Лейбовиц. Двамата 

признаха, че бракът „винаги 
ще бъде труден“ и че не е 
точно „магическа фантазия“.

В първото си интервю 
за последните две годи-

ни Бийбър сподели, че 
религиозните му виждания 
го накарали да се въздър-
жа от секс с половинката 
си преди брака, тъй като 
преди Хейли имал проблем 
с интимността.

„Бог не ни кара да се 
въздържаме, за да налага 
някакви правила и да ни 
ограничава. По-скоро иска 
да ни предпази от нара-
няване и болка. Мисля, 
че сексът може да донесе 
много болка. Понякога 
хората правят секс, защото 
не се чувстват достатъчно 
добре. Защото имат ниска 
самооценка. Жените го 
правят често, някои мъже 
също“, коментира певецът.

Принц Филип се отказа от 
шофьорската си книжка

Джъстин Бийбър избързал 
със сватбата заради 
секса

Режисьор-
ът Уди 
Алън 
съди 

Amazon за раз-
трогване на дого-
вор. Алън обви-
нява компанията, 
че е сложила край 
на съвместния 
им ангажимент 
заради обвинения 
в миналото за 
сексуални посе-
гателства срещу 
режисьора.

В иска се твър-
ди, че Amazon 
се опитал да 
прекрати догово-
ра между двете 

страни и е отказал 
да изплати на 
режисьора девет 
милиона долара, 
които похарчил 
за най-новия си 
филм „Един дъж-
довен ден в Ню 
Йорк”.

Алън също така 
обвинява Amazon, 
че не са осигу-
рили разпрос-
транението на 
филма въпреки 
ангажиментите по 
договора. Зара-
ди това той иска 
компенсация в 
размер на 68 млн. 
долара.

Уди Алън съди Amazon за 68 
милиона долара

Владимир Ампов-Графа е на почивка със 
семейството в чужбина. Певецът остави 
за малко ангажиментите си в София и 
замина за Йордания.

„Отново на път...“, написа в началото на ми-
налата седмицата изпълнителят и се похвали с 
първите снимки от град Петра.

От кадрите се вижда, че Ампов е заминал 
заедно със съпругата си Мария и двете им деца – 
Крис и Никол.

Преди певецът и музикален продуцент показа 
снимки от разходката си в пустинята Вади Рум, 
известна със своите червени скали.a

Графа на семейна почивка 
в Йордания
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Бен Афлек се чувства отлично, след като 
излезе от клиниката по рехабилитация. 
Шест месеца след като скъса с Линдзи 
Шукъс, той бе забелязан да се разхожда 

с нея.
Актьорът явно е решил да потърси старата си 

позната и да си поговорят. Според информация 
на списание „People“ двамата са само приятели и 
по поведението им личи, че се разбират отлично.

В момента Афлек се е фокусирал върху се-
мейството и не желае да започва нова връзка 
толкова рано след развода и лечението заради 
проблемите с алкохола. „Битката със зависи-
мостта за мен е дълга и трудна. Тя е постоянна и 
изисква пълно отдаване“, сподели по-рано той.

Кание Уест подари на съпругата си Ким 
Кардашян апартамент на стойност 14 
млн. долара за Коледа. Семейството 
обаче май не е доволно от покупката 

си и имотът отново е на пазара.
Жилището е било изненада за риалити звез-

дата, но тя била възмутена от цената, макар 
да се намира в тузарски квартал в Маями и го 
накарала да го пусне в продажба. Кание щял 
да опита да се измъкне от договора за покупка 
с аргумента, че мястото ги правело мишена на 
папараците.

Запознати със ситуацията обаче твърдят, че 
това е напълно неоснователно, тъй като при 

преговорите за 
имота той е зна-
ел, че е следван 
от папараци и 
че местона-
хождението на 
бъдещия му дом 
вече е публична 
тайна.

Бен Афлек и Линдзи 
Шукъс отново заедно?

Кание продаде 
апартамента, който 
подари на Ким

Меган Мар-
къл ще 
роди през 
април. Това 

съобщават британски 
медии, позовавайки се 
на източници, близки 
до болница „Сент Мери“. 
Ръководството на част-
ното лечебно заведение 
е дало разпореждания 
рано-рано, за да може 
всичко да е изрядно.

По информация на „The 
Telegraph“ на работещи-
те медицински специа-
листи в болницата е 
забранено да си вземат 
отпуск или почивка през 
въпросния месец, за 
да може да са на раз-

положение за появата 
на най-новия член на 
британското кралско 
семейство.

