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Да изхейтим по български
Откакто съм се върнал от „Оскарите“, една 

тема не престава да вълнува българското 
фейсбук пространството и някои сайтове, 
търсещи кликове – Димитър Маринов с 
неговия флаг и какво точно е спечелил. 
Мислех да не обръщам внимание на по-
редната безумна интернет истерия на тема 
„успял българин в чужбина“. Защото всеки 
път тя се създава с такава сила и мощ, че ако 
беше впрегната в нещо полезно, можеше да 
създаде или електроенергия за една година, 
или поне един български филм, достоен за 
„Оскар“.

Ето фактите, които са изключително важни, 
а всеки след това има правото на лично мне-
ние. Но не и на собствени факти.

Димитър Маринов е част от основния ак-
тьорски състав на “Зелената книга” (principal 
cast). Като такъв получава покана за церемо-
нията и правото да се качи на сцената, когато 
филмът получава „Оскар“ за най-добра лента. 
Като такъв получава след това и сертификат 
от Академията за филмово изкуство и наука. 

На сцената Маринов държи статуетката 
„Оскар“ – тя не е негова и той никога не е 
твърдял, че е. Статуетката му е подадена от 
Джулия Робъртс, която обявява наградата. 
Както разказва самият Маринов: “Това беше 
жест на продуцента на филми Джим Бърк, той 
ми каза: Димитър, вземи го. Ти го заслужа-
ваш! Тогава Джулия Робъртс ми се усмихна, 
връчи ми го и ми изрече: Наистина го заслу-
жаваш, твоята реплика ми е любима.”

На сцената актьорите са весели и щастли-
ви, говорят си някакви неща и се смеят. Виго 
Мортенсен само изглежда леко кахърен, че 
не е получил статуетка за главна мъжка роля.

От джобчето на сакото на Маринов дис-
кретно стърчи българският флаг – същият, 
който ми показа на червения килим и обеща, 
че ще го извади на сцената, ако филмът 
спечели. Направи го с думите: “България е 
тук. Ако довечера изляза на сцената, ще го 
развея... България, гордейте се, защото сега 
всички сме заедно тук!” Маринов изпълни 
обещанието си. 

И оттам се започна един хейт, който 
продължи с дни. Разбира се, че мнозинството 
хора се радват на успеха и на чаровния жест 
на Маринов със знамето. Хейтърите може 
да са по-малко, но са по-шумни. А  и много 
от тях са някакви нереализирани имена в 
своите жанрове и пишат статуси, статии, 
коментари, анали – на хиляди километри 
географско разстояние и на светлинни 

години за тях лично от Долби тиътър. Най-
вече изопачават фактите и точно какво се е 
случило в тази нощ. 

Други изкараха цитати от стари интервюта 
на Маринов, който говори за пресилената 
според него политкоректност в САЩ и осо-
бено в Холивуд през последните години, като 
започнаха да анализират и тях. Още един 
повод за хейт.

Димитър Маринов е успял сам, без никак-
ва помощ от държавата България и нейните 
граждани, позволили 45 години да същест-
вува режим, който го тиква в затвора, защото 
е искал да пътува в чужбина. Бой, тормоз, 
счупена ръка. Преди това – разселване, 
отнемане на апартаменти и без право на об-
разование и развитие. Това е дала България 
и нейните граждани на този човек. Стъпва-
нето му на сцената на Долби тиътър е само и 
единствено негово лично постижение. Той не 
дължи нищо на България. Това е истината.

Но въпреки това Димитър Маринов е 
горд българин, заявявал го е в интервюта и 
в личните ни разговори. Той обича Родината 
си. И нищо не може да го накара да промени 
това. Ето защо той сподели този най-щастлив 
професионален миг с всички нас. 

Не казвам, че е нужно този жест или 
личният успех на Маринов да ви карат да се 
чувствате горди българи. Или да се възхища-
вате на постигнатото. Но всеки път когато ня-
кой успее, особено в чужбина, да се изливат 
кофи с този толкова типичен български хейт, 
е отвратително. 

Вероятно е трудно да обясним, че за 
нас, живеещите в чужбина, България е мил 
спомен, носталгия и това ни кара да носим 
трибагреника на нетипични понякога места 
и да го вдигаме гордо на минус 10 градуса в 
центъра на Чикаго на всеки 3 март. Но това е 
наше право.

А на тези, които обясняват на Димитър 
Маринов от фейсбука си къде, какво и как е 
трябвало да направи, ще кажа едно – пожела-
вам ви вие някога да имате възможност сами 
да решите дали да излезете с трибагреника и 
какво да направите на сцената на „Оскарите“ 
или където и да е върхът във вашия профе-
сионален път. Засега правото е на Димитър. 
Защото го е постигнал. 

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Б
ългарският премиер Бой-

ко Борисов предупреди 

търговците в петролния 

бизнес, че ако не спазват 

законите, ги чакат арести, 

затваряне на обекти и со-

лени глоби. Това вече се случи с някои 

от големите играчи в сивия сектор на 

търговията с цигари и алкохол. Бори-

сов отправи заканата си по време на 

форум, посветен на борбата с контра-

бандата на тютюневи изделия.

Там той съобщи, че за периода 2014-

2019 г. приходите от алкохол, цигари, 

месо и захарни изделия са се повиши-

ли с 50% до 43,9 млрд. лв. „Тези, които 

не се съобразиха в цигарената сфера, 

са в арестите, в алкохолния бизнес – в 

арестите. Толкова успешно работят 

службите – моят най-колегиален съвет 

към всички е да си приведат на 100% 

бизнеса в бяло”, каза премиерът.

Той обясни, че контролът над търго-

вията с горива ще е пълен на всички 

етапи. За целта всички областни ди-

рекции на МВР ще правят всекидневни 

отчети на проверените обекти и стату-

та им. Премиерът анонсира и „тотално 

видеонаблюдение” на пристанищата 

Росенец (използвано от „Лукойл” – б.р.), 

Бургас и Варна.

„Не може да искаш да правиш про-

филактика на измервателните уреди, 

когато ти идва танкер, може преди или 

след това”, заяви Борисов. 

Министър-председателят обяви, че 

от петролната и газовата асоциация са 

предоставили списък със 

съмнителни 
бензиностанции

които в момента се проверяват от 

полиция, НАП, пожарна и други инсти-

туции.

По време на форума беше отчетено 

ниво на контрабандните цигари от 

4,4%, което е исторически минимум.

„Искам да отбележа два момента. 

Първият е разбиването на фабрики за 

производство на нелегални тютюневи 

изделия, чийто капацитет конкурираше 

легалните производители. Вторият е, 

че бяха приети изменения в Наказател-

ния кодекс, които позволиха да бъдат 

инкриминирани производството и 

разпространението на нелегални цига-

ри”, обясни главният прокурор Сотир 

Цацаров.

Борисов пък припомни, че „най-до-

бронамерено” е предупредил играчите 

от цигарения сектор, че ще има мерки 

срещу сивия сектор.

„Има складове, които стоят по месец 

затворени – знаят, че стоят данъчните и 

митниците до тях, и просто не работят”, 

каза той.

„Всеки иска вместо 6 лв. да даде 3 лв. 

за кутия цигари, ама същите хора искат 

пенсиите и заплатите да се увеличават”, 

допълни Борисов.

Борисов заплаши 
и петролния 
бизнес с арести
Премиерът ги призова „да си 
приведат на 100% бизнеса в бяло“
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Спипаха Вълка от София, 
топ измамник с криптовалути

М
еждународна мащаб-

на мрежа за онлайн 

измами с криптовалути 

и финансови продукти 

разбиха австрийските 

служби със съдей-

ствието на България. Престъпленията 

са за над 100 млн. евро. В България е 

задържан израелски гражданин, който 

е основният заподозрян.

Според онлайн изданието за фи-

нансово разузнаване Fintelegram.

news, позоваващо се на съобщение на 

австрийската полиция, става дума за Гал 

Барак, наричан Вълка от София. Той е 

бил арестуван в българската столица и 

чака екстрадиция във Виена.

Бюрото за финансови разследвания 

на Федералната криминална служба в 

Австрия работи по случая от септември 

2017 г. Те са по следите на международ-

на групировка, набирала жертвите си 

чрез социалните мрежи, обаждания от 

нарочно създадени телефонни центро-

ве и масови мейли.

Вложители са подмамвани, че при 

превод на пари за тях не възникват 

никакви рискове и дори от определена 

сума нагоре ще ползват инвестиционна 

застраховка за евентуална загуба на ка-

питала. След първите преводи веднага 

се увеличава обемът на виртуалното 

депо от средства, базирано на платфор-

мата.

Вложителите обаче са съветвани или 

да не пристъпват към изплащане, или 

пред тях се инсценира абсолютна загу-

ба, която води към нови преводи, за да 

се изравни загубата. Клиентите не са 

знаели, че в този момент средствата им 

вече са били в оборот за пране на пари 

чрез несъществуващи фирми.

Европейското разследване се е 

провело между 28 януари и 1 февруари 

в София. Иззети са няколко терабайта с 

данни, фирмени документи и парична 

сума в шестцифрен 
размер

Претърсени били помещенията на 21 

фирми, както и четири частни адреса. 

14 банкови сметки са били запорира-

ни. 

Разследващият сайт 

„Биволъ” твърди, че 

международните фи-

нансови измамници 

са прали милиони-

те крадени евро 

през българската 

Инвестбанк.

Към момента 

няма официална 

информация по 

случая от българ-

ските власти – МВР, 

прокуратурата и ДАНС, 

както и от банката.

В разследването на мрежата освен 

български и австрийски следователи 

са участвали и разследващи от Герма-

ния и Чехия. Австрийският министър 

на вътрешните работи Херберт Кикл е 

поздравил всички тях в понеделник – 

25 февруари.

Според изданието Fintelegram.newsи 

израелецът Гал Барак, наричан Вълка 

от София, управлява Европейския клон 

на организацията за киберпрестъпле-

ния с главен щаб в София. България 

е страна членка на ЕС, следователно 

български компании могат да опери-

рат на територията на остана-

лите държави в ЕС чрез 

паспортизирането на 

европейски регула-

ции.

Чрез близката си 

приятелка и дове-

рено лице Марина 

Андреева, която се 

предполага, че е 

и главен финансов 

директор в негова-

та мрежа, Барак се 

разпорежда с обширна 

мрежа от компании и хора.

Няколко чужди служби разбиха мрежата му и го арестуваха в България
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Пак смърт след насилие вкъщи: 
Жена бе убита във Варна
Жертвата е подавала множество сигнали в полицията

Н
ов случай на брутално 

домашно насилие, завър-

шило със смърт на млада 

жена, попълни дългия 

списък на убийствата 

вкъщи. 

Този път случаят е от Варна, а жерт-

вата е 40-годишната Кремена, убита от 

съпруга си по мъчителен начин. Траге-

дията се е разиграла в дом в центъра на 

Варна. Тялото на жената е било открито 

в понеделник, 25 февруари, следо-

бед. Часове по-късно е бил задържан 

извършителят – 41-годишен варненец с 

малко име Борислав.   

Жената е била убита по особено мъ-

чителен начин и с особена жестокост, 

уточниха от Окръжната прокуратура. 

Установено е, че Борислав пребил 

съпругата си на 24 февруари в жили-

щето, наето от семейството. Двамата 

били женени от няколко години, но 

бракът им не вървял. За поредна вечер 

между съпрузите, които били в развод, 

избухнал скандал, който продължил с 

жесток побой над 40-годишната жена от 

домашния насилник.

След като оставил съпругата си в без-

помощно състояние, Борислав позвъ-

нил на майка си и я повикал да дойде, 

за да изнесе багажа си. След това майка 

и син напуснали жилището, 

без да се интересуват 
за състоянието

на пребитата жена.

След като 40-годишната жена не отго-

варяла на телефонните повиквания на 

майка си бил подаден сигнал в полици-

ята. Изпратени били служители на МВР 

и на пожарната на адреса, които успели 

да влязат в заключеното жилище през 

балкона.

Извършената аутопсия показала, 

че смъртта е настъпила от масивен 

кръвоизлив в мозъка, причинен чрез 

множество удари в главата със или 

върху твърди тъпи предмети.

Адвокатът на задържания Борислав 

обясни, че мъжът е ударил три шамара 

на жена си и отрича да е става дума за 

убийство.

Действията по разследването 

показват, че малтретираната жена е 

подавала няколко жалби за домашно 

насилие срещу агресивния си съпруг 

през годините на брака им. Борислав е 

бил предупреждаван с полицейски про-

токоли за наказателната отговорност, 

която носи за заплахите и причинените 

телесни повреди над съпругата си. Впо-

следствие обаче жената съобщавала в 

полицията, че отношенията помежду 

им са се подобрили. На 26 февруари 

тази година е било 

насрочено 
бракоразводното дело

на семейството във Варненския райо-

нен съд.

Всяка трета жена в България страда 

от домашно насилие, показва статис-

тиката. Това са 1 милион българки. 

По данни, изнесени в медиите, за 10 

месеца в България са убити 28 жени и 

3 деца.

Анализите показват, че профилите на 

насилниците и жертвите е много трудно 

да бъдат обяснени, защото противно 

на разпространените стереотипи, те 

не са свързани с образованието или с 

материалното положение на хората. 

Насилието е разпространено на всички 

нива.
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BG ТЕЛЕГРАФ
САЩ благодарят на Борисов, 
спрял парите на Мадуро
Премиерът Бойко Борисов 

получи писмо от държав-

ния секретар на САЩ Майк 

Помпео. В него той му благода-

ри от името на правителството 

на САЩ за усилията да бъдат 

прекъснати опитите за финан-

сови транСакции от страна на 

нелегитимния режим на Мадуро 

и да бъдат защитени активите на гражданите на Венецуела. Помпео отбелязва, 

че този важен акт на подкрепа ще помогне на страната да се върне към пътя на 

демокрацията и просперитета.

Шефът на НАТО пристига
на визита в България 

Генералният секретар на НАТО 

Йенс Столтенберг пристига в Бъл-

гария по покана на българския 

премиер Бойко Борисов. Очаква се 

двамата да обсъдят на работна вечеря 

сътрудничеството в сферата на сигур-

ността и отбраната и стабилността на 

Западните Балкани и региона.

По време на визитата си в България 

Столтенберг ще участва и в разширена среща, в която ще разговаря и с военния 

и външния министЪр Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева.

Радев с остро изказване 
за енергийните проекти
Остро изказване напра-

ви президентът Румен 

Радев преди срещата на 

държавните глави от групата 

Б9 в Кошице. Държавният глава 

заяви, че форматът с участието 

на източноевропейски членки 

на НАТО вече създава рискове за 

българските енергийни проекти. 

„Тук съм, за да не допусна друг да решава бъдещето на българските енергийни 

проекти. При подготовката на срещата установих, че определени текстове на 

предварително изготвената декларация застрашават реализацията им”, каза 

той.

Таксиметров шофьор 
бе убит край Разград

Таксиметров шофьор е намерен 

убит на пътя между Разград и 

село Дянково. 63-годишният мъж 

е намушкан с нож.

Сигналът е получен в полицията в 

сряда вечерта. Първоначалната ин-

формация била, че става дума за ката-

строфа, но при огледите е установено, 

че се касае за криминално престъпле-

ние. Таксито е било наето от мъж на автогарата в Разград. На запис от камераТА 

в района се вижда част от фигурата на клиента. Пътникът се издирва.

Наказания за брошура 
с гей двойки в училище
Образователни брошури за безопасен 

секс, илюстрирани с гей двойки, се 

появиха в редица български училища. 

Брошурите са издадени от здравното минис-

терство и са разпространени от РЗИ-Ямбол, но 

образователното министерство ги забранява. 

Здравният министър нарече случилото се 

„провокация” и обяви, че ще има наказания. 

Той разясни, че брошурите са по програма на 

ООН и целевата група не са учениците, а мъже, 

които правят секс с мъже, с цел предпазване 

от СПИН.





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

Л
идерите на САЩ и на Се-

верна Корея Доналд Тръмп 

и Ким Чен-ън не успяха да 

постигнат сделка и пре-

кратиха срещата си във 

Виетнам часове по-рано от 

планираното. От Белия дом коментира-

ха, че „не е постигнато споразумение” 

на този етап, но „екипите им очакват с 

нетърпение среща в бъдеще”.

По-късно Тръмп разясни, че Северна 

Корея е поискала сваляне на „всички” 

санкции, наложени на Пхенян заради 

ядрената и ракетната програма в замя-

на на стъпки към ядрено разоръжава-

не и единственото, което САЩ можело 

да направят в замяна, е да си тръгнат 

от масата за преговори. „Бяха готови да 

ни дадат (отстъпки), но не тези, които 

искахме”, каза президентът.

„Познаваме страната много добре, 

познаваме всеки инч от страната и 

знаем какво искаме”, каза още Тръмп 

и даде за пример обсъждането на 

ядрения център в Йонбьон, за които 

отдавна има информация, че се използ-

ва. Според САЩ Ким е бил готов да се 

съгласи центърът в Йонбьон да бъде 

затворен, но на никакви други стъпки 

преди 

свалянето на 
всички санкции

Иначе при първия си разговор с Ким 

във Виетнам Тръмп получил увере-

ние, че няма да има повече ракетни и 

ядрени тестове (такива не са извърш-

вани от 2017 г.) и вярвал на думата му. 

Президентът обясни, че бил готов да 

подпише сделка и имало подготвени 

документи, но според него би било 

по-голям проблем да се подпише лоша 

сделка и затова човек трябва винаги да 

е готов да си тръгне.

Тръмп обясни, че не би било спра-

ведливо, включително заради парт-

ньорите на Съединените щати, да се 

свалят санкциите с подобна сделка. „Не 

искам да правя нещо, което ще наруши 

доверието, което изградихме”, обясни 

той. Тръмп същевременно добави, че 

„много силно” иска санкциите да бъдат 

свалени, за да види икономическия 

потенциал на Северна Корея.

Това бе втората среща на Ким и 

Тръмп, откакто двамата участваха в 

първите преки разговори на север-

нокорейски лидер и действащ амери-

кански президент миналото лято. След 

сегашната среща Тръмп каза, че засега 

няма планирана трета.

Първоначално Тръмп твърдеше, че 

след първата среща, за която бе силно 

критикуван, че не е донесла конкрет-

ни ангажименти от страна на Пхенян, 

може и да постигне това при втория си 

разговор с Ким. От своя страна лидерът 

на Северна Корея според някои екс-

перти се надяваше санкциите да могат 

да бъдат свалени. 

Няма сделка: Срещата 
Тръмп–Ким се провали бързо
Пхенян поискал 
повече, отколкото 
можело да му 
се даде

„Беше мно-

го про-

дуктивно 

време, но стиг-

нахме до извода, 

че не би било 

добре да подпис-

ваме нищо сега”, 

обясни Тръмп, а 

по-късно пред-

положи, че някой 

ден отношени-

ята със Северна 

Корея може да са 

като сегашните с 

Виетнам. „Мисля, 

че отношенията 

ни (с Ким Чен-ън) 

са много силни, 

но в този момент 

решихме да не 

избираме нито 

една от възможностите”, добави пре-

зидентът и даде думата на държавния 

секретар Майк Помпео.

Той обясни, че „председателят Ким 

се е надявал” да се стигне до сделка, 

но не е бил готов на отстъпки и в 

замяна не е имало как да получи това, 

което иска, не и за всички обекти от 

севернокорейската ядрена програма. 

„Отнема време. Вярвам, че когато 

продължим да работим по това през 

следващите дни и седмици, можем да 

постигнем... ядреното разоръжаване 

на Северна Корея.”

„Много силни отношения“
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US ТЕЛЕГРАФ
Камарата иска контрол над 
продажбите на оръжие

К онтролираната от демократите Ка-

мара на представителите одобри 

законопроект за засилен контрол 

на всички продажби на оръжия. Той 

предвижда засилени проверки на хора-

та, купуващи оръжие, включително в ин-

тернет. За да влезе в сила, законът трябва 

да бъде одобрен и от контролирания от 

републиканците Сенат, което е слабо вероятно. Влиятелното оръжейно лоби 

NRA се противопостави, защото промените наказват гражданите, спазващи 

закона, за сметка на тези, които се сдобиват с оръжия незаконно. 

Помпео разкритикува 
референдума в Куба

Д ържавният секретар на САЩ Майк 

Помпео заяви, че никой не трябва 

да бъде заблуден от референдума, с 

който кубинците одобриха реформата на 

конституцията си и потвърдиха ролята 

на Кубинската комунистическа партия 

(ККП).

„Никой не трябва да се оставя да бъде 

заблуден от това упражнение за съхраняване на диктатурата на еднопартийния 

режим”, се казва в изявление на Помпео, според когото в Куба не е имало никак-

ви публични дебати преди референдума.

Над 86 процента от кубинците подкрепиха реформата на конституцията. 

Нов ръст на външнотърговския 
дефицит на САЩ 
Д ефицитът на САЩ в международната търговия със стоки се разшири през 

декември 2018 година с цели 12,8% 

до рекордни в историята 79,5 

млрд. долара от 70,5 млрд. долара през 

ноември, показват предварителни данни 

на американската статистика. Вносът на 

стоки в САЩ се повиши с 5,0 млрд. до-

лара до 215,2 млрд. долара (повишение 

с 2,4%), като в същото време износът се 

сви с 4,0 млрд. долара до 135,7 млрд. долара (спад с 2,8%). Данните потвържда-

ват, че отслабващото глобално търсене (потребление) и засилващият се щатски 

долар вредят на американския износ. 

Нови US санкции срещу 
Путин и обкръжението му

Американският Конгрес публикува 

обновен вариант на DASKA – зако-

нопроекта за защита на сигурнос-

тта на САЩ от агресията на Кремъл. 

Актуализираният вариант на DASKA 

ще засегне управляващите в Москва и 

ключови сектори на руската икономика. 

В него се посочва, че в рамките на 180 

дни от влизането му в сила директорът на националното разузнаване трябва 

да представи пред Конгреса подробен отчет за личните активи и капиталите на 

руския президент Владимир Путин.

7 вулкана застрашават с 
катастрофа в Калифорния 
Специалисти от Геоложката служба 

на САЩ предупредиха, че в Кали-

форния се намират седем действа-

щи вулкана, които при голямо изригване 

могат да заплащат живота на 200 хиляди 

души. През последните хиляда години 

в щата е имало най-малко десет големи 

изригвания, което значи, че бъдещи 

катастрофични бедствия от този род са неизбежни. Геолозите съставиха карта 

на най-уязвимите райони. 

Най-опасни се оказали покрайнините на вулкана Шаста, където живеят над 

103 хиляди души, супервулканът Лонг вали (65,3 хиляди души), вулканичното 

поле Клиър лейк (18 хиляди) и вулканичният център Ласен.
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Л
ичният адвокат на Доналд 

Тръмп Майкъл Коен каза, че е 

готов да “посрещне куршум”, 

за да предпази президента. 

Това беше през септември 

2017 година. Към днешна 

дата Коен заяви пред Конгреса и в 

телевизионен ефир, че Тръмп е “расист, 

измамник и мошеник”.

Разводът между Тръмп и Коен ще се 

окаже може би най-скъпият за президен-

та, бизнеса и обкръжението му. Коен не 

беше просто адвокат, а момче за мръсни 

поръчки на Тръмп, фиксър. Той разказа 

как е заплашвал училища, колежи и 

противници на президента, подкупвал е 

бивши негови гаджета, за да са мълчат, и 

разкри, че начинът на правене на бизнес 

на Тръмп прилича повече на мафиотския 

сериал “Семейство Сопрано”, отколкото 

на неговото риалити шоу “Стажантът”.

„Съжалявам за деня, в 
който казах „да” на Тръмп 

Срамувам се, че съм му сътрудничил”, 

заяви бившият адвокат, който беше 

осъден на три години затвор за данъчни 

измами, лъжа под клетва и нарушение 

на Изборния кодекс. Коен обвини Тръмп, 

че води политическа кампания, осно-

ваваща се на „ненавистта и нетолерат-

ността”.

„Срамувам се от слабостта си, от неу-

местната си лоялност, от нещата, които 

направих за Тръмп в опит да го защитя 

или да го направя популярен. Срам ме е, 

че избрах да участвам в укриването на 

незаконните действия на Тръмп, вместо 

да се вслушам в собствената си съвест”, 

заяви Коен.

Пред комисията Коен се извини на 

първата дама Мелания Тръмп заради 

това, че я е излъгал за президентската 

афера с порнозвездата Сторми Даниълс.

