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ОТ РЕДАКТОРА

В събота бях в един магазин. Разхождайки се 

между рафтовете, говорих по телефона на българ-

ски език с другия издател на BG VOICE Ники Кръстев. 

Когато затворих, чух мъжки глас да казва: “Another 

reason to build a wall.” („Още една причина да по-

строим стена.“) Отидох в посоката, откъдето идваше 

гласът. На пода седеше един мъж, бял, на около 60 

години, или служител в магазина, или строителен 

работник. Задържах се до него около минута, той не 

повдигна поглед от това, което ровеше по рафта.

За 15-ина години в САЩ за втори път ми се случва 

да усетя така изразена дискриминация и расизъм 

– само защото мога да говоря на няколко езика. 

Предния път беше в един ресторант в Джорджия и 

тогава клиентът беше изгонен. Сега обаче бях шо-

киран и изненадан от собствената си реакция. Или 

липсата на такава. Дали да подходя агресивно, дали, 

ако е наистина служител, да се оплача в магазина, 

дали да го попитам какво го е накарало да каже тези 

думи. Но си тръгнах, поразен от случката – през 

2019 година, в Чикаго, където повече от половината 

население са или имигранти, или с такъв корен, 

някой се чувства абсолютно комфортно да изрече 

такова нещо на глас. 

Расизмът и дискриминацията са съществували 

и вероятно още много дълго време ще са част от 

всяко едно общество. Но доскоро тези хора тук не 

се чувстваха така окрилени да показват публично 

тези тъмни черти от характера си. Те бяха натикани 

в тъмния ъгъл на обществото, по-рядко излизаха 

на повърхността и бяха притеснени от ответната 

реакция, ако изложат на показ расизма и дискрими-

нацията си.

Но откакто Доналд Тръмп стартира своята 

кампания с лъжи за имигрантите от Мексико, като 

ги нарече убийци, изнасилвачи и наркодилъри, 

тези потиснати низки страсти у обществото бяха 

отприщени. 

След като вече в ролята на президент обясни, 

че и от двете страни на конфликта в Шарлотсвил, 

Вирджиния, има виновни, криворазбраният на-

ционализъм беше официализиран от трибуната на 

най-важния пост в държавата.

Вероятно има стотици други примери на изказ-

вания и туитове на този президент, които възбуждат 

базата му чрез пряко или завоалирано изказване 

на расизъм, подбуждане на омраза към имигран-

тите – легални или не, без значение. Такава беше и 

пресконференцията, на която обяви, че въвежда 

извънредно положение заради въображаемата му 

криза по границата с Мексико. Фактите обаче нямат 

нищо общо с твърденията на Тръмп – арестите на 

незаконно пресичащи границата са най-ниските 

от  две десетилетия насам, а броят на хората без 

статут в САЩ е най-нисък от 2004 г.  Статистиките на 

неговата администрация сочат още, че имигрантите 

извършват по-малко престъпления от родените в 

САЩ.

Други данни от граничната полиция сочат, че 

основният приток на наркотици не става през 

отворената част на границата, а през контролните 

пунктове и чрез тайни тунели – както разбрахме и 

от току-що приключилото дело срещу мексиканския 

наркобарон Ел Чапо. Изводът е, че стена не е нужна 

и има много по-добри начини да бъдат похарчени 

тези пари, за да се осигури сигурността по южната 

граница.

Президентът обаче гневно жестикулираше и се 

пенеше на всеки опит на репортерите да му посочат 

тези данни. Вместо това той прибягна до типичния 

си отговор, че гледа “много данни”, “по-добри данни 

от вашите”, а всички знаем, че такива няма, Тръмп 

просто лъже, за да оправдае ината си. Но това ра-

боти добре за тази малка част от обществото, която 

още продължава да подкрепя този президент и той 

вижда единствения вариант за победа през 2020-а, 

като продължава да гали тези срамни разбирания и 

предразсъдъци на твърдата си база. 

Още първия път, когато отидох на предизборен 

митинг на Тръмп по време на кампанията, си дадох 

сметка, че не е толкова притеснително той да стане 

президент – беше ясно, че е тъп, некомпетентен 

и лош мениджър и вероятно няма да успее да 

постигне повечето си налудничави идеи (и засега 

точно така се получава). Но опасността, която 

вероятно ще надживее не просто мандата му, а и 

самия него, е влиянието върху поддръжниците 

му и това отприщване на опасните настроения на 

омраза, разделение и дискриминация у американ-

ското общество, която той използва за собствена 

политическа изгода. Дано да греша.

Успешна седмица,

Ясен 

yasen@bg-voice.com
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Н
ово масово убийство ужаси 

Нови Искър. Четири трупа 

бяха открити в дома на ци-

вилен служител във военно 

поделение. Според разследващите уби-

ецът е 25-годишният син на семейството, 

а жертвите са родителите му, баба му и 

брат му. 

От МВР твърдят, че младият мъж е убил 

цялото си семейството с брадва. Жертви-

те са открити с множество наранявания 

по главите и телата, увити в одеяла. 

25-годишният мъж е задържан на 

място от полицията в изключително 

неадекватно състояние, затова разслед-

ващите не могат да извършат продук-

тивни разпити с него, за да възстановят 

случилото се.

Появи се информация, че той е военен, 

но малко по-късно тя бе отхвърлена. 

Стана ясно обаче, че бащата на младия 

мъж е бил цивилен служител на военно 

поделение.

Все още не е ясен мотивът на престъ-

плението. Но през последните месеци 

мъжът е имал сериозни проблеми, за кои-

то не се съобщава точно какви са. Според 

съседите той имал 

психично заболяване
Убитото семейство в Нови Искър не 

било общително, живеели скромно и 

затворено, разказаха още хората от 

Нови Искър. 

Момчето никога не излизало само от 

дома си, винаги било придружавано от 

баба си или майка си.

За случилото се разбра, след като от 

Военна полиция пристигнали на място, 

за да търсят бащата в семейството, който 

работел във военно поделение. След като 

мъжът не отишъл на работа тази сутрин, 

на място е изпратен екип, за да провери. 

Така става ясно, че в къщата има четири 

трупа.

В началото на януари 2018 г. Нови 

Искър беше разтърсен отново, тогава 

от шесторно убийство. Бяха застреляни 

баща, син, доведена дъщеря, прияте-

лят й и баба й с по няколко куршума. В 

кладенец на километри от къщата беше 

открита застреляна и майката. Заподо-

зрян беше Росен Ангелов – 56-годишен, 

рецидивист, с присъди за блудство с 

малолетна и кражби. Той беше издирван 

в продължение на четири дни, след 

което беше намерен мъртъв с куршум в 

главата.

Н
есебърският наркобос 

Димитър Желязков, по-

известен като Митьо Очите, 

вече е в български арест. 

Той бе екстрадиран в края на миналата 

седмица от Турция, където бе аресту-

ван преди шест месеца. 

През уикенда Спецсъдът го остави в 

ареста с най-тежката мярка за неот-

клонение „задържане под стража“. Той 

е обвинен като тартор на банда за ре-

кет и палежи и бе задържан в Истанбул 

през август по искане на българските 

власти.

В събота в спецсъда бе извикан екип 

на Спешна помощ, тъй като защитни-

кът Илиян Василев обяви, че клиентът 

му кърви. Тежките рани на несебър-

ския бос са от стрелбата в заведението 

„4you” в Слънчев бряг през юни 2016 

г., когато Очите бе гръмнат в пикочния 

мехур. Той изкара продължително ле-

чение, като е минал и на ТЕЛК комисия, 

чието заключение е, че е инвалид с 

96% нетрудоспособност.

До ареста си през август Желязков 

се водеше на работа в охранителната 

фирма „Аркус“. Пред спецсъда в събота 

той обясни, че са го уволнили. „Сега са 

ме уволнили вече, така разбрах”, каза 

той.

В съдебната зала стана ясно, че 

Очите е бил ужасен от турския арест. 

„Там беше ужас! Бяхме 54 души в 24 

легла, на земята спяхме“, оплака се той. 

Желязков обясни, че срещу него е има-

ло конспиративна комбинация така че 

да бъде арестуван в Турция. Той беше 

категоричен, че изобщо не е и мислел 

да се укрива. Просто трябвало да бъде 

в Турция за преглед във връзка с лече-

нието му след стрелбата по него през 

2016 г. „Просто трябваше да ми пуснат 

призовка“, обясни Митьо Очите.

Междувременно анонимни свидете-

ли по делото срещу несебърския бос 

разказаха, че бандата му плащала по  

15 000 лева за палежи.

„Никой не може да развива собст-

вен бизнес, без Митьо Очите да 

разреши това“, твърди един от 12-те 

свидетели. 

Митьо Очите вече в България – уволнен, ужасен и болен

Пак масово убийство в Нови Пак масово убийство в Нови 
Искър: 4 трупа в дома на воененИскър: 4 трупа в дома на военен
Според разследващите 25-годишен 
е избил семейството си



19-21 февруари 2019 5

В
ицепрезидентът на САЩ 

Майкъл Пенс планира да 

посети България до края 

на годината. Това стана 

ясно след негова среща 

с българския преми-

ер Бойко Борисов в Мюнхен, където 

двамата участваха в Международната 

конференция по сигурността. 

След срещата Борисов съобщи, че 

Пенс е благодарил на България за 

това, че е изключителен партньор. 

“Поръча на неговия екип – изрично два 

пъти – до края на годината да дойде в 

България и заедно да отидем и посетим 

някои от базите, 

в които има 

американски 

войници”, каза 

още български-

ят премиер.

“Говорихме 

си много за 

международни-

те отношения. 

За Венецуела, 

за региона, за 

успешното ни 

европредсе-

дателство. За 

F-16 единстве-

ното, което си 

говорихме, е, 

че неговият син 

е летял на F-35, 

това ми каза. На 

темата за F-16 

ще преговаряме 

официално, 

имаме мандат 

от парламента”, допълни още Борисов.

“По никакъв начин не сме говорили 

нито срещу Русия, нито срещу която 

и да е друга държава. Говорихме за 

търговските отношения, двойно по-

големи са американските инвестиции 

в България, прекрасно работят всички 

наши структури. 

Искаше да изрази 
уважението си

и одобрението за всичко, което нашата 

страна прави на всички нива”, разказа 

Борисов.

Пенс благодарил за работата на спе-

циалните служби, които работят “пре-

красно” със САЩ, разказа премиерът.

Срещата идва броени дни след като 

по сигнал на американските служби в 

българска банка бяха засечени се-

риозни парични суми от Венецуела. 

„За американското правителство е от 

жизненоважна необходимост да спре 

нелегалния трансфер на средства и 

фондове от Венецуела и да не позволи 

богатството на венецуелския народ да 

бъде откраднато“, заяви тогава посла-

ник Рубин.

Б
ританският премиер 

Тереза Мей разговаря 

по телефона с Бойко 

Борисов по нейно ис-

кане. Правителствената 

пресслужба съобщи, че 

тя е помолила българския министър-

председател за подкрепа за пости-

гане на повече гъвкавост от страна 

на всички в Европейския съюз при 

договарянето на въпроса с границата 

между Северна Ирландия и Република 

Ирландия и постигането на споразуме-

ние за „Брекзит“ до 29 март.

Борисов казал, че при разрешаването 

на този въпрос е важно недопускане на 

напрежение и нарушаване на мира.

По време на разговора британският 

премиер благодарила на българския си 

колега за 

навременното сезиране
на британските власти по случая “Ге-

брев” и за включването на британски 

екип при разследването. През седми-

цата по повод коментари по темата 

Борисов обяви, че когато той е получил 

сигнал за опита за отравяне на Гебрев, е 

съобщил на партньорските служби.

През миналата седмица Борисов 

разговаря и с британския посланик в 

София Ема Хопкинс, която настоя за сре-

ща в Министерския съвет. Поводът беше 

информацията, че руски агент, подозиран 

за връзка с отравянето на бившия руски 

шпионин Сергей Скрипал в Лондон, е бил 

два пъти в България през 2015 година. А 

също и че посещенията му са съвпаднали 

с опита за отравяне на българския оръ-

жеен търговец Емилиян Гебрев.

Мей звъни на Борисов за Мей звъни на Борисов за 
„Гебрев“ и Ирландия„Гебрев“ и Ирландия

Майкъл Пенс планира визита Майкъл Пенс планира визита 
в US базите в Българияв US базите в България

Вицепрезидентът на САЩ прати по Борисов 
благодарности на службите
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У
правляващи и опозиция 

ускориха предизбор-

ното разиграване три 

месеца преди изборите 

за Европейски парла-

мент. На среднощно 

заседание през миналата седмица 

мнозинството на ГЕРБ прие промени 

в Изборния кодекс, които ядосаха 

опозицията и президента. Заради тях 

Радев заплаши с вето, а БСП обяви, че 

напуска парламента до отмяната им. 

Ден по-късно от ГЕРБ дадоха на заден 

ход и на извънредно заседание на 

ръководството си, свикано от лидера 

Борисов, решиха да отменят проме-

ните.

Спорни се оказаха най-вече тексто-

вете, свързани с възможността за пре-

ференция. С измененията, гласувани 

от ГЕРБ с подкрепата на ДПС, се вдигна 

летвата за разместване на кандидатите 

в листата и така направи преферен-

цията неработеща. Управляващите 

отказаха на БСП и изборите през май 

да бъдат организирани от нов състав 

на Централната избирателна комисия, 

чийто мандат изтича през март.

След няколко часа и намесата на Бо-

рисов обаче ГЕРБ обърнаха позицията 

си на 180 градуса.

“ГЕРБ ще възстанови по подходящия 

начин т.нар. преференциално гласува-

не, защото сме единствената полити-

ческа сила в България, която се вслуша 

в гласа на 2.5 млн. избиратели”, обяви 

депутатът от партията Георги Марков. 

Той обясни, че ще бъде отменена и 

поправката, въвеждаща 

машинно гласуване
във всички секции след евроизборите. 

“Вървим към Европа, не може да 

вървим към еврото, а да въвеждаме 

машинно гласуване, каквото няма 

никакво в Европа. А държавният глава 

каза, че ако няма машинно гласуване, 

щял да бъде опорочен вотът”, каза 

Марков. 

Заседанието на партийното ръко-

водство се състоя в отсъствието на 

председателя на парламентарната 

група на ГЕРБ Цветан Цветанов, който 

ръководеше гласуването в парламента, 

но бе в Косово. Бойко Борисов обясни 

приемането на текстовете, с които 

бяха повишени праговете за зачитане 

на преференциите, с необходимост-

та да се осигури подкрепа на ДПС за 

работа на парламента при липсата на 

достатъчно гласове от коалиционния 

партньор в управляващата коалиция – 

“Обединени патриоти”. 

БСП обаче не се трогнаха от жеста на 

Борисов и потвърдиха намерението си 

да не влизат в парламента. Тяхна цел 

номер едно след уреждане на пробле-

ма с преференциите се оказа машин-

ното гласуване. Лидерката Корнелия 

Нинова настоя то да бъде въведено 

във всички секции още за изборите 

през май и обясни, че противното ще 

значи, че ГЕРБ искат да фалшифицират 

изборите.

ГЕРБ се отказаха от промени в преференциите и машинно гласуване

(Пред)изборни игри: (Пред)изборни игри: 
БСП напускат парламентаБСП напускат парламента





BG ТЕЛЕГРАФ
Един убит след масово сбиване в 
Кюстендил

Е
дин човек бе убит, а петима ранени 

след сбиване между две компании 

в центъра на Кюстендил. Двама от 

пострадалите са в тежко състояние. 

Убийството е било извършено с нож, а уби-

тият е случаен минувач, решил да разтърве 

биещите си. 

За убийството бе издирван 19-годишен от 

ромската махала, който сам се предаде в полицията.

От прокуратурата обявиха, че употребата на алкохол, а не етническо напре-

жение е причината за сбиването. 

Арестуваха лекари заради подкупи 
срещу ТЕЛК

Л
екари във Варна са арестувани зара-

ди злоупотреби при издаване на ТЕЛК 

решения с невярно съдържание, с 

които са ощетили държавния бюджет. 

Разследването срещу медиците е по 

подозрения, че са прибирали подкупи, за да 

издават фалшиви ТЕЛК решения за инвалид-

ни пенсии. При претърсване на домовете 

им са били намерели стотици хиляди евро, 

които могат да стигнат и до един милион, предположиха разследващи.

Според запознати поне петима лекари са обвинени за злоупотреби.

Товарен влак с пропан-бутан 
дерайлира в Пловдив

Т
оварен влак с вагони с пропан-

бутан излезе от релсите на гара 

Пловдив. Преобърнаха се три 

вагона и два локомотива.

Няма пострадали, нито изтичане на газ. 

От фирмата собственик на влака обвини-

ха за инцидента състоянието на гарата. 

Прокуратурата започна разследване.

Композицията е на фирма “Булмаркет” 

– собственик и на влака, който катастро-

фира в Хитрино преди 2 години.

Нови случаи на морбили, болните 
вече са 24

Н
ови случаи на морбили регистри-

рат здравните власти в България. 

Броят им вече е 24. Последните 

данни са от РЗИ-Благоевград за 3 

случая при деца на възраст 1 г., 2 г. и 3 г.

Два от случаите са от Разлог, а третият – от 

Добринище. Всички заболели са осъществи-

ли контакт с болен от морбили.

Пет деца има настанени в болница „Св. 

Анна” в София. Децата не са имунизирани срещу заболяването поради ненавър-

шена възраст или отказ на родителите.

4-метрови преспи разчистват 
при Троян–Кърнаре

С
илен вятър и обилни снегова-

лежи доведоха до натрупва-

нето на 3-4-метрови преспи 

по пътя Троян–Кърнаре. 

Разчистването на пътното платно от ог-

ромните снегонавявания се извършва 

от специализирани машини – роторен 

снегорин, грейдери, багери и др.

Очаква се движението да бъде въз-

становено поетапно в зависимост от метеорологичните условия. През зимните 

месеци трафикът през най-високия старопланински проход беше ограничен.
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ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Антиваксърите виновни за Антиваксърите виновни за 
нова епидемия от болести нова епидемия от болести 
като дребна шаркакато дребна шарка

Е
пидемията от дребна 

шарка, или т.нар. measles, 

на няколко места в стра-

ната отново възпламени 

дебатите „за” и „против” 

ваксините. В Кларк каунти, 

щата Вашингтон, случаите на заразени  

вече са поне 61 (и 1 случай в съседния 

окръг Кинг), а потенциалните – най-

малко 20.

