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ОТ РЕДАКТОРА

Сигурно много щях да се чудя преди 3 
години за какво му е на Доналд Тръмп да 
става президент, ако въобще вярвах, че той 
има това желание искрено. Но както стана 
ясно от показанията на бившия му адвокат 
и фиксър Майкъл Коен, Тръмп не е искал и 
не е вярвал, че ще стигне до Белия дом, а 
виждал кандидатурата си като великолепен 
пиар. Дали обаче към днешна дата това му се 
струва такава добра идея – не е ясно.

Към този момент знаем за поне 17 раз-
следвания срещу Тръмп, в които са оплетени 
неговите бизнеси, кампания и членове на 
семейството. А в понеделник с новото си 
мнозинство в Камарата на представителите 
демократите обявиха ново широкообхват-
но разследване срещу президента Доналд 
Тръмп, неговата администрация, предиз-
борния му екип и фирми. Правната комисия, 
която би оглавила и евентуален импийч-
мънт, изпрати молби за документи до 81 
души, свързани с държавния глава и негови 
сътрудници.

Председателят на комисията Джералд 
Надлър заяви, че комисията ще разследва 
възможна злоупотреба с власт, корупция и 
възпрепятстване на правосъдието и уточни, 
че в повечето случаи молбите за документи 
трябва да получат отговори до 18 март.

Сред ведомствата и хората, от които 
комисията иска да получи документи, са 
Министерството на правосъдието, синът на 
президента Доналд Тръмп-младши и финан-
совият директор на организацията „Тръмп“ 
Алън Вайселберг.

Според Надлър е очевидно, че Тръмп е 
възпрепятствал правосъдието, но е прекале-
но рано да се говори за импийчмънт.

Американският президент определи ново-
то разследване срещу него като фалшиво, но 
обеща да сътрудничи.

Междувременно три комисии в Конгреса 
поискаха от Белия дом да им предостави 
подробности от срещите и разговорите 
между Тръмп и руския му колега Владимир 
Путин.

Тръмп предизвика полемика, след като 

на среща с Путин през юли миналата година 
изглежда го защити на фона на обвиненията 
срещу Русия, че се е намесила в президент-
ските избори в САЩ през 2016 г.

През януари в. “Вашингтон пост” писа, че 
няма никакви подробни записи на разгово-
рите между американския и руския прези-
дент на пет различни места през последните 
две години.

Конгресмените искат информация за фор-
малните и неформалните разговори между 
двамата президенти – лично и по телефона, 
както и да разпитат преводача, присъствал 
на срещата им на четири очи в Хелзинки 
през миналото лято.

Съвсем скоро очакваме и резултатите от 
разследването на специалния прокурор 
Робърт Мълър. И въпреки че то като мисия 
е предимно контраразузнавателно, от него 
вече има десетки обвинени и много с присъ-
ди – все от близкото обкръжение на Тръмп. 
Някои от тях, за да намалят присъдите си, 
издадоха мръсните тайни на президента, но 
може би най-опасни за него ще се окажат 
разкритията на Майкъл Коен. За тях конгрес-
мените казват, че са пътна карта за това как и 
за какво да бъде разследван Доналд Тръмп. 
Коен спомена имена, документи, ситуации, 
които сега ще могат да бъдат разследвани не 
само от прокуратурата в Ню Йорк и от екипа 
на Мълър, но и от комисиите в Конгреса. И 
макар да не е ясно дали това ще приключи с 
импийчмънт, Тръмп не може да не си мисли 
– „за какво ми беше всичко това”. Човекът 
се отказа от личната си свобода, а сега тези 
разследвания заплашват него и близките му 
не просто с публично унижение, а вероятно 
и с по-сурови наказания. 

Едно е сигурно – 2019-а ще е годината на 
разследванията. Изглежда, предсказанията, 
които Тръмп правеше за Клинтън по време 
на кампанията, че тя ще бъде разследвана 
като президент, се сбъдват, но по негов 
адрес. 

Успешна седмица,

Ясен 

Разследвания до откат
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Един от най-издирваните 
наркотрафиканти е бил 
задържан в България в 
средата на февруари. За 
това се разбра от съоб-
щение на испанската 

полиция, която информира, че мъжът 
е заловен, докато се опитвал да избяга 
във Венецуела. 

Той е испанец с инициали J. S. A. 
Според испанските служби играел 
много важна роля в “опасна престъпна 
организация, която вкарвала в Испания 
и в останалата част на Европа големи 
количества кокаин от Южна Америка. 
Занимавал се и с пране на пари. Топ 

наркотрафикантът бил издирван от 
2013 г. от испанските съдебни власти и 
бил 

един от десетте най-
търсени

хора от Гражданската гвардия.
В началото на февруари агенти, спе-

циализирани в издирването на бегълци 
в Испания научили, че той е във Варна. 
Те предупредили, че вероятно е въо-
ръжен и предположили, че може да е 
променил значително външния си вид, 
като е напълнял с повече от 50 килогра-
ма. След като получили потвърждение 
за самоличността на заподозрения, се 

пристъпило към 
ареста му. 

В момента на 
ареста заподо-
зреният нарко-
трафикант имал 
фалшиви испан-
ски документи за 
самоличност и 
смятал да отпъту-
ва към Венецуела 
през следващите 
дни.

По информа-
ция на някои 
медии името му 
е Хорхе Арбиза 
и е на 44 години. 
Той е бил иден-
тифициран по 
отпечатъците от 
пръсти.

Според ин-
формация на в. 
„Труд“ наркотра-
фикантът е живял 
близо година в 
България.

Испанецът 
влязъл на терито-
рията на страната 

с автомобил през ГКПП Видин-Дунав 
мост на 28 април 2018 г., става ясно 
от делото му за екстрадиране. Още в 
края на 2017 година мъжът е обявен за 
международно издирване.

В Мадрид срещу него се водят ня-
колко наказателни производства.

Заловеният има 

“сериозен ранг” в 
наркотрафика

– обяви ден по-късно министърът на 
вътрешните работи Младен Маринов. 
Той обясни, че се очаква испанецът 
да бъде екстрадиран в Испания на 13 
март. 

Сигналът е получен на 12 февруари 
през европейската мрежа за активно 
издирване на бегълци. “Незабавно е 
направена организация от колегите 
във Варна. Реално задържането е 
станало на 17 февруари, като на 26-и 
е изправен пред Окръжен съд–Варна, 
който е разрешил предаването му 
на испанските власти. Надяваме се 
това да се осъществи на 13 март”, каза 
министърът.

“Ползваме се с доверие пред всички 
партньори и оправдаваме това дове-
рие с тези незабавни действия. При 
всеки един такъв сигнал се действа 
незабавно”, добави той.

България задържа един от най-България задържа един от най-
издирваните наркотрафикантииздирваните наркотрафиканти

Испанецът се подвизавал почти 
година там, щял да пътува за 
Венецуела

Задържаният Хорхе Арбиза

През 2014 г. бяха публикувани снимките на 10-те най-издирвани престъпници в Испания
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Български младежи, паза-
рували онлайн с чужди 
банкови карти от САЩ и 
Канада, ще бъдат съдени 
от окръжния съд в До-
брич. Това са 21-годишен 

софиянец и добричлия на 23 години.
Момчетата купували по интернет 

преносими компютри, часовници, 
смартфон, периферно устройство за 
компютър, плащайки с картите на кли-
енти на банки зад Океана, става ясно от 
съобщение на съда. 

Младежът от София направил две по-
ръчки общо за 3356,28 лв., а момчето от 
Добрич платило пет пъти общо 2455,58 
лв. през септември и октомври 2013 г. 
Преди това двамата 

се запознали по интернет
Добричлията споделил, че има дос-

тъп до сайт за кредитни карти на хора 
от други държави и благодарение на 

това пазарува онлайн за чужда смет-
ка. Събеседникът му решил и той да 
пробва. 

Бащата на младежа от Добрич забеля-
зал, че в дома му пристигат пратки със 
скъпи стоки, за които синът му нямал 
пари, тъй като бил ученик. В разговор 
със сина си той изяснил ситуацията, 
но вместо да го спре, му предоставил 
банковата си сметка, на която да бъдат 
превеждани парите при отказ от покуп-
ката. Така по сметката на бащата били 
преведени 943 лв. от отказани стоки, 
които преди това били платени с чужди 
банкови карти. Затова родителят също 
ще се изправи пред съда.

Престъпната дейност се разплела, 
след като 

от онлайн магазина 
сигнализирали

че стоките се плащат от сметки на чуж-
денци, а пратките пристигат на адреси в 

Добрич и София.
Делото е образувано по обвинителен 

акт на Софийската градска прокура-
тура, но се гледа в Добрич, тъй като 
обвиненията срещу бащата и сина от 

Добрич са повече и по-тежки, уточняват 
от съда. 

Двамата обаче ще бъдат съдени 
задочно, тъй са напуснали страната и не 
е ясно къде се намират.

Съдят българи, пазарували с Съдят българи, пазарували с 
чужди карти от САЩ и Канадачужди карти от САЩ и Канада
Младежите купували онлайн 
лаптопи, часовници и 
телефони
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Депутати и партии от управля-
ващата коалиция излязоха 
с остри изявления срещу 
президента Румен Радев, 

вземайки повод от различни събития.
Шефът на народните представители 

от ГЕРБ Цветан Цветанов сравни дър-
жавния глава с Мадуро. Той обясни, че 
чувал мнения, че Радев е българският 
Мадуро и допълни, че не иска той да 
води страната към режима на Венецу-
ела. 

„Ние трябва да се числим към 
развитите демократични общества, 
каквито несъмнено са ЕС и САЩ”, каза 
Цветанов. Според него президентът 
искал да отклони страната от нейния 
евроатлантически път, като за целта 
подкрепя посланията на БСП за насоч-
ване на България на Изток и използва 

антиевропейска 
риторика

Коментарите на Цветанов дойдоха 
малко след като президентът Радев 
видя в документ на НАТО заплаха за 
енергийната сигурност на България. В 
кулоарите на форум на пакта с участи-
ето на натовски държави от Източна 
Европа българският държавен глава 
настоя проблемните текстове да бъдат 

извадени от крайната декларация.
Цветанов коментира, че изявле-

нията на президента били неясни и 
никой не е разбрал какво иска да каже 
той. „Благодаря на всички останали 
участници в срещата, които не са поз-
волили на президента Радев да изкаже 
своята позиция относно притеснения-
та на всички членки на НАТО от нару-
шаването на международното право с 
анексирането на Крим и напрежение-
то в Черноморския регион”, каза още 
зам.-шефът на ГЕРБ.

Междувременно Радев си навлече 
и гнева на Валери Симеонов заради 
това, че е говорил на английски език 
с генералния секретар на НАТО Йенс  
Столтенберг, който бе на посещение 
в София преди дни. От партията на 
бившия вицепремиер настояха проку-
ратурата да се произнесе дали 

президентът е нарушил 
законите

на страната с това, че е разговарял на 
чужд език в сградата на българското 
президентство.

„НФСБ настоява президентът Радев 
да се извини на българския народ за 
повторното недостойно и унизяващо 
нацията поведение, поругало както 

свещения български език, така и 
националното достойнство на всеки 
българин”, се казва в позиция та НФСБ.

„На 1 март 2019 г. в президентството 
на Република България президентът 
Радев разговаря с генералния секре-
тар на НАТО г-н Йенс Столтенберг не 
на официалния български език, а на 
чужд език – английски. Унизително, 
цинично и арогантно! Като че ли бъл-

гарското президентство е столова в 
централата на НАТО!”, се възмути в нея 
ръководството на НФСБ. Според тях 
с поведението си президентът Радев 
нарушава не само чл. 3, но и чл. 36, ал. 
1 от Конституцията, който прокламира, 
че „ползването на българския език е 
право и задължение на българските 
граждани”, но и „унижи не само свеще-
ния език на Вазов, Ботев и Хайтов „език 
свещен на нашите деди”, но и целия 
български народ, който по Конститу-
цията е призван да представлява”.

„Между другото, г-н Радев, на какъв 
език, бихте посрещнали президента 
на република Турция Реджеп Тайип 
Ердоган?”, питат от НФСБ.

Депутати vs президентът – един Мадуро
с унизяващ английски

Изтребители винаги 
ще дойдат, важно е да 
дойде газът и да работят 
електроцентралите. Това 
обяви руският премиер 

Дмитрий Медведев от София. Така той 
отвърна на думите на българския пре-
миер Бойко Борисов, че Черно море е 
прекрасно и е тясно за военни дейст-

вия. Борисов призова Русия и НАТО да 
седнат на масата на преговорите и да 
намерят общ език.

Медведев е в България на двудневна 
визита, за да обсъди с българските вла-
сти енергийни въпроси. Сред тях бяха 
„Турски поток“, газовия хъб „Балкан”, 
АЕЦ „Белене” и туризмът.

„През последните години някои 

числа в икономическото 
сътрудничество станаха 
по-добри, но за съжале-
ние 

други се 
влошиха

Имаме големи съв-
местни проекти в сфера-
та на енергетиката и газа, 
атомното сътрудничест-
во”, каза Медведев след 
срещата си с Борисов.

„Доста теми се на-
трупаха в едни трудни 

времена”, каза й Борисов.
Медведев обясни, че енергийното 

сътрудничество е флагманът в отноше-
нията между София и Москва. 

„Там имахме проблеми – по „Турски 
поток”, но трябва да отчитаме опита, 
който получихме през последните 
години, имам предвид ситуацията с 
„Южен поток”. По-нататък ще мо-
жем да говорим, след като ни бъде 
дадена гаранция. Когато Европейската 
комисия ни даде надеждна гаран-
ция за този проект, тогава няма да 
има никакви прегради”, каза руският 
премиер.

Медведев от София: Изтребители Медведев от София: Изтребители 
ще идват, важно е газът да дойдеще идват, важно е газът да дойде

Руският премиер поиска ЕС да каже за „Турски поток“ през България
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Най-малко 23 жертви, сред които 3 
деца, след опустошително торнадо 
в Алабама

Най-малко 23-ма души 
са мъртви, след като 
серия от торнадо 
премина през щата 
Алабама в неделя и 
остави разруха след 

себе си. „Това е катастрофално”, каза 
шерифът на Лий Каунти в щата Джей 
Джоунс. Най-малко 3 деца на възраст 
от 6 до 10 години са сред загиналите, а 
властите казват, че не е изключено да 
намерят още тела под отломките. 

Загиналите са живели в радиус 
приблизително 3 км от град Бюригард 
с население от около 9 хиляди жители. 
Много от гражданите са успели да се 
спасят, а местните власти наричат това 
„чудо”, защото

торнадото връхлетяло без 
предупреждение

Много от хората в района имали 
мобилни домове, каравани и къщи на 
колела, които сега са напълно разруше-
ни. „От тях няма нищо останало, само 
няколко бетонни плочи, върху които са 
стоели”, казва шериф Джоунс. 

Търсенето на оцелели продължава, 
въпреки че беше временно преуста-
новено през нощта срещу понеделник. 
Първоначалните експертизи показват, 
че т.нар. туистър на торнадото е от 
категория EF-4 със сила на ветровете от 
275 км/ч. 

„Това е ужасно бедствие”, казва Дъ-
глъс Грифин, който живее в Бюригард.

Сякаш избухна бомба

Неговият дом е напълно унищожен, 
а Грифин казва, че нямаше да е сред 
живите, ако си е бил у дома по времето, 
в което е преминало торнадото. „Бла-
гословен съм, че съм жив”, добавя той 
през сълзи. 

Най-малко 12 туистъра преминаха 
през Алабама, а други 16 през съседна 
Джорджия по информация на Нацио-
налната метеорологична служба. Някой 
от жителите на засегнатия  най-тежко 
град Бюригард споделиха видео от 
злощастното бедствие, преобърнало 
живота им из основи. 

Фотографът Скот Филмър, който 
също е жител на града, публикува 
снимка, в която огромно парче метал е 
обвило дърво. Силата, с която вятъ-
рът е повдигнал предмети и солидни 
конструкции, е била огромна. „Режем 

дървета, докато не се стъмни, за да 
построим някакъв подслон за хората, 
останали без дом”, казва Филмър. Той 
разказва, че сега градът му прилича на

град на призраци, от 
който всеки е побягнал

„Отломки има навсякъде”, написаха 
хора от региона в социалните мрежи. 
„Части от къщи, матраци, дървета, 
накъдето и да погледна”, пишат Кевин и 
Беки Бойд. Те били в каравана, която се 
обърнала от силата на торнадото. Два-
мата оцеляват по чудо. „Това е най-ло-
шото, което може да ти се случи”, казва 
Беки Бойд. – Ужасяващо е. Загубихме 
всичко. В един ден имаш всичко и в 
следващия просто го няма.” 