„Той поиска от мен да дам пари на 

порнозвезда, с която е имал афера, и 

да излъжа съпругата му за това – нещо, 

което аз направих”, каза Коен по адрес 

на Тръмп. „Това, че излъгах първата дама, 

е едно от нещата, за които съжалявам 

най-много. Тя е мил и добър човек. Ува-

жавам я много – тя не заслужаваше това”, 

каза Коен. 

Той съобщи, че 

платил на Даниълс 130 000 
долара от лични средства 

след инструкции, получени от Тръмп, за 

да не бъде проследено по този начин 

плащането до предизборната кампания. 

Коен изрази съжаление, че е помогнал 

за укриването на информация от гла-

соподавателите точно преди изборите. 

„Президентът на САЩ написа личен чек 

за плащане на парите за затваряне на 

устата на Даниълс като част от престъп-

на схема за нарушаване на законите за 

финансирането на предизборната кам-

пания”, заяви Коен и показа чека пред 

Конгреса и американския народ.

Според Коен Тръмп никога не е вяр-

вал, че ще стане президент, а кампанията 

му е била само пиар.

“Доналд Тръмп е мъж, който се канди-

датира, за да направи своя бранд велик, 

а не нашата държава”, заяви Коен. – Той 

няма нито желанието, нито амбицията да 

води тази нация, а само да продава себе 

си и да увеличава богатството и властта 

си.”

Според Коен Тръмп наричал кампа-

нията си за президент “най-големия 

инфомършал в политическата история” 

и не е очаквал да спечели нито предва-

рителните, нито същинските избори за 

президент. “Кампанията за него винаги е 

била възможност за маркетинг”, катего-

ричен беше Коен.

И докато се борел за Белия дом, 

Тръмп продължавал 
преговорите в Русия

за построяването на небостъргач, от 

който щял да спечели стотици милиони 

долари.

Но излъгал избирателите, а после 

Коен излъгъл Конгреса.

„Излъгах, но не съм лъжец. Направих 

лоши неща, но не съм лош човек. Уреж-

дах нещата за господин Тръмп, но вече 

не съм неговото момче за уреждане на 

нещата”, подчерта Коен.

Той призна, че Тръмп никога не му е 

нареждал директно да лъже Конгреса по 

въпроса за проекта. „Тръмп никога не ми 

е казвал директно да излъжа Конгреса. 

Той не действа така”, заяви Коен, но 

допълни, че е изтълкувал изявленията 

на Тръмп, направени в частни и публич-

ни разговори, като „индикации, че той е 

искал адвокатът му да излъже”.

„В разговори, които имахме в предиз-

борната кампания, докато той (Тръмп) 

активно водеше преговорите в Русия, 

той ме гледаше в очите и ми казваше, че 

няма никакъв проект в Русия, а после 

излизаше и лъжеше американците, като 

повтаряше същото”, каза Коен. „По свой 

начин той ми казваше да лъжа”, допълни 

той.

„Нека да бъдем наясно по въпроса. 

Тръмп беше в течение и ръководеше 

преговорите за „Тръмп тауър” в Москва 

в предизборната кампания и излъга за 

това. Той излъга, защото никога не си 

беше помислял, че ще спечели избо-

рите”, добави Коен. „Тръмп също така 

излъга по този въпрос, защото мислеше, 

че ще спечели милиони долари”, допъл-

ни Коен.

Тръмп на няколко пъти вече каза, че 

нито той, нито неговите сътрудници са 

били свързани с руски интереси, нито 

пък са обсъждали нещо с руснаци в 

предизборната му кампания.

По въпроса за 

евентуален сговор на 
предизборния екип на 

Тръмп с Русия 
бившият адвокат каза: „Хората се питаха 

дали са ми известни преки доказател-

ства, че Тръмп и неговият предизборен 

екип са заговорничели с Русия. Нямам 

такива доказателства. Искам да бъда 

ясен по този въпрос. Но аз имах подо-

зрения”, каза Коен.

Коен разкри освен това, че Тръмп 

е бил предварително в течение на 

публикуването от Уикилийкс на хакнати 

имейли на Демократическата партия. 

„Тръмп научи от Роджър Стоун (негов 

бивш съветник и приятел, също обвинен 

по руското разследване) предварително, 

че Уикилийкс ще публикува имейли-

те”, заяви Коен. В писмени показания, 

разпространени преди изслушването, 

Коен разказва, че това е станало няколко 

дни преди националния конгрес на 

Демократическата партия през юли 

2016 г. Тогава Коен бил заедно с Тръмп 

в кабинета му, когато по телефона се 

обадил Стоун. Тръмп пуснал разговора 

на високоговорител и така Коен научил, 

че Стоун току-що е говорил по телефона 

с Джулиан Асандж, съоснователя на 

Уикилийкс. Асандж казал на Стоун, че 

до няколко дни ще бъде публикувано 

огромно количество имейли и че това 

ще навреди на кампанията на Хилъри 

Клинтън. Тогава Тръмп казал според 

Коен нещо като: „Ще бъде супер.”

Поляризиран 
Вашингтон

В началото на изслушването на Коен 

председателят на парламентарната 

комисия Илайджа Къмингс заяви: „Аме-

риканският народ може сам да прецени 

достоверността на изявленията на Май-

къл Коен, осъден на три години затвор 

за данъчни измами, лъгане под клетва и 

нарушаване на Изборния кодекс.”

Не е ясно обаче дали показанията на 

Майкъл Коен ще променят политически-

те настроения във Вашингтон, където 

серия от скандали вече поляризираха 

до крайност както столицата, така и 

нацията.

Републиканците определиха Коен 

като “доказан лъжец”, а изслушването 

като “излагация за държавата”, орке-

стрирано от демократите, които искат да 

премахнат Тръмп от Белия дом. Демо-

кратите казват, че републиканците “бягат 

от истината”, за да защитят корумпиран 

президент, който използва “тактики от 

учебника на мафията”.

Коен каза, че се страхува, че Доналд 

Тръмп няма да предаде мирно властта, 

ако загуби президентските избори през 

2020 г. 

„Предвид опита ми от работата за г-н 

Тръмп се опасявам, че ако той загуби из-

борите през 2020 г., няма да има мирно 

предаване на властта”, каза той.

„Моята преданост (към Тръмп) ми ко-

ства всичко – щастието на семейството 

ми, адвокатския ми лиценз, средствата 

за преживяване, честта, репутацията 

и скоро дори свободата ми, каза той. – 

Няма да стоя със скръстени ръце и да го 

оставя да направи същото със страната”, 

добави Коен.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Да скъсаш с адвоката си
Майкъл Коен създава повече главоболия на Доналд Търмп 
от всичките му бивши. Но и те са замесени

Сн.: АП/БТА
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„М
айкъл Джексън 

беше един от най-

милите и благи хора, 

които някога съм 

срещал, казва Уейд 

Робсън във филма 

на HBO и Channel 4 за Краля на попа. „Той 

освен това ме насилваше сексуално. В 

продължение на седем години.”

Новият документален филм на НВО 

„Leaving Nerverland” разказва за Уейд 

Робсън и Джеймс Сейфчук – и двамата са 

били деца, когато попадат в света на Кра-

ля на попа. Единият го среща през 1986 г., 

а другият – година по-късно. Те твърдят, 

че са жертви на Майкъл Джексън.

Филмът рисува картина на трай-

ни емоционални щети, изследвайки 

комплицираните усещания, които карат 

двамата мъже да се изправят пред спо-

мените си след толкова години, и то след 

като и двамата вече са станали бащи.

Ако гледате филма, никога повече 

няма да гледате на поп иконата по 

същия начин.

Години след срещата си с Джексън 

Уейд Робсън става 
един от най-успешните 

млади хореографи 
от поколението си и работи с NSYNC и 

Бритни Спиърс в разгара на кариерата 

си. Успехът му обаче е белязан от тъга и 

депресия. Джеймс Сейфчук се реализира 

като режисьор и рок музикант, но също 

се сблъсква с пристъпи на депресия 

и пристрастяване. И двамата днес са 

женени и са бащи на момчета. Гледайки 

как синовете им порастват, емоционал-

ните им терзания се засилват и опитите 

им да притъпят спомените от миналото 

се провалят. Това отпушва с пълна сила 

травмите от сексуално насилие десети-

летия след като твърдят, че се е случило. 

На ръба на емоционалните си кризи и 

двамата мъже стигат до точка, в която 

искат да споделят истината на членовете 

на семейството си.

Днес, години след пребиваването си в 

„Невърленд”, те решават да говорят и да 

разкажат историите си.

Заради филма семейството на 

Джексън заведе дело срещу HBO, като 

адвокатите им изпратиха и отворено 

писмо, в което наричат филма „позорен” 

и го обвиняват, че показва само едната 

гледна точка, без да пожелае да чуе 

позицията на „Джексън естейт” – консор-

циума, който се грижи за материалните 

и нематериалните активи след смъртта 

на изпълнителя. Въпреки опитите им да 

спрат излизането на филма обаче той 

тръгва по екраните в началото на март. 

Затова компанията съди HBO за 100 

милиона долара.

Режисьорът Дан Рийд се занимава с 

документалистика от повече от 20 годи-

ни и е работил по теми като тероризъм, 

християнство, атентата от 11 септември 

и природни бедствия. Той се е почувст-

вал отвратен от полученото писмо. 

„Става дума за деца, с които е блудства-

но. Какво биха могли от „Джексън естейт” 

да кажат за това какво се е случило в 

хотелска стая в Париж през 1988 година 

между Джеймс и Джексън? Нищо. Не са 

били там”, разказва той.

Рийд твърди, че е подходил към 

„Leaving Nerverland” с целия скептици-

зъм и взискателност, с които би подхо-

дил спрямо история за терористична 

атака. Той потъва в архивите на безброй 

криминални разследвания, интервюира 

детективи и чете доклади и изявления, 

много от които се оказват тясно свър-

зани с историите на Джеймс Сейфчук и 

Уейд Робсън. „Не включих този материал 

във филма, защото почувствах, че раз-

казите на семейството имат достатъчно 

собствена сила.”

Уейд Робсън среща Майкъл Дже-

ксън за първи път, когато е едва на пет 

години, през 1987 г. Той е обсебен от поп 

звездата и печели състезание по танци в 

местен мол в родния си град в Австра-

лия. Наградата е среща с изпълнителя. 

Робсън обаче е толкова талантлив, че се 

оказва на сцената заедно с Джексън. Две 

години по-късно благодарение на някол-

ко стратегически обаждания от страна 

на амбициозната му майка Робсън от-

ново се среща с Джексън в имението му 

Невърленд. И точно тогава, твърди Уейд, 

започва сексуалното насилие, което си 

припомня с подробности.

Сейфчук е на 10 г., когато среща 

Майкъл Джексън през 1986 г., докато 

двамата се снимат заедно в реклама на 

„Пепси“. В ранен етап на техните взаимо-

отношения изпълнителят подарява на 

момчето своето червено яке от клипа на 

„Thriller” и му дава стотици долари. След 

това го кани да се присъедини към него 

по време на лятното му турне. Тогава, в 

Париж, Джексън го запознава с мастур-

бацията. Така започва всичко.

Филмът обръща голямо внимание и на 

поведението на майките на двете мом-

чета, които отново и отново са оставяли 

децата си сами в компанията на Майкъл 

Джексън, без да ги придружават. Когато 

срещат певеца едва за втори път, Джой 

Робсън и съпругът й оставят сина си за 

пет последователни дни в компанията 

му, докато те двамата посещават Гранд 

каньон. И двете майки днес признават 

ужасяващите последици от тогавашните 

си решения. Филмът непрекъснато оста-

вя усещането, че Джексън многократно 

е успявал да избегне правосъдието при-

живе, плащайки си за спокойствието.

През 1993 г. 13-годишният Джордан 

Чандлър го обвинява в сексуално наси-

лие. 

В съда случаят се урежда 
със споразумение за 22 

милиона долара 
Десет години по-късно Джексън 

отново е обвинен, този път за блудство 

с 13-годишния Гавин Арвизо. След дело, 

което продължава 18 месеца и в негова 

защита свидетелства Робсън (вече 21-го-

дишен), Джексън е признат за невинен. 

„Аз съм напълно убеден, че Гавин казва-

ше истината и беше много тъжен, ужасен 

развой”, казва той. Днес Робсън казва, че 

съжалява, че не е бил на етап в живота 

си, в който може да се изправи до него.

По това време обаче със Сейфчук все 

още отричат Джексън да им е посягал. И 

двамата порастват и се женят, преди ня-

кой от тях да посмее да каже пред друго 

човешко същество за преживяното след 

години дълбоко заравяна травма.

И двамата не просто са отричали 

случилото се, но и активно са изразява-

ли подкрепата си към Майкъл Джексън 

и в по-късен етап от живота си. Според 

Рийд тази реакция е нормална и често 

срещана при деца, жертви на сексуално 

насилие. „Те често не казват на родители-

те си и за насилието се разбира, когато 

жертвите са трийсетинагодишни и имат 

собствени семейства.”

„Leaving Nerverland“: 
нови обвинения срещу 
Майкъл Джексън

Филмът 
на НВО 

предизвика 
скандал и 

дело за 
$100 млн. 

още преди 
да е излязъл
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К
анада – страна на широки 

социални облаги, права и 

свободи и висок стандарт 

на живот. Падането на ви-

зите за българи през 2017 

г. обнадежди мнозина, че 

ще могат лесно да емигрират там. Но се 

оказва, че не е така.

Десетките програми, по които мо-

жеш да кандидатстваш, за да станеш 

постоянен жител на страната, имат 

изисквания като ниво на владеене на 

английски или френски (или и двата), 

диплома за образование, сертификати 

за способности и други. „Не мисля, че 

Канада е най-подходящата страна с цел 

идване само за да се направят някак-

ви пари. За нискоквалифицираните 

работници дори има правни ограни-

чения”, казва имиграционният адвокат 

Пламен Петков, който практикува в 

Нова Скотия.

В началото на тази година Кана-

да обяви, че ще приеме над 1 млн. 

имигранти до 2021 г., което пък вдъхна 

надежда на много наши сънародници, 

които живеят в САЩ без легален статут. 

Според Пламен Петков 

канадските власти не се 
интересуват от това дали 

сте имали легален 
статут в САЩ

преди това, стига да не са били крими-

нално проявени. 

Това, от което могат да се възползват 

българите, независимо от това къде 

живеят, е да посетят Канада като турис-

ти, като заявят влизане в страната чрез 

т.нар. ЕТА или електронното разреши-

телно за пътуване. Вече пристигнали на 

място, българите могат да си потърсят 

работодател и ако се сдобият с оферта 

от такъв, да кандидатсват по една от 

програмите за имиграция. „По прин-

цип правна разлика за това откъде се 

кандидатства за работодател няма. На 

практика обаче, разбира се, е по-лесно, 

ако се срещнеш с работодател лице в 

лице”, казва адвокат Петков. 

Голям успех сред тях има т.нар. 

Canada Express Entry Program, която 

обаче е подходяща само за висококва-

лифицирани кадри, които се пресяват 

по специална точкова система спрямо 

уменията им. Освен нея всяка канадска 

провинция има договорена с федерал-

ното канадско правителство програма 

за имиграция, или т.нар. Provincial 

Nominee Program. Според адвокат Пла-

мен Петков тези програми, както и по-

лучаване на легален статут чрез брак, 

са най-популярните сред имигрантите. 

Задължително изискване по тях обаче 

е оферта от работодател.

Лъчезар Лефтеров, който е шофьор 

на ТИР в Германия, е решил, че иска 

да емигрира в Канада, защото преди 

време му е отказана виза за САЩ. 

„В Америка стана много сложно в 

последно време. Винаги съм искал 

да я разгледам, това е добър начин 

като шофьор примерно и това е сега 

вариантът – през Канада”, казва той. 

След като е изгледал репортажа на BG 

VOICE за Георги Калоянов, който кара 

ТИР за компания в Манитоба, Лъчезар 

Лефтеров започва да търси варианти 

за работа. Така той научава за Job Fair в 

Брюксел и решава да се пробва. „Казах 

си: Защо да не ида да видя, пък ако не, 

ще съм си направил една разходка”, 

споделя Лефтеров. На Job Fair обаче го 

посреща дълга опашка от шофьори и 

учтиви интервюиращи, но на френски 

език. „Посрещат те на френски и ти 

нали казваш 

“Извинете, ама аз не 
говоря френски”

добавя Лъчезар. В резюмето му пише, 

че работи за една от най-големите 

транспортни компании в бранша, което 

би трябвало да му даде предимство, но 

не е достатъчно. Въпреки че му казват, 

че е одобрен и си разменя няколко 

имейла с транспортна компания от 

Канада, Лефтеров така и не получава 

работна оферта. След няколко месеца 

на чакане Лъчезар Лефтеров вече не се 

надява да се свържат с него от съща-

та тази компания, но не се е отказал. 

“Даже съм си набелязал някои фирми, 

пиша си с някои хора във фейсбук, 

дават ми телефон на служители, които 

работят там, и трябва да започна да 

звъня”, казва сънародникът ни. 

Друг българин на същия Job Fair 

също си е тръгнал с празни ръце. 

Христо Христов, който е IT специалист, 

казва, че въпреки презумцията, че 

офертите за кадри като него валят, кон-

куренцията е голяма. „Просто трябва да 

отидеш абсолютно подготвен финансо-

во, да се издържаш за една година там, 

тоест в най-лошия случай, ако нямаш 

работа за една година. Трябва да бъдеш 

абсолютно подготвен като образова-

ние и също така, ако нямаш канадско 

образование, не те приоритизират. То 

това е и в Express Entry системата – ти 

получаваш точки. Ако имаш канадски 

университет някакъв, без значение 

– може да е само колеж, може да е 1 

година по програма.” Според имигра-

ционния адвокат Пламен Петков това, с 

което най-често срещат трудности бъл-

гарите, е владеенето на френски език, 

което в някои провинции като Квебек и 

Ню Бруксуик е наложително. 

Има и 

програми, по които може 
да се кандидатства без 
оферта от работодател

и самостоятелно, като т.нар. Family Self 

Employed Program – за хора на сво-

бодна практика. Тя е по-подходяща за 

артисти, спортисти и хора с някакви 

постижения в културата или в спортна-

та сфера. „Тя е по-скоро за хокейните 

играчи, които идват в канадските отбо-

ри или артисти, които да се издържат 

сами тук”, казва Пламен Петков. Има 

и бизнес програми за имиграция, с 

които потенциален имигрант може да 

докаже, че ще създаде работни места в 

страната и така да си спечели време-

нен легален статут, но това е обвързано 

с много капитал или одобрен инвести-

ционен проект. 

С други думи, на теория всички са 

свободни да си търсят работодател 

и оферта от такъв, за да имигрират, 

но трябва да са готови за един висок 

праг на изискванията, защото дори за 

позиция 

в транспортния 
бизнес има много 

конкуренция 
„Бариерата е висока”, казва Христо 

Христов, който си търси работна офер-

та в сферата на информационните 

технологии онлайн. 

Канада посрещна повече от 286 

хиляди имигранти през 2017 г., а през 

миналата година най-много новодош-

ли е имало в провинция Нова Скотия – 

5,970 души. Страната усърдно работи в 

посока да даде повече възможности на 

хора от целия свят да заживеят там, но 

не и да се превърнат в гурбетчии.

За българите, които смятат, че имат 

достатъчно качества, вече няма преч-

ки да „опипат почвата” на място. 

Границата е отворена, стига да не 

идвате готови за оставане. „Когато 

човек дойде с това, което изглежда 

като всичките му спестявания, с много 

багаж, е много трудно да покаже на 

граничарите, че е дошъл за 2 месеца”, 

казва Пламен Петков и предупреждава 

да не опитвате подобен ход. Вече има 

доста случаи на върнати българи от 

границата, които изглежда, са оти-

вали в Канада с цел да останат, а не 

за кратко посещение по безвизовата 

програма.

Канада посреща с 
отворени врати, 
но пресява през 
ситно сито 
Страната търси 1 милион нови 
имигранти, но с качества и опит

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Адвокат Пламен Петков казва, че е по-лесно да се 
емигрира в Канада, ако имаш добра квалификация 
и образование
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Пакистан свали два 
индийски изтребителя

Пакистан свали два индийски изтре-

бителя, обявиха представители на 

пакистанските въоръжени сили. 

Това стана само ден след като индийски 

самолети нанесоха въздушни удари в 

пакистанска територия за пръв път от 

войната през 1971 г. Това подтикна све-

товните сили да призоват двете ядрени 

държави към сдържаност.

Напрежението между двете страни се покачи след самоубийствения атентат 

с кола бомба на 14 февруари от базирани в Пакистан екстремисти в индийската 

част на Кашмир. При него загинаха 40 индийски паравоенни.

8 т злато изнесени 
от банката на Венецуела 

Най-малко 8 тона злато са били 

изнесени през миналата седмица от 

трезора на венецуелската централ-

на банка. Това съобщиха опозиционен де-

путат и трима правителствени източници.

Златото е било изнесено с правител-

ствени коли между сряда и петък мина-

лата седмица, когато в банката не е имало 

редовна охрана, а директорът на институцията е бил в чужбина. 

„Те планират да го продадат незаконно”, смятат от опозицията. Централната 

банка не отговори на молбата да коментира тази информация. 

Мей с нов план, който може 
да отложи Brexit
Британските депутати изразиха 

подкрепа за новата стратегия на 

Тереза Мей за Brexit, което може 

да отложи датата на развода с ЕС. Според 

този план Мей ще подложи още един път 

на гласуване в парламента, най-късно на 

12 март, споразумението, което сключи 

с Брюксел, заедно с евентуални отстъп-

ки, които може да договори. Това споразумение бе отхвърлено категорично в 

средата на януари.

Ако депутатите го отхвърлят отново, тя ще ги попита на 13 март дали искат да 

излязат от ЕС без споразумение. Ако откажат, тя ще внесе на 14 март предложе-

ние за отлагане на Brexit.

Десетки жертви след влакова 
катастрофа в Кайро

25 души загинаха, а 47 бяха ранени 

в тежка влакова катастрофа, 

станала в столицата на Египет, 

Кайро. Трагедията е станала, след като 

локомотив се е блъснал в буфер в края на 

релсите, а това е довело до силна експло-

зия и пожар. 

Разследването смята, че причина за 

кървавия инцидент е бил бой между двама машинисти. Водачът на локомотива 

е слязъл и се е сбил с друг машинист, чийто локомотив е блокирал пътя му. Той 

обаче напуснал машината, без да дръпне спирачката, заради което локомотивът 

е потеглил, набрал е скорост и е избухнал.

Румънка с шансове 
за главен прокурор на ЕС
Комисията на Европейския парла-

мент по граждански свободи, право-

съдие и вътрешни работи подкрепи 

румънския кандидат Лаура Кьовеши за 

главен прокурор на ЕС. Решението бе 

взето след тайно гласуване с хартиени 

бюлетини.

Още няколко комисии в ЕП дадоха 

подкрепа за Кьовеши, но преди седмица Съветът на ЕС постави на първо място 

опонента й Бонер. Предстои председателят на ЕП Антонио Таяни и останалите 

представители на ръководството на институцията да решат как да се постъпи.
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Б
ългарин ще лежи в затвор 

в Унгария заради смъртта 

на 71 мигранти. 39-годиш-

ният мъж бе осъден на 4 

години и 8 месеца затвор 

за трафик на хора. 

Нелегалните мигранти, сред които 8 

жени и 4 деца, се задушиха в камиона 

и бяха открити мъртви край автомаги-

страла в Австрия близо до Парндорф.

Случаят потресе света през 2015 

година, когато десетките трупове бяха 

извадени от камион, изоставен в ава-

рийната лента на магистрала в Източна 

Австрия, близо до границите с Унгария 

и Словакия. 

7,5-тонният хладилен камион бил 

изоставен, след като шофьорът устано-

вил, че нелегалните пътници са мъртви. 

Той оставил задната врата на камиона 

отворена, а от нея се е стичала течност 

от разлагащите се вътре тела.

Според експерти мигрантите са има-

ли мъчителна смърт.

Разследването по-късно установи, че 

шофьорът е българин и е бил наясно 

какво се случва в камиона. 

Обвиняеми по делото са

общо 11 души
Освен последния осъден сред тях 

има още трима българи. Другите на 

подсъдимата скамейка са от Афганис-

тан и един ливанец с български пас-

порт. Двама от тях все още се издирват 

от полицията.

Според унгарската прокуратура 

преди трагичния инцидент престъпната 

група е успяла да прекара в Западна 

Европа над 1200 нелегални имигранти.

Името на осъдения в Унгария 

българин не се съобщава, каквато е 

практиката на унгарските съдилища. 