54 от заразените не са били ваксини-

рани против заразата, а в два от случа-

ите заразените са деца, получили само 

половината от ваксината MMR, която 

комбинира защита срещу морбили, 

рубеола, варицела и заушка. 

Към тези заболели добавете и 187 

потвърдени случая на дребна шарка в 

Ню Йорк, по-голямата част от които в 

окръг Рокуел, където също има голям 

брой неваксинирани деца.

Пик на заразата с дребна шарка има и 

в щатите Джорджия, Хаваи и Орегон. В 

средата на февруари беше регистриран 

и първият случай на заразен с дребна 

шарка в Кентъки – неваксинирано 

дете, пътувало в чужбина. Случаите на 

дребна шарка в Хаваи също са пренесе-

ни от двама неваксинирани посетители, 

които били на ваканция в Биг Айлънд. 

Същите два случая са свързани и с 

епидемията в Кларк каунти. Специали-

сти предупреждават, че става дума за 

изключително леснопреносима зараза. 

„Много е заразно. Може да се зарази-

те при влизане в стая, която някой с 

дребна шарка е напуснал преди 2 часа”, 

казва д-р Антъни Фоци от Националния 

здравен институт на САЩ.

Най-застрашени са малките бебета, 

които не могат да получат ваксината 

заради крехката си възраст. При тях 

заразата с морбили може да бъде с 

фатален край. 

Специалистите отдават епидемията 

от дребна шарка на няколко места 

в страната на концентрацията на 

неваксинирани в определени райони, 

като например в руската общност във 

Вашингтон и православните евреи в 

Ню Йорк. Въпреки че от юли 2018 г. 

ваксинациите са задължителни във 

всички 50 щата на САЩ, във всеки един 

от тях може да бъдеш извинен по меди-

цински причини, а в много други и по 

религиозни причини или заради лични 

убеждения, което обезсмисля задължи-

телното правило. 

Здравните власти алармират, че от-

казването от ваксините поставя всички 

в риск. Според тях много родители взе-

мат решение да не ваксинират децата 

си заради 

невярна информация в 
интернет и социалните 

мрежи
„Родителите често могат да бъдат 

заблудени, че ваксините могат да при-

чинят вреда на децата им, вместо да ги 

защитават”, казва д-р Антъни Фоци. 

Притесненията на родителите са 

свързани с непотвърдени данни, че 

ваксините могат да доведат до заболя-

вания като Синдрома на Даун. Редица 

здравни експерти и институции обаче 

развенчават тези митове, а тяхното мне-

ние само разпалва спора между двата 

лагера на противници и защитници на 

ваксините.  

Въпреки легалната възможност да 

се откажат от задължителното вакси-

ниране много родители в страната 

Българите от двете страни на дебатите 
“за” и “против” ваксините

Щатите, в които може да избегнеш ваксина, се припокриват с щатите, където има бум на морбили
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продължават да протестират, за да 

защитят правото сами да избират как да 

постъпят със здравето на децата си. 

Миряна Сикъл от Денвър, която е 

майка на три деца и дъщеря на лекар, 

казва, че решението да не ги ваксинира 

не е било лесно. „Решението го взех, 

след като бях бременна с първото дете 

и разбрах за Синдрома на детската 

смъртност, което е често срещано 

явление през последните 20-30 години. 

Започнах да правя рисърч, за да видя 

каква е връзката с живота на едно ново-

родено дете и кое може да предизвика 

това”, казва Миряна Сикъл, която е 

дъщеря на доктори. 

Синдромът, за който Миряна говори 

обаче, няма никаква връзка с ваксини-

те, категорични са лекарите.

Миряна твърди, че тя направила про-

учване дали ваксините вредят на децата 

чрез медицинска литература, а не 

просто в интернет. Децата на българка-

та на 8, 6 и 4 годинки не са боледували 

сериозно въпреки липсата на ваксини. 

Миряна Сикъл казва, че много хора не я 

разбират и дори е получа-

вала обиди, граничещи със 

заплахи, когато е обсъждала 

решението си с други, пре-

димно майки в социалните 

мрежи. “Aз не съм против 

ваксините, аз съм против за-

дължителното ваксиниране, 

когато ни задължават. Смя-

там, че всички ние трябва да 

имаме избор за това какво 

слагаме в тялото си”, казва 

Миряна Сикъл. 

Но правото да не се вак-

синираш влияе както на теб, 

така и на околните, казват 

лекарите.

Евелина Петров от Чикаго, 

която има две дъщери, 

смята, че ваксините не са 

просто за собствена защита, 

а и за защита на хората 

около теб и на новородени-

те. „Аз съм от хората, които 

са алергични към яйца, и не мога да си 

позволя да се ваксинирам, но за сметка 

на това мога да ваксинирам децата си. 

Те ходят на детска градина, на пло-

щадката за игри или в библиотеката и 

постоянно имат контакт с други деца 

или хора. Ваксините са важни, за да 

защитиш хората, не само децата си, а и 

хората, които не могат да се ваксини-

рат”, казва Евелина Петров. Тя подобно 

на много родители също е имала диле-

ма дали да ваксинира дългоочакваното 

си първо дете. Когато е на 8 месеца, 

голямата дъщеря на Евелина Петров 

заболява от вирусна инфекция и това ги 

изпраща за 10 дни в болница. По-късно 

детето е ваксинирано, а когато се ражда 

и по-малкото им момиченце, майката 

не се поколебава също да я ваксинира. 

„Знам, че много се говори против вакси-

ните, има и много хора, които мислят, 

че има други варианти. Не че не съм 

чувала за етерични масла, не че не ги 

използвам, но фактът за мен е, че де-

цата трябва да се ваксинират навреме”, 

казва Евелина Петров. 

Епидемия в световни 
размери 

Завръщането на болести като дребна-

та шарка е тенденция в световен мащаб. 

Преди десетилетия морбилите са взе-

мали хиляди човешки животи годишно, 

а преди само 18 години, през 2000 г., 

болестта е напълно елиминирана в САЩ. 

Сега разпространението на подобни 

зарази се завръща.

Доклади на различни здравни органи-

зации по света показват, че в средата на 

февруари 2019 г. епидемията от дребна 

шарка се простира в 40 страни на земно-

то кълбо. От Световната здравна органи-

зация (WHO) издадоха предупреждение 

за „завръщането” на заразата, която 

може да отнеме човешки живот. „Имаме 

епидемия, която е голяма, продължи-

телна и растяща. Ние сме изложени на 

нея заради отказа от ваксини”, каза д-р 

Катрин О`Браян, директор на Центъра за 

имунизации към WHO. 

Зараза, която може да 
причини смърт

Само през 2018 г. в Европа 72 души 

починаха, а други 82 000 бяха заразени. 

Във Филипините са отразени 861 случая 

на заразени само през първите три сед-

мици на 2019 г.  В Мадагаскар – повече 

от 300 смъртни случая от дребна шарка 

от октомври насам, повечето от които 

на деца. Това е най-сериозната епиде-

мия от дребна шарка през този век.

Евелина Петров (вляво) и Миряна Сикъл ( вдясно) – две български майки на противоположно мнение относно ваксините

2
7 станаха регистрираните 

случаи на заразени с морбили в 

България. С вируса на дребната 

шарка са инфектирани 19-го-

дишна майка и 2-годишното й дете от 

столичния квартал „Христо Ботев”. От 

Благоевградската здравна инспекция 

информираха за три новодиагности-

цирани с морбили деца – на 1 г., на 2 г. 

и на 3 г. Морбили са установени и при 

9-месечно бебе от с. Костенец.

6 нови случая на заразени с дребната 

шарка бяха установени в понеделник, и 

шестте не са били имунизирани. Две от 

децата са от Разлог, едно е от Добри-

нище и едно от Костенец. В столичната 

болница “Св. Анна” са приети две деца.

От лечебното заведение информи-

раха, че едното е двегодишно и е с 

придружаващо заболяване пиелоне-

фрит. Състоянието му е стабилизирано 

и опасност за живота му няма. 

Най-тежко е било състоянието на 

най-малкия пациент, 4-месечно бебе, 

но лекарите са оптимисти за неговото 

излекуване.

“Нараства и бройката на контактни-

те. Вече имаме 213 контактни, които 

почти са обработени и са предадени на 

общопрактикуващите лекари за наблю-

дение. И евентуално за имунизация. 

Само в Разложкия район са направени 

86 ваксини през тази седмица”, казва 

д-р Веселка Мончева – директор на ди-

рекция “Надзор на заразните болести” 

към РЗИ-Благоевград.

От РЗИ-Благоевград са изпратили 

предписания до общопрактикуващите 

лекари и медицинския персонал на 

детските градини и училищата в райо-

ните, където има установени случаи, 

да се провери колко са ваксинираните 

деца.

19-годишната майка и 2-годишното 

й дете от столичния кв. „Христо Ботев” 

се лекуват в Инфекциозната болница. 

Деветмесечното бебе от с. Костенец е 

в същата болница. По информация на 

здравните власти то е пребивавало на 

същия адрес, на който са регистрирани 

майката и детето. 

В момента се издирват лица, контак-

тували със заразените. От Министер-

ството на здравеопазването допълват, 

че е осигурено достатъчно количество 

от ваксината срещу дребната шарка 

и призовават родителите, които имат 

съмнения за извършена имунизация на 

децата им, да потърсят сами общопрак-

тикуващите си лекари. 

“Трябва да бъдат ваксинирани всич-

ки деца, които са пропуснали имуни-

зацията на 13 месеца – приоритетно 

започва това. Всички деца, които са до 

8-годишна възраст и нямат имунизация 

за морбили, трябва да бъдат имунизи-

рани”, казва проф. д-р Тодор Кантар-

джиев, директор на НЦЗПБ.

Бум на заразени и в България
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П
иян шофьор отне живота на 

краля на сръбската музика 

Шабан Шаулич. Известният 

певец издъхна в жестока 

катастрофа в Германия, недалеч от 

Дортмунд, и хвърли в скръб хилядите 

си фенове на Балканите. Новината за 

смъртта му потресе колегите му в Сър-

бия и България, които изляха мъката 

си в социалните мрежи.

67-годишният Шаулич е пътувал със 

своя кум, двамата са се прибирали от 

участие на певеца. 

Инцидентът е станал около 7 часа 

сутринта местно време. Веднага след 

удара пострадалите са откарани в бол-

ница, но сърцето на Шабан не издър-

жало и той издъхнал.

В колата са пътували общо четири-

ма души, но само певецът е загинал. 

Другите са пострадали, но животът им 

не е в опасност.

Трагедията е била предизвикана от 

34-годишен 

пиян шофьор, който 

нямал книжка
Шаулич беше много популярен във 

всички държави от бивша Югославия, 

но и сред милионите емигранти от 

Балканите в Западна Европа, както и в 

България. Дългата му кариера продъл-

жи 5 десетилетия, по време на които 

кралят на сръбската музика издаде над 

30 албума.

Новината за смъртта му потресе 

колегите му, които не скриха мъката 

си. Лепа Брена написа във Facebook, че 

Шабан е един от хората, които всички 

са обичали и уважавали.

“Много съм ядосан на живота...”, спо-

дели във Facebook певецът Мирослав 

Илич, който следващата седмица ще 

изнесе концерт в София. Той е също 

сред близките приятели на Шабан 

Шаулич. 

Миле Китич написа: “Всички думи са 

излишни. Напусна ни една легенда...” 

Трудно ми е да повярвам”, сподели 

звездата Драгана Миркович. Весна 

Змиянац също се сбогува с големия 

изпълнител.

Ш
аулич е на музикал-

ната сцена от 70-те 

години, като, преди да 

започне да се занима-

ва с музика, тренира футбол.

Той е роден на 6 септември 1951 г. 

в град Шабац в мюсюлманското се-

мейство на Илдуза и Хусеин Шаулич. 

Много често се появяват публикации, 

в които се спекулира, че Шаулич е от 

ромски произход. Още като дете се 

увлича по пеенето, а негови любими 

изпълнители са Химзо Половина и 

Заим Имамович. 

Малко след своя музикален дебют 

през 1969 г. влиза в казармата и слу-

жи в македонския град Битоля. По-

късно се жени за Гордана, с която има 

три деца – Санела, Илдуза и Михайло.

За музикалната сцена го открива 

известният сръбски акордеонист 

Будимир (Буца) Йованович. През 

1969 г. издава първия си албум – 

„Дайте ми утеха“ („Дајте ми утјеху“). 

През 1972 г. излиза албумът „Био 

сам пијанац”. До 1975 г. автор на 

песните му е Будимир Йованович, 

след което Шаулич започва сам да 

пише и композира.

Последният концерт на Шаулич в 

България беше на 21 декември мина-

лата година.

Кой е Шабан Шаулич

Скръб на Балканите: Загина Скръб на Балканите: Загина 
големият Шабан Шауличголемият Шабан Шаулич
Кралят на сръбската музика почина в жестока катастрофа в Германия

Б
ългарският фолк оплака 

трагично загиналия Шабан 

Шаулич веднага след нови-

ната за смъртта му. 

Една от първите, които реагираха 

на трагичната вест, бе Камелия, която 

веднага качи снимка на легендарния 

си колега с думи на болка на сръбски. 

„Твоето място ще е вечно в сърцата 

и душите на всички! Легенда, която 

направи и остави толкова много... 

Не познавах друг толкова истин-

ски човек, приятел пълен с любов, 

ангелска душа и талант единствен и 

незаменим! ПОКЛОН!”, написа Бони 

и придружи думите си с черно-бяло 

фото на загиналия певец.

Джена използва случая да при-

зове за по-голямо внимание на 

пътя:„Отиде си легендата на сръбска-

та музика Шабан Шаулич! Сърцата 

ни жалеят и молим Бог душата му да 

намери мир и покой. Ще помним и 

пеем музиката ти винаги! След такъв 

тежък инцидент нека всички да си на-

помняме да бъдем разумни на пътя, 

защото един миг преобръща всичко, 

а загубата е голяма. Поклон!”

Българският фолк оплаква краля
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ не планират внезапно 
изтегляне от Сирия

С
ъединените щати няма да изтеглят воен-

ните си части от Сирия внезапно, обяви 

високопоставен американски дипломат.

Джеймс Джефри, специалният прате-

ник на САЩ за Сирия, обеща в изказване на Мюн-

хенската конференция по сигурността, че амери-

канските съюзници ще бъдат консултирани за това.

Решението на Доналд Тръмп да изтегли американските войници от Сирия раз-

гневи някои съюзници и накара министъра на отбраната Джим Матис да подаде 

оставка.

Тръмп плаши наркотрафикантите 
със смъртни присъди 

Д
оналд Тръмп похвали Китай за налагането 

на смъртно наказание за наркотрафиканти 

и намекна, че САЩ имат интерес да напра-

вят същото за справяне с този проблем.

В Китай наркотрафикантите се наказват с нещо, кое-

то се нарича смъртно наказание. Нашите наркотрафи-

канти пък получават въпроса: “А защо не глоба?”, каза 

иронично Тръмп пред журналисти в Белия дом.

“Така че, ако искаме да сме интелигентни, можем да бъдем. Може да спрем 

проблема с наркотиците. Можем да му сложим край много по-бързо, отколкото 

се смята”, добави Тръмп.

Вашингтон: Страните в НАТО да 
харчат повече за отбрана

В
ицепрезидентът Майк Пенс призова страните 

от НАТО да дават повече пари за отбрана.

САЩ не могат да стоят безучастно, докато 

съюзници от Алианса купуват оръжия от Из-

ток, заяви още Пенс в изказването си на Мюнхенската 

конференция по сигурността.

“Ние няма просто да гледаме как наши съюзници ку-

пуват оръжие от наши противници”, предупреди той и допълни: “Няма да можем 

да гарантираме мира на Запад, ако наши съюзници зависят от Изтока.”

Пенс отправи своя апел не просто към отделните страни членки на Европей-

ския съюз, а към блока като цяло.

Семейството “отказа” 
кандидатката на Тръмп за ООН 

Х
едър Науърт, избрана от Доналд Тръмп за 

посланик на САЩ в ООН, оттегли кандида-

турата си по семейни причини. “Послед-

ните два месеца бяха изтощителни за 

моето семейство и затова в интерес на семейството 

си аз се оттеглям”, заяви Науърт. Изявлението не 

уточнява трудностите, но съпругът и децата на 

Науърт са в Ню Йорк, докато тя работи във Вашингтон.

Анонимен източник смята, че тя се отказва, защото е имала бавачка, която 

пребивавала легално в САЩ, но нямала необходимата работна виза. 

Иванка Тръмп похвали Меркел след 
среща с нея

Г
ерманският канцлер Ангела 

Меркел се срещна с дъщерята на 

президента Иванка Тръмп в куло-

арите на Мюнхенската конферен-

ция по сигурността. 

“Беше удоволствие отново да се срещ-

на с канцлера Меркел. При разговора ни 

научих много от нея и очаквам с нетър-

пение да продължим да работим заедно”, 

написа Иванка Тръмп в Twitter, публику-

вайки снимка от срещата.

Дъщерята на Тръмп, която е и високопоставен съветник на Белия дом, нарече 

германския лидер “страхотен защитник” на правата на жените.

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.

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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В 
светския женски свят на 

Торонто е достатъчно да 

се спомене името Кирил 

– и следват възторжени 

възклицания.

Студиото за красота на 

българина е номер 1 в Канада още при 

създаването си, класира се и сред фина-

листите в Северна Америка. Клиенти на 

Кирил Мумджиев са всички канадски и 

холивудски знаменитости. Но и самият 

Кирил е знаменитост. Приятел е със 

звезди като София Лорен, Харисън 

Форд, Уенди Круз и Кристин Лемън. 

Известен е и в британския кралски двор 

като коафьор на София, графинята на 

Уесекс и съпруга на третия син на кра-

лица Елизабет II – принц Едуард. Преди 

Канада в продължение на 3 години е 

коафьор на конкурса “Мис Свят”.