Президентът Доналд Тръмп определи 

торнадото като „брутално” и поднесе 
съболезнования на семействата на 
жертвите. „Ние страдаме заедно с Лий 
Каунти”, каза президентът и добави, че 
правителството ще помогне на хората 
да възстановят живота си след тази 
трагедия. „Наредил съм на Федерал-
ната агенция за бедствията (FEMA) да 
предостави помощ на Алабама”, каза 
Тръмп. 

По данни на българското посолство в 
САЩ сред засегнатите няма български 
граждани. Правителството на България 
изпрати съболезнователна телеграма 
до администрацията на Тръмп. 

Според Националната метеорологич-
на служба това е най-големият брой на 
жертви от торнадо в САЩ от 2013 годи-
на насам, когато торнадо от категория 
EF-5 уби 24 души в Оклахома. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Мъж помага на оцелелите да съберат отломките от това, което до скоро е било 
техен дом. Най-малко 14 туистъра преминаха през Алабама, най-лошо засегнат е 
град Бюригард

 “Благословени сме, че оцеляхме” – казват оцелели от чудовищното торнадо със 
сила на вятъра 275 км/ч

Това е най-големият брой 
жертви от торнадо в САЩ 
от 2013 година насам



5-7 март 2019 9



BG ТЕЛЕГРАФ
България отпразнува 141 години 
от Освобождението
България отпразнува 141 години от 

своето Освобождение на 3 март 1878 
г., когато е подписан Санстефанският 

мирен договор. Хиляди българи се стекоха на 
паметния връх Шипка, за да почетат само-
жертвата на загиналите опълченци. 

Пред Паметника на Незнайния воин в София 
тържествено бе издигнато националното 
знаме, артилерийски залп и заря съпроводиха 
химна и официалните чествания на национал-
ния празник.

Борисов със съболезнования към 
Тръмп заради Алабама

Българският премиер Бойко Борисов 
изпрати съболезнователна телеграма 
до американския президент Доналд 

Тръмп по повод бедствието в щата Алабама, 
отнело живота на десетки жители.

„С огромно прискърбие научих тъжната 
новина за опустошителната буря, връхлетяла 
щата Алабама, която нанесе огромни мате-
риални щети и причини смъртта на десетки 
жители“, пише Борисов до Тръмп.

Българите сред най-
нетолерантните
България е сред най-нетолерантните 

страни от ЕС и колкото по-бедна е една 
държава, толкова повече гражданите 

й не търпят близо до себе си хора, различни 
по етнос или религия. Това показва проучване 
на Университета на Невада, събрало данни от 
допитвания, обхванали общо 450 хил. души в 
100 страни.

По-надолу в класацията на европейските държави са само Литва, Естония, Ру-
мъния и Чехия. Най-толерантни сред държавите от ЕС са Швеция, Испания, Фран-
ция и Дания, а на първо място от стоте страни, за които има данни, е Аржентина.

Проверяват нови сигнали за 
строежи край морето

Започва проверка по нови сигнали за из-
вършвани строителни дейности в местност-
та Алепу. Тя ще трябва да установи дали се 

извършва само брегоукрепване, или не е спряно 
строителството на курортен комплекс. 

За Алепу има предварително съгласие на МРРБ 
за извършване на геозащитни мерки и укрепителни 
дейности на регистрирано през 2009 г. активно 
свлачище.

Главният архитект на община Созопол пък е издал разрешение за строеж на 
„Курортен комплекс Алепу вилидж“, който бе спрян в началото на февруари.

Щурмуваха църква заради нежелан 
свещеник
Над 50 души нахлуха в църквата 

в Петрич по време на богослу-
жение и започнаха да дърпат и 

да блъскат свещениците, като крещят: 
„Недостоен!” и „Мафия!” 

Скандалът е заради назначението на 
нов архиерейски наместник. Това е най-
високата длъжност в Българската право-
славна църква, която може да достигне 
свещеник от „бялото братство”. Преди 
дни отец Петър е назначен от Неврокопския митрополит Серафим на мястото на 
75-годишния свещеник Ангел Кочев.
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ и Южна Корея съкращават 
военните си учения
САЩ и Южна Корея взеха решение да пре-

кратят съвместните си командно-щабни 
учения „Кий ризолв” и полевите маневри 

„Фоул ийгъл”. Целта е да се ускори процесът по 
денуклеаризация на Корейския полуостров. Това 
съобщи южнокорейското министерство на отбра-
ната. Решението е взето в телефонен разговор 
между южнокорейския министър на отбраната 
Джон Кьон-ду и и. д. министър на отбраната на САЩ Патрик Шанахан.

По-късно президентът Тръмп обяви, че причината е да се спестят на САЩ стоти-
ци милиони долари.

Йотова поздрави българите в 
Лос Анджелис за 3 март

Вицепрезидентът на България Илияна 
Йотова поздрави българите в Лос Ан-
джелис по случай 3 март. Тя присъства 

на тържественото отбелязване на Националния 
празник на страната в българското училище „Св. 
св. Кирил и Методий”. 

„Денят на Освобождението обединява бълга-
рите от цял свят. Днес всички, независимо в коя 

част на света се намираме, сме си подали ръце едни към други”, се обърна Йотова 
към сънародниците ни.  Тя подари на училището икона на светите братя Кирил и 
Методий и откри плоча за спасяването на българските евреи.

Сандърс откри кандидат-
президентската си кампания 
Бърни Сандърс даде днес начало на кампани-

ята си за президентските избори през 2020 г. 
с първи предизборен митинг пред няколко 

хиляди души в родния му Бруклин.
Той е доайен в момент, когато президентът Доналд 

Тръмп определя като „социалистически кошмар” 
предложенията на кандидатите от Демократическа-
та партия, сред които Сандърс е доайен, сенаторът от Върмонт обеща да промени 
Америка, да вземе на мушка милиардерите, Уолстрийт и големите корпорации.

САЩ и Китай са близо до 
търговска сделка

Споразумението за разрешаването на 
търговския спор между Китай и САЩ 
може да бъде подписано на 27 март 

във Флорида. Преговорите са в заключителен 
стадий.

В рамките на договора Китай може да понижи 
митата за внос от САЩ, включително на земе-
делски продукти, автомобили и продукти на 
химическата промишленост. В отговор Вашинг-

тон постепенно ще отмени наказателните мита, наложени на китайския внос. Част 
от предстоящия договор може да бъде и покупката на американски втечнен газ 
на стойност 18 млрд. долара от Пекин.

Вашингтон с нови санкции срещу 
Мадуро
САЩ наложиха финансови санкции 

на шестима венецуелци от силите 
за сигурност и визови ограниче-

ния на десетки членове на вътрешния 
кръг на президента Николас Мадуро.

Санкциите бяха обявени от Минис-
терството на финансите, а Държавният 
департамент съобщи, че са отменени 
визите на 49 лица. 

„Съратниците на Мадуро, които потъпк-
ват човешките права, ограбват венецуелския народ или подкопават демокрация-
та на Венецуела, не са добре дошли в САЩ”, заяви Държавният департамент.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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Рекордно ниските за март 
температури и пронизва-
щият вятър в неделя не 
успяха да сломят духа на 
българите в Чикаго, които 
по традиция издигнаха 

родния трибагреник на централния 
Дейли плаза. През тази година датата, 
на която вдигнахме флага, съвпадна с 
истинския ни Национален празник 3 
март, което допринесе за празничното 

настроение. 
Под звуците на българския химн 

трикольорът се изправи гордо редом 
до американския флаг, за да напомни на 
всички преминаващи, че това е  градът 
с най-голямата българска общност в 
Северна Америка. 

Минувачите се загледаха и по кукери-
те, които озвучиха Дейли плаза с чано-
вете си, закачени за колани и вратове. 
За първа година на празненството по 

отбелязване на Националния празник 
в Чикаго група мъже се облякоха с ав-
тентични кукерски костюми, донесени 
от България. „Събрахме се хора, които 
искаме да поддържаме българските 
традиции”, казва един от кукерите – 
Емил, който носи и най-тежката маска, 
направена от дърво.

Идеята да се донесат кукерски костю-
ми идва след побратимяването на Елк 
Гроув вилидж в Илинойс с град Перник 
в България. „През тази година си бях в 
България за фестивала в Перник – има-
ше 450 групи и това, което е уникалното 
там, е, че на всяка група маските са 
различни”, казва Емил, който е прене-
съл маските тук от Родината. „Ние се 
гордеем с фестивала в Перник, който 
е много голям”, казва Емил. „Пернишки 
майстори са ги изработили.” Всичките 
10 костюма са дарение за българите 
в Чикаго, а сред тях има и костюм от 
Ямбол. За другия месец е планирана и 
изложба на кукерски маски в Елк Гроув 
вилидж. 

А около кукерите в неделя по 
традиция се завихри дълго дунавско 
хоро. „Това е всеобщо българско хоро. 
Няма българин, който да не знае как се 
танцува – то носи много радост, носи 
нещо ново със звученето си”, казва 
Ирина Гочева, творчески ръководител 
на ансамбъл „Хоро” в Чикаго. Нейните 
танцьори изпълниха програма от близо 
половин час на сцената с усмивки на 
лицата въпреки силния студен вятър. 

Преди момичетата от танцов ансам-
бъл „Хоро” да излязат на сцената, малки-
ят Майки изрицитира „Аз съм българче” 
и накара българите да се усмихнат 
гордо и в минусовите температури.  

„Минус 15 градуса е и въпреки това 
има стотици българи тук с нас”, каза 
генералният ни консул в Чикаго Иван 
Анчев пред BG VOICE. Той добави, че не-
зависимо от студа да бъдеш на площада 
в такъв ден не се усеща като негово 
задължение като дипломат, а като удо-
волствие да е сред сънародниците си в 
този празничен ден.

Българският дух е несломим 
и при минус 15оC

Дълго хоро, 
кукери и танци 
на Дейли плаза 
навръх 3 март

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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Със специална проклама-
ция кметът на предгра-
дието на Питсбърг Уест 
Хоумстед Джон Диндак 
обяви 3 март за Ден на 
България. 

Именно тук през 20-те години на 
миналия век се е зародила една от 
най-старите български общности в 
Америка. Още тогава нашите сънарод-
ници имали своя организация заедно с 
македонци, също дошли от тази страна 
на Океана да търсят по-добър живот. 
Отначало тази организация се казвала 
Българо-македонска благотворителна 
организация „Отец Паисий“. Неин осно-
вател бил македонският имигрант Лам-
бе Марков. В един момент тази сборна 
общност на българите и македонците 
дори се превърнала в най-многочис-

лената в цяла Америка и наброявала 
повече от 500 семейства.

По-късно културното средище било 
прекръстено на Българо-македонски 
национален образователен и културен 
център и съществува с това име до 
днес. Важна роля в него имаше Пенка 
Френч, която за съжаление не е вече 
между живите и за която ви разказахме 
в BG VOICE. Нейната загуба не попречи 

да се продължи с развиването на богата 
дейност.

Българо-македонският център винаги 
е бил една от най-важните организации 

в Уест Хоумстед и в него члену-
ват не само българи и маке-
донци, но и американци, които 
са впечатлени от традициите 
ни и искат да научат повече за 
тях. Така че българите са много 
уважавана общност в района и 
признанието от кмета идва зако-
номерно. В неговата проклама-
ция пише, че то се дава, защото 
„Българо-македонският нацио-
нален образователен и културен 
център съхранява, представя и 
популяризира богатата бъл-
гарска и македонска култура 
и наследство чрез танцови 
рецитали, фестивали, обширни 
музейни колекции, библиотека и 
образователни възможности за 
деца и възрастни. По този начин 
създава уникално средство 
за усвояване на  много други 
различни култури и членове на 
общността на  Уест Хоумстед.“ 
Освен това от кметската админи-

страция изказват уважение към нашия 
празник и отчитат, че „българският 
народ по света празнува с гордост, чест 
и благоговение“.

Кметът Диндак е връчил проклама-
цията на членове на центъра по време 
на тамошната тържествена церемония 
за Трети март, на която са взели участие 
членове на клуба, а също и ученици от 
училище „Отец Паисий“. Интересен факт 
е, че градоначалникът е бил член на 
центъра и се е запознал със съпругата 
си именно покрай събитията там. „Бях 
много горда и развълнувана по време 
на връчването на този документ“, каза 
Полина Христозова, член на борда на 
директорите на Българо-македонския 
център. „Разплаках се, докато вървеше 
химнът“, допълни тя.

От центъра планират честванията за 
Националния празник 3 март да бъдат 
по-мащабни в бъдеще.

Българската общност там е 
една от най-старите в Америка

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Момент от връчването на прокламациятаПрокламацията на кмета на Уест Хоумстед

Oбявиха 3 март за Ден наOбявиха 3 март за Ден на  
България в района на ПитсбъргБългария в района на Питсбърг

Изискан прием за 3 март

Генералното 
консулство 
на Република 
България в Чи-

каго отбеляза 141-вата 
годишнина от Осво-
бождението с офи-
циален прием в един 
от най-старите частни 
клубове във Ветрови-
тия град Union League 
Club. Сред официални-
те гости бяха предста-
вители на местната 
община, дипломати, 

бизнесмени и общественици, които са 
част от българската общност в Чикаго. 
На първия ред заедно със съпругата 
си стоеше и българският милионер 
Шефкет Чападжиев, който само преди 
месец дари 1 млн. лева на болница в 
Мадан. Водещи на церемонията бяха 
Диана Джейд и Соня Мембреньо от 
трио „Джърси гърлс”.  Специални гост-
изпълнители на приема бяха музи-
кантите Надежда Цанова и Петър Ма-
кедонски, които изпълниха концерт 
на пиано и тромпет. „За нас е чест, че 
бяхме поканени да свирим на праз-
ника сред българите в Чикаго”, казаха 
изпълнителите за BG VOICE. По време 
на приема гостите видяха и изложба 
на български монети, собственост на 
нумизмата Костадин Везьов. 
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В Чикаго децата от Малко 
българско училище 
показаха най-дългата 
мартеница на децата 
в чужбина. Тя е била 
направена в предишни 

години, като сега се показва за трета 
поредна година. Поне 200 метра нишка 
от бяло-червен конец бе опасана в 
коридорите, образуващи буквата „П“, на 
гимназията в предградието Елк гроув 
вилидж, където малчуганите имат заня-
тия през уикенда. 

Над 400 деца
трябваше да държат гигантската марте-

ница. Константин Маринов от ансамбъл 
„Верея“ повдигаше настроението на 
учениците и учителите със своя тъпан. 
Акомпанираше му легендарният акор-
деонист Иван Милев. „Не сме виждали 
толкова голяма мартеница досега“, каза-
ха развълнувани някои от най-малките 
участници в събитието.

Накрая всички изтанцуваха кръшно 
хоро с гигантската мартеница в ръка. 
Най-дълга мартеница направиха и във 
филиала „Чуднотека“. Там също по-
срещнаха Баба Марта, която им пожела 
здраве и веселие през цялата година. 
През миналата седмица пък децата от 
школото украсиха с мартеници малки 
клонки от дръвчета, декорация, която 
те занесоха вкъщи.

800 мартеници в Атланта
Сръчни в изработката на мартени-

ци се оказаха и сънародниците ни от 
Атланта. Те изплетоха поне 800 марте-
ници на организираната от ансамбъл 
„Роса“ работилница. Такова събитие там 
правят за втори път, като тази година то 
се е състояло още на 17 февруари в за-
лата, където тренират танцьорите. През 
миналата седмица пък представители 

на ансамбъла се включиха в плетене на 
мартеници съвместно с една от румън-
ските църкви.

Всеки сам използва своето въобра-
жение за вида на мартеничката. Децата 
пък можеха да черпят идеи от някои от 
предварително създадените модели. 
„Обикновено хората правеха гривни 
за ръка или Пежо и Пенда“, каза Дими 
Кушлева, която е член на формация 
„Роса“. 

Някои от материалите за направата 
им били купени от Америка, но много 
от орнаментите като тези с малък три-
багреник или сърчица са 

донесени от Родината
заедно с част от готовата омотана преж-
да. „Който от групата си ходи до Бълга-

рия, има задача да носи такива матери-
али, но и оттук българите ни подариха и 
прежда, и други декоративни елементи.  
Благодарни сме на всички, които не са 
от нашия състав, но ни помогнаха за 
организацията“, каза още Дими.

Част от изработените мартенички са 
били пратени в българския храните-
лен магазин в Атланта, българското 
училище „Св. Константин-Кирил 
Философ”, както и до други бизнеси 
където има наши сънародници или се 
притежават от такива. Всички деца от 
българското училище получиха марте-
нички от Баба Марта на тържеството 
за празника в събота. Отделно на 3 
март на благотворителния концерт 
на ансамбъл „Роса“ всички гости бяха 
закичени с бяло и червено за здраве 
и късмет.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Най-дълга  мартеницамартеница  в 
Чикаго и сръчни плетачи в 
Атланта

Работилницата за мартеници в Атланта 

Най-дългата мартеница на децата в чужбина

Поне 200 м нишка от бяло-
червен конец бе усукана в 
Малко българско училище
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Първа мартеница в Чикаго
Ветровитият град в Америка, където 

живеят най-много българи, се сдоби с 
първото дърво, украсено с мартеница. 
То се намира точно в 
сърцето на Чикаго, на 
Мичиган авеню в пре-
сечката с ул. „Харисън“, 
и ще остане там една 
седмица.