Макар да не е пряко замесен в случая в 

Парндорф, той е осъден за наемането 

на двама от главните обвиняеми по 

делото като трафиканти на хора. Така 

той е станал съучастник на организиран 

трафик на хора, примамвайки най-мал-

ко шестима трафиканти.

Присъдата е окончателна, защото 

нито прокурорите, нито подсъдимите 

са я протестирали.

През миналата година 

същият съд осъди 

другите трима българи 

и афганистанеца на 25 г. 

затвор по същото дело, 

но техните присъди не са окончателни, 

защото още се очаква да бъдат обжал-

вани.

Загиналите мигранти бяха сред стоти-

ците хиляди от огромната миграционна 

вълна от Близкия изток, Азия и Африка 

през Балканите към Западна Европа 

през 2015 г.

Българин отива в затвора 
за смъртта на 71 мигранти

Унгарски съд го осъди за съпричастност 
към трагедията от 2015-а



З
дравейте, скъпи приятели 

и читатели! Днес ще се 

опитам да изясня някои ос-

новни грешни разбирания 

на начинаещите инвестито-

ри, било то в техните пенси-

онни сметки, образователни акаунти за 

деца или като цяло във финансовото им 

образование. Моята основна цел със 

статиите, които излизат всяка седмица, 

е да давам по-голяма яснота за финан-

совата система в Америка, за да можем 

и ние да се адаптираме към нея много 

по-отговорно и да избягваме грешните 

решения. 

За съжаление обаче и до ден днешен 

ми се къса сърцето, когато се опитвам 

да разясня тези концепти и да предпа-

зя хората от това да правят грешните 

финансови решения под влиянието на 

емоционални фактори или моментни 

състояния на пазара и икономиката. 

Аз винаги казвам на моите клиенти, че 

ние, българите, и останалите източно-

европейци като група сме начинаещи 

инвеститори и има още много 

да учим за капиталовите 
пазари

за да можем да вземаме по-често пра-

вилните решения. Просто за повечето 

от нас това е нова система и отнема 

време и внимание да се усвои и приеме 

правилната гледна точка. 

Разбира се, че има хора между нас, 

които са много по-информирани от 

други, но масата от хора се намира в 

информационно затъмнение, когато 

става въпрос за инвестиране. Това е 

разбираемо, защото тук системата е 

различна от това, което сме свикнали 

да наблюдаваме в България, но не е 

толкова страшна, колкото понякога 

изглежда. Затова днес ще се опитам 

да ви запозная с най-често срещаните 

грешки, които наблюдавам, че повечето 

от хората правят, когато инвестират в 

дългосрочен план. 

Грешка № 1
“Моята инвестиция в компания „Х“ 

е много сигурна и знам, че тя ще ми 

донесе големи печалби.” 

ГРЕШНА НАГЛАСА: “Ако дадена 

компания е на гребена на вълната и се 

справя чудесно в момента, със сигур-

ност бих получил големи печалби, 

инвестирайки в нея.” 

ПРАВИЛНО ОБЯСНЕНИЕ: Истината тук 

е, че никоя инвестиция не е напълно 

сигурна и може да претърпи неочаква-

ни промени с времето. Затова я нари-

чаме инвестиция, а не спестовен акаунт 

или гарантиран влог.

Проблемът обаче идва, когато не раз-

четем потенциалния риск адекватно и 

дори често не сме напълно запознати с 

това къде и в какво точно инвестираме. 

Особено когато става дума за една-

единствена компания и сме готови да 

вложим парите си там на базата на ин-

формацията, която следим по новините, 

интернет и личните ни симпатии към 

тази компания. Много често начина-

ещите инвеститори като повечето от 

нас се подават на тези фактори и наис-

тина губят пари на пазара. 

Проблемът е, че те не следват указа-

нията на своя съветник, а правят соло-

ви изпълнения, следвайки “експертните 

съвети” на техни и приятели, които 

много често нямат достъп до истината. 

За моя радост повечето от моите кли-

енти следват моите инструкции и рядко 

инвестират в самостоятелна компания, 

особено когато става дума за пенсион-

ния им акаунт. Стратегията, която е пра-

вилна и ще ви спести много главоболия 

и нерви, е да се инвестира

в много различни 
компании

от различни отрасли за дългосрочен 

период от време и тук вече говорим за 

взаимен фонд (mutual fund). 

По този начин понижаваме потенци-

алния риск, което намалява и амплиту-

дата на инвестицията и следователно 

сигурността в дългосрочен план се 

увеличава. Един по-опитен инвеститор, 

каквито са някои от моите клиенти след 

почти 10 години работа с тях, биха ка-

зали така: “Аз харесвам тази компания 

„Х“ и бих искал да инвестирам в нея, но 

не бих сложил повече от 5% от парите 

си там, а бих ги разпределил във фонд, 

който включва и други компании в раз-

лични отрасли на икономиката.” 

5 основни грешки, които носят много проблеми 

Къде грешим в 
инвестирането?

Продължава в следващия брой

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
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Д
али американският президент 

Доналд Тръмп ще се позове 

на опасенията за национал-

ната сигурност и ще наложи 

наказателни мита на колите, 

внасяни от Европа? Никой в 

Европа не знае, но мнозина са обезпо-

коени. 

Ето някои въпроси, свързани с този 

проблем в материал на ДПА по темата.

Тръмп даде ясно да се разбере от 

самото начало, че е готов да използва 

митата, за да поправи търговските дис-

баланси, които вижда. Сега европейски-

те автомобилопроизводители се чудят 

дали е техен ред да понесат удара.

Малко след като пое властта, Тръмп 

намекна, че е готов да наложи мито от 

35% на внасяните от Германия автомоби-

ли. Оттогава Volkswagen, BMW и техните 

конкуренти се чудят дали ще изпълни 

заплахата си. Много зависи от това как 

Тръмп реагира на доклада, който той 

възложи, за да се изясни дали големият 

внос на коли представлява заплаха за 

националната сигурност.

Колко са големи 
митата в момента?

В момента има мито от 2,5% за колите, 

внасяни в САЩ. Вносът в ЕС се обла-

га с 10% мито, а в Китай – с 15%. Ако 

според доклада на Министерството на 

търговията дисбалансът в търговията 

с автомобили подкопава националната 

сигурност, тогава президентът има пра-

вомощията да наложи специални мита.

Докладът, чиито заключения все още 

не са оповестени публично, бе предаден 

на президента в средата на февруари. 

Не е ясно кога той ще реагира, макар 

че европейските лидери изглежда се 

готвят за лоши новини. През последните 

месеци Тръмп намекна за евентуално 

въвеждане на мита от 25%.

Колко важен е американският износ 

за германските автомобилопроизводи-

тели?

Асоциацията на германската автомо-

билна промишленост (VDA) посочва, че 

германските компании са произвели 

16,5 милиона коли през миналата годи-

на, 5,1 милиона от тях в Германия. Те са 

продали 1,34 милиона коли в САЩ.

Porsche особено много разчита на аме-

риканския пазар. Компанията продава 

всяка четвърта кола в САЩ, където пра-

ви една трета от печалбата си. BMW про-

дава 17% от колите си в САЩ, Mercedes 

– 14%, Audi – 12%, Volkswagen – 6%.

За американските производители 

конкуренцията от Япония и Германия е 

много голяма. Американският пазарен 

лидер GM в момента съкращава работни 

места. От друга страна, BMW, Mercedes и 

VW са произвели около 750 000 коли в 

САЩ през миналата година и 

дават работа 
на 118 000 души

– включително на работещи като 

доставчици.

Заводът на BMW в Спартанбърг е 

вторият по натовареност след завода в 

Шънян в Китай. Всички автомобили с ви-

сока проходимост на компанията – от X4 

to the X7 – се произвеждат там, включи-

телно тези за износ в Европа и Китай.

Mercedes също прави по-големите си 

високопроходими автомобили в завода 

си в САЩ в Тускалуса, включително GLS, 

GLE и GLE Coupe, които се изнасят за 

всички пазари, както и автомобилите C 

Class за продажба в САЩ.

Дали германските производители 

могат да прехвърлят повишения разход 

върху клиентите?

Всъщност не, като се имат предвид по-

добни случаи в миналото. Когато Китай 

наложи мито от 40% върху автомобили-

те, внасяни от САЩ, които през декем-

ври бяха понижени, BMW и Mercedes 

повишиха продажните си цени в Китай 

съвсем малко. Останалото просто изяде 

печалбата.

Кога може да очакваме мита?

Ако Министерството на търговията 

даде зелена светлина, Тръмп има 90 дни 

да вземе решение. Трябва обаче да се 

имат предвид и други променливи, като 

например евентуални 

ответни мита 
от ЕС

Възможно е Тръмп да наложи митата 

по-скоро с надеждата да подсили пре-

говорната си позиция, както направи с 

налагането на митата върху европейския 

алуминий и стомана.

Укрепва ли Тръмп американския авто-

мобилен сектор?

BMW спря производството на X3 в 

Спартанбърг, като премести производ-

ството в Китай и Южна Африка. Съще-

временно BMW проучва възможността 

да прави двигатели в САЩ, а VW обсъжда 

идеята да произвежда електромобили в 

Щатите.

Всеки разбира какво се случва тук: Ако 

искаш да продаваш коли в тази страна, 

тогава трябва да бъде запазена добаве-

ната стойност, смятат експертите.

Тръмп и митата 
на внасяните в 
САЩ коли от ЕС

Volkswagen, BMW и конкурентите им 
се чудят ще изпълни ли заплахата си



име. Така в рамките на Османската импе-

рия имало много градове и села, чиито 

имена не били на езика на владетелите. 

Сан Стефано по византийско време бил 

Айос Стефанос (Свети Стефан). 

Добре известно е, че 

Самарското знаме
(превърнало се в един от символите 

на българското опълчение и на бъл-

гарската бойна слава) е изработено по 

инициатива на жителите на гр. Самара 

като израз на тяхната морална подкрепа 

за справедливата борба на българите. 

На лицевата страна е избродиран обра-

зът на иверската Света Богородица, а на 

обратната страна се намират ликовете 

на светите братя Кирил и Методий. Към 

дръжката на знамето са прикачени две 

червени и две сини ленти, като на една-

та червена лента е изписано: „Самара – 

Болгарскому народу вь 1876 году“. Върху 

една от сините ленти има надпис: „Да 

воскреснеть Богь и разтучаться враги 

его“.

Граф Николай Игнатиев
е бил освен известен дипломат и много 

добър финансов спекулант. В Русия 

открай време прогресивните хора му 

се подигравали. По времето, докато бил 

министър на държавното имущество, 

му правили толкова чести ревизии и 

откривали такива липси, че Игнатиев го 

грозял затвор, но бил прекалено близък 

до сърцето на царя. Той единствен от 

Съвета на Руската империя бил арес-

туван. В крайна сметка граф Игнатиев 

умира напълно разорен.

От турска страна договорът е пописан 

от 

Сефет Мехмед паша
– външен министър. По-интересната 

личност от този исторически момент е 

Садула бей – един от прочутите ос-

мански бонвивани. Бил е посланик в 

Германия и Австрия. Той се самоубива 

през 1801 г. С газ, след няколко опита да 

се обеси. Причината – „любовта му към 

един млад сътрудник”.
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Денят на Освобождението: 

3 
март, денят на Освобожде-

нието на България и нацио-

нален празник на Родината, 

за пореден път ще се отбеле-

жи със събития и тържества 

в десетки градове по целия 

свят. Тази година се навършват 141 

години от 3 март (19 февруари по стар 

стил) през 1878 г., когато е подписан 

Санстефанският мирен договор между 

Русия и Османската империя. С него се 

слага край на Руско-турската война от 

1877-1878 г., а това води до освобожда-

ването на част от българите от Осман-

ската империя и създаването на Третата 

българска държава. 

Ето няколко не толкова известни, но 

любопитни факти около Освобожде-

нието на България:

3 март се празнува 
като Ден на Освобождението на Бъл-

гария от турско владичество от 1888 г. 

Еднократно като официален празник е 

отбелязан през 1978 г. по повод 100-го-

дишнината от Освобождението. През 

1990 година става национален празник.

Преговорите 
по сключването на Санстефанския 

договор започват в главната квартира 

на руската армия в Одрин, а едва след 

това се водят в Сан Стефано. Русия е 

представена от Николай Игнатиев и 

Александър Нелидов, а Турция – от Се-

фет паша и Садък паша. Заседанията се 

провеждат два пъти дневно. За основа 

на преговорите служи проект, разра-

ботен от граф Игнатиев, чиито основни 

положения са одобрени от императора 

Александър II, известен в България като 

Цар Освободител. На войниците са 

раздадени по 100 патрона и всички оч-

акват или да се обяви краят на войната, 

или да се издаде заповед за навлизане 

в Цариград.

Мирният договор
е подписан в къщата на семейството 

на Симеоноглу в Сан Стефано – пред-

градие на Истанбул. От 1926 г. мястото 

се нарича Йешилкьой, откогато се въ-

вежда законодателното правило всяко 

населено място в Турция да има турско 

име. В Османската такова правило не е 

било валидно, тъй като не е прието им-

периите да сменят имената на градове-

те, които завземат, с малки изключения. 

Дори Истанбул не е турско, а гръцко 

Истории, които 
може би не знаете
Няколко интересни подробности около 
събитията и героите от 1878 г.

В Руско-турската 
освободителна война

участват пет държави: Русия, Турция, 

Румъния, Черна гора и Сърбия. Прего-

ворите за евентуално сътрудничество 

между Петербург и Букурещ завърш-

ват с подписването на две конвен-

ции. Първата уреждала свободното 

преминаване на руските войски през 

територията на Румъния, срещу което 

Русия се задължавала да съблюдава 

териториалната цялост на Румъния. 

По-късно Петербург не спазил тази 

уговорка и отнел от Букурещ Бесара-

бия, предоставяйки като компенсация 

Северна Добруджа.

Генерал-майор 

Михаил Скобелев 
(1843-1882) е сред най-популярните 

герои на Руско-турската освобо-

дителна война. През март 1877 г. 

е привлечен на разпореждане на 

главнокомандващия на Дунавската 

армия великия княз Николай Никола-

евич. Включва се активно в битката за 

Плевен, когато си спечелва и прозви-

щето Белия генерал. Ръководените от 

него части допринасят съществено за 

успешната обсада на Плевен, в бое-

вете при Шипка–Шейново, както и за 

устремното настъпление към Одрин и 

Цариград.
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Т
ържества по случай Нацио-

налния празник на България 

ще се проведат на 3 март в 

Чикаго. 

В неделя българите във 

Ветровития град ще спазят 

традицията и ще издигнат родния флаг 

на Дейли плаза в града. След официал-

ната церемония ще има кратка фол-

клорна програма от представители на 

ансамблите „Хоро“ и „Верея“. Церемони-

ята започва в 11 ч. централно време.

Още от 9 ч. сутринта в северозапад-

ните предградия на Чикаго, където 

живеят много българи, ще се вият 

кръшни хора. От българския център за 

народни танци и фолклор “Българика” 

канят всички желаещи да се хванат на 

третомартенско хоро пред сградата на 

школата на 1120 S. Elmhurst Rd в Маунт 

проспект. 

Хорото е предвидено за 9 ч. сутринта, 

за да може после участниците да се 

придвижат към центъра на града за 

официалното издигане на знамето. От 

K&G Coach Line Inc. пък са предоставили 

автобусен превоз до 
Дейли плаза

Всички желаещи да се възползват 

могат да заявят желанието си в център 

„Българика“. Предимство ще имат майки 

с деца и възрастни хора.

Ден по-рано, на 2 март, събота, по 

традиция в „Българика“ ще се проведе 

седмичният съботен базар, на който 

може да се запознаете с творчеството 

на български артисти и художници, а 

също да се включите и да продавате 

ваши произведения.

В неделя следобед българските учи-

лища в Чикаго ще отбележат празника 

със съвместен концерт, в който участие 

ще вземат възпитаници на училище 

“Алеко Константинов”, БУ “Джон Атана-

сов”, Малко българско училище, учили-

ще “Нов живот” и център “Магура”.

Домакин на събитието ще е Малко 

българско училище, което се намира на 

500 W Elk Grove Blvd в Елк Гроув вилидж.

Традицията по издигането на триба-

греника в Чикаго бе подновена през 

2007 година. Историята й започва поло-

вин век по-рано. През февруари 1960 г. 

група българи се срещат с тогавашния 

кмет Ричард Дж. Дейли. 

Впечатлен 
и разчувстван

от историята на България, той издава 

прокламация, с която обявява 3 март 

за Български ден в Чикаго. През 2006 г. 

денят е вписан в официалния кален-

дар на Чикаго в знак на уважение към 

българската общност в града, която е и 

най-голямата наша диаспора в САЩ.

По традиция екипът на BG VOICE ще 

излъчи церемонията на живо на нашия 

сайт bg-voice.com и на страницата ни 

във Facebook.

На 3 март: 
Българският 
флаг ще се 
развее в Чикаго
Трибагреникът ще бъде издигнат 
по традиция на Дейли плаза
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П
ореден пробив на 

българския талант в 

Холивуд! Българският 

дизайнер Петър Петров 

прослави името си, 

след като холивудската 

звезда Ан Хатауей облече негов костюм. 

Красивата актриса се появи с облеклото 

на Петър Петров за представянето на 

неохоръра „Серенити” в Калифорния. 

Ан позира в изискания тоалет от сако и 

панталон в прасковен цвят с риза в съ-

щия десен, до друга икона на Холивуд 

– актьора Матю Макконъхи.

Тоалетът на Петър Петров, който от 

години вае изискани облекла за арт 

елита на Виена, 

веднага обиколи 
модните блогове 

и социалните мрежи. 

Дрехата е в типичния за ексцен-

тричния Петър стил – широк свободен 

панталон с висока талия и колан и сако 

с прилеп-ръкави в един цвят. Самата 

Ан първа пусна снимки от фотосесията 

с тоалета на Петър, прегърната нежно 

със секс символа Матю Макконъхи.

Дългогодишен участник на Седми-

цата на модата в Париж, Петър Петров 

от години е един от най-успешните 

български дизайнери зад граница, при-

помня „България днес“. Той твори тоа-

летите си в австрийската столица, но 

звезди като Ан Хатауей не са рядкост в 

клиентския му списък. Негов ансамбъл 

носи на фотосесия за корица 

звездата 
Миранда Кер

а риалити иконата Кендъл Дженър 

облече кимоно от две части на точки на 

червения килим. 

За българските стандарти тоалетите 

му се продават на баснословни цени 

до шедьоврите на „Шанел” и „Гучи”, но 

Холивуд е полудял по тях.

Младият български дизайнер преди 

време дори успя да детронира модни 

къщи като „Версаче”, „Кристиан Лакроа” 

и „Вивиан Уестууд”, които загубиха 

битката за ушиването на костюмите на 

примабалетистите на Виенската опера 

и балет. През 2015 година звездите 

на операта дефилираха и танцуваха с 

облекла на Петър вместо с обичайните, 

ушити от модните гиганти, изброени 

по-горе. Въпреки че от години е в Ав-

стрия, Петър продължава да твърди, че 

много от работата му е отражение на 

българските му корени. „Аз съм горд, 

че съм българин, и се радвам, че мога 

да произвеждам голяма част от нашите 

продукти в България”, признава Петър.

Петър Петров, в чийто 
тоалет позира Ан Хатауей 

П
етър Петров облече и 

херцогинята на Кеймбридж 

Кейт Мидълтън, която пре-

ди години събра погледите 

с тоалета си на благотворително съ-

битие в Лондон, а снимка на костюма 

украси първата страница на „Дейли 

телеграф”.

Но този Петър Петров не е Петър 

Петров, който облече Ан Хатауей. 

Този живее и работи в Лондон, а 

съименникът му постига успехите си 

във Виена. 

След успеха на „лондонския“ 

Петър с тоалета на Кейт вестници и 

електронни медии във Великобри-

тания пишат, че автор на семплия, но 

много стилен ретрокостюм е модният 

дизайнер е българинът от Велики 

Преслав.

От 2011 г. той работи за луксозната 

марка облекла „Епонин”, клиентите на 

която са известни особи от цял свят.

Vogue коментира, че в костюма на 

българина херцогинята на Кеймбри-

дж е с безупречна визия, а някои 

дори я сравниха с Джаки Кенеди.

Цялата суматоха около одеждата 

на Кейт Мидълтън донесе за автора 

Петър Петров много суперлативи, а 

брандът „Епонин” получи 

над сто моментални 
поръчки

всяка от която на цена между 4000 и 

5000 паунда.

Българинът е завършил Техникума 

по облекло и хранене в Шумен, учил 

е в местния университет, а после 

дизайн в Киев. Започнал е като крояч 

в родния си град, а след две години 

става моден дизайнер, който прави 

първите си колекции във Варна.

С приза „Моден дизайнер” замина-

ва за Лондон преди 10 години.

След тоалета на Кейт навсякъде в 

модните среди и издания се говори-

ло за това.

Дизайнерът бил единственият 

допуснат в двореца, когато тоалетът 

в стил ала Джаки Кенеди трябвало да 

стигне до Кейт.

Българинът, който 
облече Кейт Мидълтън

Българинът 
прави облекла 
и за други 
холивудски 
знаменитости
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T
e ca пъpвитe близнaци зyмбa 

инcтpyĸтopи в cвeтa. Boдили 

ca ĸлacoвe нa нaй-гoлeмитe 

и пpecтижни фитнec cцeни 

в cвeтa. B тexния pитъм ca 

тaнцyвaли пo нaд 8000 дyши. 

Te ca бългapи и имат своята история 

зa тpyднoтo нaчaлo и гoлeмия ycпex. 

Илиян и Бoби ca poдeни в Cливeн и oт 

мaлĸи paзвивaт тaнцoвитe cи cпocoб-

нocти. Дocтигaт пpoфecиoнaлнo нивo, 

нo тpyднo нaмиpaт paбoтa.

“Bcичĸo зaпoчнa пpeз 2011 г., ĸoгaтo 

peшиxмe дa нaпycнeм нaшaтa poднa 

зeмя и дa тъpcим пo-дoбpo paзвитиe 

зa тoвa, ĸoeтo пpaвexмe дoceгa – дa 

тaнцyвaмe бългapcĸи нapoдни тaнци. 

He ни бeшe дocтaтъчнo и иcĸaxмe дa ce 

paзвивaмe oщe и oщe”, споделя Илиян.

Бpaтятa избиpaт Гepмaния и пpoб-

вaт зa ĸpaтĸo ĸъcмeтa cи в oпepaтa в 

Лaйпциг. He ycпявaт дa ce впишaт и 

cpeдcтвaтa, c ĸoитo зaминaвaт, бъpзo ce 

cтoпявaт.

“B eдин мoмeнт нямaxмe възмoжнocт 

пoвeчe дa ce пpибepeм. Bce пaĸ 

бяxмe ocтaнaли 
caмo c 6 eвpo

допълва Илиян.

Cлyчaйнa cpeщa c пoзнaтa жeнa 

пpeвpъщa oтчaяниeтo им в нaдeждa. Tя 

им обещава пари и финансова помощ 

за първия старт. 

Πpeдлoжeниeтo ĸъм близнaцитe e 

дa cтaнaт инcтpyĸтopи пo зyмбa. Cпopт, 

ĸoйтo дoбивa шиpoĸa пoпyляpнocт през 

пocлeднитe гoдини.

“Изĸapaxмe cepтифиĸaтитe и пocлe 

paзбpaxмe, чe cмe пъpвитe близнaци 

мъжe в cвeтa, ĸoитo ca лицeнзиpaни 

зyмбa инcтpyĸтopи. Πpи 15 милиoнa 

инcтpyĸтopи и двaмa oт Cливeн – пъp-

витe близнaци в cвeтa”, горди са те.

Признават, че за тях било трудно да 

пpeoдoлeят вcичĸи cтилoвe. 

“B eдин мoмeнт мoят бpaт пocтaви нa 

ĸaнтap ĸapиepaтa ни и ĸaзa: Oтивaмe в 

aĸaдeмия в Kьoлн, ĸъдeтo e cъздaтeлят 

нa зyмбa – Aлбepтo Бeтo Πepeз”, спомня 

си Боби. Алберто e ĸoлyмбиeц, живeeщ 

в Maями.

“Aз бяx cигypeн, чe тoй щe ни вдигнe 

нa cцeнaтa. Бpaт ми ĸaзa – ти cи лyд! 

Heвъзмoжнo! 2000 дyши щe имa тaм, 

дa ни вдигнe нac нa cцeнaтa… Абcypд!”, 

разказва и Илиян. 