По-рано бе съобщено, 
че херцогинята на Съ-
секс предпочита да роди 
в домашна обстановка 

под наставленията на 
дула. След това се появи-
ха слухове, че детето ще 
се появи под хипноза.

Робърт де Ниро 
получи нервна 
криза пред съда 
в Манхатън, 

където часове наред 
дискутираше развода си с 
Грейс Хайтауър, за която 
бе женен 20 години.

Звездата от „Запознай 
се с нашите“ започнал 
да крещи в несвяст на 
шофьора си, излизайки от 
съда. „Не си отпред! Не си 
там, където ни остави“, ви-
кал в слушалката актьорът.

Шофьорът видимо оп-
итал да оправдае липсата 
си, но Де Ниро не искал и 
да чуе и продължил да му 
крещи изнервен.

Адвокатът на звездата 
накрая го дръпнал обра-

тно в съда, за да намали 
щетите от сцената.

Носителят на „Оскар“ 

и съвсем отскоро бивша-
та му половинка водят 
оспорван развод, в който 

не могат да се разберат за 
попечителството на 7-го-
дишната им дъщеря.

Ако имаш баща 
футболист, няма 
как да не се 
запалиш по фут-

бола. След като Кристиано 
Роналдо-младши тръгна по 
стъпките на баща си, дойде 
ред и на по-малкото му 
братче.

Клип на Джорджина 
Родригес в Instagram 
показва как футболистът на 
„Ювентус“ подава топката 
на 20-месечния Матео, а 
той му я връща с ритник.

Роналдо е седнал на 
земята в детската и е 
разтворил краката, които 
използва за врата. След 
като детенцето вкарва 
топката, той го поздравява 
с думата „гооол“.

Роналдо има общо 4 

деца – Кристиано-младши, 
Матео и сестричката му 
близначка Ева. И трите са 
родени от сурогатна майка. 
Четвъртото – Ала Марти-

на, му роди Джорджина 
Родригес.

В момента Роналдо жи-
вее заедно с приятелката 
си, която се грижи за всич-

ките малчугани. Няколко 
месеца след раждането на 
момиченцето тя сподели, 
че то е заздравило връзката 
им.

Меган ще роди през април, 
подготовката започна

Робърт де Ниро в нервна 
криза насред Манхатън

Роналдо вече учи сина си да 
рита

„Италианско слънце“ – това написа 
Кали в Instagram, където качи 
снимки от почивката си в Италия. 
Певицата е за няколко дни в Рим, 

където се радва на хубавото време.
„Прекрасна си, всички пътища водят към Рим!“, 

поздрави я нейна почитателка.
От кадрите се вижда, че фолкфурията се е 

разходила из най-известните забележителности 
на космополитния град.

В края на миналата година певицата призна, 
че се е разделила с бащата на третото й дете. 
Наскоро стана ясно, че тя има ново гадже, но за 
момента Кали все още не е потвърдила инфор-
мацията, че отново е обвързана.

Кали се радва на 
слънцето на Италия
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„Майчице, велики Боже, 
що за съдба е това – аз 
съм най-нещастното 
същество на Земята!” 

- пише руската императрица Елизавета 
Алексеевна на майка си в Баден след 
смъртта на съпруга й Александър Пър-
ви, с когото отново била започнала да се 
сближава след години на отчуждение. 
Елисавета е напълно отчаяна от тази 
неочаквана смърт - още една, която е 
трябвало да преживее.

Елизавета Алексеевна е родена на 24 
януари 1779 година като Луиза Мария 
Августа фон Баден. Тя е дъщеря на принц 
Карл Лудвиг фон Баден и Амалия фон 
Хесен-Дармщат. Луиза се привързва сил-
но към майка си, с която запазва близки 
отношения чак до смъртта си. Вече като 
императрица и съпруга на Александър 
Първи тя изпраща от Русия на майка 
си около 15 хиляди писма, които са и 
основният източник на информация 
за нейния живот. Личните й дневници 
обаче са унищожени след смъртта й от 
цар Николай Първи и неговата майка, 
императрицата вдовица Мария Фьодо-
ровна, защото били компрометиращи.