„Основни инициатори 
и двигатели на проекта 
са Петранка Стамато-
ва, вицепрезидент на 
Българо-американската 
асоциация в Чикаго, и 
Цветелина Бойновска, 
неин президент“, каза 
Златина Костова, отго-
ворник за връзките с 
обществеността на асо-
циацията. „Идеята беше 
на госпожа Стаматова. 
Тя я имаше поне от две 
години. Работихме мно-
го активно за осъщест-
вяването й. Трябваше 
да спечелим на наша 
страна първо консула 
ни в Чикаго господин 
Анчев, който, разбира 
се, веднага прегърна 
идеята. Оттам трябваше 
да се премине през 
всички трудни бюро-
кратични пътища, за да 
спечелим на наша стра-
на и администрацията 
на Чикаго“, разясни 
госпожа Костова.

Идеята е била дър-
вото да бъде на Дейли 
плаза или около площа-
да, за да може опако-
ването на дървото да 
се обвърже с тради-
ционните чествания за 
Националния празник 
на България, които 
от няколко години се 
провеждат именно на 
това място. Другото ни 
предложение е било за 
дърво около култур-
ния център, където 
българите са празну-
вали преди години. От 
администрацията на 
Чикаго обаче решили да 
предоставят друго дърво. „Явно в голям 
град като Чикаго трудно се получава 
разрешение за проява на много цен-
трално място“, посочи Костова. 

Въпреки че така нужното разреше-
ние е получено чак на 27 февруари, 
от Българо-американската асоциация 
успяват бързо да се мобилизират и да 
преодолеят настроението на почти 

изгубена надежда. Събират доброволци 
и буквално за една нощ правят нужните 
мартеници. Автор на част от марте-
ниците става художничката Евгения 
Петров. Инсталацията на мартенската 
декорация е сложена точно на 1 март. 

Надеждите са през следващите години 
проектът да се разшири и да могат 
да участват и българските училища, и 
други организации.

Фестивал „Баба Марта“ в 
Синсинати

За трета поредна година сънарод-

ниците ни в Синсинати се събраха в 
ботаническата градина „Крон Консервъ-
тори“ (Krohn Conservatory), за колорит-
ния фестивал „Баба Марта“. Официален 
организатор на проявата е българската 
асоциация в Синсинати, която същест-

вува от три години и се ръководи от 
Николай Станков.

Идеята за дървото и за фестивала 
е била на сънародничката ни от Русе 
Звезда Николова, член на борда на 
асоциацията, а дизайнер на дървото 
е Даниела Каршовски, също член на 
борда на директорите. В официална-
та част по откриването на фестивала 
приветствени слова изнесоха мениджъ-
рът по културните дейности на гради-
ната Марк Хаус и господин Станков. 
Учениците от училище „Родолюбие“ в 
Синсинати пък се представиха с песни и 
народни танци.

След това гостите можеха да се 
включат в работилницата за мартеници, 
да научат интересни факти за Бълга-
рия и за Баба Марта, както и да опитат 
български вкуснотии като баница и бак-
лава. „Тази година дойдоха българи от 

Колумбус, Охайо, Оксфорд, Охайо, даже 
и от съседния щат Кентъки, спомена 
Звезда Николова. – Имаше и италианци, 
румънци и германци. Всички научиха 
как се произнася думата “мартеница”. 
Радваме се също, че специален гост ни 
беше проф. Джордж Вредевелд, поче-
тен консул за България в Охайо.”

Българска алея в Сан 
Франциско 

В Ел Серито, предградие на Сан Фран-
циско, пък си направиха българска алея 
с дръвчета, украсени с бели и червени 
конци, увити около стъблата. Инициа-
тор на хубавата идея е ансамбъл „Анти-
ка“, които през тази година отбелязват 
10 години от създаването си съвместно 
с българското училище „Мартенички“.

Дъждът не спря малки и големи да 
участват в проявата, която се проведе 
на площада с различни магазини, вклю-
чително и такъв за немски стоки. „Деца-
та не искаха да си тръгват и направиха 
и много други мартенички“, каза Таня 
Костова, ръководител на състава и 
школото.

„Тъй като правим алеята за четвърта 
година, американците са свикнали 

много с този обичай, разказа също 
Костова. – Около 1 март те винаги питат 
дали ще има мартеници“, допълва тя. 
За да опише подробно традицията, 
директорката винаги се грижи да има 
отпечатани флаери, които да се разда-
ват на минувачите.

Тази година опаковането на дръвче-
тата е станало част от цял мартенски 
маратон. През миналата седмица бъл-
гарите от района се събраха за своята 
работилница за мартеници, в събота 
декорираха българската алея, а в неде-
ля отбелязаха националния ни празник 
и посрещнаха Баба Марта. Освен това 
те направиха най-дългата „танцуваща“ 
и засукана мартеница. „Танцувахме и 
направихме една огромна мартеница“, 
обяснява Костова. „Когато идва Баба 
Марта, тя обикновено е много навъсена 
и ние трябва да я накараме да се усмих-
не“, прибавя още тя.

Чикаго, Сан Франциско и 
Синсинати осъмнаха окичени 

  с мартеници
СИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

Американците силно впечатлени от 
българския обичай

Дървото в Синсинати; Даниела Каршовски (най-вляво) с деца от училище „Родолюбие”

Дървото в Чикаго. От ляво на дясно: Петранка Стаматова, Цветелина 
Бойновска, Евгения Петров

Българската алея с мартеници в Сан Франциско
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Под слънцето, което 
пече безмилостно, те 
се задушават, най-вече 
от страх. За да работят, 
да намерят нещо за 
ядене или да избягат 

от обхванатата от криза Венецуела, те 
преминават тайно в Колумбия по преки 
пътища с риск да попаднат в ръцете на 
страховитите “колективос”.

Роса Гутиерес върви бързо по изро-
вената пътека, без да поглежда назад. 
“Трябва да се върна, понеже дъщеря 
ми остана във Венецуела”, обяснява 
38-годишната инженерка пред АФП, 
стресирана и задъхана.

Със съпруга си тя е преминала 
границата в четвъртък, за да помага за 
концерт, организиран на следващия 
ден в Кукута. Той е бил за набиране на 
средства за страната й. Не е било взето 
предвид обаче затварянето от прези-
дента Николас Мадуро на граничните 
пунктове между венецуелския щат 
Тачира и колумбийския департамент 
Нотре де Сантандер.

От другата страна на реката, нама-
ляла до струйка вода през този горещ 
сезон, двегодишната й дъщеря я очаква 
в дома на роднини. 

По пътищата обаче вилнеят “колек-
тивос”. Тези защитници на чависткия 
режим действат като шпиц команди по 
време демонстрациите на противници 
на правителството на Николас Мадуро. 

С качулки и револвери
в ръка те вилнеят днес и от венецуел-
ската страна на границата с Колумбия.

Тук “не е безопасно”, казва Роса, 
докато съпругът й я приканва да ускори 
крачка. Преди да навлезе в гъсталака, 
тя изразява съжаление заради “много 
тъжната” ситуация, от която страда 
нейната страна и която ги кара да се 
движат като бегълци.

“Колективос” помогнаха преди сед-
мица да не се допусне влизането във 
Венецуела на хуманитарната помощ, 
изпратена по искане на опозиционера 
Хуан Гуайдо, когото петдесетина държа-
ви признаха за временен президент на 
страната.

Зад силите на реда, които репресира-
ха демонстрантите, настояващи за отва-
ряне на границата, те хвърляха камъни 
и сълзотворни гранати. Някои бяха за-
белязани да стрелят към колумбийската 
страна. Хуан Гуайдо нареди изтегляне 
на своите поддръжници и камионите, 
натоварени с храни и медикаменти, 
изпратени главно от САЩ.

При насилието загинаха двама и бяха 

ранени стотици хора и след това Богота 
разпореди временно затваряне на 
четири гранични контролно-пропуска-
телни пункта в Норте де Сантандер, за 
да се направи оценка на щетите.

Сега в Кукута треперят от “колекти-
вос”, защото се говори, че да попаднеш 
в ръцете им е 

равносилно на смъртна 
присъда 

“Много съм нервна, защото не по-
знавам хората от тук, но ако не преми-
на... ще остана без работа”, казва със 
съжаление треперещата Алис Рейес – 
венецуелка, която преподава в Кукута.

“Далече ли е?”, пита тази майка на три 

деца, която никога не е преминавала 
границата нелегално. Късно е и остават 
40 минути пеша, но накрая тя е в безо-
пасна зона.

За “колективос” се знае извън Венецу-
ела. Ръководителката на дипломацията 
на Европейския съюз Федерика Моге-
рини осъди използването от чависткото 
правителство на “въоръжени групи” за 
сплашване на цивилните.

През последните дни те станаха 
синоним на терор. Вървят слухове, че 
военни и полицаи са искали да дезерти-
рат или да преминат в Колумбия, но са 
били заловени от “колективос”.

Много венецуелци, преминали 
границата, отказват лицата им да бъдат 
снимани с фотоапарат или камера от 
страх от отмъщение срещу техните 
семейства, останали в страната.

“Те са въоръжени и извън всякакъв 
контрол”, заяви колумбийски полицей-
ски източник.

На територията на община Кукута 
полицията е преброила тридесетина 
тайни пункта за преминаване или 
“трочас”. Поради тази пропускливост е 
трудно да се контролира границата, къ-
дето действат също наркотрафиканти и 
контрабандисти.

Препъвайки се в камъните, Мар-
гарита Руеда върви бавно. Тя е на 
71 години и за пръв път преминава 
нелегално. 

Нуждата от лекарство
което оскъдицата е направила от три 
години дефицитно във Венецуела, оба-
че не й оставя избор. 

Подобно на нея 24-годишният Хосе 
Гуера казва, че не е виждал нищо обез-
покоително по пътя. Мълчанието обаче 
е част от кодекса на терора.

С шестте жени, които го съпровождат, 
между които майка му и баба му, този 
млад мъж, който се занимава с правене 
на татуировки, се присъедини в неделя 
към 1,1-те милиона венецуелци, еми-
грирали в Колумбия.

„Колективос“ – шпиц „Колективос“ – шпиц 
командите на Венецуелакомандите на Венецуела
С качулки и револвери тези защитници на чависткия 
режим вилнеят по границата
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Рапър номер едно на България 
100 Кила вече е Ню Йорк, от-
където от този петък започва 
неговото първо северноаме-

риканско турне. Той долетя до САЩ 
директно от Лондон, където гостува на 
българите там по повод  3 март.

“Пристигнах, но ми трябват гайдари 
за всеки град”, казва Явор Янакиев, по-
известен с псевдонима си 100 Кила. Той 
очаква всички, които могат да свирят на 
традиционния български инструмент, 
да се свържат с него чрез профилите му 
в Instagram и Facebook.

“Дръж ми куфарите, че ми трябват 
ръцете – сега ще говоря английски”, 
казва през смях Килата. Но преводач не 
му трябва.

Още в първите часове след присти-
гането си в Ню Йорк той излезе да види 
града, познат му от толкова много рап 

клипове и свързан с историята на тази 
музика. “Много съм впечатлен и ми е 
страхотно удоволствие да ходя по тези 
места. Усещането да си в Ню Йрок за 
първи път е много специално”, казва 
Килата.

Той е подготвил 4-ча-
сова програма за всички, 
които ще посетят него-
вите участия. “Приготвил 
съм 1,800 български 
песни. Ще бъда диджей, 
ще правя лайв, ще пея 
караоке с вас. Ще направя 
всичко възможно да 
оставя следа от нашата 
среща”, обещава 100 Кила. 
– Искам да споделя това, 
което съм подготвил, с 
колкото се може повече 
хора. Идвам, за да ни е 

приятно. Идвам да ни е готино, идвам 
да се срещна с вас. 
Единствената ми цел 
е да направя мега яки 
партита.”

В началото на 

февруари 100 кила получи 
за шести път статуетката 
„Рапър на годината“ на 
359 Hip Hop Awards. Той 
прибра и отличието за 
модна икона сред мъжете. 
За турнето в САЩ и Канада 
казва, че е приготвил 
специален тоалет, който 
първи ще видят през този 
уикенд българите в Ню 
Йорк, Чикаго и Маями 
– първите три града от 
американското му турне.

Килата вече в Ню Йорк, търси Килата вече в Ню Йорк, търси 
гайдари за купоните в САЩгайдари за купоните в САЩ

Къде и кога може да видите 100 Кила
8 март, петък – Ню Йорк, 21 Jam Street Studio, тел.: 646-658-8039, 917-647-8439
9 март, събота – Чикаго, Escape Lounge
11 март, понеделник – Маями, host: Янко Делчев – тел.: 305-833-1911, Vice Industry Bar
15 март, петък – Бостън, тел.: 508-685-1509
16 март, събота – Сиатъл, Villa Verdi Restaurnat, тел.: 206-361-1188
17 март, неделя – Сан Франциско, Halgyon Lounge, тел.: 239-919-778
20 март, сряда – Лас Вегас, Cafe Derbi, тел.: 702-807-8658
23 март, събота – Торонто 
30 март, събота – Чикаго, Escape Lounge

Линкове с информация за участията на 
100 Кила и билети може да намерите на 
нашия сайт www.BG-VOICE.com
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Тръгва делото за екстрадицията 
на Мън Ванчжоу

Канадското министерство на правосъди-
ето обяви, че разрешава да започне де-
лото за екстрадиция в САЩ на вицепре-
зидента на китайската компания Huawei 

Мън Ванчжоу. Тя бе арестувана на 1 декември в 
Канада по искане на Вашингтон. 

Според съобщението делото ще започне на 
6 март. Дъщерята на основателя на Huawei е 
издирвана от американските власти по обвинения 
в измама – че е заблудила банки за бизнеса на нейната компания с Иран. Тя пък 
обяви, че ще съди Канада за нередности при ареста й.

След 30 години „Пежо“ се завръща в 
Канада

„Пежо“ планира да се завърне в Канада 
и Съединените щати след 30-годишно 

отсъствие. От автомобилната компания вече 
предприеха първа стъпка за навлизане на 
пазара в Северна Америка в края на 2018 
година, когато пуснаха услугата за споделяне 
на автомобили Free2Move. „Ние възприема-
ме прагматичен подход към навлизането на 

северноамериканския пазар и сме убедени, че ще продължим да изграждаме 
нашия план“, каза Лари Доминик, американският шеф на френската компания.

Сериен обирджия с нож напада 
магазини в Квебек

Сериен крадец с нож напада магазини 
в Квебек и настоява касиерите да му 
предадат парите.

За последните три дни случаите на 
подобни кражби са шест, съобщиха от полици-
ята. Дребните кражби са извършени в петък, 
събота и неделя. След всяка от тях органите 
на реда получават едно и също описание на 
бандита.

Разследването показва, че той действа сам, 
като всеки път заплашва касиера с нож и иска от него целия оборот, разкриха още 
от полицията.

Канада в проекта на НАСА за 
станция около Луната

Канада ще участва в програмата на 
НАСА за създаване на окололун-
на станция „Гейтуей”. Това заяви 
канадският премиер Жустен Трюдо 

по време на визитата си в щабквартирата на 
Канадската космическа агенция в предградия-
та на Монреал. 

„Съюзниците ни поискаха от нас да се при-
съединим към тях и да дадем своя принос в 
изследването на Космоса. Те искат да сме парт-

ньори в тази лунна мисия. Канада ще отиде на Луната”, каза на пресконференция 
премиерът.

Намушкаха опасно мъж в центъра 
на Монреал

Мъж е с опасност за живота, след 
като бе намушкан смъртоносно 
с нож в центъра на Монреал. 
Властите са получили съоб-

щение на спешния телефон и са открили 
жертвата в безпомощно състояние. Мъжът е 
бил транспортиран в болница.

Лекарите съобщиха, че е стабилизиран, но не се наемат с прогноза дали живо-
тът му е вън от опасност.

Полицията издирва двама заподозрени за нападението.





Продължетие от предишния брой

Грешка № 2: 
“Никога не бих инвестирал в пазара, 

защото там нищо не е сигурно и сега е 
много надолу!” 

ГРЕШНА НАГЛАСА: “Не е добра идея 
да инвестираш в нещо, на което цената 
пада в момента.” 

ПРАВИЛНО ОБЯСНЕНИЕ: Ако имате 
правилния финансов съветник и той е 
разгледал обстойно фондовете, в които 
мислите потенциално да инвестирате, 
той може да ви каже дали това е удобен 
момент в зависимост от инструментите 
и компаниите, включени в тези фондо-
ве. 