Талантът му да прави жените красиви 

проличава още когато е на 14 години в 

София. Решава да изкара джобни пари 

през ваканцията, като продава сладо-

лед на улична количка. Не се получава 

и тогава майка му предлага да мие коси 

при нейния фризьор. А той е самият 

Къци Капанов – абсолютната звезда 

сред коафьорите тогава.

“Това беше най-известният салон в 

България, идваха хора от цялата страна. 

Беше прекрасно да се занимаваш с 

красиви хора, с коси и мода и се влюбих 

в тази професия.”

Докато мие коси, Кирил много бързо 

усвоява и изкуството на прическата. На 

15 години вече работи в салон на бул. 

“Витоша” и 

започва смело да 
подстригва

В пресата излизат статии за детето 

чудо и голям талант. “Някои клиент-

ки ме гледаха с недоверие, някакъв 

тийнейджър, обаче като им направех 

прическите, идваха пак”, спомня си със 

смях Кирил. Той се премества при друго 

голямо име – Митко Дуков в салона в 

“Шератон”, откъдето пази най-хубави 

спомени.

Един ден майка му казва: “Искаш ли 

да ходим в Южна Африка?” “Беше през 

уикенда, казах да, бях на 17 години, 

току-що завършил училище, набързо 

купихме куфари, стегнахме багажа и в 

понеделник заминахме. Митко Дуков 

ми написа много хубави препоръки. 

Беше си истинска авантюра”, разказва 

коафьорът. В София той се грижи за 

косата на съпругата на посланика на 

Южна Африка. Тя го съветва да не оста-

ват в Йоханесбург, където си е страш-

ничко, а да отидат в родния й град 

Кирил – звездният коафьорКирил – звездният коафьор  
на Торонтона Торонто

Българинът е работил на 
конкурса „Мис Свят“ и за много 
знаменитости

БОРЯНА АНТИМОВА
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Претория, където е по-спокойно.

“В Претория се настанихме в хотел за 

2-3 седмици, а аз на третия ден си наме-

рих работа наблизо”, разказва Кирил.

В Претория му е трудно, тъй като 

не знае езика и не може да свикне с 

различната култура. След 9 месеца се 

прибира в България и отново отива 

при Митко Дуков, а той праща младия 

талант да прави косите на момичетата 

от “Супершоу Невада”.

“Станахме много близки с момичетата 

и с водещата Ася, там беше и Гала тога-

ва. Шоуто беше на живо всяка събота 

и беше много вълнуващо”, разказва 

коафьорът. Тогава идва съобщение за 

казармата и за да се спаси, той замина-

ва отново за Африка.

Този път отсяда в Йоханесбург, където 

попада в много добра среда. В елитния 

салон ходят много знаменитости и Ки-

рил получава покана да бъде коафьор 

на момичетата от конкурса “Мис Свят”. 

А тогава той се провежда всяка година 

в Африка. “Веднъж бяхме на Сейшел-

ските острови и там се запознах с Рики 

Мартин. Останахме 4 седмици, бяхме 

четирима фризьори и гримьори на 96 

момичета.

В Африка Кирил е истинска звезда, но 

миролюбивата му душа така и не свиква 

с голямата престъпност и с инфлацията. 

“Той решава да се премести в Канада, 

където има вуйчо. Канадските власти са 

склонни да дават 

шанс на талантливи хора
като него. В страната пристига с 5000 

долара и еднопосочен билет. Паспортът 

му е с изтекъл срок, но няма как да се 

върне да го оправи, защото в Родината 

го чака казармата. “Да си гей в казарма-

та в България – това изобщо не можех 

да си го представя. Затова първите 9 го-

дини в Канада изобщо не си бях ходил 

в България, докато не взех поданство”, 

казва с въздишка Кирил. Той отсяда 

първо във Ванкувър при приятелка и 

остава там 2 години.

Работи като стилист за японската 

верига Suki’s – Salons, Spa and Academy. 

“Те имаха 5 салона и беше като United 

Nations – с фризьори от Хонконг, Китай, 

Корея и от цяла Европа. Ванкувър е 

прекрасен, но много често вали дъжд 

и е малко като провинциален град. 

Бях свикнал в Африка да работя с хора 

от светските среди. А във Ванкувър 

хората обичаха да ходят на разходки 

в гората, да карат колела, да тичат, да 

ядат здравословно, да ходят на йога, но 

нямаха отношение към модата”, казва 

стилистът.

Във Ванкувър на никого не му пука, 

че Кирил 3 години е работил за “Мис 

Свят”, че дори е бил стилист на една 

африканска принцеса. Започва с 1100 

долара на месец, а само наемът на 

апартамента е 750 долара. Често ходи 

пеша до работата, защото няма пари за 

автобус. Но Кирил стиска зъби и решава 

се премести в Торонто, където живее 

и днес от почти 20 години. Плашат го 

със страшния студ в Торонто, но когато 

отива, установява, че 

зимата е като в България
В Торонто вече знаят за таланта, рабо-

тил във Ванкувър за елитната японска 

верига, и Кирил получава няколко 

предложения за работа. Избира фирма, 

която лансира натурални продукти за 

коса от Америка. След година го канят 

в Holt Renfrew – най-модния универса-

лен магазин, в който се продават дрехи 

на най-елитните марки като “Шанел”, 

“Долче и Габана”, “Баленсиага”. Фризьор-

ският салон в него също е от най-висок 

клас. В него ходят всички знаменитости. 

Там Кирил остава близо 12 години и е 

най-оборотният фризьор, като всяка 

година получава награди.

“Бях много доволен, но дойде време 

да направя нещо свое, за което цял 

живот съм мечтал”, казва стилистът. 

Заедно със свой колега той създава 

студио за красота “One2One”. В името 

влага своята представа за такова място: 

“One2One” означава “едно към едно”. 

Аз и ти, когато сме заедно и ти правя 

косата, съм фокусиран само в теб. Цяло-

то ми внимание е насочено към твоята 

личност”, обяснява стилистът.

Салонът е в един от двата най-скъ-

пи квартала в Торонто – Forest Hill, и 

най-популярният в града. Той е с 20 

фризьорски места плюс козметични 

процедури, маникюр, педикюр и към 

него има СПА център от 500 кв. м и 

магазин за аксесоари. Работи нонстоп 7 

дни в седмицата. Клиенти са му най-бо-

гатите хора на Канада, там често ходят 

знаменитости.

“Имах предложение да правя косата 

на Бритни Спиърс по време на турнето 

й, но това означаваше за 6-8 месеца да 

се откъсна от работата си и отказах”, 

казва стилистът.

А формулата му за успех, с която пе-

чели първо място в Канада, е желязна. 

Първо, никога не карат клиентките да 

чакат. Започват точно в записания час. 

Не си позволяват да зарежат клиент-

ката си по средата на прическата, за да 

се занимаят с друга клиентка. Работят 

с една клиентка с часове при пълна 

концентрация. В салона е забранено 

да отложиш записан час на клиентка, 

защото са те извикали да правиш при-

ческа някъде навън, макар че за това 

ще ти платят повече.

Всеки фризьор в този салон е с раз-

лична тарифа. Тя се определя от Кирил 

според броя клиенти на коафьора. 

Всички са взаимозаменяеми. Длъжни 

са да правят нещо като досие на всяка 

своя клиентка. Ако нейният фризьор 

отсъства, я поема друг, който отваря 

досието й и вижда например по каква 

формула трябва да я боядиса. Идеята е 

не само всеки фризьор, но и 

салонът да не губи
нито една своя клиентка независимо 

дали тя е милиардерка, милионерка 

или с по-скромни възможности и по-

рядко идва.

Ако някоя клиентка поиска лично 

звездата Кирил да й направи косата, 

цените му са много по-високи от тези 

на колегите му. Едно подстригване при 

него е 140 канадски долара, а боядисва-

нето и прическата стигат до 600 долара. 

“Брат ми е много скромен, но клиентки-

те направо го обожават! Ако може да ги 

видите колко щастливи си тръгват!”, каз-

ва сестра му Юлия Мумджиева, бивша 

световна шампионка по гимнастика от 

ансамбъла.

За клиентите си той е най-близък 

приятел и изповедник. “Преди прави-

хме косите на участниците в конкурса 

“Canada’s Top Model”, а продуцентката 

му прави и другите големи шоута в 

Канада. Веднъж се пошегува: “Само ако 

можех за една година да поставя каме-

ри в салона, такова шоу щях да направя! 

– смее се Кирил. – Но това никога няма 

да стане, защото така никой няма да се 

отпусне да си споделя личните неща 

– от разводи до изневери, проблеми 

с деца… За нас е важно да се чувстват 

по-добре, като излязат, да им вдигнем 

настроението, самочувствието, духа.”

Всички в Торонто знаят, че звездата 

Кирил е българин и той често разказ-

ва на приятелите и клиентите си за 

България. “Мило ми е всичко у нас, 

България е прекрасна страна. Аз, ако 

не беше това неприемане на хората с 

различна сексуална ориентация преди 

20 години, защо да си напусна моята 

си страна с моите си хора, с моя език 

и култура?! И в България щях да съм 

звезда, и досега страдам и ми липсват 

Родината и близките ми”, натъжава се 

българинът.

В Торонто той е в официален брак 

от близо 15 години с мъжа, с когото се 

влюбват от пръв поглед. Пери Зъмъл 

е един от най-известните мениджъри 

и агенти на артисти, продуценти и 

режисьори. “Бракът е важен, защото, 

ако – не дай, Боже! – нещо се случи 

на единия, другият да има право да 

получи информация в болницата и да 

вземе решение за неговото лечение”, 

обяснява Кирил.
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С
лед над десет години 

живот в голям аме-

рикански град Мария 

Цачева и семейството 

й мечтаят за спокоен 

живот на село и малък 

семеен бизнес. Когато преди три годи-

ни най-накрая осъществяват мечтата 

си, като се преместват от Денвър, Коло-

радо, в село Чавдар, в Средногорието, 

там няма откъде да се купи пресен хляб. 

И тогава се ражда идеята за семейния 

бизнес – хлебопекарна. 

Мария е учител по география, а 

съпругът й е мениджър в голяма 

компания за производство на бира и в 

началото нито един от двамата не знае 

нищо за правенето на хляб. Отнема им 

повече от година, за да придобият нуж-

ните познания и разрешителни – днес 

пекарна „Прованс“ пече най-вкусния 

хляб в района. Хлябът им се оценява 

както от местните, така и от любители 

отвъд Средногорието, които редовно 

посещават пекарната. 

Мария се премества в България през 

2016 година и тогава преобразява 

съборетината в село Чавдар в една от 

най-успешните пекарни в района. Това 

е така, защото е свикнала да гледа 

на проблемите като 
възможности

„Върнахме се в България, защото 

бяхме привлечени от малкото населено 

място, а и защото малко бяхме измо-

рени от динамичния живот в чужбина“, 

разказва за мотивите си Мария. Тя 

допълва, че не са се върнали заради 

неуспехи зад Океана, дори напротив, 

семейството й е постигнало немалко 

в САЩ, където мъжът й работил за 

стабилна компания. В България първо 

се прибира тя с двете си деца. Мария 

се завръща в родния Чавдар, който я 

привлича с облика си и уредеността си.

„Това, което в началото ни впечатли, 

е, че нямаше хляб. В 10 часа той беше 

свършил и съседите ни се смееха, че 

спим до късно. Налагаше се да ходим 

до съседното село, за да си купим хляб“, 

спомня си днес Мария.

И така ненадейно мъжът й дава идея-

та да направят малка бутикова пекарна. 

Всички ги предупреждават, че няма 

да им е лесно, че това, с което са се 

заели, е много трудно, но това не ги 

отказва. 

„Имаше хора, които ни казаха, че ще 

горим в огън, толкова е трудно, но ние 

вече бяхме взели решението, бяхме 

направили инвестициите и нямаше 

място за връщане назад“, разказва още 

Мария.

Крепяло я това, че хората имали 

нужда от това, което тя и мъжът й пра-

вели, от хляба. „Даже това беше един 

от моментите, в който си казвах: „Сега 

е моментът да основа партия, защото 

виж как 

всички ме подкрепят
– смее се младата жена.

Тя получила подкрепа за бизнеса си 

в BASE – програма на „Америка за Бъл-

гария“ за изграждане на общност чрез 

предприемачество. Лекторите в нея й 

дали морална подкрепа, че и тя може 

да успее. Мария е категорична, че от 

подобна подкрепа има голяма необхо-

димост в малките региони.

„Пекарната ни предлага няколко вида 

вкусен хляб. Осигуряваме и закуските 

за децата от община Чавдар. Почти 

навсякъде ни викат, за да обслужваме 

с кетъринг“, разказва за постигнатото 

жената, посветила се на предприемаче-

ството.

В пекарната работят петима души от 

селото и от региона. 

„При големи поръчки викаме поча-

сово хора от селото, които гледам да 

редувам, за да не са все едни и същи, 

за да може от време на време всеки 

да има допълнителен доход“, разказва 

Мария.

Тя е категорична, че бизнесът в 

малките населени места не е невъзмо-

жен, но е малко по-труден, защото се 

стартира трудно и защото пазарът е 

по-лимитиран, но нещата лека-полека 

се случват. Като при нея – днес пекар-

на „Прованс“ снабдява с вкусен хляб 

Чавдар и региона.

Между Денвър и Чавдар:Между Денвър и Чавдар:  
Историята на Историята на 
хлебопекарна „Прованс“хлебопекарна „Прованс“

Мария се връща в родното село 
и след година прави вкусен хляб 
за региона
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Д
ълги години прави-

телството в Каракас 

разчиташе на тази 

проста схема: суровият 

петрол от Венецуела 

пристигаше с кораби в 

САЩ, обработваше се в рафинериите на 

Citgo – дъщерна фирма на държавния 

петролен концерн на Венецуела PDVSA 

(„Петролеос де Венесуела“), бензинът 

се продаваше чрез бензиностанциите 

на Citgo, а доларите от продажбите се 

връщаха в Каракас.

Възникналото напрежение между 

САЩ и Венецуела след идването на Уго 

Чавес на власт през 1999 година не 

промени нищо в това отношение: Citgo 

продължаваше да продава, а доларите 

все така продължаваха да си валят в 

Каракас.

Точно на това сега администрацията 

на Тръмп иска да сложи край: Венецу-

ела ще продължи да продава в САЩ, но 

постъпленията ще отиват в запорирани 

банкови сметки. Американското пра-

вителство иска да даде достъп до тях 

на самопровъзгласилия се за временен 

президент Хуан Гуайдо. България също 

бе намесена във венецуелската битка за 

пари след като стана ясно, че средства 

от петролната компания са влезли и 

излезли от българска банка.

Венецуелският политолог от универ-

ситета в Мюнстер Иво Ернандес смята 

това за историческа стъпка. “САЩ бяха 

единственият 

редовен източник на 
валута

за Венецуела. В средносрочна перспек-

тива промяната ще бъде тежък удар за 

Мадуро”, казва той.

Гюнтер Майхолд от фондацията “Нау-

ка и политика” е по-сдържан в оцен-

ката си: “Всичко зависи от това какви 

алтернативни източници на валута ще 

намери още Венецуела”, казва той.

Президентът Мадуро реагира видимо 

ядосан на решението на САЩ. “Те искат 

да ни откраднат Citgo”, заяви той в теле-

визионно обръщение и обеща Венецу-

ела да си потърси правата в американ-

ските съдилища. 

Citgo е фирма на повече от 100 годи-

ни, която през 80-те години се нареди 

сред най-големите петролни компании 

в САЩ. През 1986 година държавният 

петролен концерн PDVSA купи полови-

ната от компанията, а през 1990 година 

я придоби и цялата.

Десетилетия наред PDVSA действа-

ше самостоятелно, правеше огромни 

печалби и дори експандира в чужбина. 

Президентът Уго Чавес се опита да 

финансира своите социални програми 

с приходите от PDVSA. Работниците и 

служителите от фирмата стачкуваха в 

продължение на месеци, но в крайна 

сметка спечели Чавес, който през 2003 

година обяви почти 18 000 стачкуващи 

работници за “държавни врагове”, след 

което ги уволни.

Именно пълното одържавяване на 

PDVSA критиците смятат за 

началото на упадъка
на венецуелския петролен сектор. Сис-

тематично социалистите се освобож-

даваха от чуждите участия в концерна 

– през 2010 г. дяловете на фирмата 

Ruhr Oel GmbH, притежаваща четири 

рафинерии в Германия, бяха придобити 

от „Роснефт“.

За десетина години добивът на пе-

трол във Венецуела спадна от 3,5 мили-

она барела дневно през 1998 година на 

няма и два милиона барела през 2017-а. 

По данни на ОПЕК през миналата 

година добивът е спаднал още повече 

заради икономическата криза – на 1,2 

милиона барела суров петрол на ден.

От Citgo уверяват, че в американските 

си рафинерии могат да обработват по 

750 хил. барела суров петрол дневно. 

Политологът Иво Ернандес предполага, 

че останалите количества суров петрол 

заминават за Русия или Китай, но без 

да носят приходи, а за погасяването на 

взети заеми.

Без подкрепата на Китай, Турция, 

Иран и Русия Мадуро отдавна щеше да 

е капитулирал. Според някои публи-

кации само Китай е отпуснал кредити 

на Венецуела в размер между 50 и 60 

милиарда долара. Тези кредити сега се 

погасяват с петролни доставки. 

Над 90 процента от валутните 

приходи на Венецуела са от износа на 

петрол, а Citgo е последният източник 

на валутни постъпления за Мадуро от 

бизнеса в чужбина. Но също и Citgo не 

е това, което беше: от някогашните й 14 

000 бензиностанции днес са останали 

около 5000, а от осемте й рафинерии – 

само три. И понеже режимът на Мадуро 

страда от хронична липса на средства, 

Венецуела заложи 49,9 процента от 

Citgo като гаранция в Роснефт. Според 

някои изчисления Русия вече е отпусна-

ла на Венецуела общо 

17 милиарда долара
Включително заради това Москва е 

твърдо на страната на Венецуела и ос-

тро критикува американските санкции. 