Двамата отишли на мacтepĸлac. 

“Бяxмe в цeнтъpa и 

cъздaтeлят нa зyмбa 
ни пocoчи

Бoби мe дpъпнa и ĸaзa: „Ceгa!“ 

Toвa бeшe мoмeнтът. Cyпepyниĸaлнo 

чyвcтвo. Hиĸoгa нe мoжe дa ce зaбpaви”, 

допълва той.

“Cлeд тoвa 

тoй пoиcĸa 

нaш тeлeфoн зa 

ĸoнтaĸт или имeйл. Hиe нямaмe имeйл и 

дaвaмe тeлeфoн. Cлeд 5 чaca чaĸaнe тoй 

дoйдe и ни ĸaзa, чe иcĸa дa ce ycпoĸoим 

и дa вяpвaмe в ceбe cи. Toвa мнoгo ни 

cъбyди и ни дaдe мнoгo eнepгия. Πpeз 

пocлeднитe мeceци имaxмe мнoгo 

пpoблeми и 

бяxмe cъcипaни. 

Toй пpocтo ни 

пoвдигнa в тoзи 

мoмeнт”, разказа Боби. 

Cлeд cpeщaтa c “бaщaтa нa зyмбa“ 

живoтът нa Илиян и Бoби изцялo ce 

пpoмeня.

“Eднa гoдинa пo-ĸъcнo имaxмe пo 

24 ĸлaca ceдмичнo. Hищo дpyгo нe ни 

интepecyвaшe. Cтaвaш cyтpинтa в 6 ч. и 

зaпoчвaш здpaвo зyмбa”, разказват те.

Bпeчaтлeни oт мaщaбa нa 

мacтъpĸлacoвeтe нa Бeтo Πepeз, бpaтя-

тa гo cлeдвaт и в Πpaгa.

“Tъpcexa интepнaциoнaлни 

пpeзeнтapи oт цял cвят. C бpaт ми cи 

пoдaдoxмe дoĸyмeнтитe и ни oдoбpиxa 

дa пpeдcтaвлявaмe Бългapия нa 

cцeнaтa”, спомня си Илиян.

“Toвa ce cлyчи в нaй-гoлямaтa 

cпopтнa apeнa в Πpaгa. Bлизaмe вътpe 

и цялaтa зaлa бeшe oбгpaдeнa c вcичĸи 

знaмeнa oт 40 дъpжaви, a ниe чaĸaмe, 

чaĸaмe. И 

бългapcĸoтo 
знaмe cвeтнa

цeнтpaлнo. Бeшe нeзaбpaвим мoмeнт!!! 

3000 дyши, двaмa бългapи и cмe нaй-

гope”, разказват за уникалното прежи-

вяване двамата. 

Днec живoтът им изглeждa тaĸa – тoп 

22 в cвeтa. 

“Hиe нe cмe гo иcĸaли и нe cмe гo 

oчaĸвaли, чe щe cтигнeм дoтyĸ. Ho 

в днeшния дeн cмe мнoгo гopди дa 

бъдeм бългapи. Hиe cмe eдинcтвeнитe 

бългapи, cтъпвaли нa нaй-гoлeмия 

фитнec ĸoнцepт в cвeтa в Opлaндo. 

Toвa e нaй-гoлямoтo фитнec cъбитиe нa 

зyмбa. Избиpa ce oтбop oт 15 дyши пpи 

пyблиĸa oт 8000 инcтpyĸтopи. Toвa нe 

ce e cлyчвaлo дoceгa – няĸoй дa тaнцyвa 

двa пъти нa тaзи cцeнa. Зa пъpви път нa 

тaзи cцeнa имaшe мacтъpĸлac нa бъл-

гapи. Имaшe и xopo нaĸpaя”, разказва 

Боби, а Илиян обобщава: „B мoмeнтa 

зyмбa e вcичĸo зa нac. Зyмбa e нaшият 

живoт, нaшeтo всекиднeвиe, нaшeтo 

пpизвaниe.”

Боби и Илиян – първите 2 в 1 
зумба инструктори в света

Създателят на зумбата 
Алберто, който живее в Маями, 
е откривателят им 
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Б
ългарско момиче е първа 

в света по шах. Това е 

15-годишната Нургюл 

Салимова от малкото 

търговищко село Крепча, 

която вече втори месец 

е на върха в световната ранглиста по 

шахмат до 16 години.

Страстта й към черно-бялата дъска 

идва още в детската градина. „Аз бях на 

четири. Тогава баща ми ме научи как се 

местят фигурите. Запозна ме с играта. 

След това заедно с дядо ми започнаха 

да ми показват, как се играе. Научих 

правилата”, сподели младата шахма-

тистка.

Година след като бащата и дядото 

увличат Нургюл по шахмата, момиче-

то се пробва и на първия си турнир в 

Силистра. Тя е най-малкият участник 

–  дори не е навършила 6 години.

„Станах първа до 8 години, като не 

бях навършила 6 г. Стана ми още по-ин-

тересно и продължих да се занимавам. 

Имам десет държавни титли, мисля. 

Винаги съм искала да стана световна 

шампионка за жени. Да се приближа 

максимално до Антоанета Стефано-

ва, защото тя ми е любимата 

шахматистка”, разказва Нургюл 

Салимова.

„Веднага след като стана репу-

бликански шампион, треньорите 

в националния отбор видяха 

потенциал в нея и я поканиха 

в националния отбор, като й 

предложиха дори треньор. Има и 

случаи, когато 

месец не се 
е връщала вкъщи

Трудно е, но се свиква. Всичко е 

за нейно добро”, споделя баща й Илхан 

Салимов. 

Той изброява титлите й – девет и 

една републиканска за жени. Има една 

световна титла до 12 години за моми-

чета. Една европейска за момичета до 

8 години. Шампионка е на Европейския 

съюз сред момчетата и момичетата до 

12 години  през 2015 г.

Десет години след началото Нургюл 

вече има своя витрина на успехите в 

шахмата. Тя се подготвя дистанционно 

за състезанията заедно с треньора си 

Живко Жеков от Бургас. Специалистът 

признава, че момичето от село Крепча е 

явление за този спорт. „Вече десет годи-

ни сме заедно. През тези години и други 

хора са работили с нея. Това, което я от-

личава, е, че тя наистина иска да стане 

шампион. За нея шахът не е временно 

занимание”, споделя треньорът.

А да се приближиш до постижения-

та на единствената българка, която е 

била световна шампионка по шахмат за 

жени, се оказва трудно, но не спортно-

технически. „В България не се провеж-

дат турнири за покриване на норми 

толкова често. 

И се налага 
да пътувам

в чужбина и да участвам в турнири там”, 

заяви тя.

А когато Нургюл си е вкъщи, в село 

Крепча, любимото й занимание е да 

играе блиц-шах с човека, който я е запа-

лил по този спорт – нейния баща.

От пет години Илхан Салимов – няма 

победа над дъщеря си. 

Челната позиция в световната ран-

глиста на Нургюл ще трябва да бъде 

защитена още този  април. Тогава й 

предстои Европейско първенство за 

жени, а в края на годината ще мери 

сили в Индия с най-добрите в света.

Българско 
момиче – № 1 
в света по шах

Информацията за първото място на Нургюл в сайта на Световната федерация по шах

Нургюл Салимова от село Крепча е на 
върха на световната ранглиста до 16 години
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Ердоган, канабисът и 
торбичките на мама

Т
урция иска отново да от-

глежда канабис (коноп). Това 

е очевидно най-новата стра-

тегическа идея на президен-

та Ердоган. „Аз съм родом 

от Ризе. А там навремето се 

отглеждаше коноп. От конопа се пра-

веха дори долни фланелки, защото той 

много добре попива потта”, каза прези-

дентът на среща със свои съпартийци в 

Анкара. Главният му аргумент обаче се 

въплъщава в… пазарските торбички от 

коноп.

От 1 януари тази година Турция въве-

де задължителна цена на найлоновите 

торбички в магазините – сега те струват 

около 4 евроцента, като целта е да се 

намали употребата на найлонови тор-

бички, за да бъде ограничено замърся-

ването на природата.

„Моята майчица 
сама ги плетеше”

Най-новият план сега е да се произ-

ведат милиони платнени торбички и 

мрежички, които да бъдат раздадени 

на народа – най-вече в рамките на 

предизборната кампания. Защото през 

март в Турция предстоят местни избо-

ри. В тази връзка спомените на Ердоган 

продължават така: „Моята майчица 

сама си плетеше мрежичките за пазар, 

с които ходехме на покупки. Когато 

се изцапваха, ние ги перяхме и пак ги 

използвахме.”

Но сякаш не става дума за само 

конопени торбички и мрежички. Близки 

до правителството медии все по-чес-

то превъзнасят лечебните свойства 

на конопа и неговата приложимост 

в най-различни области. „Зеленото 

съкровище на Турция”, както го нарича 

Ердоган, за жалост било изкоренено по 

волята на „враговете на Турция”, които 

се престрували на приятели. Всеки 

турчин начаса се сеща за кого говори 

президентът: за Запада, разбира се, и в 

частност за САЩ. Защото е факт, че през 

миналия век засажденията от коноп в 

Турция бяха унищожени именно под за-

паден натиск – заради производството 

на хашиш, който се извлича от женските 

растения.

Ахмед Аталък, шеф на истанбулска-

та Камара на аграрните инженери, 

припомня, че в Турция канабис се е за-

саждал още преди близо 4000 години. И 

тъй като в момента държави като Китай 

и Канада започват сериозно да раз-

виват отглеждането на коноп, Турция 

не бива да изостава, предупреждава 

Аталък, цитиран от германския вестник 

„Зюддойче цайтунг”.

Назад 
към канабиса

Вече е налице и пилотна програма за 

отглеждането на канабис в 20 турски 

провинции, съобщава вестник „Ди Велт”. 

Един турски мозъчен тръст дори е съз-

дал свой собствен Институт за конопа, 

който от години проучва отглеждането 

на това растение. Учените от институ-

та са предложили на правителството 

първоначално да се засаждат площи с 

канабис, от който не може да се извлича 

наркотично вещество, но който има до-

бро приложение в текстилната и в хар-

тиената промишленост. Тези отрасли, 

както и много други, пострадаха силно 

от валутната криза и увеличаващите се 

цени на вносните суровини.

Условията за отглеждане на канабис в 

Турция бяха либерализирани още през 

2016 година, но селяните и до днес са 

крайно предпазливи. Поради простата 

причина, че досега са чували за канабис 

единствено покрай операциите на 

армията срещу нелегалните конопени 

плантации на забранената Кюрдска ра-

ботническа партия, за която търговията 

с дрога е важен източник на приходи.

„Зеленото съкровище“ на Турция отново е във фокуса на властта
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„О
бединени патриоти“ 

са интересни за 

следене и всъщност 

умело знаят как да 

играят партийни 

игри. В момента, 

малко преди изборите, правят коа-

лиционни съвети, на които „Атака” си 

тръгва демонстративно, цари вяло 

настроение и по всяка вероятност на 

евроизборите ще се явят поотделно. 

„Патриотите“ ни са трима, но морето 

едно – какво да правим... Раздялата им 

обаче е единственото правилно реше-

ние. Понеже коалицията им се изхаби 

доста бързо и сега всеки от тях трябва 

да използва възобновяващите сили на 

отцепването. 

Може дори да се направят някол-

ко прогнози. В рамките на 2 месеца 

например от Сидеров би могло да се 

очаква хубав ефектен скандал. От онези 

забавно-бруталните, с крясъци, викове, 

телевизионни камери и Десислав 

Чуколов, който при всяка реплика на 

Сидеров жестомимично изнася глава 

напред като за удар, за да придаде 

ритъм на думите на лидера му. 

Пригответе пуканки – моята прогно-

за този път е дискотека в Студентския 

град, където Сидеров търси наркотици 

и, общо взето, намира наркотици. Това 

по някакъв начин изглежда мобили-

зира патриотичния електорат, който 

смята, че щом в Студентския град има 

наркотици, значи трябва да гласува за 

Сидеров. Аз не разбирам как – но това 

напълно работи, доказвано е през годи-

ните. Необходими са просто едно-две 

изстъпления от този вид малко преди 

вота. 

Сидеров с времето инсталира из-

ключително обиграна тактика – преди 

избори да е скандалджия, а после, само 

след няколко месеца – един мек, опи-

тен, сговорчив човек, който се грижи за 

„сигурността” и „държавата” и впрочем 

изразява тази мимикрия поне малко 

по-убедително от Цветанов. 

Симеонов пък отдавна преболедува 

загубата на вицепремиерското си мяс-

то. Най-вече защото то бе разбрано от 

него самия като политически демонтаж 

от страна на агресивните майки, откол-

кото като негова собствена вина. Оттук 

насетне пред този човек остава също 

пътят на скандала – за да понасъбере 

електорат, ще се наложи да разкара 

поне Сидеров, да се превърне в негов – 

поне запред публиката – антагонист, за 

да върне поне малко всички негативи, 

които натрупа за последните година–

две. 

Този път няма да стане с обиколки на 

шумни заведения в Слънчев бряг; ще 

трябва нещо далеч по-драстично. 

Големият губещ е Каракачанов, който 

допусна най-сериозната грешка, когато 

става дума за патриотичен съюз – да 

бъде балансьор. Електоратът, който 

обича да гласува за патриотични фор-

мации, принципно нито забелязва, нито 

харесва балансьори; какъв ще е тоя 

патриот балансьор? Трябва ни някой, 

който да ни поведе към ново Възраж-

дане или нещо там такова; а не просто 

неутрален сдобрявко на другите двама.   

Кой от тримата ще излезе най-напред 

и ще проиграе края на коалицията в 

собствен интерес? Ще ги познаете по 

скандала – който бъде най-креативен 

именно в него.

Краят на 
патриотите

РАЙКО БАЙЧЕВ

блог   
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казана дума

„Ако Китай, Русия или друг 
противник на планетата някога 

видят във въздушното си 
пространство F-35, това означава 

две думи – „Тук сме”.
Началникът на щаба на ВВС на САЩ 

ген. Дейвид Голдфайн коментира 
нова концепция за действия на 

чужда територия

„Според мен трябва да наблюдаваме 
околната среда, за да забележим 

признаците на промяна. Пчелите са важни 
колкото Тръмп.”

Председатилят на ЕК 
Жан-Клод Юнкер в дебати за 

климатичните промени

„Номерирането на родителите на № 1 и № 2 
внася ред в сексуалните и брачните връзки. 

Дава се възможност за отбелязване на 
родител № 3, № 4, № 5 и т.н.”

Писателят и политик Петко Симеонов 
коментира намерението на Франция да 

промени названията „майка” и „баща”

„Държавна сигурност не си е отишла. 
Сега са синовете и внуците им и даже 

по-силно работят отпреди.”
Българският премиер Бойко Борисов на 

форум на фондация „Конрад Аденауер”

„Долнище на анцуг – това 
е признак за поражение. 
Ако вече сте си купили, 
това е знак, че сте загубили 
контрол над живота си.”

Цитат на модната икона 
Карл Лагерфелд, припомнена 
покрай смъртта на великия 

дизайнер



Картелът работи като федерация от 
120 клана или „малки картели”, които 
действат със значителна автономия. 
Всеки от тях е труден за проследяване. 
Бившият ръководител на междуна-
родните операции в DEA Майк Виджил 
посочва, че „Синалоа“ все още е най-
мощният картел в света с добре платена 
и лоялна мрежа от пристанищни служи-
тели, полицаи, оръжейници и агенти.

„Синалоа“ вдъхновява и зараждане-
то на самостоятелен музикален жанр 
– narcocorrido (наркотични балади), в 
който се изявяват мексикански групи 
като „Лос Туканес де Тиуана” и „Лос 
Тигрес дел Норте”.

Знае се, че картелът е основан през 
1989 г. и е имал трима босове – Гусман, 
Хуан Хосе Еспарагоса Морено (за когото 
се предполага, че е мъртъв) и ветеранът 
Исмаел Самбада. DEA смята, че именно 
Самбада движи ръководството на гру-
пировката след ареста на Ел Чапо.

Репутацията на новия бос на картела 
го описва като „старомоден” гангстер, 
който се ползва с високо уважение сред 

по-младите лидери. Досега винаги е 
успявал да избегне арест. Предполага 
се, че се крие в планините на Златния 
триъгълник. Синът му Висенте Самбада 
обаче беше задържан в САЩ и свиде-
телства по делото срещу Гусман.

Следващи в йерархията са Иван и 
Алфредо Гусман, известни в столицата 
на „Синалоа“ като Лос Чапитос (умали-
телната форма от прякора на баща им 
Ел Чапо – Дребния, заради ниския ръст 
на Хоакин Гусман).

След ареста на ръководителя на кар-
тела няколко души се опитват без успех 
да завладеят неговия трон.

Един от тях е и 

Дамасо Лопес 
Нунес

известен като Ел Лисенсиадо (Аби-
туриента) – бивш ръководител по 
сигурността в картела „Пуенте гранде“ в 
западния щат Халиско, който помага на 
Гусман да избяга от затвора през 2001 
г. Лопес се смяташе за дясната ръка на 
Ел Чапо, преди началникът му да бъде 

Х
оакин Гусман, зловещият 
наркобос, наричан Ел Чапо, 
бе осъден от съда в Ню Йорк 
по 10 обвинения и най-ве-
роятно ще прекара остатъка 
от живота си в затвора. Той 

бе признат за виновен за трафик на 
стотици тонове дрога в САЩ, незакон-
но притежание на оръжие и пране на 
пари.

Процесът срещу Ел Чапо, който 
приключи преди няколко седмици, бе 
изпълнен със свидетелства за негова-
та кръвожадност. Отрекли се от него 
негови приближени и други наркобосо-
ве, сключили споразумение с прокура-
турата, разказаха как палил и заравял 
жертвите си живи и дрогирал малолет-
ни момичета, за да прави секс с тях.

И макар 61-годишният бос вече да е 
зад решетките заради това, картелът 
„Синалоа“, който той ръководеше, все 
още продължава да функционира като 
мащабен бизнес с клонове по цял свят. 
А империята има своите наследници.

Американската Служба за борба с 
наркотиците (DEA) смята, че в момента 
картелът се ръководи от 70-годишния 

Исмаел Самбада – 
Ел Майо

за когото се твърди, че предпочита 
преговорите, търговската съобразител-
ност и дългосрочното планиране пред 
насилието.

Следващите по реда на наследяване-
то са двамата синове на Ел Чапо – Иван 
и Алфредо Гусман, които са заподозре-
ни като отговорници по търговията с 
оръжията, логистиката и продажбите на 
наркотици на дребно. И те обаче вече 
имат сблъсък с полицията.

Картелът има свое присъствие в 17 
от щатите на Мексико, като доминира в 
три от тях: Синалоа, Чиуауа и Дуранго, 
т.нар. Златен триъгълник в северни-
те части на страната. Експертът Скот 
Стюарт пише в американския сайт The 
Hill, че картелът на Ел Чапо продължава 
да държи лидерството като основен 
доставчик в САЩ на синтетична дрога 

(фентанил и метамфетамин) и по-тради-
ционни наркотични вещества (хероин 
и кокаин). Той обръща внимание на 
факта, че на 26 януари тази година 
американски гранични полицаи са 
заловили 115 кг фентанил – най-голя-
мото количество на нелегален внос от 
този тип в историята на САЩ – и 179 кг 
метамфетамини при акция в Аризона.

За да се разбере колко мощни са 
международните връзки на картела, 
трябва да се проследи пътят на фента-
нила. Един килограм от веществото се 
купува в Китай на цена от 9000 долара. 
След това се разфасова на таблетки в 
мексикански лаборатории с 1% ниво на 
чистотата и се продава в САЩ на много 
по-високи цени, 

отколкото хероинът 
и кокаинът

Ръководителят на отдела за борба 
с трафика на дрога в Ню Йорк Рей 
Донован смята, че картелът „Синалоа“ е 
водещият играч на пазара на синтетич-
ни наркотици от 2010 г. досега.

екстрадиран в САЩ. През 2017 г. обаче 
самият той бе задържан и беше изпра-
вен пред съда в Ню Йорк като свидетел 
по основното дело. Синът му Дамасо 
Лопес Серано се опитваше да отнеме 
контрола от ръцете на братята Гусман, 
но след задържането на баща си сам се 
предаде на американските власти.

Сега картелът се изправя пред две 
основни заплахи. Първият риск идва 
от конкурентна групировка, известна 
като Картела на новото поколение от 
Халиско – организация, създадена от 
бивши служители на „Синалоа“, които се 
отделят от голямата империя през 2014 
г. В момента и двата картела се борят за 
контрола върху пазара на синтетична 
дрога. Босът на „Халиско“ е добре из-
вестният с издевателствата си Немесио 
Осегуера Сервантес – Ел Менчо.

Министерството на правосъдието на 
САЩ предлага награда от 10 милиона 
долара за залавянето му.

Според официални данни на амери-
канските служби за сигурност „Халиско“ 
контролира 100 нелегални лаборато-

рии в Мексико и внася пет тона кокаин 
+ пет тона метамфетамини в САЩ всеки 
месец. 

Една от базите им
се намира в непосредствена близост до 
границата с Калифорния, но присъст-
вието им вече се е разпространило и в 
самите южни американски щати.

Втората криза, с която новият бос 
на „Синалоа“ ще трябва да се справи, 
е свързана с некачествената работа в 
собствените му химически лаборато-
рии. Фентанилът убива много от хората, 
които го ползват, заради лошото качест-
во на микса в продаваните от „Синалоа“ 
дози.

Някои от хапчетата съдържат съвсем 
малки дози от дрогата, но други са 
толкова силни, че могат да предизви-
кат внезапна смърт. Ако полицията и 
конкуренцията не могат да заплашат 
съществуването на „Синалоа“, то убий-
ството на собствената им клиентела със 
сигурност рискува да съкрати драстич-
но приходите им.
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И синовете на Ел Чапо са с 
повдигнати обвинения от 
американски прокурори за 

трафик на кокаин, метамфетамини и 
марихуана.

34-годишният Хоакин Гузман Лопес 
и 28-годишният му брат Овидио 
Гузман Лопес са продавали наркоти-
ци не само в САЩ, но и по целия свят, 
пише в обвинението на прокурори от 
Вашингтон.

Двамата се укриват от закона, като 
се смята, че са в Мексико. 

Ел Чапо беше натрупал толкова 

пари от търговията с дрога, че се 
появи в списъка на най-богатите хора 
на света на списание Forbs.

Преди години синовете му пък 
се хвалеха в социалните мрежи с 
маркови коли, жени и оръжие. Докато 
властите все още издирваха баща им, 
те пускаха снимки на инкрустираните 
с диаманти оръжия и жени в оскъдни 
бански. След едно от бягствата на 
Гусман от затвора най-големият му 
син подразни властите, показвайки 
колко сладък може да бъде животът 
на децата на наркобосовете.

И синовете на 
наркокраля с обвинения

След Ел Чапо: Кои са 
новите наркобосове

Исмаел Самбада – Ел Майо

Дамасо Лопес Нунес

Кланът „Синалоа“ продължава 
да е сред най-мащабните в света

Хоакин Гузман Лопес Овидио Гузман Лопес
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Б
ели и червени Пижо и 

Пенда или просто два 

конеца, усукани в едно 

– спомен от детството и 

традиция, която спазваме, 

където и да сме по света. 

1 март, както и целият месец след 

него, е свързан с множество поверия 

и обичаи, част от които са преиначени, 

други изглеждат и звучат архаично, 

трети са съвсем забравени.

Честитим на всички „Баба Марта“ с 

пожелания за здраве, припомняйки лю-

бопитни факти, отнасящи се до първия 

пролетен празник.

Празникът води началото си от езиче-

ската история на Балканите. В усуканите 

бели и червени конци се крият елински 

и тракийски традиции.

Мартениците са предвестници на 

пролетта. Носят се, докато видиш пър-

вия щъркел, първото цъфнало дърво 

или до настъпването на пролетта. След 

това се връзват на плодоносно дръвче 

или се оставят под камък. В някои кра-

ища  я хвърлят в река, за да им върви 

по вода.

За да разберат каква ще е годината 

им, хората са си намисляли един ден от 

1-ви до 22-ри март и по него гадаели. 

Ако денят е слънчев – годината ще е 

успешна. Ако вали или времето е лошо 

– ще има трудности.

Мартениците се носят се 

за здраве и 
против уроки

Червеният цвят предпазва от уроки, 

белият носи здраве и щастие. Най-

възрастната жена в къщата закичва 

децата с усукани бели и червени конци, 

най-често от вълна. В някои райони на 

България освен бял и червен конец се 

слага и син, а в други се наблюдават и 

повече цветове.