Когато пазарът пада, това е само 
признак на краткосрочно колебание на 
дадени инвеститори. Други пък използ-
ват тези кратки амплитуди надолу, за да 
закупят акции и фондове на разпродаж-
ба, които са по принцип много качест-
вени и след като временните колебания 
на пазара стихнат, те биха могли да 
направят много добра възвръщаемост 
за кратък период от време. 

Винаги помнете това – само защото 

медиите всяват страх и някои инвести-
тори излизат от пазара в даден момент, 
не значи, че и ние трябва да направим 
същото. Точно обратното – когато паза-
рът пада, аз се стремя да търся добри 
места, за да инвестирам парите си и 
тези на моите клиенти, за да мога да 
намеря места, които  дават добра стой-
ност според цената на акция на даден 
фонд. Основното е да имаме фондове, 
които имат добра историческа после-
дователност и качествени компании 
или други финансови инструменти, 
заложени в тях. 

Един опитен инвеститор би казал, 
следното: “ Сега е моментът да вляза с 
допълнителни пари на пазара, докато 
цените падат, и да закупя възможно 
най-много качествени акции на компа-
нии и фондове. След няколко години, 
когато всичко се върне обратно на 
мястото си, това мое действие днес ще 
ми изплати много дивиденти и печалби 
в бъдеще. Нека тези, които се страхуват 
продават, все пак без такива хора няма 
да имам възможност да печеля аз.” 

Грешка № 3:

 “Точно наех страхотен нов финансов 
съветник и с него със сигурност ще 
победим пазара!”

ГРЕШНА НАГЛАСА: “Ако постоянно 
следим пазара и сменяме фондовете 
и акциите, в които сме инвестирали 
с нови такива – то със сигурност ще 
можем да направим повече пари.” 

ПРАВИЛНО ОБЯСНЕНИЕ: Постоянната 
промяна на акциите и фондовете във 
вашата инвестиция не е нещо, с което 
трябва да се гордеем. Обратно на това, 
което мислят много инвеститори, осо-
бено начинаещите такива, държането 
на една солидна стратегия, подплатена 
с правилните финансови инструменти, 
която е най-важна в дългосрочен план. 
Аз лично не съм фен на постоянни про-
мени на фондове и допълнение на нови 
към инвестициите на моите клиенти. 
Ако правя такива промени, рядко това 
може да е повече от веднъж годишно и 
това е само в случай на крещяща нужда. 

Основната ми цел, когато работя с 
нов клиент, е да изградя отличен порт-
фейл с фондове, базирани на възрастта 
и целите на клиента, и да ги оставя да 
си вършат работата по най-добрия на-

чин с течение на годините напред. Това 
не означава обаче, че не ги наблюдавам 
през това време – тъкмо обратното, но 
се въздържам от промени, освен ако 
алтернативата е много по-добра. Тър-
пението и постоянството е ключът към 
успеха тук, а не състезанието с пазара 
или със съседа до нас. 

Когато се инвестира, трябва 

да мислим за две неща
– защита и нападение, и да балансира-
ме правилно между двете звена според 
хоризонта, който ни остава, преди да 
използваме инвестицията. 

Един опитен инвеститор би казал 
така: “Сега, след като наех професиона-
лист да подготви едно правилно порт-
фолио за мен и за семейството ми, бих 
искал да знам поне малко от това, което 
той знае, и когато правим промени, бих 
искал да знам логиката зад тях. Това 
ще ми даде спокойствие и с течение на 
годините ще трябва по-малко да се за-
нимавам с тези пари и да мога обръщам 
повече внимание на семейството си.” 

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

Неправилните схващания, които водят до проблеми

Грешките на начинаещите Грешките на начинаещите 
инвеститориинвеститори
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Според  допитване, 
направено от Freddie 
Mac и издадения от 
тях репорт “Primary 
Mortgage Market Survey”, 
лихвеният процент за 

30-годишен заем, при който лихвата не 
се променя, или т.нар. 30-year fi xed rate 
mortgage в момента е в най-ниските си 
нива, каквито последно са наблюдавани 
през февруари 2018 година.

През изминалата седмица лихвеният 
процент достигна 4.34% (през втората 
седмица на февруари обаче бе 4.32%, 
което всъщност направи рекорда за най-
ниска лихва – таблицата по-долу). Тази 
промяна повлия положително на пазара 
със започването на Новата година, 
имайки предвид, че през декември 2018 
г. лихвите бяха достигнали над 5.75%.

Завръщане към нивата от 
2018-а

Главният икономист на Freddie Mac’s, 
Sam Khater е казал в изявление:

„Лихвите продължават да падат за 
последните три седмици. По последни 
изследвания заплатите се увеличават, а 
цените на имотите са на ниво „застой”. 
Наличността на имоти за продан са се 
увеличили осезателно за разлика от

ниското предлагане
за последните 2-3 години. Тази комби-
нация не се е наблюдавала и се случва 
за първи път от много, много години 
насам. Пролетният пазар се очаква да 
бъде доста по-интензивен през тази 
година, защото се наблюдава изравня-
ване.”

С други думи, през последните 
няколко години малкото предлагане 
предполагаше бързо покачване на 

цените на имотите и т.нар. наддаване 
–bidding war with multiple off ers. Вече 
все по-малко се наблюдава този ефект и 
това се дължи на повечето предлагане 
в момента в комбинация с по-ниския 
лихвен процент.

Ако сте се замислили за продажба 
или за закупуване на имот, свържете се 
с локален агент на недвижими имоти, 
който най-добре ще ви помогне да 
изберете правилната посока за това, 
което искате да направите, преди 
лихвеният процент да започне да се 
покачва отново.

Като агент на недвижими имоти аз 
непрестанно уведомявам новите си, 
предишни и настоящи клиенти относно 
всеки възможен аспект при покупка 
или продажба на имот. 

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или 
въобще с всичко, свързано с пазара 
на недвижимите имоти, ще се радвам 
да ме потърсите, а за мен ще е удо-
волствие да мога да помогна. Моят 
директен номер е: 773-827-7827. Може 
да ми пишете на gergana.todorova@
bairdwarner.com. Консултацията е 
винаги безплатна.

Последните тенденции и как да реагираме на промените

За цените на имотите, За цените на имотите, 
предлагането и лихвитепредлагането и лихвите

30-годишна фиксирана лихва

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
money@bg-voice.com



Сватба
АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

блог   

В Ханой стана нещо, което 
много ми прилича на осуе-
тена сватба. Действително, 
напускането в последния 
момент на празненството 

от страна на булката – Доналд Тръмп, 
поразително напомня сходни сюжети, 
разигравани в цяла една необозрима 
поредица от холивудски романтични 
комедии...

Всъщност дали Доналд Тръмп, или 
по-скоро Ким Чен-ън трябва да бъде 
определян като булката в случая, е 
въпрос, който е най-добре да бъде оста-
вен настрана. Така е, защото опитите 
за изясняването му неизбежно ще ни 
вкарат в дълбоките води на джендъра, с 
което рискът дискусията да се прех-
върли на изцяло теоретична плоскост 
става огромен. А на тази плоскост 
забатачването с джендъра, както знаем, 
е гарантирано.

Да, но от друга страна, коментираната 
ситуация като че ли ни предизвиква 
тъкмо с проблеми на джендъра... защо-
то големият залог в отношенията между 
американския и севернокорейския ли-
дер се върти сякаш около питането, кое 
трябва да се разглежда като зестрата  
– денуклеаризацията на Северна Корея 
или редукцията на икономическите 
санкции спрямо нея.

Естествено, това са само отблясъци 
от традиционния ракурс към темата за 
сватбата. Иначе не е нужно да има нито 
зестра, нито булка, нито младоженец. 
И ако приемем, че нещата с актуалните 
преговори между САЩ и КНДР стоят 
именно така, то разглеждането на тези 
контакти в понятия, различни от  пълна-
та равнопоставеност, е несериозно.

Така е, но дръзнах и аз да започна 
този текст несериозно, защото ме под-
ведоха с поведението и стила си самите 
главни действащи лица в пиесата. Поне-
же, простете, това цялото в Ханой сери-
озно ли беше? Или, за да се възползвам 
от начина, по който се превежда сега в 
България един стандартен в англоезич-
ните филми израз, ще кажа: „Сериозно?“ 
Вместо да употребя поостарялото явно 
вече: „Ама вие сериозно ли?“

Ами не е сериозно наистина. Но 
работата е там, че има несериозност, 
която едни могат да си позволят и която 
в никакъв случай не отива на други. 
В никакъв случай не прилича на един 

американски държавен глава да се дър-
жи по начина, по който Доналд Тръмп 
се държи със Северна Корея и говори 
публично за тази държава през послед-
ната година и седем-осем месеца. А 
най-несериозният етап от този период 
започна като че ли с едно изказване, 
което беше приблизително такова: „…
ние с Ким се заобичахме. Той ми пише 
красиви писма.“

Думи, които бяха сервирани на света 
в рамките на същия този времеви отря-
зък, който отделя настоящето от лятото 
на 2017 г. Лятото, в което Северна Корея 
получи обещанието да стане съвсем 
скоро обект на отношения от типа fi re 
and fury...

Ким Чен-ън може да си позволи 
преспокойно флирта с Тръмп, годежа с 
него и провалянето на брачната цере-
мония (светска, разбира се) по време на 
заплануваното за тропическия Ханой 
сватбено тържество. По причини, които 
едва ли е нужно да бъдат дори само 
споменавани, камо ли коментирани в 
тази статия.

Всичко това изобщо не важи за 
другия партньор. Докато образът на 
първия само може да спечели от край-
но неочакваната поза на склонност 
към такова отваряне, към сговорчи-
вост и търсене на разбирателство, то 
фигурата на втория търпи сериозни 
щети заради прибързаната, нервна 
и недомислена стратегия на главата, 
която я управлява.

С няколко думи: провалът на сре-
щата в Ханой стана в много по-голяма 
степен успех за Ким Чен-ън, отколкото 
за Тръмп. Американският президент се 
остави да бъде прелъстен от корей-
ския лидер, като даже не е и обект на 
съчувствие в момента, тъй като дори 
не беше изоставен в големия момент, 
а сам се врътна и напусна сватбеното 
тържество...

И все пак Тръмп продължава да е до-
бър актьор и неотразим шоумен. Нищо 
чудно и това действие от пиесата да е 
било замислено като интегрална част от 
целия спектакъл. Но остава въпросът: 
отива ли му това на един американски 
президент? И въпросът не засяга нито 
само приличието, нито само личния 
лайфстайл, а устоите на демократичния 
свят и грижата за реномето на неговата 
състоятелност.
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титли вече има в професионалната си кариера Роджър 
Федерер. Той закръгли внушителната цифра, след 
като спечели турнира от сериите АТП 500 в Дубай. 
Маестрото надви гръцкия талант Стефанос Циципас.

хил. паунда на монети отмъкнала за една година банда крадци 
от автоматите за паркинги в Лондон. Обирджиите първо 
пробивали дупки с чук, а после вкарвали вътре маркуч на 
прахосмукачка и изсмуквали монетите.

млн. евро ще предостави ЕС за изграждане на 
високоскоростна железница от Истанбул до България. 
Общата стойност на проекта е 1 милиард евро. 
Европейското финансиране в него е най-голямата 
единична инвестиция на ЕС в Турция.

в цифри

млн. долара струва марката “България” и е на 70-о място 
в класацията на 100-те ценни национални бранда за 2018 
година. Тя е съставена от британската изследователска 
група Brand Finance, а критериите са предимствата за 
туристите.



Китай блокира правото 
на милиони свои граж-
дани да купуват билети 
за самолет и влак по 
програма, достойна за 
сюжета на футуристи-

чен трилър. Пак по нея хиляди, а може 
би милиони нямат право да записват 
децата си в добри училища, да си купят 
хубав дом или луксозна кола. Други са 
лишени от правото на бърз интернет, 
изгодни заеми или улеснени визи за Ев-
ропа. Санкциите са много и от най-раз-
лично естество, а причината китайците 
да бъдат наказвани с тях е само една – 
че те не са добри граждани според пра-
вилата на комунистическата държава. А 
за добрите пък има поощрения.

И наказанията, и наградите се бази-
рат на социалната активност и са реал-
ност в Китай от лятото на 2014 г. Тогава 
Държавният съвет на страната издаде 
нов и звучащ зловещо документ на име 
“План на създаването на система за со-
циален кредит”. Той е безкрайно дълъг 
и бюрократично скучен, но съдържа 
радикалната идея за създаване на един-
на система за оценяване на всеки един 
гражданин на база на неговото поведе-

ние. Единственият съдия, разбира се, 
е Китайската комунистическа партия 
(ККП).

Може да звучи невероятно, но с този 
план комунистическата власт в Китай 
създава свят, в който повечето от всеки-
дневните дейности на хората непрекъс-
нато се наблюдават и оценяват: какво 
си купуват в магазина или онлайн; 

къде прекарват деня си
кои са приятелите им и как общуват с 
тях; колко дълго гледат видеа или игра-
ят на игри; кои такси и данъци плащат.

Идеята е проста – всички граждани 
са “родени” с 1000 точки, които обаче 
могат да станат повече, ако живеят 
според добродетелите на ККП, извърш-
ват доброволческа дейност или купуват 
одобрявани от партията продукти, като 
памперси например вместо алкохол. 
Точките обаче могат да бъдат и значи-
телно орязани, ако гражданин не се 
вписва в работната си среда, ако финан-
сите му са бъркотия или имат глоба за 
неправилно пресичане. Най-високият 
рейтинг за един гражданин е AAA, след 
което той се спуска надолу към АА, А. 
Най-нисък е рейтингът D за граждани с 
по-малко от 600 точки в сметката им за 
социални кредити.

Нисък резултат води до значителни 
последствия – блокиране на работни 
места, отказ от добро училище за деца-
та, забрана за пътуване и невъзможност 
за отпускане на банков кредит.

Тези с най-много точки пък ще се 
възползват от достъп до 

апетитни работни места
в държавната администрация, бизнес 
лицензи, контакти, поръчки, субсидии и 
обучение.

Планът предвижда единната система 
социален кредит на всички 1,4 млрд. 
жители на Китай да бъде въведена в 
цялата страна до 2020 г. От обявява-
нето му насам правителството експе-
риментира с варианти на системата в 
различни градове с напълно реални 
последици.

Комунистическата власт използва 
заплахата от технологични черни спи-
съци, за да превърне престъпниците 
във виртуални граждани от втора класа. 
Официалното обяснение е, че тази сис-
тема ще засили прозрачността и про-
дуктивността в търговията, обществото 
и правните отношения, създавайки 
една пирамида, на върха на която е 
доверието. “Ако доверието е нарушено 
някъде, рестрикции се налагат нався-
къде”, гласи философията на китайския 
план за пълен контрол.

Кои са дейностите, които вдигат или 
свалят рейтинга?

Те включват даряване на кръв, добро-
волческа работа, подкрепа за възраст-
ните, показване на професионална 
етика и личен морал и грижа за публич-
ната собственост. Ползите в тези случаи 
могат да бъдат намаление на обществе-
ни такси и приоритет при записване на 
децата в училище или при получаване 
на финансова помощ. Добрият гражда-
нин ще се радва и на достъп до по-бърз 
интернет или ускорено получаване на 
виза за Европа.

Лошият пък е този, който говори по 
телефона при шофиране, не плаща 
битови сметки и данъци, извършва на 
измами. Сред действията, които свалят 
рейтинга, са и вандализмът, домашното 
насилие, плагиатството, разхождането 
на куче без каишка, разпространението 

Много китайци са лишени от възможност да 
пътуват по нова система за социален кредит

Футуризъм + Футуризъм + комунизъм: комунизъм: 
Китай следи и наказва с Китай следи и наказва с 
държавен рейтингдържавен рейтинг

Китайският президент Си Дзинпин
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на фалшиви новини, пускането на силна 
музика и дори играенето прекалено 
дълго време на видеоигри. Тогава 
наказанията са отказване на основни 
услуги, забрана за вземане на заем и 
покупка на имот или луксозна кола, не-
възможност за престой в скъпи хотели, 
ограничения за записването на децата в 
определени училища или за наемането 
на работа във финансовата сфера.

Според западни експерти по Китай 
кредитната оценка ще е по-висока, ако 
купувате продукти, 

които режимът одобрява
– например памперси, и по-ниска, ако 
купувате такива, които не допадат на 
властта – като видеоигри или алкохол.

Извън областта на покупките 
политическата ангажираност също 
може много да повлияе на социалния 
кредит: публикуването на политиче-
ски изказвания без разрешение или 
дори публикуване на реални новини, 
които китайското правителство не 
одобрява, може да понижи рейтин-
га. Правителството ще е способно 
да взема предвид и поведението на 
приятелите и роднините на граждани, 
за да определя тяхната оценка. Така ан-

типравителствена публикация на ваш 
близък приятел ще понижи собствения 
ви кредит.