Съветникът на Доналд Тръмп по 

въпросите на националната сигурност 

Джон Болтън настоява за незабавното 

замразяване на активи в размер на 7 ми-

лиарда долара, като до края на годината 

могат да се съберат още 11 милиарда 

долара от продължаващите петролни 

сделки. Ако САЩ продължат по този път, 

Венецуела ще трябва да спре доставките 

си на суров петрол за Citgo.

Колко бързо Венецуела може да 

намери нови източници на доходи? 

Всичко зависи от това, дали съюзници-

те й в чужбина ще останат на страната 

на Мадуро. Финансовите пазари във 

всеки случай са скептично настроени, а 

повечето анализатори смятат, че Мадуро 

няма да се задържи още дълго на власт.

Последното бижу на МадуроПоследното бижу на Мадуро
Американските санкции може да спрат дъжда от пари
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Протест в Монреал срещу нов 
център за мигранти

И
зграждането на нов център за задържане 

на мигранти в Лавал предизвика протест в 

Монреал. В неделя десетки души излязоха 

на улицата в Монреал, за да поискат спира-

не на проекта. 

Той е на Агенцията за гранични служби на Канада и 

предвижда изграждане на нов център за задържане, 

който ще бъде открит догодина в близост до сегашния Център за превенция на 

имиграцията в Лавал (CPI). Той е бивш затвор, смятан за остарял и неадаптиран 

за мигранти. В него се затварят търсещите убежище, чиято идентичност трябва 

да бъде проверена.

Без визи за роднини на венецуелци 
в Канада

В
енецуелските граждани, живеещи в Канада, 

не могат да посрещат роднини, защото все 

повече от тях получават отказ за входни 

визи. Това се дължи на напрежението в 

отношенията с Каракас и ситуацията във Венецуела. 

Броят на туристическите визи и разрешителните 

за проучване, отхвърлени за Венецуела, се увеличи 

значително през последните години.

Според националната статистика степента на одобрените визи от Венецуела е 

значително по-ниска от тази в съседна Колумбия.

Расте броят на психичните 
разстройства в Квебек

С
лучаите на полицейска намеса при хора с 

проблеми с психичното здраве в Квебек 

са нараснали, показват последните данни. 

Някои полицейски управления отчитат 

увеличение с повече от 30% за четири години. Това 

ги принуждава да променят начина си на работа.

През 2018 г. полицейската служба Laval се е наме-

сила в случаи с 1100 души, страдащи от психично разстройство. Това е увеличе-

ние от 36% в сравнение с 2014 г., когато броят им е 809. 

Силна буря парализира Източна 
Канада 

С
илни снеговалежи парализираха 

Източна Канада в края на миналата 

седмица от Торонто през Монреал 

до Атлантическото крайбрежие. 

Десетки училища останаха затворени и бяха 

отменени стотици полети.

Според метеоролозите и градските служби 

в Монреал е натрупал до 40-сантиметрова 

снежна покривка. Това е най-силната снежна 

буря в източните части на Канада от началото на зимата.

Заради лошото време бяха отменени неколкостотин полета в Торонто, Мон-

реал, Отава, Квебек и Монктън. 

Откраднаха 30 т вода от айсберг, 
използван за водка

К
анадската полиция съобщи, че 

от складовете на компанията 

Canadian Iceberg Vodka Corporation 

са откраднати 30 хил. литра (30 

тона) вода от айсберг. Тя се използва за висо-

кокачествена водка, а стойността й е 79 хил. 

щатски долара. 

“Никога не ни е хрумвало, че може да от-

краднат (водата)... Живеем в интересен свят”, 

коментира директор на компанията.

Производители на бутилирана вода, бира и козметика също събират този ресурс.

Количеството вода, открадната преди дни, би напълнило 150 хил. бутилки 

водка.





Продължетие от предишния брой

Н
ека предположим, че 

имаме двама младе-

жи на по 22 години 

– единият е много 

организиран и обича 

да спестява, а другият 

обича да  харчи парите си за скъпи 

коли, развлечения с приятели и пъту-

вания. Нека наречем първия младеж 

Павел, а вторият Атанас. 

Павел, бъдейки предвидлив спесто-

вник, започва да инвестира по $5,500 

на година в пенсионен Roth IRA фонд на 

средна лихва от 9%. Това той прави от 

22-годишен до 29-годишен и спира да 

инвестира на 30-годишна възраст. До 

момента Павел е инвестирал $44,000 за 

осем години и той оставя тези пари да се 

умножават през годините, докато стане 

на 67 г. и се пенсионира. В момента, 

когато Павел е на 67 г., в този фонд вече 

има $2,030,280, а инвестираните от него 

са само $44,000 през първите 8 години. 

Разликата от $1,986,280 е печалбата 

от дивиденти, капитални печалби и рас-

теж в цените на акциите през годините, 

която в този случай е напълно 

спасена от данъчно 
облагане

защото сме използвали ROTH IRA ака-

унт, който е спасен от данъци след 59 ½ 

годишна възраст. 

В същото време неговият приятел 

Атанас е създал страхотни спомени по 

ресторанти и барове с добри прияте-

ли през годините между 22 и 29, но за 

съжаление не е вкарал нито стотинка 

във фонд или спестовен акаунт, както е 

сторил Павел. 

В крайна сметка Атанас е готов да 

създаде семейство и да стане по-се-

риозен в живота си, като е решен да 

започне да слага пари в този фонд 

веднага щом стане на 30 г. Това и прави, 

от 30- до 67-годишна възраст той инве-

стира по $5,500 на година също в ROTH 

IRA също на средна лихва от 9% точно 

както Павел. 

Разликата е там, че Атанас се събужда 

на 67 г., инвестирал е $209,000 през 

годините, а днес в сметката си има 

$1,871,460. Разликата от $1,662,460 е 

напълно спасена от данъци заради 

обвивката на ROTH IRA, който сме 

използвали. 

И в двете ситуации резултатът е стра-

хотен и за двамата. Но нека погледнем 

по-отблизо кой наистина е ударил по-

голям джакпот от тази инвестиция? 

Разбира се, това е Павел! Той е 

вложил само $44,000 и накрая има 

$2,030,280 в сметката си на 67 години, 

докато Атанас е вложил $209,000 и има 

$1,871,460 в собствения си фонд, пак 

на 67-годишна възраст. Единствената 

причина в тези 

разлики в сумите
е това, че Атанас не е използвал години-

те между 22 и 29 г., за да инвестира, до-

като Павел го е направил и дори е имал 

лукса да спре на 30-годишна възраст и 

пак да успее да събере повече пари в 

сметката си от Атанас, дори като е вка-

рал над четири пъти по-малко от него. 

Като заключение нека отговоря 

директно на зададения от теб въпрос 

дали е добра идея да започнеш да 

инвестираш още от 21-годишна възраст. 

Категорично “ДА!”, цифрите го показват 

по-категорично от всичко. Колкото 

по-дълго инвестираш, толкова повече 

са плюсовете за теб във всеки аспект 

– по-голяма потенциална печалба с 

по-малък риск. 

Ако вие или вашите деца също искате 

да започнете да инвестирате за бъдеще-

то, дори с най-минималната сума от $25 

на месец, ще се радвам да ви разясня 

как бихте могли да направите това и да 

ви помогна да започнете Traditional IRA 

/ ROTH IRA или обикновена инвести-

ционна сметка за широко ползване 

по ваше усмотрение
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 и вие 

имате 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.

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

Колкото по-дълго, толкова повече са плюсовете

Какви са Какви са 
предимствата, ако предимствата, ако 
инвестирам отраноинвестирам отрано





В 
рамките на три дни западни 

посланици направиха за 

смях българските спецслуж-

би по два фрапантни случая 

– отравяне на бизнесмен с 

нещо като новичок и канал за транс-

фер на стотици милиони от Венецуела. 

Същите тези служби, които побърк-

ват гражданите и бизнеса с всякакви 

бюрократични изисквания уж с цел 

предотвратяване на прането на пари. 

А най-нахалното е, че хванати натясно, 

началниците им от най-висок ранг се 

оправдават неумело колко много ра-

ботели и какво чудесно съдействие си 

оказвали с други, неработещи като тях 

служби. Явно разчитайки на диплома-

тичното отношение на западните си 

партньори, които няма публично да се 

оплачат от тяхната некадърност.

Всеки гражданин, ако иска да се 

разпореди със собствени пари над 10 

000 лв., ще трябва да подпише деклара-

ция за произхода им, като го заплашва 

наказателна отговорност и дори затвор, 

ако излъже. Ако пък реши да си купи 

жилище, специално ще се изпрати 

справка към ДАНС за проверка за пра-

не на пари или пък дали с въпросния 

имот не се финансира тероризъм. Всяка 

фирма, работеща с клиенти, трябва да 

представи на ДАНС план за обучение на 

служителите си за пране на пари. Всяка 

фондация трябва да има вътрешни 

правила за контрол и предотвратяване 

изпирането на пари...

На този фон същите служби са про-

спали или пък умишлено са си затваря-

ли очите за това как през сметка в една 

неголяма банка са се въртели стотици 

милиони долари от Венецуела. При 

условие че регионът е обявен за рисков 

и всяка финансова операция трябва да 

се гледа под лупа. При положение че 

търговският оборот на България с ла-

тиноамериканската държава е едва не-

колкостотин хиляди долара. И сигурно 

каналът щеше да си работи, ако не бяха 

американските служби, които подадоха 

сигнал до българските власти. Те дори 

се застраховаха – за да не се замете 

всичко под килима, беше направена 

публична среща при премиера. Разбра 

се, че парите са блокирани, както и че 

тепърва ще се правят проверки.

По същия начин се процедира и по 

случая с отравянето на оръжейния тър-

говец Емилиян Гебрев – само дето не 

беше американският посланик, а колеж-

ката му от Лондон. Срещата бе свикана 

веднага след като в разследващия сайт 

“Белингкат” изтече информация, че аг-

ент на руското военно разузнаване ГРУ, 

за когото се предполага, че е участвал в 

отравянето на Сергей и Юлия Скрипал 

в Солсбъри, е бил в България. И че е 

напълно възможно да има отношение 

към отравянето по подобен начин на 

български бизнесмен насред София. И 

след срещата в премиерския кабинет се 

разкри доста тъжна картина на състоя-

нието на прокуратурата и службите.

Как например да си обясним, че 4 г. 

не стигнаха на службите да установят 

как, къде и с какво точно е извършено 

покушението срещу Емилиян Гебрев, 

неговия син и един от директорите на 

“Емко”? Защо тепърва ще се установя-

ват и разпитват хората, които са вечеря-

ли с него през далечната 2015 г.? Защо 

едва сега се иска помощ от Лондон?

Едва ли има по-ясен сигнал за пълния 

провал на българските служби, които 

постоянно се хвалят с нищо незначещи 

доклади и отчети, от това, че западни-

те служби и посолства са ги взели на 

ръчно управление. И няма никакво зна-

чение дали става дума за некадърност 

или за корупция.

Безспорният факт е, че службите в 

България се използват повече за каму-

флаж, политически интриги и услуги, 

отколкото да свършат някаква работа 

в полза на обществото. Те се настървя-

ват само когато трябва да бъде ударен 

някой икономически или политически 

“враг” на властта. Те се захранват с 

милиони левове годишен бюджет, а 

ефектът е нулев. 

Все още не е ясно и защо специ-

алните служби допуснаха фалита на 

четвъртата по големина банка КТБ. Ако 

приемем тезата на прокуратурата, че 

банката е източена от своя собственик, 

службите трябваше да са се сезирали и 

да са реагирали много преди краха. Но 

не са. И никой даже не ги пита защо.

Затова е основателен въпросът за 

какво са ни такива служби, ако не могат 

да предотвратят или поне да предупре-

дят за рискови операции и криминална 

дейност? И ако не са западните медии 

и служби, ще работят ли тайните агенти 

изобщо? И ще доживеем ли при някой 

провал началниците им да подадат ос-

тавка? Последният въпрос е риторичен!

Западните 
посолства взеха 
България на ръчно 
управление

блог

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
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2,42,4редки автомобилни номера бяха продадени на търг в Лондон 

за 137 000 щатски долара. Най-голям интерес предизвикаха 

номерата “31 О” (33 500 долара) и I ASN (32 000 долара)

лева успя да открадне маскиран мъж от банков 

клон в София, въоръжен само с бутафорен 

пистолет. В арсенала на веизвестния обирджия 

имало и флакон с лютив спрей, с който 

напръскал гард на банката

км в насрещното по магистралата кара пиян грък. Освен 

обичайните глоби прокуратурата е решила да отнеме и 

свидетелството за управление на 67-годишния мъж. Той ще 

трябва да се яви отново на шофьорски изпит

млн. евро за цяла година е изкарал от заплати 

председателят на съдийската комисия към футболната 

централа в Италия Никола Рицоли. Той може да се похнали, 

че взема по 200 000 евро на месец



И
мето на Фахрадин 

Фахрадинов  (кръстен 

е на дядо си) означава 

на арабски Красиво 

слънце. Той е много 

динамичен, говори 

бързо, живее бързо, а понякога и доста 

буйно. Спонтанен и не може да брои до 

десет, преди да реагира или да избухне.

Винаги е следвал мечтата си да 

стане актьор, макар че е работил от 

14-годишен всичко, за да се издържа: 

продавал е дини, разтоварвал вещи, 

бил градинар (и знае, че това е секси), 

занимавал се с напоителни системи. 

Родом е от Котел, учил е и живял в Сли-

вен, Търговище и Варна, а сега в София. 

Известно време прекарал и в Италия, 

където заминал като модел – снимал се 

в реклами на остров Капри, а после си 

намерил работа и останал, за да научи 

италиански и да усети хората там. И за 

да прекара известно време с майка си, 

която живее от години на Ботуша.

Той е луда глава, от онези, които, щом 

решат да полетят – летят. За малко да го 

направи по лошия начин. “Благодаре-

ние” на това си качество веднъж висял 

на една скала между Рилските езера 

и Мальовица 3 часа. Не му се видяла 

много висока и се опитал да я изкатери 

тайно една вечер. Бил на почивка с 

леля си и нейни приятели и се притес-

нявал, че ще се опитат да го спрат. Не 

успял да намери екипировка. На едно 

място по средата се оказало, че няма за 

Фахрадин Фахрадинов – гово

Работил е различни неща, 
но винаги следва мечтата си 
да стане актьор
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какво да се хване, за да продължи. След 

три часа, вледенен от студ, се приле-

пил към скалата и се спуснал надолу. 

Приземил се целият надран. Когато се 

прибрал, вдигнал температура 41° С и 

го закарали с линейка до близката бол-

ница в Самоков. Това не го е отказало 

да опитва 

да прави същите лудории
Той е и вегетарианец, но е добър 

готвач.

Има самочувствие. 

 „Аз от малък знам, че ще съм актьор. 

Пилот на самолет или космонавт ги е 

имало. Но от детската градина знам. 

Гледах много филми и телевизия. Аз си 

мислех, че анимационните филми са с 

истински персонажи. После дойдоха 

екшън героите. Исках да бъда като 

Жан Клод ван Дам или Джеки Чан. Но 

не казвах, че искам да съм каратист, 

а актьор.” Целта е била напълно ясна 

– актьорско майсторство в НАТФИЗ. 

Приемат го от третия път. Предните 

два пъти е бил сред резервите и не му 

е достигнал малко късмет. После става 

едно от най-популярните лица от екра-

на със„Забранена любов” и VIP Dance. 

Едно от последните му превъплъщения 

е като продуцент на постановката „Гор-

ката Франция“:

ори бързо, 

Бихте ли ни разказали малко пове-
че за постановката „Горката Фран-
ция”, на която сте продуцент? 

- В основата сме аз и режисьорът 

Богдан Петканин. В началото започ-

нахме да мислим за определен текст 

и определени актьори. Целта ни беше 

да съберем творчески екип, с който 

да създадем спектакъл, който да бъде 

продаваем не само в столицата, но и в 

големите областни градове на Бълга-

рия.

Защо решихте да се спрете именно 
на този текст?

- Избрахме заглавието заедно с 

режисьора Богдан Петканин, защото 

постановката е изключително забавна, 

поднесена е много фино, типично по 

френски. Мога да кажа, че буквално 

всяка втора реплика е смешна. Преди 

премиерата в Кърджали се страхувах, 

защото не знаех как ще бъде приета от 

публиката. Тя обаче се забавлява много 

и наистина хареса представлението. 

Спектакълът е поставен доста театрал-

но. Богдан Петканин е млад режисьор, 

но вече е поставил много постановки, 

включително и в Русия. Работи много 

фино, като в работата му има много 

истинност и психология. Конкретно 

за „Горката Франция” ще отбележа, че 

няма евтини смешки, което го прави 

подходящ за всички възрасти и хора. 

Това е комедия за сблъсъка на поколе-

ния, сексуална ориентация, ценностни 

стойности, идеали и любов. Като ос-

новната тема е, че в името на любовта 

човек отстоява правото си на свобода 

и избор.

Kои актьори играят в постанов-
ката?

- Актьорите са изключително талант-

ливи. В спектакъла се изявяват Сашо 

Дойнов, който е изключително смешен 

и добър актьор. Участие взе и синът на 

Катето Евро, Алексанър Кадиев, който 

има зад гърба си две номинации за 

„Аскеер“. Той се изявява в театър „Зад 

канала”. Интересно е и участието на Ал-

бена Михова, която е родена в морска-

та столица и е много силна комедийна 

актриса.

А трудно ли е да се осигури спон-
сорство и да се намерят пари за 
реализирането на подобен проект?

- Много е трудно, много. Истината е, 

че се учудих, че намерих хора, които 

да помогнат в реализацията на спек-

такъла. Бях изключително амбициран 

и не само успях да осъществя проек-

та, но и всичко свързано с него – да 

направим наш декор, да платим на 

актьорите и да организираме начало-

то на спектакъла. Костваше ми много 

труд и от началото на проекта не съм 

спирал да работя.

От финансова гледна точка колко 
струва да се реализира проект като 
„Горката Франция”?

- Зависи.. Варира, може да е спекта-

къл без декори за 5-6 хиляди лева. С 

по-масивни декори представлението 

може да струва около 15-20 хиляди. 

За нещо наистина грандиозно са 

необходими между 50 и 100 хиля-

ди лева, което е и максимумът за 

България. На Бродуей цената на един 

спектакъл варира от 500 хиляди до 1 

милион долара.