Въпреки че окичването с мартеници 

се смята за уникална българска тради-

ция, тя присъства и в Румъния, макар и 

в леко променен вид. Там мартеницата 

се нарича „марцишор” и се носи само 

от жени, а в Северна Гърция я носят 

само децата като гривна, направена от 

усукан бял и червен конец. Обичаят се 

пази и във всички страни, където са се 

преселвали българите през вековете.

Съществуват много легенди за ражда-

нето на мартеницата. Ето една старо-

българска: 

Хан Кубрат имал петима синове и 

една дъщеря – Хуба. Той им завещал 

повелята да не се разделят и да пазят 

България. След смъртта на баща си си-

новете бързо забравили мъдрия бащин 

съвет и били победени от предводите-

ля на хуните хан Ашина. Той заграбил 

владенията им и отвел в плен Хуба. 

Братята тръгнали да търсят нова земя, 

а сестра им зачакала новини от тях. И 

добрата вест пристигнала

с разпукването
на пролетта

донесена от сокол. В писмото Аспарух 

съобщавал, че е намерил чудно кътче 

на юг от река Дунав и ще се заселят 

там. Хуба избягала, водена от сокола, 

на чието краче завързала бяла копри-

нена нишка. Птицата я отвела до новата 

земя, но точно в този момент вражеска 

стрела я пронизала, а кръвта й обагри-

ла конеца.

След като получил скъпата вест, че 

сестра му е при него, Аспарух започ-

нал да къса конци от бяло-червената 

нишка, връзвал ги на ръцете на войни-

ците си и повтарял: “Нишката, която ни 

свързва, да не се прекъсва никога. Да 

сме здрави, да сме весели, да сме щаст-

ливи, да сме българи… Бил ден първи, 

март, лето 681-во.”

Оттогава бяло-червеният конец е 

здравата нишка, която свързва българи-

те по света в едно: Да сме здрави, силни 

и щастливи!

Баба Марта – 
белите и 
червените 
нишки на силата
Мартеничките събират езически, 
елински и тракийски традиции
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Н
аскоро Samsung и 

Huawei показаха обеди-

нението на смартфона и 

таблета със сгъваемите 

си смартфони Galaxy 

Fold и Mate X. А вече се 

появи и идея да се използват гъвкави 

дисплеи, за да се обединят функциите 

на умен часовник и смартфон. Точно 

това прави Nubia със своя Nubia Alpha, 

интелигентен часовник с много от функ-

циите на обикновен смартфон.

В основата на амбициозния опит на 

Nubia за предефиниране на концепци-

ята за умен часовник е неговият гъвкав 

OLED дисплей. Въпреки че дисплеят е 

само 4 инча, той изглежда много по-го-

лям заради ултраширокото си съотно-

шение, съобщава HiComm. Дисплеят 

има разделителна способност 960 x 192, 

което според изчисленията води до съ-

отношение от 5:1 или 45:9, ако искате да 

го сравните с традиционните дисплеи.

Според Nubia дисплеят може да 

издържи на огъване 100 000 пъти, което 

значи, че може да го носите, без да се 

притеснявате, че ще го повредите.

Операционната система на часовника 

се управлява с помощта на поредица от 

опростени менюта с икони, където 

всички опции са 
подредени

отгоре надолу. С плъзгане наляво и на-

дясно се придвижвате между списъци 

с приложения, групирани по функцио-

налност, с докосване избирате прило-

жението, което искате да използвате. 

Отстрани има и няколко физически 

бутона. Един от тях ви връща обратно в 

началното меню, а другият изглежда е 

предназначен за гласово управление.

Една от най-интересните функции на 

този умен часовник е управлението с 

жестове, което ви позволява да махате 

с пръст над устройството, за да пре-

въртате нагоре и надолу или наляво и 

надясно.

Nubia планира да пусне няколко 

различни модела на Nubia Alpha. Освен 

две различни цветови гами, черно 

и златно, ще има два различни вида 

свързаност. По-евтиният модел ще 

предлага Bluetooth свързаност, докато 

скъпият модел ви осигурява съвмести-

мост с eSIM.

Facebook вече обеща на своите 

потребители да им предостави 

инструмент, с който да могат да 

изтриват цялата история на актив-

ността в своите профили. Въпросният 

инструмент закономерно се казва 

„Clear History” и също така позволява 

да премахнете данните за себе си от 

външни уебсайтове и приложения на 

трети страни. 

Главният финансов директор на 

Facebook Дейвид Венер потвърди, че 

разработчиците провеждат финални 

тестове с „Clear History”.

Oт изявлението става ясно, че дъл-

гоочакваният инструмент ще може 

да се използва от потребителите в 

социалната мрежа до края на 2019 г. 

Вероятно повече детайли ще станат 

ясни по време на F-8 конференцията с 

разработчиците, която ще се проведе 

прeз лятото.

Facebook ще ни даде да 
изтрием историята си

Слънчеви 
прозорци 
сменят 
слънчевите 
батерии

Слънцето вероятно е най-до-

брият източник на възобно-

вяема енергия, а слънчевите 

панели са инструментите, предназ-

начени да я извличат за всекиднев-

ните ни нужди. Водени от идеята, че 

слънчевата енергия не се използва 

в пълния й потенциал, инженери 

от „Солар Уиндоу” са се устремили 

към промяна. 

Идеята зад слънчевите прозорци 

е цели сгради да бъдат трансфор-

мирани във вертикални генера-

тори, чието захранване никога не 

се изчерпва. Намерението е доста 

впечатляващо и може съществено 

да промени начина, по който гене-

рираме енергия.

Повечето високи сгради са снаб-

дени със стъклени прозорци. Ако 

се оборудват със соларни прозор-

ци обаче, въпросните сгради ще 

могат да се възползват от цялата 

светлина, отделена от слънцето 

през деня.

Nubia Alpha 
обединява много 
от функциите на 
двете устройства

Смартфонът като 
часовник – вече и на 
ръката
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И
зграждането на инте-

лигентен дом никога 

не е било по-приятно и 

по-забавно. Атрактивни 

и дръзки приспособле-

ния пълнят все повече 

щандовете на различни производите-

ли. А след CES 2019 предложенията се 

разширяват още повече. Ето някои от 

фаворитите тази година: 

Още умни 
домофони и звънци

Видеодомофон от Netatmo: Френс-

ката компания Netatmo дебютира 

интелигентна видеоврата с две много 

полезни функции, за да се отдели от 

останалите. Това е първата видеоврата, 

която е съвместима с Apple HomeKit и 

използва microSD карта за съхранение 

на видеоклипове, така че записването 

и запазването на видео не изисква да 

плащате за абонаментен план.

А също и от TP-Link: TP-Link е напра-

вила вратата Kasa, която има 2K HDR 

камера, което е стъпка над повечето 

камери за врати, които обикновено 

излъчват при 1080p. Тя използва 

разпознаване на лица, за да различава 

членове на семейството от непознати. 

За съжаление говорим в крайна сметка 

за звънец с кабелна връзка, така че 

създаването му може да е по-тромаво, 

пише HiComm.

Звънец и камера в едно: Този звънец 

всъщност преминава през шпионка-

та, което е доста рядко сред умните 

звънци. Той отваря продуктовата гама 

на Ring за още повече собственици и 

наематели. Камерата също може да по-

чувства удари и почуквания на вратата 

и да ви изпрати уведомление. 

Двойна видеокамера от Maximus: 

Maximus направи една от първите 

видеокамери с двоен 

фотосензор. Той 

показва горната и 

долната гледна точка 

на посетителите, то-

ест покрива сляпото 

петно, което други 

звънци могат да имат. Камерата работи 

и с Google Assistant, и с Alexa, защото 

„това е, което клиентите искат”, казва 

Марк Хъникът, главен изпълнителен 

директор на Jiawei Technology.

Ключалка
с най-много функции

Lockly’s Secure Pro: Интелигентната 

ключалка Secure Pro на Lockly има пет 

различни начина за отключване: ске-

нер за пръстови отпечатъци, команда 

за гласов асистент, приложение, фи-

зически ключ и клавиатура. Голямата 

екстра е клавиатурата, която е в със-

тояние да прикрие паролата ви, като 

натискате няколко номера едновре-

менно. (Това е почти като T9 текстови 

съобщения, където „5” представлява 

J, K и L). Тя е настроена така, че дори и 

някой да стои до вас, той вероятно не 

може да познае паролата ви. 

Schlage Encode ключалка с WiFi: 

Schlage Encode се отличава с това, че 

е една от малкото, които работят само 

по Wi-Fi. Тя поддържа Amazon Key, така 

че ако използвате тази ключалка за 

входната врата, ще можете да пуснете 

куриери и доставчици през приложе-

нието Key. Налице е за предварителна 

заявка през Amazon за 249.99 долара и 

трябва да се достави през март.

Разни
Фурна хъб на Whirlpool: Whirlpool 

изработи интелигентна концепция 

за фурна, която използва разширена 

реалност, за да ви покаже къде да 

поставите храната си, докато пече. Тя 

се нарича стена на фурната Whirlpool 

Connected и има 27-инчов прозрачен 

дисплей, който можете да използвате 

за извличане на рецепти. За съжале-

ние екранът може да бъде малко подо-

брен, когато става въпрос за цветове 

и резолюция. Фурната за момента е 

просто концепция – тоест вероятно ще 

види много повече варианти, преди 

да достигне до пазара – ако някога го 

направи.

Кухненски хъб на GE: GE постави 

27-инчов таблет над печката и тази 

идея всъщност работи. Той може да 

стриймва Netfl ix и Spotify и работи с 

Google Assistant. Вероятно ще оцелее и 

след вашето готвене.

Amazon Key за вашия гараж: Amazon 

първоначално искаше да позволи на 

водачите да отключват входната си 

врата чрез Amazon Key за доставки. 

Сега тази идея се разширява в Key for 

Garage, което може да бъде начин за 

доставка на поръчан например пакет 

с минимално нарушаване на личната 

неприкосновеност на дома ви. За мо-

мента Key for Garage ще бъде наличен 

в големите градове, което е странен 

избор, като се има предвид, че много 

жители на града живеят в апартаменти 

без гаражи.

Интелигентна тоалетна Numi 2.0: 

Забравете сгъваемите телефони и те-

левизорите с 8K, това вероятно е ясни-

ят победител в годината на CES. Шегите 

настрана, тази интелигентна тоалетна 

е активирана с Alexa и се очаква да се 

отвори дистанционно. Имате и посто-

янно променяща се нежна светлина, 

така че можете да я настроите според 

настроението, докато съраунд високо-

говорителите пускат звуци на птици.

Най-шареното умно 
осветление

Хексагонови светлини от Nanoleaf: 

Тези шестоъгълни светлини от 

Nanoleaf променят цветовете (до 

16.7 милиона цвята) и имат различни 

режими, които реагират на звук или 

докосване. Бихте ли украсили спалнята 

си с тях? Вероятно не, но ще изглеждат 

чудесно на стената зад вашия геймър-

ски компютър с RGB светлини. Nanoleaf 

казва, че по цената все още се работи, 

но можем да очакваме, че тя ще е 

подобна на модела светлини Canvas на 

компанията (15 плочки за около 400 

долара).

Умният дом: Милиони цветове
и WC с дистанционно
След CES 2019 предложенията се разширяват още повече
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МАРИЯ ТАНЕВА

този момент се стимулира работата на  

имунната ни система (бялата линия от 

Графика 1). Процесите на регенерация 

на тъкани и органи започват веднага 

щом се отдели мелатонин в кръвта ни. 

Само така хормонът на растежа може 

да покаже магическите си способности 

за физическото възстановяване на 

организма ни.

Интензивността на този процес 

намалява след 2 часа сутринта, когато 

започва психическото ни възстановява-

не. По време на него мозъкът складира 

спомените, запаметява и асимилира 

преживяванията и изпитаните чувства, 

т.е. той преработва цялата информация, 

натрупана през деня. 

Изчиства и 
класифицира

Сънят увеличава възможностите ни 

за уникални и иноваторски разрешения 

на проблеми според статия, публику-

вана сп. „Природа“ (Nature), изд. 427 от 

2004 г. Писателят Томас Декер (Thomas 

Dekker) пише: „Сънят е златната брънка, 

която свързва нашето здраве и тяло 

в едно цяло.” (Sleep is the golden chain 

that ties our health and bodies together.) 

Пълноценността на нашия сън опре-

деля качеството на деня ни, решенията, 

които вземаме и постъпките, които 

предприемаме. 

По-горният сценарий е този, който 

се следва може би само от половината 

население на Земята. Повечето от нас 

си лягат след 23 часа добре облъчени 

от компютърни или телевизионните 

лъчи. За съжаление, когато си лягаме 

след 23 часа, всички процеси на възста-

новяване се забавят и така пропускаме 

възможността от оптимално функцио-

ниране през деня. Ето защо прибягваме 

към стимуланти за събуждане като кафе 

и цигари и после стимуланти за заспи-

ване като хапчета и алкохол.

На втората графика се вижда ясно как 

увеличената 

продължителност 
на будност

Намалява процесът на физическо 

възстановяване, което е една от при-

чините да се събуждаме изморени и с  

болки всяка сутрин. Освен физическия 

компромис, с който сме свикнали да 

живеем, се оказва, че мозъкът е много 

селективен, когато запомня позитивни 

и негативни думи в моменти на умора 

и моменти на пълно възстановяване. 

Мозъкът помни негативните думи по-

добре, ако те са предложени по време 

на умореното му състояние. Мозъкът 

ни не помни така добре позитивните 

думи, ако те са предложени по време на 

умореното му състояние.

Току-що научихме, че с откриването 

на лампата човешките физиологични 

цикли се променят драстично. За раз-

лика от Thomas Dekker, Thomas Edison 

твърди, че “сънят е криминално губене 

на време. Той е наследство от времето, 

когато сме живели в пещерите.” (Sleep 

is a criminal waste of time and a heritage 

from our cave days.) 

За съжаление е потвърдено, че нива-

та на депресия и тези на светлината са 

в пряка взаимовръзка. Светлината се 

измерва в лукс. 100 000 лукса е свет-

лината отвън на светло, а само 300-400 

лукса (lux) е светлината в офисите и 

производствените помещения, в които 

прекарваме деня си.

Поради минималния период на спане 

и периодите, прекарани на неподходя-

ща светлина, ние сме по-податливи на 

сърдечно-съдови 
заболявания

Намалената ни имунна защита 

предполага повече инфекции, рак, 

депресии, стомашни язви, метаболитни 

проблеми и др. С изнесената тук ин-

формация оставям на вас да прецените 

как да организирате живота си, за да 

постигнете крепко здраве и виталност. 

Сънят и съзнателният ни живот зависят 
пряко от Земята, Луната и Слънцето

Възстановителни цикли 
на човешкото тяло

Н
ие живеем на тази неве-

роятна планета, чието 

завъртане около орби-

тата променя драстично 

нашата физиология на 

всеки 24 часа. Нашите 

цикли на спане и съзнателен живот 

пряко зависят от тези на Земята, Луната 

и Слънцето.

Дневната светлина прониква през 

очите ни. Тя се отвежда чрез оптичния 

нерв до хипоталамуса. Така той спира 

производството на мелатонин и иници-

ира производството на хормоните вазо-

пресин и норадреналин. Температурата 

на околната среда се покачва и така 

чрез рецепторите за термични промени 

кожата ни също регистрира изгрева на 

слънцето. Този процес на нарастване на 

нашата виталност продължава до около 

11-12 часа през деня, след което се ста-

билизира и бавно започва да намалява 

докъм 18 часа и по-драстично след това 

(Графика 1). Време е за тялото ни да се 

подготви за фазата на възстановяване. 

При идеална ситуация ние трябва да 

намалим светлината в жилището ни 

след 18 часа, за да създадем 

нужната обстановка 
на тялото ни 

ни да се подготви за съня, който би 

трябвало да настъпи около 22 часа. 

На Графика 1 можете да проследите 

синята парабола, която се отнася до 

дневното ни ниво на активност, при 

което с участието на различни стресови 

хормони ние сме в състояние на буд-

ност. След 22 часа през нощта поради 

намаляване изложението ни на дневна 

светлина  нашата енергия се свежда до 

минимум, както можете да проследите 

чрез същата синя линия от графиката. В 

Активиране хормоните 
на стреса

Нарастваща 
дневна 
активност

Намаляваща 
дневна 
активност

Намаляване 
изложението 
на светлина

Физическо 
възстановяване

Психическо
възстановяване

Имунна система

Физическо 
възстановяване

Психическо 
възстановяване
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В
иктория Бекъм представи 

колекцията си в „Тейт Бри-

тън” по време на Лондон-

ската седмица на модата. 

Сред присъствалите на 

дефилето бяха съпругът 

й и бивша футболна звезда Дейвид 

Бекъм, 7-годишната им дъщеря Харпър 

и главната редакторка на сп. „Вог” Ана 

Уинтур. Колекцията е вдъхновена от 

модата през 70-те години на миналия 

век, като включва жакардови пуловери 

и поли от туид с висока талия. Предста-

вени бяха също панталони в тютюнев 

цвят и ризи с волани. 

Дизайнерката поясни, че открила в 

„архивите” си някои мотиви, които е 

използвала в редица облекла. Цветове, 

които са характерни за модата през 

70-те, като жълто, карминовочервено, 

кафяво, са смесени с лилаво. Освен 

това се е разчитало на контраста между 

розово и черно и между бяло и цвят 

бордо. Виктория Бекъм едва за втори 

път показа своя колекция на лондонска 

седмица на модата, след като за първи 

път го стори през миналата година, 

когато отпразнува 10-годишнината от 

основаването на бранда си. Бившата 

спайска бе свикнала да представя 

проектираните от нея облекла най-вече 

в Ню Йорк. 

В Лондон колекцията си показа и 

модна къща 
„Бърбъри”

Тя се отличава с прекалено строгия 

си стил в облеклото, но новият й твор-

чески директор Рикардо Тиши доказа 

обратното. На Лондонската седмица 

на модата той представи колекция, в 

която смели дизайнерски решения са 

намерили израз в смесването на много 

цветове и пайети с корсети и обемни 

палта.

През март м.г. Тиши, който е работил 

за „Живанши”, пое щафетата от Кристо-

фър Бейли в „Бърбъри”. Той има за цел 

да вдъхне нов живот на британската 

модна къща, основана през 1856 г. Но-

вата колекция, озаглавена „Буря”, за се-

зона есен/зима 2019-2020 г. бе показана 

в галерия „Тейт модърн” в британската 

столица. Сред участвалите в дефиле-

то манекенки бе Джиджи Хадид. Тя 

носеше къса едноцветна рокля с нещо 

като корсет с ципове и издути ръкави. 

Облеклото й по-скоро не съответства-

ше на традициите в „Бърбъри”, но не бе 

толкова изненадващо за онези, които 

познават работата на Тиши, изградил 

си репутация на дизайнер на луксозно 

стрийт облекло в „Живанши”. Пред-

ставени бяха също якета в пастелни 

тонове, напомнящи спасителни жилет-

ки и сака с подплънки, дълги палта с 

нещо като шлейфове, рокли с дълбоки 

деколтета. След като през септември 

м.г. показа първата си колекция за „Бър-

бъри”, Тиши потвърди, че въвежда нов 

стил в тази модна къща.

Дейвид Бекъм бе до бившата спайска 
на Лондонската седмица на модата

Туид и жакард: 
Виктория Бекъм връща 

модата от 70-те
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никът работи по-бавно и задържа пре-

работената храна. В резултат стомахът 

е непрекъснато раздразнен. Това води 

Е
два ли се замисляте за това, 

когато избирате новите си 

дънки. Със сигурност всеки 

има в гардероба си поне 

един чифт тесни, в които, 

дори когато качи някой и 

друг килограм, прави и невъзможното, 

за да се побере. 

Оказва се обаче, че красотата си има 

цена и носенето на тесни джинси може 

да ви донесе сериозни здравословни 

проблеми.

Постоянното носене на впити в 

тялото джинси, особено ако прекарвате 

по-голямата част от деня зад бюро, пре-

дизвикват продължително притискане 

на диафрагмата. Тя пък от своя страна 

притиска стомаха. 

При тези условия дванадесетопръст-

Резултатът от тесните 
джинси: Гастрит и язва

Затлъстяването 
води до над 195 
усложнения

Световната здравна орга-

низация (СЗО) определя 

затлъстяването като един от 

най-значимите проблеми на светов-

ното здравеопазване. То е хронично 

заболяване, което е свързано с 

развитието на над 195 усложнения. 

Сред тях са захарен диабет тип 2, 

хипертония, високи стойности на 

холестерола и триглицеридите, 

омазняване на коремните органи, 

сърдечно-съдов инцидент, синдром 

на сънна апнея, увреждане на стави-

те, безплодие, рак, по-висока обща 

смъртност, социална и емоционална 

депривация на засегнатите. 

Лечението на затлъстяването е 

комплексно и дългосрочно и няма 

универсален подход, валиден за 

всички. Включва съчетание от 

промяна на хранителните нави-

ци, диетичен режим, физическа 

активност, поведенческа психоте-

рапия, медикаменти и бариатрична 

хирургия. 

Нископротеиновата високовъгле-

хидратна диета удължава живота 

и поддържа здравето на мозъка. 

Това сочат резултатите от най-ново 

научно изследване.

„Отдавна знаем, че по-малкият прием 

на храна удължава живота – заяви ръко-

водителят на изследването Кристофър 

Прауд от Южноавстралийския институт 

за здравни и медицински изследвания. 

– Преди известно време стана ясно, 

че голямата консумация на протеини 

съкращава живота, а сега вече знаем 

каква е причината за това.” Той пояс-

ни, че прекалено големият прием на 

протеини може да ускори протеиновия 

синтез и до доведе до поява на дефект-

ни протеини, които са свързани с риск 

от преждевременна смърт.

Учените тествали хипотезата си, като 

подложили плодови мушици и червеи 

на високопротеинова диета. „Тъй като 

тази връзка бе установена у хората, по-

лучените резултати всъщност показват 

как по-малката консумация на протеини 

може да удължи живота ни”, отбеляза 

Прауд.

Той препоръчва не само да се намали 

приемът на протеини, но и да се уве-

личи консумацията на въглехидрати, 

които дълго време бяха свързвани с 

нездравословно хранене. „Въглехидра-

тите имат стара лоша слава, но ключът е 

в баланса и познаването на различията 

между „добри” и „лоши” въглехидрати”, 

уточни Прауд. 

Неотдавнашно проучване показа, че 

диетите, включващи значителен прием 

на „добри” въглехидрати и храни с голя-

мо съдържание на фибри, намаляват с 

24 процента риска от колоректален лак, 

коронарна болест на сърцето, инсулт и 

диабет тип 2. 

„Някои въглехидрати като тези в 

плодовете и зеленчуците са свързани с 

най-големи ползи за здравето. Консу-

мацията им е сходна с традиционната 

средиземноморска диета”, увери Прауд. 

Резултатите от изследването са публику-

вани в Current Biology.

По-малко протеини, 
по-дълъг живот

Красотата има 
цена и може 
да ви донесе 
здравословни 
проблеми

първо до изтощение на обвивката на 

стомаха, а след това до гастрит и язва. 

Затова внимателно с тесните джинси.
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Г
ланцът за устни е финалният 

щрих, който да поставите 

върху устните си за мал-

ко повече блясък. Затова 

събрахме за вас съвети при 

избора на гланц за устни и 

някои полезни трикове при нанасянето 

и използването му.

Правилната употреба на гланца за 

устни може да ви помогне да нанесете 

финалния щрих в своята визия. Както 

всяка друга козметика има трикове, 

които трябва да знаете за използването 

на гланц за устни.

Ето няколко съвета при избора му:

Има много начини да изберете

правилният 
гланц за устни

Един от тях е да го съчетаете с цвета 

на кожата. При светла кожа може да се 

нанесат розови, светлобежови или дру-

ги светли и немного наситени цветове. 

При по-тъмна кожа – наситенобежови, 

тъмнорозови и виненочервени нюанси.

За тъмна кожа изберете дълбоки и 

наситени нюанси на червено, лилаво и 

шоколадовокафяво.

Ако около устните са започнали да се 

появяват онези фини бръчици, издай-

ници на възрастта, заложете на балсам 

за устни, който е максимално близък 

до тона на кожата , и избягвайте ярките 

контрастиращи цветове.

Добре е да изберете гланц за устни 

с тънка четка вместо такъв, който се 

стиска директно от тубичката. Четката 

позволява умерено и равномерно нана-

сяне на гланца за устни.