Постепенно стремежът за оцеляване 
ще изолира дисидентите от техните 
приятели и останалата част от обще-
ството.

Когато излезете от вратата на дома 
си, действията ви във физическия свят 
също попадат в мрежата за наблюде-
ние. Правителството събира огромни 
количества информация чрез виде-
окамери, разположени по улиците из 
целия град. Ако извършите престъпле-
ние или просто пресичате неправилно, 
алгоритми за разпознаване на лица 
сравняват лицето ви от видеозаписа 
със снимка в националната база данни 
за лични документи. И не минава много 
време, преди полицията да се окаже на 
вратата ви.

Списъкът на негативните дейнос-
ти е изключително дълъг и включва 
очевидно антисоциални неща като 
шофиране пиян или предлагане на 
подкуп и по-малко очевидно неприем-
ливи поведения като еретични дей-
ности, нарушаване на социалния ред 
и неуспех да покаже добродетелта на 
домакинството.

Заплата за наблюдение на 
съседите

Една от най-шокиращите 
части от системата е про-
грама за наблюдение на 
съседите. Държавата плаща 

на избрани воайори, чиято задача е 
да записват поведението на хората, 
което влияе върху техния социален 
кредитен рейтинг. Китайката Джоу 
Аини например получава по $50 на 
месец, за да наблюдава съседите си 
като “колекционер на информация” в 
малко градче в провинция Шандун. Тя 
записва наблюденията си в тетрадка 
и след това я споделя с местна пра-
вителствена служба, която определя 
резултатите.

Когато бъде завършена, в гигантската 
обща база данни ще влезе и инфор-
мация от полицията, съдилищата, 
данъчните институции, банките и ра-
ботодателите, както и от редица частни 
компании, които партията се опитва да 
вербува за идеята си. Докторите, учите-
лите, местните управници и бизнесите 
ще бъдат оценявани допълнително за 
професионализъм и почтеност.

Междувременно, за да изчислят 
оценката, частни компании, рабо-
тещи с правителството, постоянно 
преравят огромни обеми съдържа-
ние в социалните медии и данни за 
пазаруване онлайн.

Живот по Оруел, където 
Оруел е забранен

“Преди правителствата не 
можели да държат гражда-
ните под постоянен надзор. 
Но когато изобретили печата, 

станало по-лесно да управляват 
общественото мнение, а радиото 
и киното позволили да се отиде 
още по-далече в това отношение. А 
тайната на личния живот приключи, 
когато стана възможно телевизорите 
едновременно не само да приемат, но 
и да предават обратно всичко, което 
говорят и вършат хората, както и 
какви програми и по колко време гле-
дат”, пророкува британецът Джордж 
Оруел в антиутопичния си роман 
“1984”. 

Очевидно не само медиите и анали-

тиците смятат, че тоталитарният план 
на вожда Си Цзинпин е копие на Ору-
ел. За да пресече подобни аналогии 
още в зародиш поне сред младите 
китайци, през март 2018 г. червената 
власт забрани световноизвестните 
романи на Оруел “Фермата на жи-
вотните” и “1984”. Романите на Оруел 
са се видели опасни на китайските 
цензори, защото описват абсурдите 
на тоталитарната държава. Властите 
дори блокират блогове и сайтове, в 
които се срещат думите и фразите 
“доживотен”, “безсмъртен”, “култ към 
личността”, “емиграция”, “срамно”. 
Забранена е дори безобидната буква 
N – предполага се, защото се приема 
за знак на несъгласие.

23 млн. блокирани 
дискредитирани пътници

Китай е блокирал милиони 
„дискредитирани” пътници 
да купуват самолетни или 
влакови билети като част от 

системата за социален кредит. 
Според Националния център за 

публична кредитна информация 
китайските съдилища са забранили 
купуване на самолетни билети 17,5 
милиона пъти до края на 2018 г. По-
ставените в черни списъци граждани 
не са могли да купят билети за влак 
5,5 милиона пъти.

Цифрата очевидно се увеличава 
значително, защото през март 2018 г. 

държавната Комисия по национално 
развитие и реформи се похвали, че 
на повече от 9 млн. души е отказа-
на  продажба на самолетен билет за 
вътрешен полет, а на още 3 млн. било 
забранено да купят билет за влак 
заради нисък социален кредит. 

Табели по гарите в редица градо-
ве предупреждават гражданите, че 
качването на високоскоростен влак 
без билет, нередно поведение или 
тютюнопушене могат да повлияят 
негативно на резултата им в Индиви-
дуалната кредитна информационна 
система.
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КРИСТОФ ЩРАК

Папа Франциск про-
изнесе важна реч: за 
зловещите сексуални 
посегателства срещу 
деца, за мрачните 
криминални прос-

транства в иначе тъй възхвалявания 
интернет, за секстуризма. Но нещо 
фундаментално ме смути в тази реч: 
Тя всъщност трябваше да бъде произ-
несена пред конференция на ООН за 
правата на децата или пък на някакъв 
сходен форум. Но точно тук, в Рим, 
след четиридневната конференция на 
една църква, в която – според думите 
на самия папа Франциск – сексуалните 
посегателства все още са на дневен ред, 
тази реч прозвуча доста двусмислено.

Да, Франциск казва, че сексуалните 
посегателства под покрива на църквата 
са „тежки и скандални”, сравнява из-
вършителите духовници с „кръвожадни 
вълци” и „угнетители на хора”, нарича 
ги дори 

„оръдие на Сатаната”
С тази световна църковна криза 

може да се справи единствено „божият 
народ”, тоест общността на вярващите, 
смята папата. „Именно този свят божи 
народ ще ни освободи от клерикали-
зма, който е плодородната почва за 
всички тези ужаси.” Добре, а после?

Няколко десетки жертви на сексуални 
посегателства от Европа, Африка, Азия, 
Северна и Южна Америка, които като 
деца са били подложени на сексуален 
тормоз, съпътстваха срещата в Рим – но 
бяха принудени да останат отвън – пред 
вратата. Вътре така и не ги допуснаха. 
Единствено полската делегация разпо-
лагаше с достатъчно връзки, за да се 
добере до папата. Така възникна и една 
емоционално въздействаща снимка, 
показваща как Франциск целува ръка 
на една от жертвите. Другите обаче 
изобщо не се добраха до Ватикана. 
Все пак и те научиха поне, че е имало 
унищожаване на архиви и прикриване 

на деяния.
Къде са имената на онези, които са 

прикривали престъпления?
В Германия жертвите на сексуални 

посегателства твърдят същото вече 
от години. Но досега никой не им 
обръщаше особено внимание. Днес 
трябва на висок глас да се оповестят 
имената на онези, които са прикривали 
грозните дела. Защото архивите не са 
се самоунищожили все пак. Жертвите 
проследиха речта на папата с помощта 
на прякото излъчване. Минаха обаче 
дълги минути, преди той да заговори за 
посегателствата, извършени 

под покрива на църквата
А за обезщетения изобщо не стана 

дума. Едни смятат обезщетенията за 
нещо второстепенно, други обаче ги 
възприемат като някаква малка ком-
пенсация за цял един отровен живот. И 
нека по този повод да си припомним, че 
в САЩ няколко католически епископ-
ства вече обявиха фалит.

Четиридневната римска среща сложи 
точката по няколко теми. Сложена е 
точка на един определен вид църков-
но лицемерие. Вече никой не може 
да твърди, че сексуални насилия под 
църковния покрив има само в някои 
части на света. Разбра се още, че и 
прикриването е световен проблем в 
Католическата църква – едно, така да се 
каже, „престъпление след същинското 
престъпление”. И вече никой не може 
да поставя под съмнение връзката меж-
ду злоупотребата с власт и сексуалните 
посегателства – а църквата прекалено 
често се оказва лоно на клерикална 
злоупотреба с власт.

Дали четиридневната конференция в 
Рим ще се превърне обаче и в някаква 
начална точка? Можем само да се на-

дяваме. Защото взетите решения нямат 
обвързваща сила. Папа Франциск пред-
стави програма от 21 точки, която може 
да бъде реализирана от Ватикана и от 
епископските конференции по места. 
Това е поне някакво начало. И всеки от 
присъстващите епископи трябва да по-
еме своето задължение. Само дни пре-

ди срещата в Рим кьолнският кардинал 
Райнер Мария Вьолки заяви, че няма 
място за прекалено големи очаквания 
и за широки реформи. „Нашата задача 
не се състои в това сега да измисляме 
някаква съвсем нова църква”, каза той. 
В това изречение кънти страх.

Импулсите за промяна ще 
дойдат отвън

Сетих се за думите на Вьолки, докато 
слушах забележителните речи, които 
произнесоха три жени на конференци-
ята във Ватикана. Да, нито една от тези 

жени не настояваше да се „измисли 
съвсем нова църква”. Словото на Веро-
ника Опенибо, която отговаря за един 
католически орден в Нигерия, би по-
лучило спонтанни аплодисменти във 
всяка черква в Германия или в Европа.

Опенибо също не настоява за нова 
църква или за отмяна на безбрачието, 
но пита на висок глас: „Защо католи-
ческият клир мълча толкова дълго?” И 
критикува „злоупотребата с власт и с 
пари, клерикализма, джендър дис-
криминацията и незавидната роля на 
жените и на хората без църковен сан”. 
Ще се запомнят думите й: „Прекалено 

често решаваме да си мълчим, докато 
отмине бурята. Но тази буря няма да 
отмине.”

Четирите дни в Рим бях едновремен-
но крайна точка и ново начало. Крайна 
точка на едно църковно лицемерие 
например. А това все пак е голям 
напредък в една утвърдена система за 
самоналагане. Колкото до новото нача-
ло – то сигурно ще бъде трудно. И ако 
се случи, ще е благодарение най-вече 
на импулсите, които възникват извън 
клира. Тъкмо това пролича в забележи-
телните речи на трите жени.

ВатиканътВатиканът  ии  сексът:сексът:  
Много лицемерие и страхМного лицемерие и страх

Извършителите са „кръвожадни 
вълци” и „оръдие на Сатаната”
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Трафикът на афганистан-
ски хероин за европей-
ските страни тръгва 
по нови маршрути, 
констатират междуна-
родни експерти. Освен 

традиционните – балканския, северния 
(през държавите от Централна Азия 
и Русия) и южния (през Пакистан и 
Индия), наркобароните все по-активно 
разработват и африканския. Той тръгва 
от пристанищата на Иран и Пакистан. 
Оттам наркотиците се доставят по море 
в африканския континент. Първите 
партиди афганистански хероин бяха 
конфискувани през 2010 г. в Кения и 
Танзания, включително Занзибар. Пос-
ледваха пратки за Сомалия, Мозамбик, 
Мадагаскар и Република Южна Африка. 
Оттам хероинът се прехвърля в Европа 
било по суша 

до крайбрежието на 
Средиземно море

и после в страните от Южна Европа, 
било – както в случая с РЮА, по море до 
западноевропейски пристанища.

Сред причините, накарали нарко-
мафията да потърси нови маршрути, 
са активните контрамерки, вземани 
от иранските правоохранители. Всяка 
година иранските полицаи и граничари 
по границите с Афганистан и Пакистан 
изземат над 200 тона дрога, а през 2018 
г., както заяви шефът на наркополици-
ята бригаден генерал Мохамад Масуд 
Захедан, са спрени 700 тона. Освен го-
тов хероин се пренасят опиум, морфин 
и хашиш.

Често пъти акциите на иранските 
наркополицаи прерастват в ожесточе-
ни бойни сблъсъци с наркокуриерите. 
В средата на декември м. г. в окръг Сер-
баз от провинция Систан и Белуджис-
тан, граничеща с Пакистан, сили на реда 
бяха принудени да влязат в бой с добре 
въоръжени нарушители на границата, 
придружавали голяма партида наркоти-
ци. Двама контрабандисти бяха убити, 
още двама – заловени. Общият обем на 
конфискуваната дрога бе 4011 кг, вклю-
чително 3373 кг опиум, 373 кг морфин, 
196 кг хашиш, близо 45 кг хероин и 23 
кг други наркотични вещества.

Малко преди началото на 2019 г. в 
същата провинция, но този път в окръг 
Сераван край пакистанската грани-
ца, бе спряна нова голяма партида 
наркотици – 4600 кг опиум, превозвани 
с три автомобила. У наркокуриерите, 
придружавали товара, бяха открити 
ръчен гранатомет, ръчна картечница и 
няколко автомата.

В навечерието на Нова година в 
съседната провинция Хорасан-е Януби 
бе осуетен опит на контрабандисти 
да пробият границата с Афганистан; 
камионът им бе натоварен с 1120 кг 
хероин. През 2018 г. наркополицаите от 
Хорасан-е Януби успяха 

да спрат общо 30 тона 
дрога

и да разбият 55 групи трафиканти.
През януари т. г. иранските тайни 

служби откриха при проверка на мор-
ски контейнери в южно пристанище 
умело маскиран товар хероин, общо 
618 тона. Пратката бе предназначена 
за изпращане в Европа по африканския 

маршрут. Иранските спецслужби обаче 
невинаги успяват да прехващат дрогата 
своевременно. Понякога наркотици, 
скрити в морски контейнери, успешно 
стигат до бреговете на Европа. 

При все че иранските правоохраните-
ли не се справят с целия наркотрафик, 
на Ислямската република се падат три 
четвърти от всичкия опиум, конфиску-
ван в света, и една четвърт от хероина. 
Страната обаче търпи големи иконо-
мически и човешки загуби. Иранското 
държавно съкровище изразходва огро-
мни средства, за да изгради бариера, 
спираща наркотиците, по дългата 1923 
км граница с Афганистан и Пакистан. 
Иран изхарчи над 800 милиона долара 
само за бетонните заграждения и мно-
гокилометровите ровове, дълбоки до 4 
и широки до 5 метра. Всяка година по 
границата с Афганистан и Пакистан се 

водят от 500 до 600 въоръжени схватки 
с наркокуриерите. В тях са загинали 
почти 4000 полицаи, граничари и 
агенти, а 12 000 са били ранени, някои – 
осакатени.

Иран обаче не е само страна транзи-
тьор. Той се е превърнал в потребител 
на афганистански наркотици с голям 
брой наркозависими, включително 
сред младежта. Според някои оценки 
от 2 до 

3 милиона иранци са 
наркозависими

- доста висок показател за държава с 
82-милионно население.

По думите на Али Лариджани, пред-
седателя на иранския парламент, нар-
котиците и тероризмът са две остри-
ета на един и същи нож. Според него 
търговията с наркотици финансира 

дейността на терористичните организа-
ции в цял свят. 

Според експертни оценки през 2018 
г. посевите на опиумен мак в Афганис-
тан са възлизали на 242 000 до 283 
000 хектара. Това впрочем е с 20 на 
сто по-малко, отколкото през 2017 г. 
- главно заради силната суша, връхле-
тяла Афганистан. През всички последни 
години площите, засети с опиумен мак, 
само нарастваха в тази страна – през 
2015 г. те достигаха 183 000 хектара, 
през 2016 г. - 201 000, през 2017 г. - 328 
000 хектара. От общо 34 афганистански 
провинции в 24 бяха открити полета с 
опиумен мак.

А цената на опиума пада и се очаква 
по улиците на европейските градове да 
се появи и по-евтин хероин, а това ще 
доведе и до появата на нови наркома-
ни.

Новите маршрути на Новите маршрути на 
афганистанския хероин афганистанския хероин 

Наркобароните все по-активно разработват и 
африканския
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Големият български режи-
сьор Александър Морфов 
развълнува хиляди с емо-
ционално интервю навръх 
Националния празник на 
България. В него той гово-

ри за мечтата си за Родината, за лумпе-
ните и дерибеите, които я предават, и се 
просълзи при спомените за хъшовете.

„България е държавата на живите 
мъртви, констатира той. – Лумпените и 
бандитите я превърнаха в бедна, неде-
мократична и страдаща държава. Бих 
искал да я освободя от всички онези, 
които вече 30 години лъжат, мамят, 
нагло управляват и продължават да 
дерибействат – без свян и срам. Мечтая 
за България на Ботев и Левски, Бълга-
рия на хъшовете, която преминаваше 
през различни състояния – на възторг 
и надежда, а не след дълго – отново 
убита, омерзена и унищожена“, беше 
категоричен Морфов. 

„Мечтите, бляновете, ентусиазмът, 
революционното вдъхновение свърш-
ват на третата чаша в кръчмата, докато 
говорим как ще преминем Дунава, за да 
освободим България. След което 

се прибираме кротки
и тихи, за да си легнем на топло и да се 
молим никой да не ни е чул. Объркан 
народ сме на кръстопът – създаден от 
различни етноси. Кой ли не е минал от 
тук, кой ли не е оставил нещо от себе 
си? Това е злощастната ни съдба – наша-
та история непрекъснато да бъде под-
лагана на изпитания“, твърди Морфов.