Вие станахте известен  най-вече с 
ролята ви в телевизионния сериал 
„Забранена любов”, сега ви виждаме 
да се изявявате и на театралната сце-
на. Къде се чувствате в свои води?

- На сърцето ми са театърът и киното. 

Телевизията не ме изкушава, но смятам, 

че тя е нещо, през което всеки един 

актьор трябва да премине, за да се на-

учи как се случват технически нещата. 

Телевизията е голяма школа, но пред-

почитам театъра или киното. В театъра 

е трудно, защото всичко се случва тук и 

сега и от тази гледна точка той е и най-

сложен за актьора.

„Горката Франция“ е комедия за сблъсъка на поколенията

живее буйно 
и е луда глава 1. Моят източник на смелост е… 

самият аз. Смел съм, без да съм про-

вокиран от каквото и да е.

2. Не излизам, без… да проверя 

дали не съм забравил нещо.

3. Обичам да чета… много неща. 

Толкова много неща, че просто няма 

нещо, което да е характерно. Послед-

но си препрочитам „Ричард Втори” на 

Шекспир.

4. В себе си бих променил… аз 

променям всеки ден. Най-близката 

цел за промяна – повече търпение.

5. В света бих променил… чрез 

професията си аз съм посланик на 

житейски опит по някакъв начин. 

Пресъздавам съдби и човешки 

образи. И ми се иска зрителите да 

се отъждествят с героя. Искам да 

ги провокирам. И така те да решат 

да променят нещо в себе си. Това е 

моята кауза.

6. Зависим съм от… пет вида 

наркотици, а алкохолът вече ми е ей 

така (дружен смях). Истината е, че 

съм зависим от водата.

7. Въодушевяват ме… ситуация 

от живота, която ми прави впечат-

ление на момента, или пък някакъв 

грандиозен проект. Последното, 

което ме разпали, беше трейлърът на 

Nine, изглежда ми невероятно.

8. Ако можех да живея във 
филм… сигурно щях да съм лош герой, 

който се превръща в положителен.

9. Идеалният флирт… да е спон-

танно, да е различно от всякакви 

познати ситуации.

В едно изречение
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Д
а бъде или не обявен 

за светец Васил Лев-

ски? Дебатите по този 

въпрос се възродиха 

отново с пълна сила в 

дните преди 146-ата 

годишнина от обесването на Апостола 

на българската свобода. 

Дякона винаги е бил светец в съз-

нанието на българите. Той е признат 

за това от народа, но официалното му 

канонизиране от Българската право-

славна църква не се случва, е изводът 

от дискусиите в България през послед-

ните дни. Преди година от НФСБ изпра-

тиха писмо с молба да бъде разгледан 

въпросът за канонизацията като светец 

на йеродякон Игнатий. Мотивите – дей-

ността му в защита на православните 

християни и мъченическата му смърт. 

Въпросът обаче все още не е разгледан, 

затова от НФСБ отново повдигнаха те-

мата и отново пратиха писмо до Българ-

ската православна църква с напомняне 

за този случай.

От партията упрекват Църквата, че 

отказва диалог по темата. 

От Светия синод обаче дойде сигнал, 

че Дякона няма да бъде обявен за 

светец. „Васил Левски няма да бъде 

канонизиран, тъй като в биографията 

му пише, че 

неволно е убил дете
Това заяви пред „Труд” началникът на 

отдел „Връзки с обществеността” при 

Светия синод иконом Николай Георги-

ев.

Убийството, което се оказва “препъ-

никамъкът” пред обявяването на Васил 

Левски за светец, не е на дете, а на млад 

мъж. То е извършено на 14 август 1872 г. 

в дома на чорбаджията Денчо Халачев 

в Ловеч. Убитият е 24-годишният слуга 

Стойчо Гиргинов. Според една от верси-

ите той напада Апостола и се опитва да 

го удуши. При самоотбрана Левски го 

намушква с кама.

Историците обаче не са единодушни 

относно истината за това убийство. 

Според едни изследователи писмото 

до Любен Каравелов, в което Васил 

Левски признава за извършеното, е 

фалшиво и е намерено години след 

обесването на Апостола. Противоречи-

ви са и данните за свидетеля, потвър-

дил пред турския съд, че именно 

Левски е извършителят.

“Много важно е към личността на 

Апостола да се подходи внимателно, 

с една трезвост, с безпристрастност, 

без митологизиране. Той е герой, той 

е личност, която винаги е във висотата 

на нашето битие”, призова богословът 

Константин Нушев. 

Той допълни, че въпросът е дали 

българската нация може да възприеме 

Васил Левски освен като борец за на-

ционално освобождение и национален 

герой и като представител на христи-

янското служение.

Въпросът за 

канонизацията на 
Апостола

е поставян вече няколко пъти през го-

дините от различни организации. През 

1996 година Алтернативният синод все 

пак извършва канонизацията, но този 

акт не е признат от Светия синод. Пред 

2004 година се анулира, а иконата с 

образа на свети йеродякон Игнатий е 

насечена и изгорена. 

От НФСБ обаче са категорични, че 

Левски трябва да бъде обявен за све-

тец заради приноса му към християн-

ската вяра. От партията припомнят за 

така наречените военни светци. „Свети 

Димитър Солунски какъв е? Той е во-

енен, той е пълководец. Свети Георги 

Победоносец какъв е? Пълководец. 

Какво мислите, че на бойното поле е 

било певческо дружество ли? Загивали 

са хиляди хора”, обясни Славчо Атана-

сов от НФСБ. 

От музея в родния град на Апостола 

Карлово призовават образът на нацио-

налния герой да бъде 

оставен да почива в мир
А не да бъде подхвърлян от край-

ност в крайност – от атеист до светец. 

„Търси се конфликт, който от моя 

гледна точка не съществува. Апосто-

ла е правил всичко това с една-един-

ствена цел – свободата на България. 

За милиони хора той наистина е све-

тец. Вдъхновява, обединява, служи за 

пример”, отбеляза Христина Богдано-

ва, която е потомка на Апостола. Тя 

допълни, че всяка една институция 

има своите правила и прави своите 

избори.

Левски – светец за Левски – светец за 
българите, за църквата небългарите, за църквата не
Дебатите дали Апостола да бъде канонизиран се възродиха 
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Н
ай-голямата бъл-

гарска медия зад 

граница BG VOICE 

отпразнува своя 8-и 

рожден ден със стил-

но парти, на което 

покани партньори, рекламодатели и 

общественици. В началото поп Грую от 

храма “Света София” в Дес Плейнс осве-

ти новото студио за видеосъдържание, 

което медията използва от междинните 

избори през октомври.  Свещеникът 

благослови нюзплекса и с типичното 

си чувство за хумор пожела успех на 

медията като този на “Ню Йорк таймс” и 

“Вашингтон пост”. 

За 8-те си години BG VOICE издаде 

435 броя и се превърна в безапелацио-

нен лидер в САЩ и Канада. В Чикаго 

всяка седмица вестникът отпечатва 120 

страници (всеки вторник и петък) – с 

32 страници повече от конкурентните 

издания, взети заедно. Тиражът на BG 

VOICE е два пъти по-голям. Медията 

произвежда все повече видеосъдър-

жание за новия си уебсайт и социални 

мрежи, а радио BG VOICE става все по-

любимо на българите в цяла Америка.

Мобилното приложение BG LINKED 

става все по-популярно с над 10 000 

свалени за iOS и андроид. То събира 

всички български бизнеси, съби-

тия, безплатни малки обяви и дава 

възможност за слушане на радио BG 

VOICE.

„Българските медии са основен фак-

тор в българската общност в Чикаго 

и в Средния запад. Тяхната роля е на 

информационен канал, и на корек-

тив на това, което всеки един от нас 

прави – от държавен служител, бизнес 

или културен деец. Медиите са много, 

много важна част от този обществен 

живот, който имаме тук”, каза генерал-

ният консул в Чикаго Иван Анчев. „На 

8-годишния рожден ден на BG VOICE 

пожелавам да прибави още една 0 

след това, за да бъде една дълговечна 

българска медия отвъд Океана.”

Най-големият двигател на всичко, 

което прави медийната група, е ауди-

торията.  „Пожелавам си да не забра-

вяме тази мисия, с която започнахме 

вестника преди 8 години. BG VOICE да 

бъде силният български глас на наши-

те сънародници в Северна Америка, 

защото сме по-директната връзка с 

институциите, когато те имат проблем, 

връзката с езика, с българския език, 

с нашия корен, с обичаите и, разбира 

се, развлеченията от тази страна на 

Океана”, каза главният редактор и 

единия от издателите на BG VOICE Ясен 

Дараков.

Цифрата 8 – символ на безкрай-

ността, подсказа за намеренията на 

медията да остави траен отпечатък в 

историята на българската общност в 

Северна Америка.

BG VOICE отпразнува 8 години BG VOICE отпразнува 8 години 
и освети новото си студиои освети новото си студио
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И
деята на Георги Вита-

нов-Богат за алманах 

на писателите от САЩ, 

Канада, България или 

където и другаде да 

живеят наши творци, 

е жива и днес, две години след смъртта 

му. През уикенда от Съюза на българ-

ските писатели в Америка и по света 

(СБП в САЩ и по света) представиха 

седмото му поредно издание. 

Алманахът и тази година е озаглавен 

„Любослов“ и в него са включени твор-

би на 44 автори. От Чикаго присъстват 

Симеон Гаспаров, Илия Консулов, До-

бри Карабонев, Наско Гелев, Костадин 

Жеков, както и Виолина Иванова. 

Сред известните имена от Родината се 

забелязват тези на Здравка Евтимова, 

чийто разказ „Кръв от къртица“ влезе в 

американските учебници по литература 

за 8-и клас, Керана Ангелова, Петър 

Чухов. 

Извън България участват писатели 

като Здравка Владова-Момчева от Лон-

дон, Анелия Велева от Франция, както и 

Александър Арнаудов от Шотландия и 

Георги Ряпов от Канада. Включени са и 

стихове от Христина Радомирова, която 

въпреки че страда от детска церебрал-

на парализа, успява да твори активно.

Най-интересното е, че в „Любослов“ 

читателите могат да прочетат 

текстове от кралицата на 
българския рок Милена 

Славова
а също и рок опера от Адриан Иванов 

(член на групите „Ер малък“ и „Орион“). 

„Чувствам се страхотно поласкана и 

съм много щастлива от факта, че се ува-

жи и моето творчество. Радвам се, че то 

се харесва толкова много”, каза Милена 

специално за BG VOICE от България.

“Алманахът започна да се разраства”, 

сподели Симеон Гаспаров, председа-

тел на СБП в САЩ и по света. “Имаме 

все повече имигранти от щати извън 

Илинойс, които ни изпращат творбите 

си, а също и такива от цял свят. Стремим 

се да издирваме млади автори и искаме 

алманахът да продължи да живее и да 

може да се самоиздържа. Затова ще 

имаме нужда от помощ от българската 

общност и нашите бизнеси”, допълни 

още той. 

На 24 май това издание на алманаха, 

заедно с други книги, ще бъде зане-

сено в Библиотеката на Конгреса във 

Вашингтон, традиция, започната от 

миналата година. 

Алманахът е важен, защото когато 

човек прави нещо за обществото и 

няма никаква награда, той е нещас-

тен”, обясни поетът Илия Консулов. “И 

Славейков го е казал: “Като няма труд 

поету награда, чезне песен, фантазия 

отпада.” И ние сме така – напишем нещо 

и искаме да го покажем на хората. Ние, 

поетите, сме хората, които кърпят кръп-

ките на обществото. Затова на България 

сега й трябват хора, които да пишат 

само истината“, спомена още той.

Заместник-председателката на СБП в 

САЩ и по света Виолина Иванова посо-

чи, че много от писателите в алманаха 

имат национални и международни 

награди от различни конкурси. „За пръв 

път например участва Йорданка Белева 

с разказ от книга, която аз през мина-

лата година занесох в Библиотеката на 

Конгреса. Тя е един от най-изявените 

млади автори в България. Също така 

искам да спомена Ина Иванова като 

един от стожерите на алманаха, тъй 

като участва всяка година“, разказа още 

Иванова.

Алманахът „Любослов“ тази година е 

с обем над 300 страници, като за първи 

път има и текст на английски (резюме 

на материал за художника Кристо на 

журналистката Евгения Атанасова).

Генералният ни консул в Чикаго Иван 

Анчев обеща да съдейства книгата да 

може да достигне наши институции и 

училища в цяла Америка. Той подчерта, 

че трябва да носим България незави-

симо къде сме. „Имигрантите са, както 

каза Симеон Гаспаров, като мост, свърз-

ващ ни с Родината. Такива „мостове“ са 

всички автори в този сборник“, обобщи 

господин Анчев.

Алманахът беше представен в ново-

открития шоурум за европейски догра-

ми „Валда“ в предградието Дес Плейнс. 

За доброто настроение на гостите се 

погрижиха дует „Twin Violas“ (Деси и 

Теди), които свиреха любими класи-

чески произведения. Сред публиката 

беше и един от най-старите български 

имигранти в Америка Александър 

Дърводелски.

Поезия и рок в новия алманах Поезия и рок в новия алманах 
„Любослов“„Любослов“

Съюзът на българските писатели в Америка и по света 

представи седмото му издание

СИБИЛА ПАТСИ

Дуо “Twin Violas”

Представяне на алманаха на СБП в САЩ и по света 
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О
пасността от диабет 

тип 2 често грози хора 

с наднормено тегло, 

които не се хранят 

правилно и не са 

достатъчно активни 

физически. Според проучване на ме-

дицински сайт съществува зависимост 

между повишения риск от заболяване-

то и продължителността на работната 

седмица. 

За целите на изследването от меди-

цинския сайт Treated.com са използвали 

данни от Организацията за икономи-

ческо сътрудничество и развитие и 

Световната здравна организация (СЗО) 

за 39 страни. Анализът им е показал, че 

случаите на диабет тип 2 като цяло пре-

обладават в страните, където работната 

седмица е с продължителност над 37,5 

часа. 

Петте държави с най-дълги трудови 

седмици са Колумбия, Турция, Коста 

Рика, Мексико и РЮА. 

Данните сочат, че във въпросните 

пет страни процентът на жените с 

наднормено тегло е по-висок от този 

на мъжете с килограми над нормата. 

Интересното обаче е, че в повечето 

страни с по-кратка работна седмица – 

37,5 часа или по-малко, процентът на 

мъжете с наднормено тегло е значи-

телно по-висок от този на жените с 

излишни килограми. 

Едно от възможните обяснение 

според д-р Даниъл Аткинсън от сайта 

Treated.com е, че хората, които работят 

по-дълго, не разполагат с достатъчно 

време да си приготвят здравословни 

ястия и това ги принуждава да прибяг-

ват до готова храна или до заведения за 

бързо хранене.

Съблюдаването на здравословен 

хранителен режим и поддържането на 

физическа активност допринасят за 

контролирането на нивата на кръвната 

захар и за намаляването на риска от 

диабет тип 2, напомнят специалисти 

от британската Национална здравна 

служба.

Дългата работна седмица и Дългата работна седмица и 
диабетът – ръка за ръкадиабетът – ръка за ръка
Хората, които работят повече, 
нямат време да си приготвят 
добра храна

У
чени от Харвардския ме-

дицински институт разга-

даха механизъм, свързан 

с влиянието на здравия 

сън върху намаляването на риска от 

преждевременна смърт. Оказало се, 

че благотворният ефект се дължи на 

производството на противовъзпали-

телни молекули, което намалява при 

недостатъчен сън.

Изследването е извършено с пред-

разположени към атеросклероза 

генномодифицирани мишки. Учените 

предизвикали смущения в съня у по-

ловината гризачи, докато на остана-

лите мишки бил осигурен нормален 

сън. У гризачите, които имали смуще-

ния в съня си, се появили постепенно 

увреждания на артериите, включи-

телно увеличаване с една трета на 

плаките в кръвоносните съдове в 

сравнение с контролната група.

У лишените от сън мишки имало 

два пъти повече клетки, пряко свър-

зани с възпалителни процеси. Освен 

това у тези гризачи било по-малко 

производството на хормона орексин, 

който играе важна роля за регулира-

не на съня и събуждането. След като 

им било инжектирано допълнително 

количество орексин, уврежданията 

на артериите им намалели.

Р
одителите не трябва да бъ-

дат безучастни към рискове-

те от употребата на канабис 

от страна на младежи, 

предупреждават експерти, цитирани 

от BBC. Британски и канадски изсле-

дователи заявяват, че са открили 

сериозно доказателство, че употре-

бата на марихуана в юношеските 

години увеличава риска от развитие 

на депресия в по-зряла възраст с 37 

процента.

Учените твърдят, че разкритията 

им трябва да послужат за предупреж-

дение към семействата, които смятат 

пушенето на канабис като част от 

естественото развитие.

Според изследователите от Окс-

фордския университет и монреал-

ския „Макгил” употребата на марихуа-

на сред младежите е „важен проблем 

на публичното здраве”. Около един 

от всеки девет подрастващи пуши 

канабис в Англия и Уелс. Учените не 

успели да докажат категорично, че 

марихуаната причинява депресия, но 

категорично заявяват за причинно-

следствена връзка.

Учени: Канабисът увеличава 
риска от депресия

Доказаха го: Недоспиването 
може да причини смърт
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С 
ревюта на Майкъл 

Корс и Марк Джейкъбс 

приключи Седмицата на 

модата в Ню Йорк, която 

премина без особен 

блясък.

Модните специалисти отчитат про-

дължаващото оттегляне на големите 

брандове от събитието, което започна 

преди две години. В сегашния сезон 

най-паметни ще останат ревютата при 

откриването и закриването на нюйорк-

ската Седмица на модата – тези на Том 

Форд и Ралф Лорън в началото и на 

Майкъл Корс и Марк Джейкъбс в края.

Петдесет и девет годишният Майкъл 

Корс потърси вдъхновение в новата 

си колекция от легендарната сцена на 

нюйоркския нощен клуб “Студио 54”. 

Самият той бил редовен посетител 

на култовото заведение през 70-те и 

80-те години на миналия век. Рокли с 

пайети, ризи с широки яки и питонови 

шарки, 

жарсени рокли
в златисти цвят и други диско класики 

бяха включени в колекцията. Дефилето 

приключи с неръждаемия Бари Мани-

лоу, който изпълни хита си от 1978 г. 