Как да го нанасяме?
Гланцът може да се нанася на чисти 

устни. За да стои добре и да не се обра-

зува неприятно натрупване на продукта 

по ръба на устните, те трябва да са до-

бре почистени. Можете да ги почистите 

нежно с хавлиена кърпа или скраб за 

лице. Отстраняването на мъртвите клет-

ки ще осигури нежна и гладка основа за 

гланца.

Можете да нанасяте гланца и върху 

червило. Тук най-добре е да изберете 

прозрачен гланц за устни, защото той 

най-добре ще подчертае цвета на чер-

вилото ви.

Съвет: Нанасяйте гланца в средата на 

долната устна и с нежно движение на 

устните разнесете равномерно. Така ще 

имате умерен блясък.

Ако искате WOW ефект, можете да на-

несете и на целите устни. Ако продуктът 

ви се струва повече, винаги можете да 

попиете излишното с хартиена салфетка.

Някои звездни гримьори съветват да 

Удължете 
живота на гланца

върху устните, като преди червилото 

или гланца (ако ще слагате само него) 

нанесете балсам за устни или вазе-

лин. Изчакайте 1-2 минути и нанесете 

следващия продукт върху устните. Той 

ще създаде добре хидратирана основа 

за вашия гланц. Завършваме с малко 

любопитни идеи и 4 нестандартни при-

ложение на гланца за устни:

  С гланца за устни може да загла-

дите бебешкия бретон, когато си 

правите стегната конска опашка.

  Можете да нанесете гланц за устни 

на веждите, за да им придадете 

блясък.

  Размесете малко гланц за устни 

със сенки за очи на прах и имате 

червило в желания от вас цвят.

  Можете да използвате гланца за 

устни и като хайлайтер.

Съчетайте го с кожата си и го 
нанесете според изискванията

Гланц за устни – 
правилата, които 
трябва да знаем
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П
рез февруари Китай посреща 

Лунната нова година. Тя за-

почва на различна дата, тъй 

като се определя от местния 

Лунен календар. Тази година, която ще 

премине под знака на Земния глиган 

(свиня) според китайския зодиак, за-

почна на 5 февруари, а празненствата 

за нея продължават целия февруари.

Празничният период е съпроводен 

от „треска за пътуване” – милиони 

китайци прекосяват страната със само-

лет, влак или автомобил, за да бъдат с 

близките си. Общият брой на пътува-

нията из Китай обикновено е около 3 

милиарда.

В навечерието на Новата година 

семействата се събират за празнични 

пиршества и игри. Младите хора полу-

чават подаръчета за късмет – червени 

пликчета с пари. В по-съвременния 

вариант на традицията членове на 

семейства и приятели си разменят вир-

туални червени пликчета.

Честванията за Новата година трябва 

да са шумни. Обикновено китайците 

денонощно палят фойерверки, за да 

подплашат „старото чудовище” – жи-

вотното, под знака на което е премина-

ла предходната година. През миналата 

година в някои от най-големите гра-

дове на Китай, сред които столицата 

Пекин и Шанхай, фойерверките бяха 

забранени.

Поднасяните на трапезата нового-

дишни блюда варират според региона. 

За северната част на Китай например 

са характерни кнедлите. В района на 

Шанхай хората се стремят към макси-

мално кулинарно разнообразие, за да 

привлекат благосъстояние. Семейства-

та украсяват входната врата с фенери 

и червени хартиени изрезки на думата 

„фу” – късмет, на животното, на което е 

подвластна текущата година – в случая 

на Глигана, както и на прилепи и риба. 

Отстрани вратата се декорира с купле-

ти за благословия.

В Годината на Земния глиган: 
Лидерите ще газят в кал
Д

ържавните ръководители 

ще газят в кал от вътрешни 

проблеми, прогнозираха 

специалисти по фън шуй по 

повод Годината на Земния 

глиган (Земната свиня).

Фън шуй – древно китайско изкуство 

за хармонизиране на енергията ци, има 

голямо влияние в редица страни в Азия. 

Жителите им следват принципите му, за 

да решат въпроси, свързани с жител-

ството и работата в офиса, надявайки се 

да увеличат благосъстоянието, шансо-

вете и богатството си.

Базирано е върху древна филосо-

фия, според която всички събития са 

следствие от крехкия баланс между пет 

елемента, които са в основата на всичко 

във Вселената – метал, дърво, вода, 

огън и земя.

Лунната нова година настъпи на 5 

февруари и Годината на Земния глиган 

замени тази на Земното куче. Според 

специалиста по фън шуй от Тайван 

Цай Шан-чи Годината на Земния глиган 

може да се окаже особено 

лоша за родените в 
Годината на Земното куче

Сред тях е президентът Доналд 

Тръмп.

„Всички лоши неща, направени от 

хора, които са родени в годините на 

Земното куче, могат да бъдат предста-

вени и да станат публично достояние“, 

каза той. „За Тръмп има риск да бъде 

свален от власт.”

Специалистката по фън шуй от Хон-

конг Тиери Чоу също не е оптимистич-

но настроена, когато става въпрос за 

американския президент.

„Прогнозирам, че Доналд Тръмп ще 

посвети много енергия, за да се опита 

да се измъкне от неприятности”, каза 

тя.

Но според хонконгския специалист 

по фън шуй Алион Йео полето за мане-

ври ще е ограничено за онези, които 

замислят заговор срещу американския 

президент. „Единствената възможност 

Тръмп да бъде свален от власт ще е 

между 6 декември т.г. и 6 януари 2020 

г.”, прогнозира той. 

Преди година същите специалисти 

по фън шуй предсказаха, че Годината 

на Земното куче ще е като разходка за 

здраве за държавните ръководители. 

Тя обаче бе белязана от търговски 

конфликт между Вашингтон и Пекин 

и от усилване на британската криза, 

свързана с „Брекзит“.

Специалисти по фън шуй предричат вътрешни 
проблеми в държавите по света

Китай гони старото чудовище
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Астрологична прогноза 
за 1-7 март 2019 г.

ОВЕН
Спокойна и 
умерена сед-
мица - бъдете 
търпеливи и 
последовател-
ни. Вие сте във 
фаза на проме-

няне на възгледите си за света, но по 
позитивен и висококачествен начин, 
като придобивате ценни знания. 
Имате по-добър контрол над собст-
вения си живот. Намирайте доста-
тъчно време за сън, което е важно за 
възстановяване на енергията ви. 

БЛИЗНАЦИ
Време е да 
излезете от 
сенките и да се 
покажете пред 
света. Старайте 
се да подо-
брите отноше-

нията с колегите. За мнозина това 
ще са повече емоции - склонни сте 
да кажете всичко, което сте таили 
дълго време. Ако сте трудолюбиви и 
отговорни наградата за вашия труд 
обещава да бъде щедра.

ЛЪВ
Ще имате 
подкрепата 
на звездите и 
ще излъчвате 
особена хари-
зматичност. 
Засилва се ва-

шето либидо. Социалните срещи 
с приятели ще ви радват и ще ви 
зареждат с позитивни емоции. Ще 
укрепите връзките си с близките 
и партньорите си, ако избягвате 
упреците и взаимните обвинения. 
Пазете се от странични изкуше-
ния, ако имате връзка. В личните 
отношенията физическата страна 
на любовта придобива особено 
значение.

СТРЕЛЕЦ
Ще се фоку-
сирате върху 
вашия дом, 
семейство и 
личен живот. 
Може да 
предприеме-

те ремонт, смяна на обстановката 
и интериора. Ще бъдете малко по-
емоционални от обикновено. Не 
се опитвайте да потискате емоци-
ите, иначе ефектът ще е обратен. 
Трябва да си оставите малко пове-
че време за почивка и да правите 
неща, които наистина харесвате 
и които не ви правят прекалено 
уморени. В някои връзки ще има 
изясняване на отношенията.

ВЕЗНИ
Имате про-
блеми с кон-
центрацията. 
Опитайте се 
да намерите 
вътрешен 

баланс и не вземайте толкова на-
вътре нещата. Направете всичко 
възможно, за да се организирате 
по-добре, защото само по този на-
чин можете да избегнете натруп-
ване на задължения. Ако имате 
някакви здравословни проблеми, 
не отлагайте посещението при 
лекаря си. Благоприятно време e 
за творчески изяви.

ВОДОЛЕЙ
Ще се стре-
мите към 
материална 
стабилност. 
Много от вас 
ще разрабо-
тят нова фи-

нансова стратегия. Прегледайте 
приоритетите си по отношение на 
финансите, анализирайте при-
ходите и разходите и преценете 
покупките и сметките. Някои от 
вас ще открият нов източник на 
доходи. 

ТЕЛЕЦ
Вложете своя 
ентусиазъм и 
енергия в биз-
неса, взаимо-
отношенията, 
укрепване на 
здравето и раз-

ширяването на сферите на влияние. 
Вероятно ще получите награда за 
предишни постижения. Ще можете 
да се справите с всички предизвика-
телства без никакви проблеми.

РАК
Ще срещнете 
нови хора, 
които ще раз-
ширят вашите 
хоризонти и 
ще ви нака-
рат да видите 

света от различна гледна точка. 
Отпуснете се и се насладете на 
нови преживявания. Ще откриете 
най-много мотивации чрез работа 
в екип, както и чрез неформални 
разговори с приятели. 

ДЕВА
Не насто-
явайте за 
признаване 
на вашите 
достойнства, 
просто про-
дължавайте 

да ги използвате! Би било добре 
да вземете малка почивка дори 
за два дена и да се насладите на 
семейството и приятелите си и да 
си възвърнете енергията. Умората 
ви прави нервни. Мнозина ще 
проявят сексуална активност. 

КОЗИРОГ
Нещата се 
случват бър-
зо при вас. 
Ще вложите 
много енер-
гия в различ-
ни задачи. 

Мнозина ще разширят професио-
налните си контакти, ще се отво-
рят врати за нови търговски отно-
шения. Разходите трябва да бъдат 
по-добре контролирани. Лесно 
установявате нови контакти. Дори 
мълчаливите представители на 
вашия знак ще са по-приказливи 
и ще търсят събеседници. 

СКОРПИОН
Контролирай-
те характера 
си, за да не 
предизвиква-
те конфликти 
с колеги. 
Малко сте 

небрежни към здравето си и дори 
към външния си вид. Може да 
възникне напрежение във вашето 
семейство, особено с партньора 
ви - трябва да имате търпение и 
толерантност в любовта. Положе-
те усилия в отношенията, защото 
с разбиране и сдържаност всичко 
може да върви добре.

РИБИ
Време е да 
се покажете 
пред света и 
да изразите 
своята инди-
видуалност. 
Вие сте сър-

дечни и приятелски настроени, с 
удоволствие общувате с всички, 
споделяте с тях душевната си 
топлина. Започвате да чувствате 
в себе си голям творчески по-
тенциал. Дерзайте и действайте, 
звездите са на ваша страна. 
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- Келнер, какво пие дамата в ъгъла?

- Macallan, 55-годишно...

- Сипи и две бучки лед от мен!


Петър и жена му са в магазина. Петър 

взема една каса бира и я слага в колич-

ката.

- Какво си мислиш, че правиш? - пита 

жена му.

- Хайде де, цяла каса бира за 12лв., на 

промоция е!

- Остави я обратно - казва жена му и 

той я оставя.

Продължили да пазаруват. По-ната-

тък жена му взима един крем за лице 

от 25 лв.

- Какво мислиш, че правиш? - пита 

този път Петър.

- Това е кремът ми за лице, прави ме 

по-хубава.

- Ами то и каса бира те прави по-хуба-

ва, и е наполовина по-евтина. Оставяй 

крема!


Хайде да се разберем - всички сме 

луди, но - моля ви - успокойте се, не сме 

на състезание!


Всеки ден, преди да се прибере 

вкъщи, Генади проверяваше семейното 

положение на жена си във фейсбук - 

„омъжена” - означава, че всичко вкъщи 

е наред, „разведена” - чака го скандал 

вкъщи, но когато прочете „вдовица”, 

реши да спи в офиса...


Срещат се двама съученици вече сту-

денти. Единият пита другия какво учи и 

той му отговаря:

– Логика, психология и философия…

– Че то каква е разликата?!

– Ей сега ще ти обясня. Значи срещаш 

двама човека – един чист и един мръ-

сен. Кой ще се изкъпе?

– Мръсният…

– Не е вярно! Ще се изкъпе чистият, 

защото така е свикнал! Това е психоло-

гия. Значи, пак срещаш двама човека – 

чист и мръсен. Кой ще се изкъпе?

– Чистият!

– Не е вярно! Ще се изкъпе мръсният, 

защото е мръсен! Това е логика. Значи, 

пак срещаш двама човека – чист и мръ-

сен. Кой ще се изкъпе?

– Че е*а ли му майката!!!

– А! Ето това е вече философия…!!!


Мома и ерген на село... След дълго 

мълчание момата се престрашила и го 

заговорила:

- Аз съм Мита...

- И аз съм къпан, да започваме! - за-

радвал се ергенинът!


Сестра в лудницата се оплаква на 

доктора.

- Този, новият, ще ми скъса нерви-

те. Като е заповтарял „О, АЛЕКО! О, 

КОНСТАНТИНОВ!” Откакто е приет, не е 

спирал.

- Не го вини, човечеца, и теб да те по-

срещне петгодишният ти син на вратата 

и да ти подари 100 портрета на Алеко, и 

ти ще луднеш!

- Че от къде ги е взело хлапето?

- Прилежно ги изрязало от 100-лево-

вите банкноти на баща си...


Един евреин започнал работа в 

голяма търговска фирма. Нещата, 

обаче, не потръгнали и шефовете му се 

чудели как да го уволнят. Решили да му 

възложат задача, която смятали за неиз-

пълнима, затова го пратили да продава 

„Лада” в Англия. Но не минал и месец, 

а той се върнал с договор за голяма 

доставка. Какво да правят - изпратили 

го в Япония, да продава компютри - 

позабавил се месец - два, но въпреки 

това пристигнал с договор. Оставала 

последната възможност: възложили 

му да продаде на негрите в Африка 

кожуси и радиатори. Минал месец, два, 

три, половин година, година... няма го. 

Шефовете вече се били успокоили, че 

си е умрял или е изяден, когато синът 

Давидов цъфнал уморен, отслабнал, но 

с договор!

- Е, как го правиш, човече?! Това е 

просто невероятно!

- Чак пък невероятно. Отивам в 

Лондон, вървя си по улицата и виждам 

местен евреин. Заговарям го, запоз-

наваме се и от дума на дума той ме 

свързва с техните лобисти, след седми-

ца в парламента гласуваха закон и ей 

ти поръчката. В Япония отне повечко 

време да намеря евреин, но после 

всичко си вървеше по схемата: телефо-

ни - лоби. Събранието гласува закон и 

подписваме.

- Добре, ясно! Обаче в Африка - пал-

та?! И защо се забави толкова?

- Защото се оказа, че там нямали 

депутати и парламент. Та се наложи да 

им правя и събрание, и избори... после - 

вече знаете...


Алкохолик трупал изпитите бутилки в 

един ъгъл на кухнята. 

- Тате, може ли да върна някоя бутил-

ка, за да купя хляб? - пита сина му.

- Може. Докога ще ви храня аз, бе?!?


Учителката:

- Деца, какво чухте и запомнихте от 

вчерашната екскурзия във фермата?

Петърчо:

- Муууу!

Марийка:

- Беее!

Стоянчо:

- Кудкудяк!

Иванчо:

- Слез от трактора, щи е*а майката!


Прибира се мъж у 

дома, доста пийнал. 

Жена му в кухнята, мие 

някакъв тиган. Мъжът я 

поглежда с размътен поглед, 

трясва с юмрук по масата и 

изревава:

- Аз съм шефът в тая къща!

Жена му, без да коментира, 

просто се извърта и му залепя 

тигана в главата. Мъжът, 

естествено – нокаут. В това време 

пристига съседката:

- Въх, Миме, твоят що лежи 

насред кухнята?

- Той е шефът в тая къща! Където си 

иска, там ще лежи!


В дискотеката, млад момък се обръща 

към жена:

- На колко години си?

- Една жена никога не се пита на 

колко години е...

- Права си... А колко тежиш?

- Абе на 38 години съм...


Мъж влиза в бар и си поръчва двоен 

скоч, бърбън с лед и тройна водка.

- Не бива да пия всички тези неща с 

това, което имам! - казва на бармана 

той.

- Защо, какво имате?

- Два лева...


Трите степени на пиянство:

1 степен:
Той звъни вкъщи, жена му вдига теле-

фона, а той и казва:

- Ал-ло-о-о, ж-ж-жена ми, тази вечер 

съм на една конференция. Ако не се 

прибера, да знаеш, че съм останал да 

спя с нея!

2 степен:
Той се прибира мъртво пиян с лю-

бовницата си вкъщи. Жена му отваря 

вратата. Той я поглежда учудено и и 

казва:

- Слушай, скъпа, ако си ми истин-

ска жена, кажи на момичето, чe си ми 

братчедка!

3 степен:
Той се прибира пиян-залян до вкъщи. 

Опитва се да отвори вратата, но ключът 

се счупва в ключалката. Той ляга и 

заспива пред вратата. На сутринта жена 

му се мъчи да отвори вратата. Той се 

събужда от шума и започва да вика:

- Няма да те пусна! Няма! Откъдето си 

дошла, там да си отиваш!

4 степен:
Прибира се мъжът мъртво пиян. 

Хваща жена си за врата и я отвежда в 

детската стая:

- Тия двете деца виждаш ли ги, ма?! Е, 

не са от теб!


Майка се кара на сина си двойка-

джия:

- Тъп си, като баща ти!

Бащата от кухнята:

- Значи съм тъп, така ли?

- Не става въпрос за теб!


Снощи дойде комшията, пиян и поис-

ка политическо убежище. После дойде 

жена му, с точилка и наруши всички 

норми на международното право.


С нетърпение чакам 1 март... Един-

ственото време в годината, което има 

шанс някой да ми върже.


– Скъпа, мисля да запиша майка ти на 

подводно гмуркане.

– А какво стана с парашутизма?

– Десет скока и... нищо.


Професорът на изпит: 

- Как се познава бременна жена? 

- Ами... ммм... голям корем, криви 

крака...  Професорът се изправил: 

- Краката криви ли са ми? 

- Да... 

- Имам ли голям корем? 

- Да... - Е, като чуеш, че съм родил, ела 

да ти пиша 3.


Зима, студ, а Генчо без шапка седнал 

пред блока на пейката. Видял го Киро и 

се провикнал: - Генчо, бе, не стой голо-

глав - ще изстинеш!    

- А, нема-нема, онзи ден бях с ушанка 

и да мине Венци да ме викне да пием 

ракия, пък аз не съм го и чул...


- Как беше почивката в Рио? 

- Шефе, там е пълно с футболисти и 

проститутки!!! 

- Жена им е бразилка... 

- Ооо, в кой отбор е играла?


Нощта на 7 срещу 8 март някъде към 

23,30 ч. в леглото тя шепне: 

- Скъпи, не мога да заспя....искаш ли 

да... 

- Спи сега - не е редно подаръците да 

се дават пред празника!

Виц в снимка

Поздрав към Беър 

Грилс:
„ИЗЯЖ във този 

хубав ден, една 

българска ЖАБА,

от мен...”



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ CDL
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор 
CDL за стеди до Канзас или pick up - 
delivery all over the road. Добро заплаща-
не. Тел. 847 224 5462  №15939
! 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 товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15944
SALES- MAKE 3K/WEEK
Цена US$ , Зипкод 60527,  Top 
producers make over 150k/year. We 
are a restoration company looking 
for motivated person to assist 
homeowners with storm restoration 
process. No limit of income!!! Earn 
commission up to 15% of gross sales. 
Company Vehicle and Fuel Card for 
top producers. Please call at 630-463-
2729.  №15947

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 – up to 70 
цента на галон 8476659273 №15945
DISPETCHER,
Цена US$ , Зипкод 60646,  Транспорт-
на компания търси да назначи диспе-
чър с опит. Офисът ни се намира в 
Lincolnwood, IL. За повече инфо тел: 815-
307-3438. №15946
CDL CLASS A DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60564,  Trucking 
company hiring cdl class a drivers for 
otr $1500 weekly direct deposit, 2 years 
experiance reefer . menual and auto 
trasmision trucks volvo. For more info call 
6307799945 Vassko.№15957

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191,  Транспортна 
компания в Wood Dale, IL със собствен 
сервиз, търси да назначи МЕХАНИК НА 
КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ на пълен рабо-
тен ден. Опит не е необходим, но е пре-
поръчителен. За повече информация 
моля обадете се на 630-948-4547 х.601  
№15958
LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191,  Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
предлага нова LEASE TO PURCHASE про-
грама за шофьори. NO MONEY DOWN. 
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на 
630-948-4547 х.601  №15959

ТЪРСЯ ВОДОПРОВОДЧИК
Цена US$ , Зипкод 60131, Набираме 
водопроводчици с опит. Необхо-
димо е да разполагат със собствен 
транспорт и инструменти. Англий-
ски не е необходим. Заплащане спо-
ред опита. Позицията е за фук тайм. 
Резюмета може да изпращате на 
имейл: plumbing.experts.com. Тел за 
инфо: 2245956170  №15933

FEDEX DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60062, Fedex Home 
delivery набира шофьори за терминали 
в Carol Stream и Wheeling. Part time and 
Full time позиции. Изисква се обикнове-
на шофьорска книжка и желание за ра-
бота. Заплащането започва от $16 на час. 
За повече информация (312)375-3770  
Стефан, или (773) 988-6905  №15925
CAREGIVERS
Цена US$ , Зипкод 60016, търся бол-
ногледачи, жена или мъж за деца с 
disabilitIes. Има възмносност за работа 

в: Skokie, Lockport, Naperville, Arlington 
Heights. Изисква се легален статут и 
превоз до работното място. Part time. За-
плащане от $13-15 на час. 630-442-4997.
Започване веднага  №15928

HAIR STAYLIST
Цена US$ , Зипкод 60089, Hair Clue 
Salon в Бъфало Гроув, търси да на-
еме фризьор на пълно или непълно 
работно време. Плащаме на час + 
комисионна. Супер локация с много 
walk-ins клиенти. 779 s Buff alo Grove 
Rd, Buff alo Grove, IL 60089. Тел за 
инфо: 847-845-7776 №15934

LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time 
шофьор за local, за клиенти с disabilities.
Работата е по appointments в Чикаго 
и предградията. Изискват се легални 
документи и собствен автомобил или 
миниван. Обадете се на 630-442-4997. 
Започване веднага  №15929

CDL-A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори CDL-
class A с чист драйвинг рекърд, за 
постоянни курсове заплащане 300 $ 
на ден или 60 cents/per mile. За ин-
формация и контакти : 7736036413  
   №15926 

OTR DRIVERS NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся шофьори 
за Single и Team за Dry Van камион със 
или без hazmat endorsement. Заплащат 
се пълни и празни мили, fl exible график. 
Камиони 2015 и 2019 Volvo автоматик. 
Direct depozit. За повече информация 
обадете се на: 4147024349  №15930
CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60007, Шофьор с опит 
за рифер. Всяка седмица вкъщи. $ 1650 
седмично. 7735598463 №15907
CDL DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60007, Шофьор с опит 
за рифер. Всяка седмица вкъщи.$1650 
седмично.773-558-8463 №15908
OWNER OPERATORS,

Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only. Clean driving 
record. All 48 states. Direct deposit every 
Friday. For details call
 4045132422  №15916
CDL DRIVERS,
Цена US$ , Зипкод 60525, looking for a 
CDL driver for west coast runs
 call for details 7083722576 №15919
CLASS C DRIVER P/T, 
Цена US$, Зипкод 60070, PART-TIME Class 
C needed for straight/box truck (no CDL 
required) to help with FedEx package 
deliveries. For more information call 702-
215-9196  №15894
CDL DRIVER , 
Цена US$ 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 
№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 
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №15844
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, 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 №1566

HOTSHOT DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 61364, Hotshot driver 
500 мили около Чикагo.
 Всеки петък в къщи. Клас С, медицинско 
и smart cell phone са необходими, 
ога да помогна с обучение. Заплащане 
по договаряне. Телефон 815 694 6145 
Георги. 7738992728 №15921 

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$, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за малък камион с клас “С”. Ако 
Вашият CDL изтича и не можете да го 
подновите, все още може да изкарате 
клас С. Нужен е шофьорски опит, мога 
да помогна за изкарването на клас С. 
8477499161 №15692
SAFETY MANAGER
Цена US$, Зипкод 60056, Tранспорт-
на фирма намираща се в Wood Dale, 

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

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой. 