Животът на Луиза се променя, когато 
тя е на 13 години. По онова време руска-
та императрица Екатерина Велика търси 
съпруга за любимия си внук Александър 
и в крайна сметка изборът й пада върху 
младата баденска принцеса. Екатерина 
Велика е впечатлена от Луиза, намирай-

ки я за красива, очарователна и мила. 
Луиза говори блестящ френски език, 
изучава география, история и филосо-
фия.

Разкош и интриги
Принцесата научава руски език, 

приема православието, променя името 
си от Луиза Мария Августа на Елизавета 
Алексеевна. Тя е само на 14 г., когато ста-
ва съпруга на руския престолонаслед-
ник, не е свикнала с разкоша в руския 

императорски двор, нито е подготвена 
за интригите, които я отвращават. Към 
носталгията по родния дом и близки-
те, която я измъчва, се добавя лошото 
отношение към нея от страна на Павел, 
син на Екатерина и бъдещ император 
Павел Първи, и неговата съпруга Мария 
Фьодоровна. Елизавета пише на майка 
си, че единственият човек, който я прави 
щастлива, е съпругът й Александър. Ско-
ро обаче Александър започва да флир-
тува с придворните дами и отношенията 
им охладняват. В крайна сметка той се 
увлича по полската аристократка Мария 
Наришкина и техният любовен романс 
продължава близо 20 години.

В двора започват да се носят упорито 
слухове за връзка на Елизавета с Адам 
Чарторийски, приятел на Александър 
и бъдещ външен министър на руската 
империя. Говори се, че 19-годишната им-
ператрица е забременяла от него и през 
май 1799 година е родила дъщеря, която 

тогавашният престолонаследник Алек-
сандър припознава за своя. Интригант-
ката Мария Фьодоровна обаче нашепва 
на съпруга си Павел Първи, че детето е 
необичайно тъмнокожо – за разлика от 
родителите си. След това Адам Чарто-
рийски трябвало незабавно да напусне 
Санкт Петербург.

Елизавета обожава дъщеря си, но 
нейното щастие продължило само малко 
повече от година: детето умира, а Елиза-
вета преживява смъртта на дъщеря си 

много тежко. Това е първата смърт на неин 
близък и любим човек, но не и последната.

След като Павел е убит от заговорни-
ци на 12 март 1801 година и Александър 
се възкачва на престола, животът на Ели-
завета става малко по-лек. След дългите 
години на раздяла в Санкт Петербург 
пристигат на гости родителите й, сестри-
те й и брат й. Изглежда, че Елизавета не 
е страдала от факта, че ролята на “първа 
дама” не играе тя, а императрицата вдо-
вица Мария Фьодоровна.

Още преди Отечествената война през 
1812 година Елизавета преживява две 
страшни трагедии. През 1803 година 
Александър Първи влиза в действащата 
армия, оставяйки жена си в Санкт Пе-
тербург, където неговата метреса Мария 
Наришкина очаква дете. По същото 
време Елизавета 

започва бурна връзка
с блестящия щабен офицер Алексей 

Охотников.
Елизавета отново забременява – по 

всяка вероятност от Охотников. Месец 
преди раждането на детето обаче той 
е смъртоносно ранен на излизане от 
сградата на театъра. 

Раждането на дъщеря й я връща към 
живота. Момичето обаче се разболява 
и умира след година и половина. Тази 
трета загуба на близък човек вкарва 
Елизавета в тежка депресия.

Колкото и да е парадоксално, в това 

тежко време я подкрепя Александър. Тя 
обаче също е опора за мъжа си, когото 
остро осъждат за сключения мир с Напо-
леон. Трябва да се отбележи и благород-
ството на императора, който никога на 
дава и най-малкия повод за съмнение, 
че е баща на двете починали дъщери. 

Елизавета Алексеевна умира на 4 май 
1826 година – малко след смъртта на 
мъжа си. Тя не успява да преживее и тази 
четвърта смърт. Още повече че през по-
следните години, преди  той да почине в 
Таганрог, семейният им живот значител-
но се подобрява, след като Александър 
прекратява връзката си с Наришкина. 

Александър Първи умира в ръцете на 
Елизавета, която в края на април замина-
ва за Санкт Петербург. Мария Фьодоров-
на отива да я посрещне, чака я в Калуга, 
но Елизавета умира по пътя – още един 
аргумент за онези, които виждат в цар-
ската свекърва най-лошата поличба за 
Елизавета...

Преследвала любовта, 
преследвана от смъртта
Императрица Елизавета цял живот търси обич, но преживява трагедии
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