“Copacabana”, заобиколен от моделите, 

които танцуваха около него.

Марк Джейкъбс се върна на стила 

от 50-те години на миналия век, като 

актуализира трапецовидния силует. 

Най-емблематично за епохата се оказа 

палто в зеленикав цвят с леопардова 

качулка. Както обикновено дизайнерът 

жонглираше с обемите и материите, но 

те бяха далеч от пищността, която той 

демонстрира през миналия сезон със 

своите жени цветя.

В Ню Йорк: Рокли с пайети и 
ризи с широки яки
Майкъл Корс представи новата си колекция в легендарен нощен клуб



Т
айни микрофони, скрити 

в обувките записващи 

устройства, камери в 

бельото и много други 

способи на някогашните 

руски агенти са изложе-

ни на показ в САЩ.

Хиляди оригинални експоната има 

в открития наскоро музей на КГБ в Ню 

Йорк. Експозицията е разположена в 

бивш склад на 14-а улица и е събрана от 

в продължение на 30 години.

Тук могат да се видят още черви-

ло “Целувката на смъртта”, а също и 

миниатюрен пистолет с калибър 4.5 мм 

и възможност само за един изстрел, 

миникамери, замаскирани в четка за 

обувки, даже възстановка на оригина-

лен кабинет на чекист.

Сред уникалните експонати са още 

портативен радиопредавател, монти-

ран в куфар, удобен за пренасяне и 

предаване на съобщения от различни 

места, съветска шифровъчна машина 

“Фиалка”, наподобила принципа на нем-

ската “Енигма”, вратата на арест, в който 

са държани “врагове на СССР”.

Посетителите могат да видят типич-

ното работно място на офицер от би-

вшата съветска тайна служба – бюрото 

му, лампа, документи, печати, както и 

да изпробват някои от интерактивните 

експонати – например, стола за разпи-

ти. В експозицията могат да се видят 

още нестандартни оръжия, а също и 

т.нар. 

български чадър
Експозицията включва около 5000 

артефакти и богат снимков материал 

от времето на Желязната завеса. В 

основата й е колекцията на литовския 

емигрант Юлиус Урбайтис, събирана в 

продължение на 20 години. Урбайтис и 

дъщеря му Агне са куратори на новия 

музей. Неговите собственици обаче 

предпочитат да останат анонимни, 

пише New York Times.

Старите трикове на КГБ – 

Музей показва хиляди 
уникални експонати, 
принадлежали на руски 
агенти
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„Това е Българският чадър, чували 

ли сте за него?“, показва Агне Урбайтис, 

посочвайки син чадър зад стъклена 

витрина. От върха му се подава тънка 

игла. „Това е оръжие. Натискате бутона, 

иглата излиза и изстрелва рицинова 

отрова. Тя все още е сред най-смърто-

носните в света“, казва Агне и припом-

ня, че според общоприетата теория с 

подобно оръжие на 7 септември 1978 

г. на лондонския мост Ватерлоо е убит 

дисидентът Георги Марков. „Слава Богу, 

че това тук не е истинско“, допълва тя.

Много от експонатите са посветени 

на това как точно КГБ е вършило своята 

работа, особено наблюдението. Някол-

ко стъклени витрини показват къде 

агентите биха скрили камери и микро-

фони: в пръстени, часовници, катарами 

за колан, копчета за ръкавели и дори в 

чинии.

КГБ е основан през 1954 година и 

се е занимавал с външно разузнаване, 

контраразузнаване, оперативно-издир-

вателна дейност и охрана на лидерите 

на СССР.

на показ в Ню Йорк
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С
транна тенденция се 

оформя сред неза-

домените японци да 

търсят запознанство и 

да говорят с евентуален 

партньор чрез робот.

Общо 28 доброволци на възраст 

между 25 и 39 години са участвали в 

новаторския начин за запознанство, 

представен в Токио. Той се оказал доста 

успешен, защото в резултат се офор-

мили четири стабилни партньорски 

двойки. 

Като начало всеки дава информация 

за себе си на малък андроид, който 

служи като посредник. Потенциалните 

младоженци седят на маса, на която 

срещу всеки е разположено роботче. С 

негова помощ участниците се предста-

вят и водят разговор, тъй като много от 

тях се затруднявали да говорят за себе 

си, особено когато се касае за брак.

От началото на нашия век провежда-

нето на масови запознанства на млади 

хора става все по-популярно в Япо-

ния. То е известно с наименованието 

“конкацу”. Целта е намиране на брачен 

партньор, а не просто установяване на 

мимолетна връзка.

Участниците трябвало да отговорят 

на въпроси от 45 различни теми – какво 

работят, от какво се интересуват и т.н.

“Благодарение на робота не се 

притеснявах толкова”, сподели един от 

участниците. 

“Беше лесно, защото роботът обясни 

всичко за мен и не се наложи да доба-

вям нищо по време на общуването”, 

поясни друг.

През последните години роботи 

се използват като гласов помощник 

и социален асистент в многобройни 

американски домакинства.

Неотдавна беше създаден от базира-

но в Стокхолм дружество социалният 

робот “Фурхат”. Той предразполага към 

откровен разговор и изобретателите 

смятат, че човек може по-смело да 

споделя с робот андроид, отколкото с 

приятел. 

Роботчета помагат на Роботчета помагат на 
срамежливци да си намерят 
гаджегадже

А
мериканската компания 

Ford конструира семейно 

легло, което избутва безот-

казно спящия нашественик 

в неговата половинка, с което слага 

край на “войните под юргана”.

За изработката на прототипа авто-

мобилостроителите са използвали 

същата технология, която позволява 

на техните возила да не навлизат в 

насрещното движение.

В леглото са монтирани специални 

сензори за налягане, които следят 

поведението на спящите. Ако някой 

от тях прeмине през “осовата линия” 

на дюшека, той плавно е избутван в 

своята половина с помощта на вгра-

дено ремъчно устройство. 

То повдига кревата в единия край и 

прави наклон, така че “нарушителят” 

отново да застане на отреденото му 

място. При това положение ремъкът 

отново връща кревата в първоначал-

ното му положение.

Ford пусна смарт легло: 
Всеки в неговата половинка

Няколко японци формираха стабилни 
партньорски двойки
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„С
тад де ла Божуар” 

беше като огромен 

гоблен, съшит от 

зелени и жълти 

конци на черен 

фон. На трибуните 

властваше униние, което бе завладяло 

и футболистите на терена – до един с 

името Сала на гърба.

На стадиона на Нант 37 000 фенове 

на “канарчетата” скърбяха за напада-

теля, загинал в самолетна катастрофа 

в Ламанша, а към страданието им се 

присъединиха още милиони запалянко-

вци от целия свят.

Домакините се бяха постарали много 

за това да почетат подобаващо паметта 

на нападателя, който прекара 4 сезона 

в клуба. Билетите за мача с Ним бяха по 

9 евро заради номера, който носеше 

аржентинецът, а ликът му грееше на 

светлинното табло. Наставникът Вахид 

Халилходжич и играчите му също не ус-

пяваха да удържат напиращите в очите 

им сълзи. Беше сърцераздирателно.

Всичко това правеше “гоблена” още 

по-тъжен, а Нант изливаше душата си 

заради трагичната загуба.

Или поне искаше да повярваме, че го 

прави.

За съжаление обаче случаят с 

Емилиано нагледно ни показа какво 

представляват съвременните футболни 

клубове – нищо повече от 

коравосърдечни 
счетоводни фирми

Още преди тялото на Сала да бъде 

намерено и идентифицирано, Нант 

изпрати писмо до Кардиф с искане 

да бъде преведен първият транш за 

аржентинския нападател. Нещо повече 

– французите заплашваха колегите си 

от Кардиф, че ако в 10-дневен срок 

парите не постъпят по сметката им, ще 

прибегнат до съдебни действия.

Трябва да се отбележи, че уелският 

клуб никога не се е опитвал да се из-

мъкне от плащането, каквито внушения 

се опитаха да направят от “Божуар”. 

Просто от Кардиф настояваха да се 

изчака и не искаха финансовият въпрос 

да се превръща в основната тема на 

фона на такова голямо нещастие.

И трябва да признаем, че поведение-

то на британците беше доста по-адек-

ватно от това на френските им колеги, 

които заплашваха да заведат дело за 

пари в момент, в който близките на фут-

болиста набираха средства за продъл-

жаването на спасителната акция, която 

бе прекратена след три дни.

Всъщност колко дариха двата клуба, 

за да помогнат на операцията? Няма как 

да сме сигурни, но 

не се чу и за стотинка

Нант обаче не бе сам в коравосърде-

чието си.

След фаталния инцидент всеки един 

от ключовите играчи в трансфера се 

опитваше да убеди света, че ръцете му 

са чисти и няма вина за катастрофата. 

Но най-голямото безобразие бе, че 

мениджърите си търсеха комисионите 

по сделката със същия ентусиазъм, с 

който твърдяха, че ръцете им са чисти 

и не носят отговорност за разбилия се 

самолет.

Френският L’Equipe публикува имей-

ли от агента Уили Маккей до Емилиано 

Сала, от които става ясно, че арженти-

нецът не е мечтаел точно за трансфер 

в Кардиф, но мениджърът твърди, че 

това е начинът да бъде забелязан от 

големите акули – „Ливърпул“, „Челси“, 

„Арсенал“, манчестърските „Сити“ и 

„Юнайтед“ и др.

“Нека ви представим начина, по кой-

то работим и как стигнахме до Кардиф 

сити. Работим за клубове във Фран-

ция и за играчи, които искат да бъдат 

трансферирани в клубове в Англия, 

сред които тези от „Манчестър“, „Челси“, 

„Ливърпул“ и др. Смятаме, че можете 

да се озовете в един от тях. Обърнах-

ме се към Нант, както правим с много 

играчи в други клубове, за да получим 

мандата за сделката. Ние не ви пречим 

да работите с друг агент, но повече-

то футболисти са много доволни от 

нашето посредничество. Не го играем 

бащи на нашите играчи, както правят 

мениджърите. Няма такова нещо. Ако 

не сте футболист, тези хора не биха се 

интересували от вас. В крайна сметка те 

се интересуват само от парите – нещо, 

което всички искаме да имаме. Ето защо 

обичаме да работим само с клубовете. 

Без сантименти, просто бизнес”, пише 

Маккей.

Но нещата не се развиха както си го 

представяха замесените страни и без-

бройните неизвестни около катастро-

фата започват да дразнят.

На първо място, все още не е извест-

но кой е собственикът на самолета, а 

има доста заинтересовани страни да 

научат това.

В края на краищата

финансовата отговорност 
за инцидента

ще почука на неговата врата, ако се 

установи, че има нередности, касаещи 

техническата изправност на машината, 

квалификацията на пилота или времето, 

за което е насрочен полетът.

Подозренията, че самолетът не е 

бил в пълна изправност, се подкрепят 

и от записите, които изпраща Сала на 

приятели в WhatsApp и в които твърди, 

че “има чувството, че ще се разпадне на 

парчета”.

Необяснимо е и защо едномоторен 

самолет е предприел такъв тежък полет 

в трудни метеорологични условия.

И още, и още въпроси, които веро-

ятно никога няма да получат своите 

отговори.

Но едно нещо е кристално ясно – 

играчите са само пионки в мръсния 

футболен бизнес и това никога няма да 

се промени.

“Без сантименти, човече, важни са па-

рите”, нали това е посланието на агента 

Маккей?

Случаят „Сала“: Без Случаят „Сала“: Без 
сантименти, човече, сантименти, човече, 
важни са паритеважни са парите
Трагедията показа, че играчите са само пионки в 
мръсния футболен бизнес 
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� � ☺
Вече мина 14 февруари – спрете да 

обичате, другата година пак.

� � ☺
- Скъпа, взех ти нещо за празника...

- Какво ми взе, скъпи???

- Взех ти 20 лева от портмонето, пове-

че нямаше...

� � ☺
Жена в Космоса:

- Хюстън, имам проблем!

- Какъв?

- Както и да е....

- Какъв е проблемът??

- Нищо...

- Моля, кажете за проблема?

- Ти си знаеш...

� � ☺
Мислех, че само аз имам в телефония 

си указател „Не вдигай“, „Не вдигай-2“, 

„Не вдигай-3“... Но днес видях у един 

приятел „Да го духаш-7“...

� � ☺
Първото момиче, което отказа да 

излезе с мен в гимназията, заяви, че не 

съм от нейната класа. Сетих се днес за 

тази история, като си купувах домати 

от нея...

� � ☺
- Скъпи, всеки път, когато се любим, 

ти крещиш! -

- Ами защото ми е хубаво...

- Е, да, ама ме събуждаш...

� � ☺
- Сине, донеси ми десетина чинии от 

кухнята.

- Защо, мамо?

- Искам да говоря нещо с баща ти...

� � ☺
Хората имали пеперуди в стомаха си, 

а аз – само храна, баси...

� � ☺
- Жената ме прати за едни кори за 

баница.

- „Фамилия“?

- Йорданов.

� � ☺
Казаха ми с вино да лекувам настин-

ката си – цяла седмица ходя на работа 

пияна и със сополи...

� � ☺
- Тате, познай как се казва възпита-

телката ми в детската градина! Започва 

с буквата Л.

- Людмила.

- Не.

- Лалка?

- Не.

- Лариса?

- Нееее.

- Не знам – как се казва?

- Леля Мария!!!

� � ☺
- Тате, искам гадже за празника!

- И аз искам, но майка ти не дава!

� � ☺
- Тате, искам да ям!

- Засрами се, сине. Аз на твоите годи-

ни исках да стана космонавт.

� � ☺
- Друсаш ли се?

- Не бе, тате, кълна се...

- Абе кретен, не съм баща ти, а кучето 

ти.

- Оф бе, Рекси, изкара ми акъла!

� � ☺
- Мамо утре с мъжа ми правим 10 

години от сватбата... Хайде да заколим 

прасето!

- Недей, мама! Може да те хванат... По-

добре го отрови!

� � ☺
– Тате, защо вечерята е толкова студе-

на и твърда?

– Защото майка ти е вложила цялата 

си душа в готвенето.

� � ☺
- Иванчо, какво работи баща ти?

- Трансформатор, получава 380, дава 

на мама 220 и с останалите бръмчи!

� � ☺
- Тате, тате, аз как съм се появил?

- С майка ти в зелето те...

- Тате, бе... нали през февруари съм 

роден! К’во зеле през февруари?

- Не прекъсвай баща си! Тогава аз бях 

шофьор, а тя работеше в плод-зеленчу-

ка и един ден зад щайгите от зелето... 

там те намерихме.

� � ☺
- Слушай, дъще, не 

позволявай на Митко 

да идва вкъщи. Това 

момче ме притеснява!

- Добре, мамо. Ще ходя аз 

у тях, нека неговата майка се 

притеснява!

� � ☺
Ако веждите й са оформени така, 

че не можеш да разбереш дали 

се смее, или получава бъбречна 

криза, по-добре не я прави майка 

на децата си.

� � ☺
Дядо поп решил да реже опасните 

тополи в двора на църквата. Чул клиса-

рят това и му казал, че ако има или купи 

моторна резачка, той ще ги отреже. 

Отишъл дядо поп и видял да се продава 

една стара руска „Тайга“. Пазарил я и 

преди да тръгне попитал:

– Кажи, чедо, как се пуска?

Продавачът казал:

– Слагаш левия крак отгоре, дърпаш 

това въженце и викаш „де*ба твойта 

мама руска” - и така, докато запали.

– Сакън бе, момче, аз съм Божи чо-

век, не мога да псувам.

– Тогава хващаш въжето и дърпаш. То 

отвътре ще ти дойде.

� � ☺
Студент се прибира вкъщи за вакан-

цията. Отваря хладилника - отвътре го 

гледа огромен постер на гола мадама 

от Плейбой. Ошашавен пита майка си - 

що за чудо е това?

- Ами синко, сложих я вътре нароч-

но... като ми се прияде и като отворя 

хладилника и като я видя се сещам, че 

искам такава фигура и затварям без да 

ям...

- Е? И има ли полза?

- Амиии... да... аз отслабнах с 5 кг, ама 

баща ти надебеля с 10!

� � ☺
- Ало! С*кс по телефона ли е?

- Да, сладурче!

- Лельо Мими, дай ми мама!

� � ☺
Майка към синът си:

- Слушай моето момче, ти вече си го-

лям. Ти си на 30 години. Твоите решения 

вече трябва да ги взема жена ти, а не 

майка ти!

� � ☺
Малко момченце на касата в супера:

- Дайте ми опаковка презервативи.

- Малкия, първо това не е за деца и 

второ нека баща ти да дойде и да си 

избере какъвто размер му трябва.

- Вижте кво, първо това не е за деца, а 

против деца, и второ това не е за тати, а 

за мама, тя отива командировка, а какви 

размери ще има там, още не знае!

� � ☺
- Тате, какво е крокодил?

- Ейй, кат’ каза крокодил, бягай бързо 

да купиш хляб, че майка ти ей сега ще 

си дойде...

� � ☺
Върви си туристче по пътеката към 

хижа „Рай“. Завалява и той решава да се 

скрие в близката пещера. Влиза вътре и 

кво да види - малко мече. Ужас!

Окопитил се и след малко пита:

- Абе, меченце, къде е мама?

- Няма я.

- А тати?

- И него го няма.

Пляс един шамар:

- Ти що ме плашиш така, бе?!?

- БААБОООО...

� � ☺
Иванчо се разхожда с баща си. По 

пътя срещат непознат човек. Иванчо 

поздравява вежливо:

- Здравей!

Баща му го пита:

- От къде познаваш този човек?

А Иванчо отговаря:

- Ами, той е от инспекциите за чис-

тота. Всеки ден, когато ти отидеш на 

работа, той идва у дома и пита мама 

„Чисто ли е?”

� � ☺
 - Скъпи, приятелят ми каза, че имам 

готино шаси, два хубави амортисьора и 
яка предница - какво значи това?

 - Нищо, миличка, това са технически 
термини, които се използват често. Ти 
само му предай, че ако отвори капака 
да налива масло в двигателя, ще му 
откъсна лоста за скоростите!