Той нарече българите стената, която 
пази Запада от инвазията на Изтока. 

„Затова сме събрали в себе си толко-
ва много жлъч и мъка, мечти и надежди, 
че един ден няма да бъдем стена, а ще 
влезем в другата общност”, смята той. 

“Придобивали сме свободата за 
между 5 и 10 минути. Но никой не може 
да ни отнеме личната свобода. Мога 
да избягам в Балкана, мога да се скрия 
на тавана в кооперацията ми, мога да 
работя в други страни – за да запазя 
свободата, за да не бъда слуга на нико-

го. Да не упражняват върху теб собст-
вените си стремежи и безочия – това е 
свободата. Така че в този момент може 
да съм омерзен, но съм свободен. Но 
вече се изморих от вечното си желание 
нещо да променя. Сам нищо не можеш 
да промениш”, сподели още режисьор-

ът. Според него българите никога няма 
да се обединят.

„Уроците на историята са много пока-
зателни. Нима през 1990-а не се събра-
ха един милион души на митинг, а само 
след две години в парламента не се из-
покараха и не се изподраха? Разделиха 
се на хиляда фракции и всичко онова, 
което проповядваха като великата идея 
на демокрацията, се разпадна – за да 
разпределят и разграбят държавата. 
След това се появиха едни други спаси-
тели, които само след няколко месеца 
също се сбиха и изподраха в разграб-
ването на онова, което все още беше 
останало. До ден днешен продължават 
да грабят от България. Нямат спиране 
– октопод, който никога не се насища“, 
категоричен е Морфов. 

Според него да си хъш, означава да 
таиш надеждата, че 

един ден ще минеш 

Дунава
за да освободиш България. 

„Май вече не съм хъш. Май вече се 
изморих да се надявам, че един ден ще 
минем Дунава, за да освободим Бълга-
рия от игото на алчността, цинизма и 
бруталността”, споделя още режисьор-
ът. 

„На ден в тази държава десетки уми-
рат от болести. Лошото е, че на ден в 
тази държава умират и хиляди надежди. 
Човекът без надежда е почти мъртъв. 
Работи, за да изкара мизерна заплата, с 
която да изхрани семейството си. Пре-
връща се в жертва на хиляди измам-
ници, докато събере пари, за да купи 
подарък на детето си за Коледа. Какъв 
е този човек? Полужив! Вече нямам на-
дежди за държавата! Черноглед съм, но 
то идва от положението на хората, кои-
то нямат много сили да се борят. Много 
ще ми възразят: има честни милионери, 
има млади проспериращи... Но аз не 
говоря за тях – те са 4 до 6 процента. 
Мъката ми е за останалите 94 процента, 
които нямат устойчивост, за да се борят 
с арогантността и прийомите на цялата 
мафия, която ни управлява. Те са обик-
новени хора, които не могат да успеят 
на Запад – те са със среден коефициент 
на интелигентност от средно семейство 
от средна провинция със средни деца 
и със средни доходи. Как живеят те?“, 
попита Морфов.

Морфов: България е Морфов: България е 
държава на живите държава на живите 
мъртвимъртви

Лумпените и бандитите я 
превърнаха в страдаща, сподели 
режисьорът 
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Учени определиха възрас-
тта, след която пиенето 
на алкохол става по-
малко опасно. Наскоро 
проведено проучване от 
Бостънския медицински 

център доказа, че това се случва, след 
като човек навърши 50 години. 

Алкохолизмът е свързан с редица сери-
озни заболявания, засягащи важни орга-
ни като черния дроб, сърцето и нервната 
система. Умереното пиене обаче има 
своите преимущества за организма. Съ-

ществува теорията, че чаша червено вино 
вечер всъщност действа положително на 
сърдечно-съдовата система.

В научните среди се водят постоянни 
дебати не само за препоръчителното 

количество алкохол
но и за връзката между консумацията 
му и възрастта.

Проучване, проведено от Тимъти 
Найми от Бостънския медицински 
център в Масачузетс, изследва вли-
янието на алкохола върху различни 

възрастови групи. Учените стигат до 
заключението, че 40% от смъртността 
се случва при хора под 50-годишна въз-
раст или още по-конкретно, 38,5% от 
починалите за една година в следствие 
на алкохолизъм са на възраст между 20 
и 49 години.

При възрастовата група 50+ смърт-
ността годишно е малко под 15%.

В заключение учените добавят, че 
при по-възрастните хора вероятността 
да изпитат ползите от умереното пиене 
е по-голяма в сравнение с тези под 50 
години.

Учени доказаха, че 
вредите са по-големи при 
младите

Семеен живот или дете – 
кое е по-стресиращо?

Постигането на хармо-
ничен брак е два пъти 
по-стресиращо, откол-
кото отглеждането на 

потомство.
Учени от университета на Падуа 

установиха, че 75 процента от жените 
се нагърбват с по-голямата част от 
родителските и домакинските задъл-
жения. 25 процента от анкетираните 
дами са казали, че изпитват най-го-
лям стрес, когато не усещат съпругът 

им да ги подкрепя.
Резултатите от изследването по-

казаха също, че здравето на мъжете 
често се влошава, когато съпругата 
почине. При жените обаче е обра-
тното – вдовиците са по-здрави. Една 
от причините за това е, че дамите 
се справят по-добре със стреса от 
загубата. Освен това, тъй като жените 
живеят по-дълго, често в края на жи-
вота си те се грижат за болни съпрузи 
и това ги натоварва.

Разкриха загадка в 
болестта на Стивън Хокинг

Учени от медицинския колеж 
„Бейлър“ в Тексас разкриха 
механизма на развитие на 
болестта на Лу Гериг, извест-

на също като амиотрофична лате-
рална склероза, от която бе засегнат 
физикът Стивън Хокинг.

Оказа се, че мутирали протеини 
убиквилин престават да регулират 
функционирането на лизозомата 
– клетъчен органел, отговарящ за 
преработването на “отпадъци” от 
метаболизма. 

Били извършени експерименти с 

плодови мушици, които притежават 
мутирала версия на гена, кодиращ 
убиквилин. Насекомите мутанти 
показали признаци на възрастова 
дегенерация, включително нарушена 
дейност на нервните клетки и натруп-
ване на увредени лизозоми. Учените 
възнамеряват да проверят дали 
същият механизъм е налице у хората. 
Ако се потвърди съществуването му в 
човешкия организъм, развитието на 
амиотрофична латерална склероза 
ще може да се забави, като се възста-
нови киселинността в лизозомите.
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Топ манекенките Джиджи 
Хадид и Кая Гербер, 
дъщерята на Синди 
Крофорд, дефилираха на 
модния подиум в облек-
ла, смесица от дрехи на 

роми и хипита. 
Те бяха част от колекцията на 

„Ланвен“, представена на Парижката 
седмица на модата. Френския моден 
дизайнер Бруно Сиалели донесе нотка 
свежест с първата си колекция за най-
старата френска модна къща. Дефилето 
се състоя в музея “Клюни” във френска-
та столица.
По време на него бяха представени 
също 

стрийт облекла

Преобладаващите цветове са жълто, 
розово, небесносиньо, зелено, като се 
има предвид, че модна къща “Ланвен” 
е известна най-вече със своите черни 
рокли.
Сред присъстващите на дефилето 
знаменитости бяха актрисата и видна 
фигура на движението #Аз също Азия 
Ардженто. Основаната през 1889 г. от 
Жана Ланвен модна къща напоследък 
изпитваше затруднения след напуска-
нето през 2015 г. на дизайнера Албер 
Елбаз, който 14 години бе неин творче-
ски директор.
“Колекцията трябваше да е впечатлява-
ща”, отбеляза 31-годишният Сиалели.

Тя включва много щампи, кожени 
ботуши, маратонки с ресни, чантички 
с крушовидна форма. Вниманието 
привлякоха дълги рокли и небесноси-

ни сака, които са 

носени с вратовръзки, завързани като 
фльонги. Пуловери пък са с щампи на 
слончето Бабар, персонажа от детски 
анимационни филми.

Кая Гербер 

Джиджи Хадид Нов дизайнер донесе свежест с 
колекцията си за „Ланвен“
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Камелия дочака истин-

ски музикален талант 

в отбора си в „Гласа на 

България“. Новият сезон 

на музикалното шоу 

стартира преди дни и 

още в началото му звездата спечели 

за своя тим изключително способен 

изпълнител в попфолк жанра. Той е 

23-годишен таксиметров шофьор, който 

изля душата си в сръбски шлагер.  

Тодор Симеонов  накара и четири-

мата треньори да се обърнат. „От три 

сезона чакам попфолк! Ей, животе! 

Дайте чаша вино!“, възкликна Камелия 

при появата на Тодор, който успя да 

разчувства дори заклетия рокаджия 

Иван Лечев.

В началото на „Гласът на България“ 

Камелия, Михаела Филева, Графа и 

Иван Лечев  останаха очаровани още с 

първото изпълнение. Последваха 

четири обърнати стола
и оспорвана битка между треньорите.

Първият участник в кастингите на 

тъмно – 18-годишната Славея Иванова, 

изправи на крака треньорския състав с 

чувствената балада Rise Up и продължи 

напред в отбора на Михаела Филева.

Истински фурор предизвика и 

вторият участник – Атанас Кателиев. 

„Ти си падна направо на мястото!“, 

засмя се Михаела Филева и отстъпи 

мястото си на Атанас. Младото момче 

впечатли треньори-

те както с ударното 

изпълнение на парче на 

Stevie Wonder, така и с 

признанието, че работи 

като стругар. Атанас 

избра да се състезава в 

отбора на Графа.

В неговия отбор про-

дължава участието си в 

шоуто и 39-годишната 

Галина Красимирова 

от Сливен. Тя спечели 

кастинга на тъмно с 

четири обърнати стола, 

запомнящ се кавър на 

песен на Tina Turner и 

силна лична история.

С появата на 23-го-

дишния студент Сергей 

Вардеварян зрителите 

станаха свидетели на 

истински 
концерт

на сцената на „Гласът на България“. 

Изпълнението му бе високо оценено от 

Иван Лечев, то завърши с четири обър-

нати стола, а китаристът на ФСБ се качи 

на сцената и акомпанира с китарата си 

на младия талант.

Силен финал на първи епизод на „Гла-

сът на България“ постави 16-годишната 

Надежда от Пазарджик. „Има Надежда 

за българската музика!“, възкликна 

Михаела Филева, след като момичето 

свири на роял и направи собствен 

прочит на класиката Wicked Games на 

Chris Isaak. 

Феновете на „Гласът на България“ 

могат да следят всичко, което се случва 

в бекстейджа на шоуто, благодарение 

на ексклузивното видеосъдържание 

в рубриката „Гласът зад кадър“ в сайта 

glasat.btv.bg и във Facebook страницата 

на предаването.

Камелия стана треньор на 
уникален попфолк талант

Таксиджията 
Тодор Симеонов 
изля душата си в 
сръбски шлагер
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Първото в света летящо такси, разчи-

тащо на 5G технология, бе представено 

преди дни. Превозното средство бе 

показано от комуникационната ком-

пания Ooredoo по време на Мобилния 

конгрес в Барселона.

Посетителите на форума можаха да се 

качат в таксито и да направят въздушна 

VR разходка над столицата на Катар 

– Доха. Летящото превозно средство 

използва множество ротори, а в него 

има място за двама души. 

Освен че лети, превозното средство 

е и автономно, което означава, че не 

е нужен пилот на борда. Подобен тип 

свързани устрой-

ства имат нужда 

от връзки с ниска 

латентност, каквато 

предлагат именно 

5G мрежите.

Ooredoo вече 

има действаща 5G 

мрежа на над 100 

локации в Катар, къ-

дето ще се проведе 

и Световното пър-

венство по футбол 

през 2022 г.

Ето го – първото летящо 
такси с  5G технология

Facebook се готви да пусне 
криптовалута

Социалната мрежа Facebook 

води преговори с борси 

за евентуално листване на 

собствена криптовалута.

Това сочи публикация на New York 

Times, която разглежда опитите на 

различни платформи да пуснат своя 

виртуална валута.

Изданието разкрива, че Signal и 

Telegram също планират пускането на 

криптовалути през идните 12 месеца.

Позовавайки се на четирима 

източници, запознати с преговорите, 

NYT посочва, че Facebook е заявил на 

борсите, че очаква да пусне продукта 

си през първата половина на тази 

2019 година.

Преди време Bloomberg обявиха, 

че социалната мрежа може да пусне 

свой стейбълкойн, предназначен за 

услугата WhatsApp. Стейбълкойнът е 

форма на евтино финансиране.

Facebook има над 2.5 млрд. потре-

бители по света.

Източник на изданието потвържда-

ва, че Facebook работи по пускането 

на стейбълкойн. През последните 

месеци компанията формира блок-

чейн екип, назначавайки таланти в 

тази сфера.

Google спря 1 милион 
приложения от Play Store

Компанията Google разкри, 

че през миналата година е 

спряла достъпа на повече 

от един милион Android 

приложения до Play Store от съобра-

жения за сигурност.  

Става въпрос не за свалени оттам 

приложения, а за такива, които са 

били предложени, но отхвърлени 

от гиганта, защото не отговарят на 

изискванията за сигурност.

Сред причините дадено прило-

жение да не бъде качено е всичко 

от уязвимости в кода до изтекли 

сертификати. Когато Google засече 

подобно приложение, компанията 

уведомява разработчиците, които 

трябва да вземат мерки и да направят 

промени в програмите си. За минала-

та година около 30 000 разработчици 

са поправили над 75 000 приложения. 

Пак през миналата година Google е 

въвела 6 нови категории уязвимости 

като SQL инжекции, XSS експлойти, 

JavaScript бъгове и др.

Гигантът ще продължи да развива 

програмата си за сигурност и през 

2019 г., за да обхване възможно най-

много категории приложения и да 

гарантира, че Android потребителите 

няма да попаднат на опасни програ-

ми – трудна, но благородна задача.
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След няколко години 

очакване на пазара Tesla 

най-после пуска Model 3. 

Американският произво-

дител на електромобили 

обяви, че цената ще 

започне от 35 000 долара и че ще прена-

сочи всичките си продажби онлайн.

Базовият модел на Model 3 ще може 

да изминава 350 км с едно зареждане, 

ще развива максимална скорост от 210 

км/ч и ще ускорява от 0 до 100 км/ч за 

5.6 секунди, обявиха от компанията.

Tesla също така прави някои промени 

в начина на продажба, като ще позволя-

ва на клиентите да изпробват автомо-

била, преди да го купят, и ще предлага 

пълно възстановяване на заплатената 

сума, ако колата бъде върната в рамките 

на 7 дни след покупката или преди да 

е изминала 1600 км. Tesla също така 

прехвърля 

всичките си продажби 
онлайн

и на мобилни устройства и закрива 

или намалява работни места в своите 

шоурумове.

“Можете да купите колата си през своя 

телефон в САЩ за около 1 минута”, каза 

Мъск. “Ще продължим да имаме магази-

ни, но те ще бъдат превърнати в галерии 

и информационни центрове.”

С преминаването изцяло към онлайн 

продажби Мъск заяви, че Tesla ще закрие 

част от магазините си и ще освободи 

служителите, което ще й позволи да 

спести пари и да намали цената на 

автомобила.

“Просто няма как да заобиколим това. 

Искаше ми се да има друг начин”, каза 

Мъск.

Компанията обяви през януари, че 

планира да освободи 7% от служите-

лите си.

“Мъчително трудно е да произвеждаш 

тази кола за 35 000 долара и да бъдеш 

финансово устойчив”, заяви Мъск. Спо-

ред него ще минат поне още 2-3 години, 

преди Tesla да може да произведе по-

евтин автомобил.

“Интериорът ще бъде малко по-добър, 

отколкото бяхме обещали първоначал-

но”, обяви главният изпълнителен дирек-

тор Илон Мъск при представянето. Той 

допълни, че базовата цена не включва 

данъчните отстъпки или спестяванията 

от гориво, които могат допълнително да 

намалят разходите за Tesla. 

Компанията 

няма да отчете печалба

през първото тримесечие на годината 

според Мъск, който обаче се надява тя 

да обяви положителен финансов резул-

тат за второто тримесечие.

Милиардерът обяви, че очаква търсе-

не в размер на над 500 000 броя Model 

3 годишно. Компанията достави 145 610 

автомобила Model 3 през 2018 г. при дос-

та по-високи цени.

„Това е нещо, която променя прави-

лата на играта“, казва анализаторът на 

Wedbush Securities Даниел Айвс. Тъй 

като данъчните кредити ще продължат 

да намаляват през 2019 г., „това е точно 

онова, което препоръчват лекарите”, 

казва образно той.

Експертът обаче предупреждава, 

че може да има „повече бързи крачки 

напред“, ако по-голям обем на продажбите 

изостри предишните проблеми с достав-

ките и обслужването на потребителите.