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
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
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IL търси да назначи Safety manager 
на пълен работен ден. За повече ин-
формация моля свържете се с нас на 
630.948.4547 №15702
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 
между 10-12 долара на час Обадете се 
на 3125179163 №15714
DISPATCHER 
Цена US$, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER. Говоре-
не на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373  
№15741
CDL DRIVER
Цена US$, Зипкод 60631, Предлагам 
работа за pick up/Delivery Volvo 2016 
Automatic, Постоянна работа, средно 
3000 на седмица. Заплащане. 60 цента 
Телефон 757-338-6477 №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 $1400 
Please contact: 773-398-7136  №15785
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За повече ин-
формация търсете Зори (224)659-2356.   
№15791
ЧИСТАЧКИ
Цена US$, Зипкод 60714, Предлагам 
работа в удобни за вас дни и часови 
рамки на жени за почистване на къщи, 
апартаменти и други проекти. Необхо-
дим е собствен транспорт и разбираем 
английски. 8474476121   №15801
TRUCKING SAFETY
Цена US$, 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   
№15832
ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-
зиция за диспечър. За контакт 312-789-
4605   №15851

TRUCK DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка 
компания търси шофьори за камиони 
2017 г, автоматик, добро заплащане 
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.   
№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   
№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         
  №15887 

    
COAST TO COAST

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   №15854

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004,  Диспе-
чер с опит търси работа. Намирам се в 
България. Fluent in English and Russian.  
+359-876-511-784 Viber 00359876511784 
№15955 
ДИСПЕЧЪР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60014, Диспечър 
с дългогодишен опит търси работа в 
България, в момента се намирам в Чи-
каго и мога да се срещна лично. 
224-258-7823   №15909
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60171, Гледам деца в 
моят дом в River Grove. Предлагам до-
машна вкусна храна, занимания и сле-
добеден сън. Информация на телефон 
7739712024   №15697
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60090, Гледам деца в 
моя или във вашият дом. Имам дълго-
годишен опит. Живея в Wheeling IL. Тел. 
за котакти 872 484 3052   №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.   №15787
CAREGIVER, 
Цена US$, Зипкод 60056, Търся работа 
като CAREGIVER, мога да Ви замествам 
през Вашата отпуска или почивни дни. 
Имам опит и препоръки. Намирам се в 
Mount Prospect. Тел. за връзка 224-425-
6746.   №15863
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в 
моят дом в River Grove. Предлагам до-
машна вкусна храна,занимания и следо-
беден сън.Информация на телефон
 7739712024   №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ В ЧИКАГО,
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Стая под 
наем в Чикаго в близост до Foster и 
Pulaski Цена - 300$, включва ток 
6308500701 №15943    
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 300.00, Зипкод 60656,  Търсим 
съквартирант/съквартирантка за самос-
тоятелна стая. Цена 300$+ток+интернет. 
Близо до синя линия Cumberland. От 1 
Май. тел:17736814562 тел:18724842401   
№15948    
1 BED FOR RENT
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1bdr for rent 
.heat and cooking gas included. Hardwood 
fl oors. New kitchen. Freshly painted. 5 
min to o’hare. I90 and Cumberland ave. 
2246164327 №15949    
BASEMENT STUDIO
Цена US$ 600.00, Зипкод 60018, Basement 
Studio в къща в Des Plaines със самостоя-
телна кухня и баня. Наемът включва ток, 
вода, gas и интернет. За повече инфо 
се обадете на 773-344-7012. Наемът е 
$600.00. №15956 
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стая в Des Plaines за непушачи, 
7739344547 №15927
2 BED APT O’HARE,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60656, 
2 стаи и половин баня под наем, супер 
локация до Blue Line, O”Hare, Expressway 
и LA Fitness. Дървен под и нова догра-
ма. В цената е включено отопление, газ 
за готвене, вода и събиране на боклук. 
Заплаща се само тока. Едно паркинг 
място на улицата. 
30942895753097216051 №15913
СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ 
СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТКА 
Самостоятелна стая с ползване на мебе-
лиран хол и голяма кухня. Гардън апар-
тамент в Schiller Park. Месечен наем 500 
долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо. 
  №15914
АПАРТАМЕНТ ELK GROVE,
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60172, 
Ремоделиран, 2 спални, 2 пълни бани, 
отопление и вода включени, басейн и 
фитнес. Много място за багаж; тераса; 
паркинг. Свободен от 1 март. Изисква 
се договор за 1 година, 1 наем депозит. 
6305291244 №15917
СТАЯ LOMBARD, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148,  Стая 
под наем в къща в Lombard, IL $ 500. тел 
.6309151352   №15895

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  
№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   
№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   №15876

CONDO IN SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60173, Давам под 
наем напълно обновено кондо в Шам-
бург. 2 спални, 1 1/2 чисто нови бани, 
кухня, нови подови настилки, изцяло 
пребоядисано. Близко е до ресторанти 
и до Уидфиелд мол. Училещен район - в 
топ 10. Свободно е от 1 март. $1500 на 
месец. Тел.: 773 742 5068    №15922 

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   №15870
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 $1300 на месец. За контак-
ти: 6308578397   №15684
СТАЯ ЗА МЪЖ
Цена US$, 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 $350. Oт 
February 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
208-1538   №15689
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$, 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
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 $450 тел. 
7737042622 №15707
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, Стая 
под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо за шофьор. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 №15744
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СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща 
Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
№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 №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. №15760
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. №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   №15793
СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪКВАР-
ТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪРСЯ 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
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам 
стая под наем във Mount Prospect. Тока 
и водата са включени. Квартирата е 
във близост до градски транспорт. 847-
845-1370 №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 килим, 
всичко е включено в наема с изключение 
на електричестовот.  За контакти Христо 
847-644-8952. №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 
№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 №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. 
№15762
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.
 №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 кухня, 
просторен хол, две спални, баня с тоа-
летна. 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 съобщение 
на 773-837-3656. №15825

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60016, Гледам деца в 
районите на Des Plaines и Mt. Prospect. 
Предлагаме домашна храна, игри и 
щастлива и спокойна обстановка, раз-
ходки и игри навън. Целодневни и поча-
сови грижи. За информация на тел. 847-
744-4870. 8476121822 №15938
DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515,  Boston 
Transportation Dispatcher Training 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 
New Dispatcher Training Starts March 
№15952    
IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515,  Boston 
Transportation Dispatcher Training Center 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Three Hour IFTA Calculation Class - April 6 
at 10.00 AM №15953

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515,  Boston 
Transportation Dispatcher Training Center 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 New 
Safety Manager Training Starts March 15 
3315518787 №15954
МЕДИЦИНСКИ МАСАЖ, 
Цена US$ 79.00, Зипкод 60561, Физиотера-
пия, рехабилитация и медицински масаж 
по домовете. Безплатна консултация и за-
писване 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 декора-
ция на столове и маси, арки и фигури с 
балони, декорация и фон с воали и ръч-
но изработени аксесоари като харти-
ени 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 №15879

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

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ. 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 
всички видове Перални, Сушилни, Съ-
домиялни, Хладилници, Фризери, Ми-
кровълнови и Готварски Печки. Търсете 
Свилен 847-962-0242 №15674
ВИК УСЛУГИ
Цена US$, Зипкод 60707, Предлагам ВиК 
услуги. Ново строителство или ремонт 
на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 
монтаж на перални и миялни машини, 
ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 
и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете 
се на 224-558-7530. №15688
GPS TRACKERS, ELD
Цена US$, Зипкод 60070, GPS trackers, 
ELD, Remote start sales, service and install. 
oktracks.com cell: 6084660182 №15696
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Гледам дечица 
в моя дом. Живея в Arlington Heights, IL. 
Предлагам домашно приготвена храна, 
ежедневни разходки и занимания. Имам 
опит и препоръки. Ако имате нужда от 
някой, който да се грижи за детето ви, 
моля позвънете на тел. 224 253 9524-Ми-
лена. №15738
HOME DAYCARE
Цена US$, 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
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 №15817

НЮ ЙОРК

МЕЗОТЕРАПИЯ

Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена 
мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава 
невероятна хидратация, свежест, блясък, 
лифтинг и активира регенерационните ме-
ханизми на кожата. За повече информация 
https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-
s-hialuronova-kiselina. Заповядайте в са-
лон Pretty Lab (София, ул. Оборище №86) ! 
+359885108502 №15835

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 
№15862

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ
Цена US$, Зипкод 60707, Търся ком-
пания, която се занимава с поставяне 
на огради. Имайл:fi kikar@yahoo.com 
7087763357 №15924

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

VOLVO TRUCK

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007,  Волво 
2013 автоматик перфектно всичко сме-
нено сьединител, скоростна кутия, 
инжетрори,радиатор.Възможност и на 
изплащане 2243882400 №15942    

DRY VAN UTILITY,

Цена US$ 26000, Зипкод 60007,  2018 
Utility 2243882400 №15950  

HITCH FOR SALE

Цена US$ 120.00, Зипкод 60056, Продавам ХИЧ 
за теглене на лека кола. ХИЧА е не използван! 
7732555987 №15709

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Зипкод 60656 У-ще за инвестиции в недви-
жими имоти набира студенти. Легални стра-
тегии, препродаване, Fix&Flip, маркетинг и 
още. Физически и онлайн уроци всяка сед-
мица. Изискват се мотивация, решителност 
и сериозност. Ние не само преподаваме 
инвестиции, ние създаваме инвеститори! 
За контакти: Валери(224)404-0404 №15712 

TRAILER FOR RENT

Зипкод 60193, Давам trailer под наем Great 
Dane 2017 Kosta 224 409 4035 №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
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: „Кавказка пленница”. Опиум. Естет. Гърла. Пее-
не. Пинк. Фон. Колон. Бейра. Химикал. Зидар. Ат. Екот. Фикус. Ава. 
Апо. Дюрен. Дифтин. Кашон. КАСИО. Коса. Алеко. Талаз. Вето. 
Крона. Лико. Розетка. Помпа. Ур. Котва. Тапир. Зло. Чан(Джеки). 
Ез- дач. Дипла. Старт. ФИЕРО. Коми. Каабе. Муска. Рене(Ален). 
Круша. Стаж. Цигулка. Фър- ги. „Те”. Асен. Тенор. Дан. Щит. Кичур. 
Мишена. Код. Жал. Лазарет. Основатели. Улица. 

ОТВЕСНО: Калъфи. Провокатори. Икс. Ромео. Сезон. Мега-
тон. Школник. Катет. Синус. До. Апа. Кода. Ответ. Елек. Ези. Ка-
тюша. Казак. Книжа. Купол. Ролка. Драка. Чат. КАМЕЛ. Фенер. 
Татар. „Туле”. Еозин. Копач. Буфер. Пленник. Коноп. Фешън. 
Ли(Вивиан). Есе. Дуда. Амиди. „Арома”. ТНТ. Басист. Прием. Гри-
зу. Непер. Фиала. Пруси. Шал. Литий. Атоли. Злост. Дери(Тибор). 
Нрави. Акула. Катанец. „Маската на Зоро”. „За жената”. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри 
от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички 
острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните 
условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хори-
зонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; 
Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с 
даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

И
змиваме и подсушаваме 

порциите пиле. В тен-

джерка наливаме олиото, 

слагаме пилето, включва-

ме котлона и запържваме месото. 
Когато стане леко златисто, из-

важдаме и в същото олио слагаме 
да се задуши почистен и настърган 
лук. Прибавяме черен пипер на 
вкус, червен пипер, пушен червен 
пипер и брашно. Разбъркваме и 
наливаме топла вода (приблизи-

телно 1 л). Прибавяме порциите 
пиле и варим ястието без капак, 
докато пилето се свари. Няколко 
минути преди да свалим от котло-
на, прибавяме кетчупа и бульона 
от пиле. 

При необходимост може да 
сгъстим още с размито във вода 
малко брашно или да долеем вода, 
за да разредим манджата. Готовото 
ястие поръсваме с нарязан пресен 
магданоз.

Н
арежете наденицата на 

парчета и я запържете до 

златисто. Сложете черве-

ния пипер, брашното и 

запържете. 
Налейте вода и изчакайте да 

заври - трябва да е гъсто, като за 

фрикасе. 
Добавете солта и оставете пет 

минути да къкри. Сложете яйцата 
и разбъркайте хубаво. 

Когато са готови, изключете и 
махнете от котлона. Поръсете със 
сирене, когато сервирате.

ЯХНИЯ 
с наденица

ПИЛЕШКА
яхния

Продукти
1 пиле;
1 гл. лук;
червен пипер, пушен червен пипер, сол на вкус;
1 с.л. кетчуп;
1 куб. пилешки бульон;
2 с.л. брашно;
черен пипер и магданоз за украса.

Продукти
1-2 наденици;
2 с.л. брашно;
5-6 яйца;
сол и червен пипер на 
вкус.

   !  
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И
згубена, объркана и в 

нищото – така се чувства 

Александра Сърчаджи-

ева след загубата на 

любимия й Иван Ласкин. 

Известният български 

актьор почина на 6 януари и остави без-

утешни жените на живота си – жена си 

Алекс и малката им дъщеря София. 

„Не мога да се събера, в ступор съм, 

изпитвам много емоции, не мога да 

рева дори. Искам да викам, да троша, 

да ударя дъното, да излезе всичко“, раз-

каза Алекс в първото си интервю след 

трагедията в живота си. 

„Страх ме е как ще си отгледам 

детето“, призна тя и обясни, че нейната 

най-лоша представа за отношенията им 

с Иван била, че може някой ден да се 

разделят. 

„Не съм си представяла, че ще загубя 

най-любимия си човек – за втори път“, 

каза още Сърчаджиева, която преди 13 

години загуби майка си, актрисата Пепа 

Николова. „Не съм си представяла, че 

ще отговарям на едно дете защо Господ 

прибира хубавите хора, а лошите оста-

вя. Иван бе всичко за мен – баща, 

мъж, любовник, 
закрила – всичко

– сподели още Алекс. Тя благодари на 

приятелите си, които са се опитали да й 

помогнат да оцелее. „Аз ударих дъното 

– емоционално, финансово и физиче-

ски“, призна актрисата.

„Моят живот в момента е спрял, не 

живея. Каква съм била в предишен 

живот – изрод ли, че трябва да мина 

през тая болка“, попита със сълзи на 

очи Сърчаджиева.

Тя разказа, че дъщеря й София е 

приела много трудно загубата, защото 

Иван и момичето имали много силна 

връзка, в която тя дори не участвала.

„Каза ми, че съм най-гадната майка 

на света, каза ми, че е трябвало да й го 

кажа, като стане на 10 години. Имаше 

дни, в които не искаше да разговаря 

с мен. Сега е вкопчена в мен, защото 

я е страх да не си отида и аз. Беше ми 

сърдита защо не е била на погребение-

то, след това ме помоли да отидем на 

гробищата. Тя каза – той тук ли е, може 

ли да го изровиш да го прегърна?”, раз-

каза Алекс и допълни: „Моята трагедия 

е публична, всички те гледат как стра-

даш, безумни неща се пишат. Когато се 

случи нещо такова, човек трябва да се 

смири. На цялата ми трагедия тряб-

ваше да обясня какво е жълта преса“, 

сподели още актрисата.

„Истината е, че не трябваше да се 

стига дотук. През септември, като 

отидохме във Втора градска, те много 

се притесниха, защото кракът му беше 

лилав – можеше да е тромбофлебит. 

Оказа се, че е загубил 2 литра кръв, 

постъпи с 90% смъртност, но го измък-

наха”, разказа Алекс.

Два месеца и половина 

те живели във 
Втора градска

„Имаше цироза. Беше късно, там 

беше станала някаква инфекция на 

здравия крак. Хората ми казаха, че 

единственият му шанс е спешна транс-

плантация на дроб, защото черният 

дроб не може да издържи тази инфек-

ция“, спомня си Алекс.

Тя обясни, че цироза може да 

получиш и не от алкохола. „Това беше 

поредната му изцепка – да изтърси 

за алкохола. Той реши отново всички 

да гръмнат. Иван е пил колкото всеки 

средностатистически българин. Не 

успя да се справи с фалша, с лицеме-

рието, със злобата, със света. Той не 

разбра този свят и този свят не разбра 

Иван“, каза още Сърчаджиева.

Тя констатира, че Ласкин си отишъл 

като рицар, а преди бил лошото момче. 

„Изведнъж се появиха толкова много 

приятели, толкова много хора казаха, 

че е идол. Сега изведнъж е „човекът, 

който винаги е казвал истината”, много 

хора си направиха голям пиар на фона 

на тази трагедия. Аз знам с кого живях, 

какъв мъж имах до себе си“, заяви 

Алекс.

Тя разказа и за най-страшната й нощ, 

била е у Фънки. „Спях там, в 7:30 ч. 

звънна непознат номер и аз си казах: 

„Ужас, това беше!” Една жена ми се 

обади и ми каза: „Г-н Ласкин си отиде.” 

Отидох да повръщам в тоалетната“, 

сподели актрисата. „Не съм му гневна, 

няма за какво. Той не искаше да умре. 

Когато се видяхме с него на 20 декем-

ври, ми каза: Ей, Сашке, ще се справя, 

ще изляза оттук, ще си отгледам детето 

и... Той отиде на пътуване, а аз оста-

нах на гарата да го чакам. Това беше 

последният разговор с него.

Плакахме много
– сподели Алекс.

След това нямало как да влиза в 

реанимацията. 

„Беше 30 декември, когато една ле-

карка ми каза, че нещата са много кри-

тични. Исках да вляза. Бяха го сложили 

в изкуствена кома. Беше целият в едни 

машини. Леглото беше високо, исках 

да го целуна, но не можех да го стигна. 

Само ръката с татусите беше свободна. 

Там го целунах. Много ми липсва, бе! 

Искам да потъна в прегръдките му“, 

сподели Алекс.

„Вкъщи, където и да се обърна, на-

всякъде е той. Аз била много обичана и 

прегръщана. Не съм заспивала непре-

гърната. Липса ми всичко, бележките 

сутрин, кафето. Смъртта на Иван ми от-

вори очите, че трябва сама да се боря. 

Просто искам тази болка да излезе от 

мен. Искам да я изрева и да я изкрещя”, 

сподели още Алекс.

Тя разказа и за една страшна нумеро-

логия, до която е стигнала през послед-

ните дни. „Нашата разлика между мен и 

Иван е 13 години. Разликата между мен 

и голямата му дъщеря Люба е 13 годи-

ни, между Люба и София е 13 години, 

майка ми почина преди 13 години.”

Алекс, любимата жена 
на Ласкин: В нищото съм

Актрисата изля душата си 40 
дни след трагедията в живота Ӝ
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България има най-лошата футбол-

на инфраструктура от четирите 

държави, които се обединяват 

в обща кандидатура за домакинства 

на Евро 2028 и Световното по футбол 

през 2030 г. Това е мнението на пре-

зидента на Българския футболен съюз 

(БФС) Борислав Михайлов.

Той беше домакин на среща между 

министрите на спорта и президентите 

на футболните съюзи на 

България, Гърция, 
Сърбия и Румъния 

На нея продължи обсъждането на 

меморандум, който да утвърди наме-

рението за съвместни кандидатури за 

двете големи събития във футбола.

Министърът на спорта Красен 

Кралев каза, че на следващата среща 

в Солун ще се обсъждат детайли за 

инфраструктурата и за това с кои гра-

дове ще се кандидатства. Окончател-

ното решение дали ще бъде подадена 

кандидатура ще бъде взето в края на 

годината.

По думите му единствените въз-

можности за България са свързани 

със София, Пловдив, Варна и Бургас, 

тъй като само те могат да се справят с 

изискванията за стадиони и хотели.

„Мен като президент на футболния 

съюз най-много ме интересуват стади-

оните, защото ние нямаме един норма-

лен стадион, на който да провеждаме 

мачове. Дори и „Васил Левски”. Дано да 

спечелим с една от двете кандидатури, 

но и да не спечелим, тези проекти ос-

тават за цялото общество и за нашите 

деца”, каза Михайлов.

И добави: „Колкото и да ми е непри-

ятно, ние сме най-зле. Така че се надя-

ваме да успеем, за да могат да бъдат 

построени четири стадиона.”

Кралев заяви, че все още не е изгот-

вена оценка за това 

колко ще струва 
на България 

кандидатстването
Той подчерта, че и четирите страни 

имат политическа подкрепа от най-

високо ниво.

По думите му четирите държави 

се готвят и за други проекти за общи 

домакинства в спорта. През 2021 г. те 

ще приемат европейското по волей-

бол за жени.

К
убрат Пулев може да се из-

прави срещу Тайсън Фюри. 

Носителят на Интерконти-

ненталната титла на Све-

товната боксова асоциация 

(WBA) в тежка категория и 

официален претендент за световната 

титла на Международната боксова фе-

дерация (IBF) българин е сред потенци-

алните съперници на бившия шампион 

в тежка категория.

Информацията е на ESPN, а от автори-

тетното издание поставят българския 

боксьор на трето място в списъка с 

кандидати да се качат на ринга срещу 

британеца.

Най-голямото боксово зрелище за 

2018 г. беше мачът между Тайсън Фюри 

и Диотей Уайлдър през декември. Два-

мата предложиха страхотен сблъсък за 

феновете, които със сигурност се надя-

ваха на повторението му, още повече че 

завърши наравно. 

Още след финалния гонг двамата 

коментираха евентуалните дати за 

повторението му. 

Очакванията бяха такъв да има още 

през април, но в крайна сметка бри-

танският боксьор окончателно сложи 

кръст на тези надежди с писмо до WBC. 

Или поне за този момент не се очаква 

нов мач 
между двамата

От Световния боксов съвет обявиха 

официално, че са получили писмо от 

Циганския крал, че засега замразява 

плановете за реванш, но запазва въз-

можността за пренасрочването му за 

по-късна дата. 

От щаба на Уайлдър са били готови да 

се договорят за втори мач, но сега ще 

трябва да се съобразят с плановете на 

Фюри. 

Самият британец иска да проведе 

следващата си битка през лятото. 

Такива са намеренията и на новите му 

промоутъри от Top Rank, които подпи-

саха мегасделка с телевизионния гигант 

ESPN за излъчването на мачовете на 

боксьора. 

Опциите пред него първоначално 

бяха три, но една отпадна. Става въпрос 

за Джарел Милър, който има мач с 

Антъни Джошуа през юни и няма да 

има достатъчно време за подготовка за 

евентуален мач с Фюри само няколко 

седмици по-късно.

Така за Фюри има вече четири 

възможни съперници, като един от тях 

е съотборникът му в Top Rank Кубрат 

Пулев, чийто следващ мач е на 23 март 

с румънеца Богдан Дину. Другите са 

новозеландецът Джоузеф Паркър, 

колумбиецът Оскар Ривас и британецът 

Дилиан Уайт. 

Засега първи преговори са прове-

дени с Паркър, който е побеждавал 

братовчеда на Тайсън – Хюи Фюри. Това 

е правил и Кубрат Пулев, като имен-

но двамата са големите фаворити за 

следващ съперник на Циганския крал. 

Яснота трябва да има съвсем скоро. 
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Кубрат Пулев може да 
се бие с Тайсън Фюри

Българският боксьор е в списъка с кандидати срещу британеца

България иска мондиал, но няма стадиони
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Д
имитър Бербатов е получил 

покана да се присъедини 

към щаба на Любослав 

Пенев и да стане помощник-

треньор на ЦСКА.

В момента 38-годишният 

нападател е без отбор. Той игра за по-

следно в индийския „Керала Бластърс” 

през март 2018 г. 

През зимната пауза голмайстор 

номер 1 на националния отбор се 

присъедини към подготвителния 

лагер на „Берое” в Турция. Това засили 

спекулациите, че той ще стане част от 

щаба на 
старозагорци

 и ще бъде играещ помощник-тре-

ньор. Бербатов е в добри приятелски 

отношения с треньора на „зелените” 

Александър Томаш.

Ако приеме предложението от 

стадион „Българска армия”, където игра 

от 1998 и 2001 г., бившият футболист 

на „Манчестър Юнайтед”, „Тотнъм” и 

„Фулъм”, ще си сътрудничи с новия тре-

ньор на „червените” Любослав Пенев, 

както и с неговия консултант Люпко 

Петрович.

Очаква се ЦСКА да обяви привли-

чането на още нови попълнения. 

„Червените” вече се похвалиха, че през 

пролетния дял от шампионата тяхната 

фланелка ще носи португалецът Нуно 

Томаш.

От страна на Бербатов засега не 

коментират новината.