� � ☺
- Скъпи, искам да живея с тебе дълго 

и щастливо!
- Скъпа, ако ти живееш щастливо, аз 

няма да изкарам дълго...

� � ☺
- Мамо, нали татко си има родители?
- Да!
- А тогава защо са го оставили ние да 

го гледаме?

� � ☺
Днес бях зле - главоболие, умора, лег-

нах да умирам... Само думите на мъжа 
ми: „Искаш ли да ти купим нещо?” - ме 
върнаха от оня свят!

Виц в снимка

– Гинче, да знаеш - 

ако не се омъжиш за 

мене, ще се обеся пред 

дома ти! 

– Да бе! Само да си 

посмял - знаеш тате 

как мрази да висиш 

пред нас...

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.

Водоравно: Понеделник сутрин. Карека. Соаре. Ра. Камед. Старт. Гонг. Лалор.

Нефуд. Кокили. Алино. Ема. Век. Сплит. Люсид. Хан. Стоик. Пижами. Астор. Орион. 

Зефир. Оскар. Явка. Ръчка. Тинка. Нефове. Маане. Лам. Кюп. Шхуни. Шкоди. БТР. Имами. 

Ураган. Реотан. Касик. Ми. Торта. Квант. Асос. Плисе. Фагот. Мемоар. Нрави. ОКР. Нар. 

Иктус. Биела. Син. Идиом. Колвиц. Старик. Баани. Ни. Стопанин. Свирачи.

Отвесно: Коканова. Електроженист. Нам. Кенаф. Фюрер. Манто. Перелик. Си-

роп. Отпор. Ап. Дедал. Стръв. Итала. Ира. Гек. Листо. Чешма. Иридин. Ласо. Порок. 

Ханкс. Кики. Трали. Самум. Венто. Ниса. Ликок. Аника. Румб. Корнит. Ратаи. Анфас. Ас. 

Сатен. Пирин. Устав. Кав. Рур. Фолио. Нешри. Гибони. Тегу. Южняк. Какао. Илир. Одеса. 

Валог. Стоев. Фирн. Мимик. Адамо. Клинч. Награди. Администрации.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

! OWNER OPERATORS !, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048,  Мал-

ка компания предлага работа за Owner 

Operators със собствен трейлър! 

Midwest; 24/7 Dispatch; 

Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Леки това-

ри; Постоянни курсове; Чек всеки пе-

тък! Коректно отношение! 8476659273 

№15890
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 цента 

на галон 8476659273 №15891
CLASS C DRIVER P/T, 
Цена US$ , Зипкод 60070, PART-TIME Class 

C 

needed for straight/box truck (no CDL 

required) to help with FedEx package 

deliveries. For more information call 702-

215-9196 7022159196 №15894
ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА , 
Цена US$ , Зипкод 60062, Търсим шофьор 

на лимузина, парт тайм или фул тайм. 

Много добро заплащане. 8476279909 

№15900
CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся шо-

фьор с Хазмат за Freightliner 2019,запла-

щат се всички мили и екстра стопс.Мин 

опит 2 години.

Телефон за контакт: 773-996-0940 

7739960940 №15902
TRUCK DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60016,  Търся CDL 

class A driver за VNL780 с fl atbed трей-

лър с опит на пътя. Ако сте без опит, ще 

ви научим. Вие си определяте колко да 

карате и колко да почивате. Заплаща-

нето е 80 цента на миля. Плюс бонуси $ 

4065399041 №15871 
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
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-

ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 7738650406 

№15844
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

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 off er great salaries 
for great drivers: $1600-$1800 per week, 
fl 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

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
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
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
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 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 

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
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
ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-

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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ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Hoff 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

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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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
DELIVERY DRIVERS,
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим 

шофьор-доставчик за FedEx с любител-

ска книжка. Заплащане: $17-$20 на час. 

Фирмата осигурява камион, гориво и 

униформa. За контакти: 702-215-9196 

7739839871 №1588

OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofi ng 
company is looking to hire 
Full Time Offi  ce Assistant -Excellent English 
required -Early Morning start – 8:00 a.m. 
The offi  ce is located in Burr Ridge, IL $15 
per hour start pay rate Health Insurance 
and 401K For more information and to 
schedule an interview call 847-630-4050 
8476304050         №15887 

! 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 товари; Постоянни 

курсове; Чек всеки петък! Коректно от-

ношение! 8476659273 №15890
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 цента на га-

лон 8476659273 №15891

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 off 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
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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ 0.00, Зипкод 6004, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бълга-

рия. Fluent in English and Russian. : +359-

876-511-784 or

 Viber +359876511784 №15901
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
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
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
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в 

моят дом в River Grove. Предлагам до-

машна вкусна храна,занимания и следо-

беден сън.Информация на телефон

 7739712024 7739712024 №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ LOMBARD, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148,  Стая 

под наем в къща в Lombard, IL $ 500. тел 

.6309151352 6309151352 №15895
STUDIO FOR RENT,
Цена US$ 800, Зипкод 60656,  Lawreance 

and Cumberland studio for rent with 

one parking space.Everything included.

Elevator building with downtown view 

close to banks and stores.10 min away from 

o hare airport and blue line. 7734707914 

№15896
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176,  Двустаен 

апартамент в Шилер Парк. Пералня и 

сушилня, съдомиялна в апартамента, 

централен климатик. Две паркинг места 

и фитнес .обадете се на тел.773-799-4462 

7737994462 №15897
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60126, Едноста-

ен апартамент в Елмхърст. Всичко вклю-

чено $850.IL-83 и Roosevelt 7735434470 

№15898
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60008, Двуста-

ен ,баня и половина, тераса на втория 

етаж ,централно парно на ток ,900 square 

feet.Близо до Escapes night club За пове-

че инфо звънете на Владо 2247303618 

2247303618 №15904
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191,  Търсим 

съквартирант за ново обзаведена и след 

ремонт 3br къща в Wood Dale. Голям 

двор и гараж за 3 коли. 

Тел. 5097012627 5097012627 №15876
STAIA POD NAEM
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Дава се 

апартамент в близост до Пуласки/Фос-

тър Наем 300$+tok 6308500701 №15868
2 BED. FOR REN
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, 2 bed. For 

rent, Arlington heights, обзаведен, нови 

ел. уреди,пералня и сушилня, след ре-

монт Тел. 773-865-9469 7738659469 
№15870
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
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 Buff 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, fl 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

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
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 подробности - 224 

304 6338 - Кольо. 2243046338 №15812
СТАЯ ПОД НАЕМ
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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
2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апар-

тамент под наем в Arlington Heights, 2 

bedroom, 2 bathroom,  нови бани и ки-

лим, всичко е включено в наема с из-

ключение на електричестовот.  За кон-

такти Христо 847-644-8952. 8476448952 

№15880
FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 

Completely remodeled 2 bdr 1.1 bth in 

downtown Elk Grove Village. Brand new 

kitchen with stainless steel appliances 

and white 42’ shaker cabinets, remodeled 

bathrooms, new fl ooring, paint etc. Rent 

includes heat, cooking gas, water, garbade.

 For more info call 773 996 8900 Sylvia 

7739968900 №15881
ROOMMATE,
Цена US$ 650.00, Зипкод 60148, Looking 

for a roommate in Lombard, Il, It is a 2 

bedroom condo with 2 bathrooms and its 

fully furnished. One free parking spot, The 

building has open swimming pool and 

tennis court. 4175932030 №15892

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
2008 NISSAN SENTRASL, 
Цена US$ 3,500.00, Зипкод 60056,  2008 

Nissan Sentra 2.0 SL – 17k miles, 4 Cylinder 

- 140hp. Additional Information The Car 

runs and drives very good. No accidents. 

Very well maintain. We accept only cash 

off ers. Text or Call. if I do not answer 

leave me a voice mail I’ll call back. 

7087045686 №15899
TOYOTA CAMRY
Цена US$ 1,900.00, Зипкод 60016,  Про-

давам Toyota Camry 1995г. 131000 мили. 

7737078358 №15903
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, fl 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, Прода-

ва се ремонтиран двустаен апартамент 

с една баня в Rolling Meadows. Жили-

щето е на два етажа. Годишните такси 

са под $400, а месечната вноска за асо-

циацията е $300 и включва отопление 

и вода. Отделно се плаща само ток. Не-

вероятна възможност за всеки новодо-

мец. 8478452791 №15763
FOR SALE- ELK GROVE,
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 

Fully remodeled 4bdr, 2bth in desirable 

Elk Grove Village. Brand new everything 

- roof, siding, windows, concrete patio, 

bathrooms, kitchen, fl ooring, paint etc. For 

more information call 773 996 8900 Sylvia.

 7739968900 №15882

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 кух-

ня, 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
МЕДИЦИНСКИ МАСАЖ, 
Цена US$ 79.00, Зипкод 60561, Фи-

зиотерапия, рехабилитация и ме-

дицински масаж по домовете. Без-

платна консултация и записване на 

телефон 630-991-0157Алфред Иванов 

или на www.medicalmassage.services 

6309910157 №15869 
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
МАНИКЮР,
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли 

нещо да зарадва погледа ви в  това студе-

но и мрачно време?Направете си красив 

и свеж маникюр! Гел,гел лак,изграждане. 

Подарък- ръчно рисувани декорации!!! 

За да запазите своя час обадете се на те-

лефон 224 423 4245-Миглена 2244234245 
№15879
КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326 6308431326 №15840

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$, Зипкод 60016, Извършвам 

строителни ремонти, работя професио-

нално 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 чиния 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 храна, 

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-Ми-

лена. 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 fl 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 fi le IFTA, KY, NY, NM yourself. 

3315518787 №15799
РЕМОНТИ
Цена US$, Зипкод 60089, Извършвам 

строителни ремоти боядисване, ремонт 

на бани, подови настилки, инсталиране 

на кухни и други 2247701643 №15808
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, Зипкод 60018, Изкупувам ста-

ри или счупени коли. С title или без. 

3128239386 3128239386 №15817
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, ГЕЛ, ГЕЛ ЛАК, 

ДЕКОРАЦИИ. КРАСИВО И ИЗГОДНО. Мигле-

на 224 423 4245 2244234245 №15824
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 публикаци-

ята с играта! 3.Коментирайте с „УЧАСТВАМ“! 

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 Buff 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

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 съз-

даваме инвеститори! За контакти: Вале-

ри(224)404-0404 №15712 

TRAILER FOR RENT

Зипкод 60193, Давам trailer под наем 

Great Dane 2017 Kosta 224 409 4035 

2244094035 №15730

ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ, 

Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСА-

ЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. 

ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА 

ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА 

САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИ-

КАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИ-

ЯТА 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, вентове! 

Цена:$700 на месец+1 месец депозит! 

Без договор-трябва да си направите за-

страховка!!! 12244362030 №15829
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Ш
естимата най-

привлекателни 

ергени в света 

са не само мла-

ди и красиви, 

те са със синя 

кръв, имат елитно образование, а 

семействата им притежават огромни 

богатства.

Списъкът изготви списание “Татлър”. 

В него са братовчедът на принц Хари – 

Луис Спенсър, който е виконт, принцо-

ве на Бруней, Дания и Гърция, маркизи-

те на Устър и Гранби.

Братовчедът на принц Хари – ви-

конт Олторп, е на 24 години. Той учи в 

университета на Единбург. Израснал е 

в Кейптаун. Луис Спенсър е четвъртото 

дете и най-голям син на Чарлз Спен-

сър, брата на принцеса Даяна, който е 

граф. Именно той ще наследи титлата и 

именията му. 

Принц Матин от Бруней е на 27 годи-

ни. Той е десето дете и четвърти син на 

султан Хасанал Болкиах от втората му 

съпруга. След като учи в най-добрите 

училища в Борнео, завършва британ-

ската военна академия “Сандхърст”, 

чиито възпитаници са също принцовете 

Уилям и Хари. Абдул Матин е учил също 

международна политика в лондон-

ския Кингс колидж, а магистърската 

си степен получава от Училището по 

африкански и ориенталски науки. Той е 

и пилот от кралските военновъздушни 

сили. 

Принц Матин редовно публикува 

свои снимки в инстаграм и има 1 мили-

он последователи.

Маркизът на Гранби - Чарлз Менърс, 

е на 19 години. Той е най-големият син 

на 11-ия херцог на Рътланд и като такъв 

ще наследи титлата и 
замъка му

През миналата година беше избран 

от сп. “Татлър” за “новото момче” в свет-

ския живот. Чарлз учи бизнес менидж-

мънт в университета на Нюкасъл. 

Принц Константин Алексиос Гръцки 

е на 20 години. Той е втори поред в 

линията на наследяване. Семейството 

му е тясно свързано с британската 

кралска династия и принц Уилям е 

негов кръстник. Принц Тино, както го 

наричат, е роден в Ню Йорк, където 

са живели родителите му, преди да се 

преместят в Лондон през 2004 г. заради 

образованието на децата си. Сега той 

учи в университета Джорджтаун във 

Вашингтон. 

Принц Константин има почти 100 000 

последователи в инстаграм. 

Принц Николай от Дания е на 19 годи-

ни. Той е син на принц Йоаким и седми 

поред за наследяване на престола. 

През миналата година принц Николай 

подписа договор със “Скуп моделс”, а 

след това участва в ревюто на “Бърбъ-

ри” наред с Кара Делевин, Кейт Мос и 

Наоми Кембъл. 

Николай има много роднини със синя 

кръв. Негов кръстник е британският 

граф на Уесекс – принц Едуард, третият 

син на кралица Елизабет Втора. Като 

седми поред за престола
обаче той няма нито приходи, нито 

имоти от короната.

Маркизът на Устър и граф на Гле-

морган Робърт Съмърсет е израснал 

в имението Бадмигтон, където се е 

появил този спорт през 1863 г. Зара 

Филипс е участвала в известните конни 

състезания, които се провеждат в него, 

а принцовете Чарлз, Уилям и Хари – в 

традиционния лов на лисици. Той е 

внук на херцога на Бофорт и син на 

наследника му графа на Устър. Освен 

титлата му ще наследи и състояние от 

200 милиона британски лири.

Робърт Съмърсет работи в хеджфонд.

Топ 6 на ергените: Млади, 
образовани и богати
Сред тях са няколко принца, един виконт и маркизи
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Луис Спенсър

Абдул Матин 
Константин Алексиос

Принц Николай
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П
оради заледяване и падналите снего-

ве участъците от Великата китайска 

стена, посещавани от туристите, се 

превърнаха в огромни пързалки.

Очевидци заснеха с камера “голямото пързаля-

не” върху местната забележителност. На едно от 

клипчетата е видно как по каменистия заледен 

склон се плъзга посетителка, която се сблъсква 

със своя приятелка в ниското. В други кадри са 

заснети група туристи как отчаяно се държат 

за парапетите, за да не се плъзнат по наклона. 

Някои от посетителите, изгубили равновесие, се 

опитват с пълзене на четири крака да се доберат 

до парапетите.

Б
арби записа успешна кариера като 

лекар, компютърен инженер и много 

други и въпреки че все още се среща 

във варианта руса, с бяла кожа и тънка 

талия, тя също така е чернокожа, закръглена и 

горда с луничките си.

Mattel продължава да прави крачки към при-

общаването на различните, като пуска две нови 

кукли Барби: една, която използва инвалидна 

количка, и друга с протезен крак.

Компанията обяви новите допълнения към 

своята линия Fashionista на 11 февруари, като 

обясни, че се надява колекцията да спомогне за 

разширяване на дефиницията на това, което се 

счита за красиво.

Великата китайска стена 
стана огромна пързалка

Куклата Барби – вече в 
инвалидна количка и с 
протеза

О
рганизаторите 

на церемонията 

по връчване 

на филмовите 

награди “Оскар” се отказаха 

от намерението си да връ-

чат четири от призовете по 

време на рекламни паузи. 

До обрата се стигна след 

остри критики на холивуд-

ски режисьори и актьори.

Американската академия 

на филмовите изкуства и 

науки съобщи в изявление, 

че е обърнала внимание 

на реакциите и увери, че 

всичките наградите “Оскар” 

във всичките 24 категории 

“ще бъдат представени без 

съкращения в традицион-

ния формат”, тоест на живо.

По-рано през тази сед-

мица академията обяви, че 

наградите “Оскар” за опера-

торско майсторство, мон-

таж, късометражен филм и 

грим ще бъдат връчени по 

време на рекламни паузи 

на прякото телевизионно 

излъчване.

Десетки холивудски 

знаменитости, сред които 

режисьорите Мартин Скор-

сезе, Куентин Тарантино, 

Гийермо дел Торо, Алфон-

со Куарон и Спайк Ли и 

актьорите Робърт де Ниро, 

Джордж Клуни и Брад Пит 

реагираха възмутено на 

това решение. 

А
мерикански и 

китайски учени 

са открили 

планина и други 

топографски елементи на 

дълбочина повече от 600 

км на границата между 

горната и долната мантия.

Геофизици от универ-

ситета Принстън и от 

китайския Институт по 

геология и геофизика са 

анализирали данни, полу-

чени по време на земетре-

сението с магнитуд 8,2 в 

Боливия през 1994 г. Те са 

направили компютърен 

модел на особеностите 

на разсейване на вълни-

те, преминаващи през 

скалите и отразяващи се 

или пречупващи се заради 

преходи между материали 

с различна плътност и 

топографски особености. 

Това им е позволило да 

определят особеност на 

границата между горната 

и долната мантия на дъл-

бочина 660 км, която се е 

оказала дори по-неравна 

от обикновена планина. 

И все пак оскари няма да се 
връчват „зад рекламите“

Откриха огромна планина 
под земната повърхност

Н
овата тату-

ировка на 

певицата и 

актриса Лейди 

Гага е вдъхновена от 

филма “Роди се звезда” и 

песента “La Vie En Rose” на 

Едит Пиаф. 

Лейди Гага е показала 

придобивката си в инста-

грам. 

В номинираната за 

“Оскар” романтична драма 

“Роди се звезда” 32-годиш-

ната певица и актриса се 

превъплъщава в образа на 

Али. В една от началните 

сцени на филма героинята 

на Лейди Гага изпълнява 

знаковата песен от 1947 

г. на Едит Пиаф в бар за 

травестити пред персона-

жа Джаксън Мейн (Брадли 

Купър). 