Мъск отказва да отговори на въпроса 

какви биха били маржовете на печалбата 

на автомобил при цена от 35 000 долара, 

пише New York Times. Брутните маржове 

при колата са били над 20% през четвър-

тото тримесечие.

„Маржът на автомобила очевидно ще 

бъде много малък, ако има някакъв марж”, 

казва Дейвид Кудла, главен изпълнителен 

директор на Mainstay Capital Management, 

който има къси позиции в Tesla.

За $33 500: Новата За $33 500: Новата 
Tesla Model 3Tesla Model 3
Дългоочакваният модел ще се 
продава само онлайн
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Когато футболистите 
застанат пред микро-
фоните и камерите на 
журналистите, за да 
подпишат договора си, 
те се разписват на праз-

ни „хвърчащи“ листове, понякога и на 
маймуница, но зад тези бели страници 
стоят стотици имейли, десетки телефон-
ни обаждания и преговори на живо.

Понякога медиите опростяват тези 
процеси и съобщават, че еди-кой си 
играч е преминал в еди-кой си отбор 
срещу сумата например от 10 мили-
она евро и ще подпише петгодишен 
договор, според който ще получава по 
три милиона на година. Но всъщност 
всичко е много по-сложно и включва 
редица сметки и клаузи.

Наскоро спортният адвокат Даниел 
Гий издаде книгата „Done Deal“, в която 
предговорът е написан от Джанлука Ви-
али. В книгата си Гий разкрива тайните 
зад трансферите, заплатите и сделките, 
които клубовете правят помежду си и с 
играчите.

Футболистите почти винаги се 
купуват на по няколко транша и почти 
никога цената им не е фиксирана.

Във Висшата лига например схемата 
работи така – 

50% от трансферната сума
се превежда веднага, а след това се 
доплащат останалите 50 в рамките на 
година – на равни части от по 25% на 
всеки шест месеца. 

Когато „Ливърпул“ продаде Филипе 
Коутиньо на „Барселона“, получи ведна-
га едва 20,5 милиона паунда и никой не 
знаеше точно колко ще струва бразиле-
цът. Според различни клаузи, които са 
конфиденциални, цената на Коутиньо 
можеше да скочи до 146 млн. паунда, но 
засега „Ливърпул“ е получил около 120 
млн. паунда.

Защо се получава така?
Има множество фактори, които 

влияят на цената на един футболист. Ето 
няколко примера:

- мястото, на което завършват отбо-

рите (както продаващият, така и купува-
щият) в крайното класиране;

- постижения на новия отбор: титли, 
промоция, изпадане, оставане;

- постижения на играча в новия 
отбор: брой вкарани голове и асис-
тенции, колко мача е изиграл за клуба 
и националния отбор, лични награди 
(като спечелване на „Златната топка“ 
например);

За третата клауза е ясно, но първите 
две са много интересни. Например 
трансферът на Наби Кейта от „РБ Лайп-
циг“ в „Ливърпул“ се оскъпи от 48 млн. 
паунда на 52,7 млн. заради клауза дали 
германският тим ще завърши в топ 7 в 
Бундеслигата или по-надолу. В крайна 
сметка „Лайпциг“ приключи сезона 
шести в класирането.

Бонуси, които играчите 
получават

С бонусите на футболистите също 
невинаги е лесно за разбиране. Напри-
мер има една клауза, наречена „лоялен 
бонус“, която играчите получават, ако 
останат в клуба за по-дълго. В случая 
с Коутиньо той трябваше да получи 13 
милиона евро за трите си години в „Ли-
върпул“. Накрая беше готов дори да се 
откаже от бонуса, само и само да бъде 
продаден в „Барса“ през януари 2018 г.

Този бонус обаче също не се получа-

ва наведнъж. Части от него, например 
25%, се получават след края на всеки 
пълен сезон и се изплащат чак през 
септември – когато трансферният 
прозорец вече е затворил. В „Уест Хем“ 
обаче се почувстваха измамени, когато 
през септември 2017-а Димитри Пайет 
получи част от този бонус, но след това 
пожела да напусне и го направи през 
зимата.

А понякога ситуацията става още по-
налудничава. Клубът иска да се отърве 
от даден футболист, но той не желае да 
напуска или не може да му се намери 
купувач. В резултат на това той про-
дължава да получава пари по клаузата 
„лоялност“.

Все по-рядко плащат 
фиксирана заплата

Може и да ви звучи налудничаво, но 
заплатите във футбола вървят надолу. 
Поне фиксираните. Но в договорите на 
всеки играч вече има залегнали десетки 
клаузи, с които той да си докарва до-
пълнително отгоре.

Например – да кажем, че за играч се 
знае, че получава по 50 000 на седми-
ца. Те обаче най-често са разделени 
така – 35 000 фиксирана заплата и 15 
000, ако започне като титуляр и изкара 
повече от час на терена. Възможно е да 
са му обещани още 15 000 при победа 

и още 3000 при различни индивиду-
ални постижения в мача. Така един и 
същ футболист една седмица може да 
получи 35 000, а на следващата – почти 
70 000, т.е. двойно.

Подобни бонуси изглеждат все по-ло-
гични и по-добре приети във футбола. 
Ето някои от тях:

- За изиграни мачове. Заплатата на да-
ден футболист може да скача с, да кажем, 
по 1 500 паунда/мач, на различна кота 
двубои – 25, 50, 75, 100, 125, 150 и т.н.

- Голове и асистенции. Тези клаузи 
вече не се предлагат от част от водещи-
те отбори, защото водят до егоизъм. Но 
и на много места все още съществуват 
и достигат до 20 000 паунда на гол. А 
с всеки следващ парите се увеличават 
още повече.

- За суха мрежа. Въпреки че е доста 
по-трудно да не допуснеш, отколкото 
да вкараш гол, работата на вратарите 
се оценява много по-ниско – до около 
5000 за „нула“.

- Както има бонуси, така има и наказа-
телни клаузи. Например, когато някой 
отбор изпадне, футболистите му може 
да са изправени пред угрозата заплати-
те им да бъдат намалени с до 50%.

Това е интересният свят на парите и 
трансферните игри във футбола. Никога 
нищо не е точно така, както изглежда. 
Затова винаги четете с едно наум.

Бонус „гол“ и „нула“ – Бонус „гол“ и „нула“ – 
парите на футболиститепарите на футболистите

Филипе Коутиньо Наби Кейта 

Сложни договори, плащане на 
траншове и други особености 
в света на футбола
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
Майка към синчето си:
-Всяка твоя беля е бял косъм в косата 

ми!
-Като гледам баба и ти не си била 

цвете за мирисане....

� � ☺
Мъж посреща жена си на летището 

намусен. Жена му го скастря:
- Какво ме гледаш като бик, виж онзи 

там как целува жена си!
- Да, ама онзи е на изпращащи.

� � ☺
- Не ми харесва, че спиш с жена ми.
- Аз не мога да ви разбера в това 

семейство - на единия му харесва, на 
другия не му харесва, вземете се разбе-
рете вече...

� � ☺
Днес направих едно добро дело. До-

като си разхождах кучето, гледам - мъж 
гони тролея. Пуснах кучето и мъжът 
хвана тролея!

� � ☺
- Имаш ли голи снимки на гаджето си?
- Не.
- Да ти покажа ли?

� � ☺
Лежи си хан Аспарух в юртата, пуши 

си цигара от специални степни треви, 
когато влиза вестоносец:

- Ювиги, 20 000 византийци нападат!
- Много, веее! Къде ще ги заравяме...

� � ☺
- Асане, детето глътна патрон!
- Ма не го върти тъй към мене, ма!!!

� � ☺
- Г-жо, имате пет момчета и всичките сте 

ги кръстила Иван - как ги различавате?
- По бащино име...

� � ☺
- Жоре, вчера те видях, но не успях да 

те настигна.
- То и аз те видях, Верче, затова не 

можа да ме настигнеш....

� � ☺
Днес ми е ден за спортуване - започ-

вам с фигурно търкаляне по диван....

� � ☺
- Мамо, защо си изправяш косата с 

пресата?
- За да стане по-дълга.
На следващия ден в болницата:
- Хайде сега, Стамате, кажи на чичо 

доктор как си изгори пишката...

� � ☺
Перничанин отишъл при врачка. Тя го 

погалила по корема и му казала:
- Ще проходиш.
- Па да те таковам у врачката, аз мога 

да си ходя отдавна…. - и излязъл бесен 
от стаята.

Погледнал навън - голфът му го 

няма...

� � ☺
- Господине, моля ви, махнете кучето 

си от мен - бълхите са доста неприят-
ни…

- Рекси, ела тук, че госпожата има 
бълхи…

� � ☺
Реших да зарежа всичко и да оби-

калям света с моите спестявания. Така 
като си направих изчисленията, някъде 
към обяд ще съм си вкъщи.

� � ☺
Пешо се прибира рано сутринта и 

чука на вратата. Жена му:
- Пешо, ти ли си?
- Боя се, че съм аз…
- И правилно се боиш...

� � ☺
Разговор между баща и дъщеря:
 - Дръж се добре с мен, втори баща 

няма да имаш!
 - Не бъди толкова сигурен, мама е 

доста хубава...

� � ☺
Аз му викам - лесна е твоята! А той си 

мисли, че му говоря за живота...

� � ☺
Вече свикнах кантарът да лъже, ама 

от огледалото съвсем не го очаквах...

� � ☺
Много жени ги е 

срам да излизат с мъже, 
които живеят с майка си, 
а не ги е срам да излизат с 
мъже, които живеят със съпру-
гите си - и що така?!?

� � ☺
На една жена й откраднали 

чантата, след 2 часа крадецът й я 
върнал с бележка: Как намираш 
нещо вътре?!?

� � ☺
Казват, че проблемите се решавали в 

леглото - ето втори час, откакто лежа - и 
нищо!

� � ☺
В ресторанта на свещи седят двама. 

Дамата към кавалера си:
- Кажи ми нещо, от което да мога 

направо да откача…
- Съпругът ти влезе току-що в ресто-

ранта...

� � ☺
Защо Божинов и Михайлов не играят 

в един мач? - Защото няма кой да гледа 
децата...

� � ☺
В ресторанта клиент към сервитьора:
 - Ох, не мога повече - бихте ли ми го 

завили за вкъщи?
 - Ама, господине, това е шведска 

маса....

� � ☺
- Тате, какво е светулка? 
- Муха на аварийни, моето дете.

� � ☺
- Скъпи, взех нови презервативи - 

могат да говорят, ако се скъсат.
 - И какво казват?
 - Да ви е живо и здраво....

� � ☺
Не можеш да направиш всички щаст-

ливи - не си ракия! 

� � ☺
- Ало, полицията ли е? Мъжът ми 

изчезна преди седмица!
 - Защо чак сега звъните, да не би днес 

да получава заплата?
 - Не, просто знам, че никоя жена не 

би го издържала повече от седмица, 
значи му се е случило нещо лошо!

� � ☺
От бабините съвети: Чедо, бягай от 

мъж със здрави чорапи - или е женен, 
или живее с майка си!

� � ☺
Градски автобус. Изведнъж бабичка 

започва да рецитира "Опълченците 
на Шипка". И това в продължение на 
10-ина минути. Целият автобус гръмва 
в аплодисменти. Бабката смутено се 
усмихва:

- Ей на... това го помня... А защо съм в 
тоз рейс и къде отивам - не знам!

� � ☺
Мъжът решава кръстословица и пита:
 - Първият мъж с 4 букви?
 - Димо - отговаря жената, без да 

мисли.

� � ☺
Група английски учени установи: До 

2050 г. ще сме 10 млрд. Хората се питат: 
за чий са ни 10 млрд. английски учени?

� � ☺
- Маро, кой е този младеж, дето изле-

зе сутринта от вас?
- Един студент от 4 курс.
- Ама редовно ли?
- Не, не, само когато мъжът ми е в 

командировка...

� � ☺
Съпруг се връща по-рано от работа и 

вижда жена му да лежи в спалнята.
 - Защо още лежиш - болна ли си?
 - Да, сърцето ме боли, иди до аптека-

та да ми вземеш валидол.
В коридора среща сина си, който му 

казва, че чичо Борчо е в гардероба на 
спалнята. Мъжът се връща в спалнята и 
крещи:

- Борчо, излез веднага от гардероба, 
на жена ми й е зле, а вие със сина ми 
играете на криеница!!

� � ☺
Мъж гледа порно - жена му надниква 

и му прошепва:
 - Гледай да запомниш целия филм - 

не само края....

� � ☺
Семеен скандал - жената крещи:
 - Господи, защо не си ме прибереш?
 - Ма той да не е като мене луд, ма!!!!

� � ☺
Жена и коза изпуснеш ли ги - вина-

ги ще намерят да обелят някое друго 
дръвче....

Виц в снимка

Двама адвокати:

 - Какво ще стане 

след Страшния 

съд?
 - Как какво - ще 

обжалваме!

Водоравно: „Затворнически рок” - Триор - Спирала - Ексод - Лакти - Азия - Лиман 
- Фронт - Дон - Зона - „Алиот” - Апа - Нотара(Константин) - Тафта - Як - Хив - Лимфа - 
Оофор - Теке - Пилон - Трем - „Не” - Осман(Ал Гази) - Софит - Листо - Атина - Иск - Виме - 
Аплик - Устои - Арара - Пауни - Ас - Лян - Венци - Капери - Нето - Тиква - Асен - Ек - Рахит 
- Изпит - Омара - Април - Ето - Брук - Ботуш - Обрат - Устрем - Шишче - Но - Оса - Орляк 
- Калеко - Елам - „Евита” - Елек - „Сватбата на Фигаро”.

Отвесно: Разклонители - Янко Русев - Синове - Имане - Мусала - Автомат - Косер - 
Тракт - Ат - Орда - Алест - Авоар - Ромб - Три - Нари - Моаре - Хабер - Нол(Дитер) - Лампа 
- Панти - Омлет - Жирафи - Финал - Цитат - Ява - Кротал - Типик - Пушкин(Александър) 
- Честота - Осика - Вирши - Та - СПИН - Фонон - Укази - Шкаф - Ски - Тато - Фауна - Плоча 
- Ира - Пафти - Сипаи - Белег - Бразда- Ортит - Естер - Ела - Олио - Яре - Соаре - Танкер - 
Окаяник - „Мики синьото око”.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
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 
6309484547 №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
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operatorsсъс собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15963
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ТЪР-
СИШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? Тел. 847-
665-9273 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Леки товари * Fuel Discounts – до 
70 цента на галон8476659273 №15964
! ШОФЬОРИ !
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за пребиране в къщи през ден и
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! За повече информация 847-
665-9273! №15965
ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА
Цена US$ , Зипкод 60062, Търсим шо-
фьор на лимузина - фул тайм. Атракрив-
но заплащане. +18476270725 №15972
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 

up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15973
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? **Тел. 847-665-
9273 **** 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Леки товари * Fuel Discounts – до 
70 цента на галон 8476659273 №15974
ШОФЬОРИ / DRIVERS
US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за регионални 
шофьори!Добро заплащане! Възмож-
ност за пребиране в къщи през ден и 
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно
отношение! За повече информация 

8476659273 №15975
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

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

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 Buffalo Grove 
Rd, Buffalo 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, flexible график. 
Камиони 2015 и 2019 Volvo автоматик. 
Direct depozit. За повече информация 
обадете се на: 4147024349 №15930
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 flatbed 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/

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
Hoffman 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 ир ц р
административни сградид р р д
и здравни кабинетидр

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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barber for full time or part time. For more 
informations please call (847)375-8833 or 
(773)351-5249, ask for Stella. 7733515249 
№15691
SAFETY MANAGER
Цена US$, Зипкод 60056, Tранспорт-
на фирма намираща се в Wood Dale, 
IL търси да назначи Safety manager 
на пълен работен ден. За повече ин-
формация моля свържете се с нас на 
630.948.4547 №15702
CDL DRIVER NEEDED, Цена US$, 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
-

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

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, Roofing 
company is looking to hire 
Full Time Office Assistant -Excellent English 
required -Early Morning start – 8:00 a.m. 
The office 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.
847-857-7509 : +359-876-511-784 or Viber
00359876511784 №15969

SPONSORSHIP 
Цена US$ , Зипкод 28, Търся truck 
company за sponsorship казвам се Ана-
стас на 37 съм карам камиони в Англия
Заплаща се всиякакъв разход по доку-
ментацията За Оферти viber WhatsApp 
00447375018459 №15970

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
1 BED FOR RENT
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1bdr for
rent .heat and cooking gas included. 
Hardwood floors. New kitchen. Freshly 
painted. 5 min to o’hare. I90 and 
Cumberland ave. 2246164327 №15949

СЪКВАРТИРАНТКИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търся 
съквартирантка/и в много топъл апарта-
мент до удобен транспорт и голям хра-
нителен магазин 7738292329 №15962

STUDIO FOR RENT
Цена US$ 800, Зипкод 60656, Lawreance 
and Cumberland Studio for rent with
one parking space. Everything included.
Elevator building with downtown 
view,close to banks stores everything. 10
min away from o-hare airport and blue 
line. 7734707914 №15967

BASEMENT STUDIO
Цена US$ 600.00, Зипкод 60018, Давам
под наем Basement Studio в къща в Des 
Plaines. Има самостоятелна кухня и са-
мостоятелна баня. Наемът включва ток, 
вода, gas и Интернет. Изисква се депозит
от $600.00 и се плаща при нанасянето. 
За повече информация 773-344-7012. 
№15977

СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/
ка за двустаен в Шилер парк, наема от 
$450 + задължителен депозит, включва
: отопление, вода топла и студена, газ, 
паркинг. ел. и интернет се плащат от-
делно. Стаята е свободна от 01Юни2019 
7737042622 №15978

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
floors. New kitchen. Freshly painted. 5
min to o’hare. I90 and Cumberland ave. 
2246164327 №15949
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под
наем стая в Des Plaines за непушачи,
7739344547 №15927
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

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. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт:
773-209-1813 №15744
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, 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 Buffalo Grove. Heat, water, garbage 
included in the rent. For more information 



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

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, flooring, 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 flooring, paint etc. Rent
includes heat, cooking gas, water, garbade.