Мениджърът на звездния футболист, 

който изкара подготовка с Берое - Емил 

Данчев, коментира лаконично подобна 

възможност.

„На този етап няма нищо. 

Ако имаше, 
щеше да се чуе 

Това мога да ви кажа към момента”, 

заяви агентът. 

Припомняме, че за последно Берба-

тов игра в индийския „Керала Бластър-

сu, от който обаче си тръгна преди 

година.

Бербатов с покана да се върне 
като помощник-треньор в ЦСКА?
Бившият футболист на „Манчестър“ засега не коментира дали това е възможно
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С
къп хотел и долнопробен 

стрийптиз бар съжи-

телстват отскоро в Атлан-

та. Но Clermont Lounge 

не е просто стриптийз 

клуб, а легенда. Основан 

през 1965-а, той има статута на институ-

ция, където диджеи, музикални банди 

и караоке изпълнители озвучават 

мястото, а танцьорките са на възраст от 

22 до 72 години.

Докато Атланта посреща тълпите от 

феновете на super bowl, барът си връща 

реномето на едно от най-горещите 

заведения в града.

Този клуб е 

различен от 
всички други

клубове. Там е позволено на жени 

над 25- и дори над 30-годишна въз-

раст също да работят като танцьорки. 

Блонди например ще навърши 62 тази 

година. Тя е една от големите звезди на 

Clermont още от 1978-а насам.

Блонди е родена като Анита Стрейн-

дж и е една от най-известните стрип-

тийзьорки в купонджийската Атланта, 

известна със забавленията си за 

възрастни. Нейната запазена марка е 

коронният й номер – да мачка с гър-

дите си кенчета бира. Освен това пише 

поезия.

Всички в града знаят коя е Блонди, 

дори и 90-годишните баби и дядовци. 

Но в Атланта отварят все повече и пове-

че лъскави и елитни заведения, вдъхно-

вени от Европа бирарии и коктейл-ба-

рове. Местните се опасяват, че родният 

им град ще се напълни с клубове, които 

ще предлагат само скъпо шампанско и 

които нито ще са по джоба им, нито ще 

им допадат.

Самата Блонди не обича нито шам-

панско, нито бяло вино. Тя си пада по 

бирата.

Въпреки смесените чувства бутикови-

ят хотел, който се намира над Clermont, 

бързо се прочува и придава нов облик 

на сградата, който печели повече 

симпатии, отколкото критики. Като 

изключим стриптийз клуба в мазето, 

сградата е била със спуснати кепенци 

доста дълго време. Построена е през 

1926-а, а през 1939-а получава името 

хотел Clermont.

Преди Clermont +Lounge в мазето 

се помещават няколко други нощни 

клубове. През 1965-а отваря врати 

стриптийз барът. През 70-те и 80-те 

години по-голямата част от хотела е 

свърталище на алкохолици и наркома-

ни. През 2009-а хотелът е 

затворен от здравната 
инспекция

Барът обаче продължава работа като 

истински ветеран.

Всъщност терминът „ветеран” не е 

напълно точен – Блонди дори не е най-

Бар за стриптийз – 
долнопробен, 
но легенда
Clermont Lounge „съжителства“ 
с топ хотел в Атланта 

възрастната танцьорка в клуба. Порша 

е над 70-годишна. Каси е на 54 г. и е про-

чута с друг номер – да пали огън върху 

бюста си. В Clermont е от 80-те години на 

миналия век.

Танцьорките сами избират песните, на 

които да се появяват, от един джубокс.

Сценичният дим се пропива в абсо-

лютно всичко – дрехи, коси... Най-забе-

лежителната промяна за последните две 

десетилетия е ремонтът на тоалетните, 

които преди това са били предизвика-

телство за по-чувствителните. Хората 

обаче обожават мястото.

Атмосферата е неповторима, а 

политиката е стриктна – без никакви 

фотоапарати и камери. Това кара много 

знаменитости да изберат Clermont, за 

да разпуснат. Покойният вече готвач 

Антъни Бурдейн е бил фен. Робърт де 

Ниро, Дженифър Лорънс, Уди Харелсън 

– всички те са били там.

Сега барът си има нов приятел – 

хотелът над него. Той отваря през юни 

2018-а след ремонт на стойност 30 млн. 

долара. Барът на покрива има забеле-

жителна гледка над Атланта, в лобито 

има коктейл-бар, а наскоро отвори и би-

рария във френско-американски стил.

Дизайнът на хотела е в рокаджийски 

стил. Представете си кадифе, ратан, 

флорални мотиви и много, ама много 

пъстри плакати. Има 94 стаи, включител-

но няколко апартамента и няколко ате-

лиета. Никой обаче няма и намерение 

да затваря стриптийз бара в мазето.

Според собственика 

той придава чар
и стил на сградата

Автентичната Атланта не може да е 

автентична без точно този клуб. Кати 

Мартин – съсобственичка на стрип-

тийза – също е доволна от промяната. 

Постепенно барът и елитният хотел 

осъществяват своеобразна симбиоза. 

Запазването на клуба струва на хотела 

над 1 млн. долара, но си заслужава.

Развитието на Атланта, както казахме, 

предизвиква смесени чувства. Мнозина 

се радват на новите места, включително 

и на хотел Clermont, защото те вдъхват 

нов живот на града. От друга страна, се 

притесняват, че бумът на новооткрити 

заведения ще вдигне цените на имотите 

и наемите.

Блонди също признава, че обликът на 

Атланта се променя. Но стриптийз бар 

Clermont си остава. Скромен, но устой-

чив и непроменен през десетилетията.
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След като „Локо 2019“ се появи на Хеопсо-

вата пирамида, много българи започнаха 

да се майтапят, като се снимат с подобен 

надпис, посещавайки различни забележително-

сти по света. Същото направи и Иван Динев–Ус-

тата, който посети Йордания.

Певецът се разходил из пустинята, където си 

направил страхотни снимки, като изведнъж му 

хрумнало, че може да напише „Локо София“.

„Беше готин майтап. Стори ми се яко да пре-

дизвикам скандал. Това е просто ирония, която 

предизвика готини коментари“, разказва той.

Певецът отишъл до Йордания, след като го 

изненадали с билети за дестинацията. „Вървях по 

стъпките на Индиана Джоунс, любимия ми герой 

от филмите“, добавя той.

В момента Устата подготвя най-новото си 

парче.

Змия премина през три континента, като 

пропътува от Австралия до Шотландия в 

куфар, навита в обувка.

Петнистият питон, който не е отровен вид, 

беше открит в обувката на Мойра Боксол, когато 

тя се завърна от ваканция в Австралия. Жената 

била много изненадана, когато намерила влечу-

гото в багажа си. Мойра, която е жител на град 

Глазгоу, гостувала на доведения си син в австра-

лийския град Макей в провинция Куинсланд.

От направените снимки, предоставени на 

медиите, станало видно, че питонът бил сменил 

кожата си по време на дългото пътуване. В Шот-

ландия змията била поставена под карантина. 

И Устата се разписа: 
„Локо 2019” в Йордания

Австралийска змия измина 
15 000 км в обувка

А
мериканската 

актриса от бъл-

гарски произход 

Нина Добрев 

неведнъж е казвала, че се 

гордее с българските си 

корени и в доста от своите 

интервюта казва по нещо 

на родния език. 

Сега българската гор-

дост в Холивуд за пореден 

път се завръща към коре-

ните си с видео, заснето 

специално за Vanity Fair, в 

което прави скеч изцяло на 

български!

В забавното 5-минутно 

видео Нина влиза в ролята 

на стюардеса, работеща за 

българските авиолинии, 

която трябва да заснеме 

информативно видео за 

безопасността на борда на 

самолета.

На леко развален, но 

страшно симпатичен 

български, Добрев влиза 

в ролята си като обяснява 

всички стъпки за безопас-

ност по време на полет.

Накрая актрисата 

изненадва с рапиране на 

български и с едно дружно 

„Довиждане” от нея и всич-

ки пътници на борда.

С
ъд в предградие 

на Барселона 

призова колум-

бийската певица 

Шакира да се яви на 12 

юни по дело с обвине-

ния за данъчна измама в 

размер на приблизително 

14,5 милиона евро.

Съдът на Есплугес де Ло-

брегат „прие за допустими 

прокурорските обвинения” 

срещу певицата, се казва в 

съобщение на Върховния 

съд на Каталуния, Северо-

източна Испания, където 

Шакира живее на семейни 

начала със защитника на 

футболен клуб „Барселона” 

Жерар Пике.Прокурату-

рата обвинява Шакира, че 

в периода 2011-2014 г. не 

е плащала данъците си в 

Испания, където е живяла. 

Тя е отговорна обаче само 

за периода 2012-2014 г., 

тъй като за задълженията 

от 2011 г. има давност. 

42-годишната певица се 

регистрира като данъко-

платец в Испания през 

2015 г. Преди това нейната 

данъчна регистрация е на 

Бахамските острови. 

Нина Добрев рапира на български 
в ролята на стюардеса

Шакира с призовка по дело
за данъчна измама

Е
мблематичният 

изпълнител Мил-

ко Калайджиев 

в новия седми 

епизод на шоуто „Като две 

капки вода” откри друг 

свой талант – да имитира. 

Певецът си избръсна мус-

така, за да се превъплъти 

в образа на знаменития 

певец Тото Котуньо, чиято 

култова песен „L’italiano” 

той изпя по прекрасен 

начин.

Милко призна, че би 

се затруднил да имити-

ра много от модерните 

изпълнители. 

Той даде пример, че не 

би могъл да пресъздаде 

британската топ изпълни-

телка Адел.

Дълги години през 

живота си съм пял поп, 

слушам всякакви музика 

– от класически хитове до 

най-съвременни парчета. 

Не искам да ми се падне 

Адел – страхотна певица, 

но би било много трудно 

за изпълнение“, сподели 

той.

Милко Калайджиев 
остана без мустак
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Енигматичната усмивка на Мона Лиза огря 

германската столица Берлин, след като 

група художници сътвориха огромно копие 

на шедьовъра на Леонардо да Винчи.

Портретът е с впечатляващи размери – над 16 

метра височина и 11 метра широчина. Творбата 

беше нарисувана върху стена на хотел, в непо-

средствена близост от останките на Берлинската 

стена.

На немската версия на най-прочутата нарису-

вана жена в света на Джокондата й беше напра-

вен малък ретуш на лицето. При първия вариант 

на портрета на гигантската Мона Лиза тя даваше 

впечатление, че смуче бонбон.

Огромно копие на  Мона 
Лиза се усмихва в Берлин

С
едми сезон на „Като 

две капки вода“ 

постави начало с 

уникални гласове и 

автентични образи. Наградата 

на първия лайф бе грабната 

от Тита, която влезе в образа 

на Кристина Агилера с много 

танци и необходимата за 

„Candyman“ доза суинг. 

„Благодаря за възможност-

та да бъда на тази сцена. 

Много хора само мечтаят да 

бъдат тук! Изненадана съм 

от победата“, заяви певицата, 

която е най-младият участник 

в шоуто. 

Вечерта беше открита 

от Мария Илиева, която се 

превърна в Анастейша с един 

големите хитове на 2000 г. – 

„I’m outta love“.

Легендата на рока Лени 

Кравиц беше представена от 

Дичо, който поздрави и бъл-

гарските жени, променяйки 

парчето „American woman“.

Тита спечели първия лайф 
на „Като две капки вода 7“

П
арижката прокуратура е 

започнала предварително 

разследване след нови 

обвинения в сексуални 

посегателства срещу известния 

режисьор, сценарист и продуцент 

Люк Бесон.

Според радио Франс инфо 

разследването започнало на 21 

февруари. На 13 февруари актриса 

на около 40-годишна възраст, която 

понастоящем живее в САЩ, се обър-

нала към прокуратурата. По думите 

на жената през 2002 г. продуцентът 

я притиснал към стена и се опитал 

да я целуне, но тя не му разрешила 

да го стори. Поради тази причина не 

получила роля във филм, за която 

се явила на прослушване.

По-рано парижката прокурату-

ра отклони иск на актрисата Санд 

Ван Рой, която обвини Люк Бесон в 

сексуално насилие. 

Пак разследват Люк Бесон за 
сексуално посегателство

Х
итовата песен „Despacito” на 

пуерториканската регетон 

звезда Луис Фонси, записана 

в сътрудничество с Деди 

Янки, постави нов рекорд по гледае-

мост в You Тube. 

Бавно, но сигурно, хитът про-

дължава да „пише” история. На 24 

февруари клипът към „Despacito” 

е преминал границата от 6 мили-

арда гледания в платформата за 

видеосподеляне. През следващите 

няколко дни клипът е гледан още 

4,3 милиона пъти. 

Малко над две години бяха 

необходими на хитовия сингъл, за 

да отбележи знаковото постижение. 

Оригиналното видео към „Despacito” 

беше качено в You Тube през януари 

2017 г. Впоследствие клипът стана 

първият в историята на платформа-

та, отбелязал 3 милиарда, 4 милиар-

да и 5 милиарда гледания.

„Despacito” намери място и в 

Книгата на рекордите на Гинес през 

2018 г., когато Луис Фонси беше 

почетен със седем титли за хитовата 

си песен. 

Хитът „Despacito“ 
постави нов рекорд

На пазара беше пуснато евтино яйце за 

пране, струващо само 10 долара, заменя-

що праховете в пералнята за срок от една 

година.

Новият продукт Ecoegg не е токсичен, не 

съдържа фосфати и е хипоалергенен. Яйцето е с 

отвори и е запълнено с бели минерални пелети, 

които се разтварят с времето, и с по-тъмни кера-

мични пелети, които са постоянни.

Новият перилен артикул се поставя в барабана 

на пералнята заедно с прането. Единственото за-

дължение на домакинята е да попълва запасите 

от бели пелети в яйцето, когато те се изпразнят 

наполовина. Това трябва да стане на 76-ия пери-

лен цикъл. 

Средностатистическото домакинство из-

вършва седмично три пранета, което прави 156 

цикъла годишно.

Яйце за пране – 
прах за цялата година
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С
ветовна премиера на ба-

лет по редактирана от Мик 

Джагър музика на „Ролинг 

стоунс” ще се състои в Ма-

риинския театър в Санкт Петербург 

в края на март. Постановката е на 

Мелани Хамрик от Американския 

балетен театър. Зрителите ще могат 

да видят представлението на ба-

лета „Порт руж” на 26 март. Поста-

новката включва известни песни 

на „Ролинг стоунс”, сред които „You 

Can’t Always Get What You Want”, 

„Paint It Black” и „She’s a Rainbow”.

След премиерата в Мариинския 

театър балетът ще бъде показан в 

центъра „Линкълн” в Ню Йорк. 

За половинвековната си кариера 

бандата „Ролинг стоунс” е издала 

около 50 студийни и концертни 

албума.

Д
жъд Лоу и приятелката му 

Филипа Коен стягат сватба. 

Двамата плануват да сключат 

брак през май. По-интерес-

ното е, че за кум е избран най-голе-

мият син на актьора – Рафърти.

46-годишната холивудска звезда и 

32-годишната блондинка са решили 

да подпишат на скромна романтич-

на церемония във Франция.

„Самата сватба ще бъде старомо-

ден банкет с много пиене и танци. 

Всичките му приятели ще дойдат – 

оттам, където е израснал в Лондон, 

и от началото на кариерата му“, 

коментира източник на изданието.

Това ще бъде втори брак за Джъд 

Лоу, който е с Филипа Коен от чети-

ри години.

„Тя е моя и на никого друг. Аз съм 

много щастлив. Нашата връзка е 

лична история и мисля, че именно 

заради дискретността нещата вър-

вят добре“, коментира по-рано той.

Джъд Лоу и приятелката 
му стягат сватба

И
ндиец изживя 

истински шок, 

опитвайки се за 

изтегли пари от 

банкомат. Опитът му бил 

осуетен от кобра, позицио-

нирала се върху устрой-

ството. 

Необичайната случка се 

е разиграла в град Баргарх. 

Видео, заснето от очеви-

дец, показва отровната 

змия, заела застрашителна 

поза върху банкомата, 

докато наоколо се тълпят 

хора, водени от желанието 

да зърнат нещо необикно-

вено. Очевидци разказват, 

че мъжът, който плани-

рал да изтегли пари от 

устройството, се отказал от 

намерението си и избягал.

Собственик на магазин 

позвънил на специализира-

ната линия Снейк Хел-

плайн. На мястото пристиг-

нал ловец на змии. Кобрата 

била заловена и ще бъде 

върната в естествената й 

среда.

Теглиш пари, а до банкомата... кобра

Балет по „Ролинг стоунс“
най-напред в МоскваАриана Гранде се завръща в Манчестър две 

години след бомбения атентат в града, при 

който 22-ма души загинаха по време на 

неин концерт.

Певицата ще бъде водещата звезда по времена 

на фестивала „Манчестър прайд лайв”, който ще 

се проведе на 25 август тази година. Събитието 

ще е в зала „Манчестър арена”, където беше и 

атентатът.

Певицата беше обявена за почетен жител 

на Манчестър за дейността си след бомбения 

атентат. Тя се върна в града две седмици след 

инцидента, за да участва в мемориален концерт, 

след като помогна за организирането му.

В края му имаше 5 минути и 22 секунди мълча-

ние, за да отбележи датата на атаката на 22 май.

Собствениците на кучета знаят, че ключът 

към щастието на питомците им е редов-

ното галене. В забързаното всекидневие 

обаче стопаните често не намират време за из-

пълнението на това мило занимание. Предпри-

емчив дърводелец от Мичиган, САЩ, е намерил 

разрешение на проблема – дървено приспосо-

бление от типа „Направи си сам”, чиято едничка 

задача е да гали самотни кучета. 

Автоматичната машина, създадена от Мат 

Томпсън, е по-подходяща за галене на по-едри 

кучета. Вероятно в бъдеще създателят му ще 

помисли и за представителите на по-дребните 

породи, защото нито едно куче, независимо от 

размера, не трябва да бъде лишавано от ласки.

2 г. след атаката: Ариана Гранде 
пак ще пее в Манчестър 

Дървена машина гали 
кучето вместо стопанина
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13
-годишното куче Дюк, 

което от 2014 година 

непрекъснато беше 

избирано за кмет на 

градчето Корморант в щата Минесо-

та, се спомина само няколко месеца 

след пенсионирането си.

Домашният любимец на общ-

ността беше от породата пиреней-

ско планинско куче. Кандидатурата 

му се поставяше на годишния 

фестивал „Корморант дейз”, като 

заедно с гласуването трябваше да 

бъде дарен и по един долар. Дюк 

от 2014 година излизаше неизме-

нен победител. В неговите задъл-

жения влизаше да представлява 

градчето, да води парадите и да се 

появява на билбордове. Четирино-

гото излезе в пенсия през миналата 

година поради влошено здраве. 

Кучето почина на 21 февруари и в 

кметството ще бъде организирано 

възпоменателно тържество през 

март или април.

Кучето кмет Дюк почина, 
след като се пенсионира

Х
оливудската 

актриса Памела 

Андерсън, член на 

Международния 

фонд за защита на жи-

вотните, написа открито 

писмо до президента на 

Русия Владимир Путин 

за освобождаването на 

косатките и белугите от 

„затвора за китове”.

Морските бозайници 

се държат в плен край 

бреговете на Находка в 

Приморския край. Там 

се намират 11 нелегално 

уловени косатки, пред-

назначени за продажба в 

Китай, и около 90 белуги. 

По-късно на три белуги 

и на една косатка бяха 

изгубени следите. Във 

връзка с нелегалното 

задържане на животните 

руските власти възбудиха 

следствено дело за неза-

конен улов. 

На 22 февруари прези-

дентът Путин поръча на 

компетентните власти и 

организации до 1 март да 

решат съдбата на морски-

те животни.

„Пиша Ви по повод 11-

те косатки и 87-те белуги... 

за да се намесите и тези 

животни да бъдат отново 

пуснати на свобода”, пише 

Андерсън до руския дър-

жавник.

Памела Андерсън писа на 
Путин заради 11 косатки

С
узанита се 

забърка в по-

редния скандал 

– преби моми-

че. Инцидентът е станал 

през миналата седмица в 

дискотека.

Според оскъдната 

информация в социалните 

мрежи дъщерята на Орхан 

Мурад е ранила момиче-

то, което в момента е в 

болница.

В профила си в Instagram 

Сузанита обяснява, че са я 

провокирали и засегнали 

болезнена за нея тема.

В социалните мрежи бе 

споделена и кореспон-

денция между певицата 

и неин последовател, от 

която става ясно, че тя си 

признава за побоя.

Междувременно най-

новите снимки на Сузанита 

разбуниха духовете в 

интернет пространството. 

Тя пусна няколко кадъра, 

на които е гола и се къпе 

във вана, пълна с пяна.

„Н
ай-лошата болка е да бъдеш наранен 

от човек, на когото си обяснил болка-

та си.“ Това написа Клои Кардашян в 

Instagram, с което наруши мълчание-

то си по повод изневярата на приятеля й Тристан 

Томсън.

Риалити звездата качи няколко различни цита-

та за чувствата, както и снимка на плачеща жена.

„Някой трябва да чуе това. Изневярата е твоята 

благословия“, гласи друга мисъл, споделена от 

Клои.

Преди няколко дни Клои Кардашян се раздели 

с Тристан Томсън след като разбра, че той й е 

изневерил с най-добрата приятелка на нейната 

доведена сестра – Кайли Дженър.

Предполага се, че баскетболистът е бил на 

парти с Джордън Уудс малко след като изненада 

приятелката си за Свети Валентин.

Клои Кардашян проговори 
за изневярата на Тристан

Сузанита пребила 
момиче в дискотека

Британската актриса Кийра Найтли спира 

да се снима в голи сцени, тъй като вече е 

улегнала 33-годишна майка.

Найтли има дъщеря Еди от съпруга си Джеймс 

Райтън. На по-млади години тя нямала нищо про-

тив да се появява на снимки по евино облекло, 

когато ролята й го изисквала. Но сега при по-еро-

тични кадри тя ще настоява да бъде заменяна от 

дубльорка пред камерата.

„Чувствам се комфортно в своето тяло, дове-

рява Найтли. Но сега, когато имам дъщеря, няма 

нужда да го показвам колкото преди.” Актрисата 

заяви, че когато се намери нейна дубльорка за 

голите сцени, тя ще трябва лично да я одобри.

Актрисата Кийра Найтли 
отказва голите сцени



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

Тя е място на няколко рекорда, като например минус 98,6ºC
5 любопитни фактa

Чудото 
Антарктида: 

станции, които понастоящем се ползват 

от близо 30 държави. 

Антарктида е 
техният дом

Едно миниатюрно същество с мак-

симална дължина от 7 милиметра се 

оказва най-едрото изцяло сухоземно 

животно, обитаващо Антарктида по 

всяко време на годината. Името му е 

Belgica Antarctica. Развитието от ларвата 

до порасналото животно продължава 

цели две години. През по-голямата част 

от времето ларвите са замръзнали в 

леда.

Ето ме и мен
Както знаем, на Антарктида няма 

бели мечки. Те живеят на Северния 

полюс – в Арктика. Затова пък на 

Антарктида има пингвини. Само четири 

от общо 17-те вида пингвини обитават 

най-южната точка на Земята. Импера-

торският пингвин например е у дома 

именно на Антарктида.

ХАНА ФУКС

Т
я е по-голяма от Европа, там 

е най-студено и никога не 

вали. Тези и още любопитни 

факти правят Антрактида 

едно от най-интересните 

места на Земята. 

Ето някои от тях:

99 процента лед
Това е най-голямата пустиня в света: 

Антарктида има площ от около 14 000 

000 квадратни километра, което по 

големина я подрежда преди Европа. 99 

процента от площта й е покрита с лед 

дори през антарктическото лято, което 

продължава от декември до февруари. 

На някои места дебелината на леда 

достига 5000 метра.

Континент 
на крайностите

И още рекорди от най-южната точка 

на Земята: Антарктида е най-студеният 

континент. Именно там е измерена 

най-ниската температура – минус 98,6 

градуса. А тъй като там никога не падат 

валежи, Антарктида е и най-сухият и 

най-ветровит континент. Скоростта на 

вятъра нерядко надхвърля 250 киломе-

тра в час.

Колко хора обитават 
Антарктида?

Смята се, че по всяко време на годи-

ната Антарктида е обитавана от поне 

1000 души. Всички те са представители 

на международните изследователски 

екипи. През лятото на Антарктида 

живеят около 4000 изследователи. 

През зимата – не повече от 1000. Те са 

подслонени в 80-те изследователски 