Купър, който е и режи-

сьор на филма и първо-

начално искал певицата 

Бионсе за ролята, преди 

време разкри, че след 

като чул Лейди Гага да пее 

на живо, разбрал, че тя 

трябва да изиграе Али.

Лейди Гага с татус, Лейди Гага с татус, 
вдъхновен от “Роди се вдъхновен от “Роди се 
звезда” звезда” 
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Х
итър австралийски злосторник краде 

хиляди долари от банкомати, като 

използва прост и ефикасен метод – 

собствената си дъвка.

Мъжът поставя тайно в отвора за получаване 

на банкноти дъвката си и се спотайва наблизо. 

Когато някой клиент се опита да тегли пари, те 

не падат. Тогава вбесеният потребител влиза 

в сградата, където е инсталиран автоматът, за 

да се разправя. Злосторникът издебва точно 

този момент, отлепва дъвката си от процепа и 

измъква заклещените банкноти при създалата се 

суматоха.

Само от един банкомат престъпникът задигнал 

с коварния си метод около 1000 долара. 

С
емейна двойка е толкова влюбена 

в двете си домашни пиявици, че ги 

угощава със собствената си кръв в 

продължение на два часа.

Кати Ашли и съпругът й Майк подхранват 

паразитите по този начин всеки месец. Когато 

пиявиците им се насмучат, британците от гр. 

Престън в графство Ланкашър се чувстват малко 

замаяни. А кръвта продължава да тече от място-

то на ухапването още час-два. 33-годишната Кати 

споделя, че сеансите не са безболезнени. Пия-

виците имат стотици зъби и три челюсти, с които 

прорязват кожата, докато се докопат до източни-

ка на кръв. Семейната двойка осиновила двете 

пиявици през миналата година и ги отглеждат с 

нужното внимание досущ като свои деца.

Злосторник обира 
банкомати с дъвка

Семейство угощава 
с кръвта си домашни 
пиявици 

Т
в водещият Деян 

Славчев–Део ста-

на баща за втори 

път. Неговата 

съпруга Мариана го дари 

с още един син.

Щастливият татко се 

похвали за новия член на 

семейството във фейсбук.

„Заформяме отбор :) 

Добре дошъл, Теодор:)... 

Честит празник, банда :)“, 

написа той и благодари на 

лекарите, помогнали да се 

роди детето му.

„Днес се видях с една от 

най-големите ми любови. 

Добре дошъл, Теодор!“, 

написа от своя страна 

Марияна.

По-големият син на Део 

и Марияна – Борислав, се 

роди през 2016 г. Малко 

след това двамата вдиг-

наха сватба и узакониха 

любовта си.

Х
оливудският 

актьор Брад Пит 

подготвя доку-

ментален филм 

за покойния музикант 

и негов близък приятел 

Крис Корнел. 

Пит и режисьорът Пи-

тър Бърг – съсобственик 

на продуцентската ком-

пания “Филм 45”, работят 

съвместно с вдовицата на 

Крис Корнел – Вики Кор-

нел, над пълнометражен 

филм, който ще разказва 

за живота и кариерата на 

музиканта. 

Според “Варайъти” 

Вики Корнел ще бъде 

продуцент на докумен-

талния проект. 

Фронтменът на “Саун-

дгардън” сложи край на 

живота си през май ми-

налата година, припомня 

изданието. 

П
евицата от САЩ 

Кейти Пери и 

британският 

актьор Орлан-

до Блум са се сгодили след 

продължила три години 

връзка. 

34-годишната изпълни-

телка на хита “Firework” 

лично е потвърдила 

щастливата вест, публику-

вайки в инстаграм селфи 

с 42-годишния си избра-

ник, на което на преден 

план се вижда годежният 

й пръстен с формата на 

цвете с внушителен розов 

диамант. 

Орландо Блум на свой 

ред споделил в инстаграм 

същата снимка. 

Кейти Пери има зад гър-

ба си един провален брак 

с британския комик Ръсел 

Бранд. Орландо Блум има 

8-годишен син – Флин, 

от бившата си съпруга 

Миранда Кер, припомня 

изданието.

Део празнува, стана татко за Део празнува, стана татко за 
втори пътвтори път

Брад Пит подготвя филм за 
Крис Корнел

Кейти Пери и Орландо Блум Кейти Пери и Орландо Блум 
с годежни пръстенис годежни пръстени
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Ф
ренската модна марка „А И Ем Експе-

рианс“ избра парижки бездомник за 

първата си рекламна кампания.

Избраникът на модната марка, 

специализирана в производството на якетата и 

канадки, се казва Марко. Той е бездомник, но е 

и уличен творец от шести район на френската 

столица. Марко живее на улицата от десетина 

години.

В продължение на две седмици Марко ще 

може да бъде видян на рекламните афиши на 

модната марка. На тях той носи канадка и държи 

четка за рисуване. Ликът на Марко се вижда на 

3600 плаката из целия Париж.

За ролята си на модел Марко получава 500 

евро в брой заради използването на лика му за 

рекламни цели. Останалата част от възнагражде-

нието му е подсигурена под формата на откри-

ване на кредит в местен супермаркет, където 

Марко ще може да си пазарува, без да плаща.

Бездомник стана лице на 
модна марка

Е
встати Христов 

Карайончев, 

по-известен като 

Мистър Сенко, 

е не само един от най-

популярните магове  в 

България, но става прочут 

с номера си „Сваляне на 

главата“ дори в Холивуд. 

Въпреки трудното си 

детство той успява да 

изгради забележителна 

кариера.  Мистър Сенко 

става носител на специал-

ната награда на Амери-

канската асоциация на 

илюзионистите (през 1961 

г., щата Индиана). 

Други известни 

негови илюзии са 

“Електрическият 

стол” и “Разрязване 

на жена с трион”. 

Във Враца, 

откъдето е родом, 

стартира кампания 

за изграждането 

на негов паметник. 

Инициативата ще 

започне с благот-

ворителна кампа-

ния за набиране на 

средства. 

И
звестен ад-

вокат заяви, 

че притежава 

видео, което 

показва как певецът Ар 

Кели, който вече бе обви-

нен в педофилия, прави 

секс с малолетна. 

На страницата си в 

туитър адвокатът Майкъл 

Авенати, който защитава 

интересите на порноак-

трисата Сторми Даниълс 

в съдебния й спор с 

президента Доналд Тръмп, 

поясни, че представил 

това ново доказателство 

за вината на певеца пред 

прокурорката на окръг 

Кук в Илинойс, където 

живее Ар Кели. 

Певецът отхвърли обви-

ненията чрез адвоката си, 

който увери, че клиентът 

му не е имал каквото и да 

било незаконно поведе-

ние. 

Ар Кели е обвиняван в 

педофилия и сексуално 

насилие от десетилетия.

Започва кампания за 
паметник на Мистър Сенко

Ар Кели отново е обвинен 
в педофилия

А
мери-

кански 

метео-

ролози 

оповестиха, че се 

е появил клима-

тичният феномен 

Ел Ниньо, който 

влияе върху 

времето в целия 

свят, но в случая е 

слаб, късен и не се 

очаква да предиз-

вика сериозни 

проблеми. 

От Националната 

агенция за океан-

ски и атмосферни 

изследвания на 

САЩ поясниха, че 

Ел Ниньо се е поя-

вил в централната 

част на Тихия 

океан, но според 

метеоролозите 

няма да продъл-

жи повече от 3-4 

месеца.

Ел Ниньо е 

свързан със 

затопляне в 

централната 

част на Тихия 

океан, което 

взаимодейства 

с атмосферата и 

води до проме-

ни във валежите 

и температури-

те, като прави 

климата в някои 

райони по-вла-

жен, а в други – 

по-сух. 

Ел Ниньо се завръща, но Ел Ниньо се завръща, но 
този път е слабтози път е слаб

Н
епознато платно на френския худож-

ник Пол Гоген ще бъде предложено 

на търг на 29 март от аукционната 

къща “Сотбис”.

Картината “Градината на Писаро” е с първо-

начална оценка между 600 хиляди и 900 хиляди 

евро. Тя е била показвана на публиката само два 

пъти през изминалите 140 години.

Творбата е останала притежание на едно и 

също семейство от 20-те години на миналия век. 

Тя е още по-ценна с обстоятелството, че на гърба 

й са нарисувани два автопортрета на Гоген.

Творбата свидетелства и за срещата на двама 

колоси на съвременното изобразително изку-

ство – Гоген и Писаро. 

Вадят на търг непознат 
шедьовър на Гоген
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Г
ърдите на британките са се увеличили с 

три размера през последното десетиле-

тие, установи проучване.

Националното изследване било поръ-

чано от веригата магазини “Селфриджис”. То кон-

статира, че чашките на сутиените, които най-чес-

то си купуват поданичките на Нейно Величество, 

са с размер 36DD. През 2008 г. най-търсените са 

били моделите с размер 34B.

Експертите свързват този ръст с критичното 

затлъстяване на населението в Обединеното 

кралство. “Жените трупат килограми, а с това се 

увеличават размерите на дрехите им. Същото 

важи и за сутиените.“

Р
апърът 21 Савидж се е споразумял за 

освобождаване под гаранция, след като 

беше задържан от имиграционните вла-

сти заради отдавна просрочена виза. 

Двадесет и шест годишният изпълнител, 

истинското име на когото е Шая Бин Ейбрахам-

Джоузеф и когото мнозина свързват с Атланта, 

Джорджия, беше арестуван в района на града на 

3 февруари. Причина за задържането му беше 

просрочена виза. От имиграционните власти 

изтъкнаха, че 21 Савидж е британски гражданин, 

който е пристигнал легално в САЩ през 2005 г. 

Рапърът обаче е останал в страната и след изти-

чането на визата му през юли 2006 г.

Гърдите на британките 
са се увеличили с три 
размера

Пускат рапъра 21 Савидж 
под гаранция 

К
итаристът на 

легендарната 

британска група 

“Ролинг стоунс” 

Кийт Ричардс е решил да 

загърби пиенето, след 

като целия декември пре-

карал в безкраен запой.

Маратонското парти му-

зикантът си организирал 

във връзка с два юбилея 

– своя 75-и рожден ден и 

35-ата годишнина от сват-

бата му с Пати Хансън. Но 

сега бил твърдо решен да 

ограничи алкохола и сам 

си бил въвел “сух режим”.

Китаристът се опитва 

да откаже и цигарите, тъй 

като осъзнал, че пушене-

то е вреден и безполезен 

навик. По собствените 

признания на Ричардс 

загърбването на тютюна 

се оказало по-трудно 

от отказването му от 

хероина. 

К
итайският 

научно-фан-

тастичен филм 

блокбастър 

“Странстващата Земя” 

(“The Wandering Earth”) съ-

бра 3 милиарда юана (443 

милиона долара) приходи 

от продажба на билети в 

Китай за по-малко от 10 

дни.

“Странстващата Земя” 

е на път да стане филмът, 

донесъл най-големи при-

ходи в Китай.

Във филма, адаптиран 

по книга на Лю Цъсин, се 

говори за китайски астро-

навти, които се опитват да 

спасят нашата планета от 

орбитата на нестабилно 

слънце. Премиерата на 

“Странстващата Земя” се 

състоя на 5 февруари, в 

първия ден от Лунната 

нова година. 

С
поред публика-

ция във в. “Ню 

Йорк таймс” се-

дем жени са ста-

нали жертви на сексуален 

и на моменти емоциона-

лен и вербален тормоз от 

страна на певеца и автор 

на песни Райън Адамс.

Материалът е базиран 

върху разкази на близки 

и приятели на потърпев-

шите, които твърдят, че 

Адамс им е предлагал про-

фесионална помощ, след 

което нещата са излизали 

извън допустимите рамки.

От изданието казват 

също, че са имали 

достъп до над 

3000 текстови 

съобщения, сред 

които някои “от-

кровено непри-

стойни”. 

Бившата съ-

пруга на Райън 

Адамс, актриса-

та Манди Мур, 

изтъква, че той е 

упражнявал пси-

хически тормоз 

над нея. Разводът 

на двойката е фи-

нализиран през 

2016 г.

Кийт Ричардс  от “Ролинг Кийт Ричардс  от “Ролинг 
стоунс” спира пиенетостоунс” спира пиенето

Китайски филм събра $440 Китайски филм събра $440 
млн. приходи за 10 днимлн. приходи за 10 дни

Седем жени обвиняват 
певеца Райън Адамс в тормоз
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П
ериодичната таблица на 

Менделеев – кой не я знае, 

кой не е стоял прав на дъс-

ката пред нея...

А тя успява да обедини в себе си 

научни проучвания, международна 

политика, почитание към героите в ис-

торията и стремеж към ясно подредена 

структура.

Формално погледнато, съвременната 

периодична таблица е систематично 

подреждане на известните на човечест-

вото химични елементи.

Таблицата е организирана по опре-

делен начин, който показва хроноло-

гичната поява на химичните елементи, 

като в същото време подрежда тези 

със сходни свойства. Елементите със 

сходни химически свойства са подреде-

ни един под друг в колони. С напред-

ването на колоните от ляво на дясно 

атомите в елементите стават по-големи 

и по-тежки.

Тези вариации наблюдават и се оп-

итват да подредят и обобщят в таблица 

Дмитрий Менделеев и още доста други 

учени. Въпреки това периодичната таб-

лица не е толкова обективна, колкото 

звучи на пръв поглед. Кой заслужава 

признанието за изготвянето й също не 

е еднозначен въпрос. И къде в създа-

ването й се преплитат политиката и 

науката?

В периодичната таблица например 

има елементи, които 

носят имена на нации
Два елемента са кръстени на Фран-

ция – франций и галий. По един е 

кръстен на Япония (нихоний), Германия 

(германий) и Полша (полоний). Сканди-

навците имат скандинавий, московий 

и дармщадий почитат съответните 

градове. Едно шведско селище – Ютер-

би – дава името на четири елемента – 

тербий, итербий, ербий и итрий.

Редица други места и хора също са си 

запазили своите малки квадратчета в 

таблицата, понякога не без ожесточени 

спорове.

Сред елементите, кръстени на хора, е 

и менделевий под номер 101 – име, кое-

то почита Дмитрий Менделеев. Група 

учени от Бъркли, която през 1955-а от-

крива химичния елемент, пренебрегва 

самодоволството си и решава да почете 

руския химик за това, че е създал пери-

одичната таблица.

С напредването на студената война 

обаче те трябва да убедят Айзенхауер 

да отделят една клетка в таблицата за 

Менделеев.

Защо обаче Менделеев? Той ли е от-

крил периодичната таблица? Не точно...

През 1869-а Менделеев публикува 

документ, който организира тогава 

известните елементи по логичен и 

систематичен начин. Не само това – 

руският учен смело предсказва появата 

и на нови елементи. В началото на 70-те 

години на XIX век следват няколко науч-

ни труда, които допълват първообраза 

си и демонстрират дълбокото уважение 

към създаването на таблицата.

Менделеев, таблицата му и изследва-

нията му привличат огромно внимание 

и ускоряват прогреса на науката и на 

общото разбиране за същността на 

химичните елементи и връзката между 

тях.

Но вдъхновението и данните, които 

помагат на Менделеев да достигне до 

откритието си, се дължат до огромна 

степен на 

негови предшественици
и съвременници като Амадео Авогадро, 

Станислао Каницаро и Йохан Волфганг 

Дьоберайнер.

В края на конгрес по химия в Карсруе 

през 1860-а например на присъстващи-

те е раздадена книга на Каницаро за те-

глото на атомите в отделните елементи.

Менделеев присъства на този форум 

и трудът на Каницаро му помага да ор-

ганизира елементите в своята таблица 

през 1869-а. Тя съдържа 63 химични 

елемента, които той е подредил според 

химичните им свойства и теглото им.

Само че година преди това редица 

учени, сред които Уилям Одлинг, Джон 

Нюландс и Густавус Хинрих, се опитват 

да подредят елементите в някакъв ред. 

Нюланд, както и Менделеев, предвижда 

появата и на нови химични елементи.

Учен на име Лотар Мейер, вдъхновен 

от Каницаро, също съставя своя табли-

ца, и то доста подобна на тази на Мен-

делеев. Тя обаче е публикувана няколко 

месеца след тази на руснака и както 

се и очаква, между двамата възниква 

жесток спор за автентичността.

Заслужава ли тогава Менделеев при-

знание за създаването на невероятна 

за своето време таблица, за напредъка 

в разбирането на това как се свърз-

ват атомите във вещества, за смелите 

си предсказания за появата на нови 

елементи? Категорично да. Но големите 

победи могат да са заслуга на 

повече от един герой
а появата на периодичната 

таблица е една такава особена 

победа.

Трудът на Менделеев не е 

нито началото, нито краят на 

химическата наука и подредба-

та в нея.

Някои елементи в таблицата 

му не са правилно поставени, 

схемата е незавършена, някои 

от неговите предвиждания 

също са непълни. Групата на 

така наречените благородни 

газове например е открита 

през 1890-а, но руският химик 

не я е предвидил. Дори учени-

ци по обща химия лесно могат 

да забележат и други недоста-

тъци.

Накратко, приносът на 

Менделеев е впечатляващ, но 

недостатъчен. През 1892-ра 

и той, и Мейер са наградени 

с медал за откритията си в 

областта на „периодичната 

връзка между атомните тегла 

на елементите”. Съвместната 

награда се посочва като дока-

зателство как е била високо оценена 

подредбата на вече познатите елементи 

от Менделеев и Мейер, а не предсказа-

нията им за откритието на нови.

Но в науката, както и в политиката, 

често е по-важно да си лаконичен, а не 

точен.

Затова обикновено казваме, че Мен-

делеев е създателят на периодичната 

таблица.

На Мейер е кръстен клас от мине-

рали, а на Менделеев е кръстен цял 

един химичен елемент в периодичната 

таблица.

ООН и привърженици на науката 

по целия свят тази година отбелязват 

юбилея от създаването на чудния 

химически труд и възможностите, който 

той предлага и ще продължава да ни 

предлага.

Менделеевата таблица е на 
Менделеев. Но не съвсем

Ученият стига до вдъхновението за нея благодарение 
на труда на много хора
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