For more info call 773 996 8900 Sylvia
№15881

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 
offers. 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, flooring, 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, flooring, 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

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 fluently.
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 №15817НЮ 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-тт
ска градина в Buffalo 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$, Зипкод 60707, Търся ком-
пания, която се занимава с поставяне 
на огради. Имайл:fikikar@yahoo.com 
7087763357 №15924
53 REEFER FOR RENT
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Reefer-2012
Great Dane for rent perfect condition more 
info call Emil tel 874 254 2504 №15961

VIDEO TRANSFER - ANA
Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете ваши-
те стари ленти като ги направите диги-
тални преди на станат неизползваеми. 
Презапис от VHS , MiniDV видео касети 
на DVD. Трансфер на негативни фил-
ми в дигитални снимки. 630-456-1366

6304561366 №15976

COAST TO COAST

WEB DESIGN
Цена US$ 995.00, Зипкод 60016-6680, 
We craft beautiful & user friendly online 
experiences. One page Website - from 
$995. Multiple page Website - from 
$1,995,-. Request a free quote here: www.
all-easy.com 7738916957 №15966

SOMEWHERE ELSE

ФОТОЕПИЛАЦИЯ 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, ПРОМО-
ЦИЯ! ФОТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + ПОД-
МИШНИЦИ само за 48лв. вместо 80лв.!
Повече информация можете да полу-
чите на тел. 0885 108502 (салон Pretty 
Lab ул.Оборище №86 до МОЛ СЕРДИ-
КА) и https://prettylab.bg/fotoepilacia . 
Промоцията е валидна до 31.03.2019 
г. с предварително записване на час. 
+359885108502 №15968

ПРОДАВАМ

Chicago + suburbs

МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС 
номер ( Authority ) / тръкинг компания 
на 8 години , чист перфектен рейтинг 
на работеща компания !!!! Възможност
да влезете в тръкинг бизнеса и буквате 
товари с най-добрите брокери в бран-
ша моментално ! 224-999-2750 Николай 
№15960

ШЕВРОЛЕТ 2004
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60007, Запа-
зена 2004 г. Шевролет кавалер за 2500$, 
на 100 000мили, с нови гуми. За контак-
ти и снимки моля на емайл: milen20061@
gmail.com 6302548374 №15971

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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Едно уникално място, 
скрито в красивите по-
крайнини на Квебек, носи 
незаменими преживява-
ния. Освен традиционните 
масажи, парни бани и 

други услуги ЅРА Nоrdіс в Чeлcи предла-

га пълно потапяне в басейн, създаващ 
усещането за Мъртво море. 

Bъпpeĸи чe e paзпoлoжeн в по-
крайнините на фpeнcĸи гoвopещaтa 
ĸaнaдcĸa пpoвинция, ĸoмплeĸcът e 
caмo нa 20 минyти път oт Раrlіаmеnt Ніll 
в cтoлицaтa нa Kaнaдa – Oтaвa, пишe 
Fоrbеѕ.

B cтpaнитe oт Ceвepнa Aмepиĸa oт гo-
дини ocoбeнo пoпyляpeн в спа тypизмa 
e тepмичният циĸъл. Toй пpeдcтaвля-
вa peдyвaнетo нa гopeщa и cтyдeнa 
cpeдa, ĸaтo мeждy вceĸи ĸypc ce пpaви 
пoчивĸa.

B ЅРА Nоrdіс имa мнoгo вapиaнти зa 
гopeщaтa чacт – xидpoмacaжнa вaнa, 
cayнa или пapнa бaня.

Haй-гoлямaтa aтpaĸция oбaчe e 
бaceйнът Каllа cъc coлeнa вoдa. Toй e 
изĸoпaн нa 5 мeтpa дълбoчинa в cĸaлa 
и cъдъpжa 10 тoнa coл. Цeлтa e дa съз-

даде нa гocтитe yceщaнe ĸaтo плaвaнe в 
Mъpтвo мope. 

Изпoлзвaт ce внимaтeлнo пoдбpa-
ни бaлaнcиpaни мaгнeзиeви coли. 
Heпpeĸъcнaтo ce пpoвepявaт чиcтoтaтa 
и coлeнocттa нa вoдaтa, ĸoятo тpябвa дa 
e нe пoвeчe oт 12 пpoцeнтa.

Toвa e втopият пo poдa cи в cвeтa 
тaĸъв coлeн бaceйн и eдинcтвeният в 
Ceвepнa Aмepиĸa. Швeйцapия e дpyгaтa 
cтpaнa, ĸoятo мoжe дa ce пoxвaли c 
тaĸaвa aтpaĸция.

Cтyдeнитe зoни нe oтcтъпвaт пo нищo 
нa тepмoĸътчeтaтa. Лeдeнa вoдa, ĸoятo 
идвa диpeĸтнo oт 

вoдoпaд в плaнинaтa
ce cъбиpa в бaceйн нa ĸoмплeĸca. Teм-
пepaтypaтa мy e 10 гpaдyca. Mнoгo oт 
гocтитe нe мoгaт вeднaгa дa влязaт във 
вoдaтa или гo пpaвят пocтeпeннo. Ho 
зa тeзи, ĸoитo ycпeят, гopeщитe cayни и 
coлeният бaceйн щe ce cтopят ocoбeнo 
пpиятни.

Koмплeĸcът paзпoлaгa c тpи oтдeлни 
зoни зa нyждитe нa вceĸи oт гocтитe – зa 
тeзи, ĸoитo oбичaт шyмнитe мecтa и за 
пpивъpжeницитe нa cпoĸoйcтвиeтo и 

тишинaтa.
Каѕkаd e пъpвaтa oт тяx, oбopyд-

вaнa c yдoбни xaмaци зa пoчивĸa или 
дpямĸa. B нeя ce нaмиpaт и няĸoи oт 
тoплитe зoни, a пepcoнaлът нaпoмня 
нeпpeĸъcнaтo дa ce пaзи тишинa.

Cлeдвaщaтa e Воrnа, ĸъдeтo e и cтyдe-

ният бaceйн. B тaзи зoнa вeчe мoжe дa 
ce paзгoвapя тиxo.

Coциaлнaтa пaнopaмa e мяcтoтo зa 
питиe, яcтиe и oживeн paзгoвop.

Ocвeн спа зoнитe ĸoмплeĸcът имa 
и пo-eĸcтpeмнo пpeдлoжeниe зa 
aĸтивнитe пoceтитeли. ЅРА Nоrdіс 
пpeдлaгa eднoчacoв пpexoд cъc 
cнeгoxoдĸи в пapĸa „Гaтинo“.

Насладете се на кадрите, които по-
казват уникалното място през всичките 
сезони.

Вода от планината и усещане за Мъртво море в 
канадската провинция

В Квебек: 
SРА в скала и в тонове сол
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Лейди Гага изригна заради 
Брадли Купър
Лейди Гага “изриг-

на” срещу соци-

алните медии, 

наричайки ги 

“тоалетната на интернет”, 

заради това, че разпрос-

траняват неверни слухове 

за романтична връзка 

между нея и Брадли Купър. 

Отношенията между 

певицата и актьора и 

режисьор са една от 

най-обсъжданите теми в 

социалните медии след 

отминалата преди броени 

дни церемония за награ-

дите “Оскар”. На шоуто 

Лейди Гага и Брадли Купър 

изпълниха хитовото си 

парче “Shallow” от филма 

“Роди се звезда”, а според 

мнозина то е свидетелство 

за романтичните отноше-

ния между двамата. 

Помолена да изясни 

слуховете като гост в шоу-

то на Джими Кимъл, Лейди 

Гага отвърна: “Първо, 

честно казано, социалните 

медии са тоалетната на 

интернет... Хората стават 

свидетели на любов и 

познайте какво – това е, 

което искахме да видят. 

Това е любовна песен. 

Филмът “Роди се звезда” е 

любовна история.” Според 

нея с Брадли Купър са си 

свършили добре рабо-

тата.

Почина фронтменът на 
Prodigy Кийт Флинт
Фронтменът на 

Prodigy беше 

намерен мър-

тъв в дома 

във Великобритания, 

съобщава RT. 49-годишни-

ят Кийт Флинт е открит от 

полицията в понеделник 

сутринта, след като в по-

лицията е получен сигнал 

за изпаднал в безсъзна-

ние мъж. Членовете на 

музикалната група съоб-

щиха, че  Кийт сам е отнел 

живота си.На страницата 

на групата в “Инстаграм” 

Лиъм Хоулет написа:

На страницата на 

групата в инстаграм Лиъм 

Хоулет написа:

„Новината е вярна. Не 

мога да повярвам, че каз-

вам това, но нашият брат 

Кийт е отнел живота си 

през уикенда. Аз съм шо-

киран, ядосан, объркан и 

с разбито сърце. Почивай 

в мир, братко!”

На официалните си 

страници във фейсбук и 

туитър The Prodigy също 

потвърдиха смъртта на 

Кийт Флинт:

„С голям шок и тъга 

можем да потвърдим 

смъртта на нашия брат и 

най-добър приятел Кийт 

Флинт. Истински пио-

нер, новатор и легенда. 

Завинаги ще ни липсва. 

Благодарим ви, че зачита-

те личното пространство 

на всички засегнати.”

Кийт Флинт е роден е на 

27 март 1969 г. в Брейн-

трий, графство Есекс.

Мерил Стрийп стана баба на 
момченце
Легендарна-

та холивуд-

ска актриса 

Мерил 

Стрийп стана баба, 

след като дъщеря 

й Мейми Гъмър и 

годеникът й Мехар 

Сети се сдобиха със 

син. Момченцето е 

първото внуче на 

69-годишната Стрийп. 

Подробности 

около щастливото 

събитие не се съоб-

щават. 

През декември 

миналата година се 

появиха публикации, 

че 35-годишната 

Мейми Гъмър, която също 

се изявява като актриса, 

очаква дете. Вестта дойде 

само няколко месеца 

след като Гъмър и Сети 

се сгодиха по време на 

ваканция в Хърватия. 

Мейми Гъмър е второ 

от четирите деца и най-

голямата сред дъщерите 

на Мерил Стрийп Дон 

Гъмър. Актрисата има по-

голям брат, Хенри, и две 

по-малки сестри, Грейс и 

Луиза.

Азис се сравни с 
Били Портър – по 
рокля

Актьорът Били Портър определено 

прикова вниманието на папараците 

на „Оскарите“. Той се появи на черве-

ния килим със смокинг рокля, с която 

изрази своя нестандартен стил.

Няколко часа след като стана ясно кои звезди 

си тръгнаха с престижните статуетки, Азис при-

помни на феновете си, че в началото на своята 

кариера той също е носел черна рокля. Именно 

провокативната му визия тогава му донесе 

голяма популярност.

Певецът сподели колаж, в който сравнява 

своята рокля с тази на Портър.

“Има разлика между това да го направи певец 

по време на шоу и актьор по време на червен 

килим”, написа мъж под снимката. “Каза ли му, 

че ти си я измислил тая мода, да не се прави”, 

добави друг от последователите на Азис.

По повод тоалетите на звездите на червения 

килим модният експерт проф. Любомир Стой-

ков също изтъкна, че преди много години чалга 

певецът се е появил на свое участие в „Шоуто 

на Слави“ с въпросната черна рокля. Според 

изказването му Азис е взел вдъхновение за 

тоалета си от негов филм.

“ИнСайт” на 
НАСА започна да 
копае на Марс

Космическият апарат “ИнСайт” на НАСА 

започна да копае в марсианската 

повърхност, но попадна на скали. 

От Германския аерокосмически 

център оповестиха, че бормашината на “Ин-

Сайт” се натъкнала вероятно на два камъка. Тя 

успяла да копае на дълбочина едва 18 см и 50 

см, т.е. на съвсем малка дълбочина в сравнение 

с първоначално обявената цел. 

След време се очаква да бъдат извършени 

изкопни работи на дълбочина 5 метра. “ИнСайт” 

копае в почвата, за да изследва вътрешната тем-

пература на Марс.

Космическият апарат кацна на Червената 

планета през ноември м.г.

Космическият апарат наскоро позиционира 

сеизмометъра си на марсианската повърхност, 

чрез който ще следи за евентуални сеизмични 

сигнали.



5-7 март 2019 51

Светлана роди 
син на Християн 
Гущеров

Светлана Гущерова стана майка. 
Плеймейтката е дарила съпруга си 
Християн с момиченце. 

Бебето е проплакало в софийска 
болница по-рано от очакваното – в 8-ия месец, 
поради което ще остане за наблюдение в 
кувьоз.

Семейството още не е потвърдило щастлива-
та новина поради непредвидените обстоятел-
ства около раждането.

Гущерова трябваше да роди през март, но 
заради някои усложнения влязла по-рано в 
болница.

Най-вероятно красавицата ще кръсти моми-
ченцето на своя любим.

Петно като 
пенис “струва” 
$1000 на 
американка

Американка от щата Тенеси беше гло-
бена 1000 долара за това, че колата й 
оставила в снега петно с формата на 
пенис.

Оплаквайки се в социалната мрежа, Редит, 
собственичката на автомобила, представяща се 
с името Катрин, написа:

“Преди няколко седмици наваля съвсем 
малко сняг. Аз и мъжът ми отидохме на работа 
с колите си. Не след дълго получих съобщение 
за глоба. Оказа се, че хазяите на блока, в който 
живеем, са ме глобили с 1000 долара. След като 
тръгнах да проверявам случая, те ми показаха 
причината. По имейла ми пуснаха снимка на 
контура, очертан в снега, от моята “Хонда”, кога-
то съм отишла на работа. Оказа се, че ненаваля-
ната от снега форма е на огромен пенис. Възму-
тен съкооператор заснел неприличния кадър и 
го изпратил на хазяите да вземат мерки.”

След жалбата хазяите отменили глобата.

Джони Деп съди бившата си 
жена за $50 млн. 
Холивудската 

звезда Джони 
Деп подаде иск 
срещу бившата 

си съпруга Амбър Хърд. 
Деп настоява за 

обезщетение от 50 млн. 
долара заради статия, 
написана от Хърд, в 
която тя нарича себе 
си „жертва на домашно 
насилие”. Адвокатите на 
актьора наричат лъжа 
твърденията на бившата 
съпруга и смятат, че по 
този начин тя „иска да 
придвижи кариерата 
си”.

На свой ред адвокати-
те на Хърд заявиха, че с 
помощта на иска актьор-
ът се стреми да накара 

Хърд „да млъкне”.
Джони Деп и Ам-

бър Хърд има брак от 
февруари 2015 г. През 

май 2016 г. Хърд поиска 
развод, обяснявайки 
решението си с непре-
одолими противоречия 

в брака им. Няколко 
дни по-късно тя обви-
ни мъжа си в домашно 
насилие.

Тейлър Суифт пя на сватбата 
на свои фенове 
Тейлър Суифт 

зарадва свои 
фенове със 
серенада. Пе-

вицата се появи с китара 
под ръка на партито по 
случай годежа на двама 
влюбени.

Докато пее, изпълни-
телката се просълзява, 
а двойката се държи за 
ръце и се наслаждава на 
песента.

Преди няколко дни 
Алекс Голдшмит, който 
излиза с Рос Жирар от 
3 години, решава да му 
предложи брак. Той се 
съгласява и двамата 
решават да отпразнуват 
момента заедно с всички-
те си приятели. Изведнъж 

сред тях се появява 
неочакван гост и 
всички започват да 
ръкопляскат.

„Реших да пред-
ложа на Рос, докато 
слушах тази песен 
в колата. Много 
благодаря на Тейлър, 
че направи този ден 
толкова специален“, 
написа Алекс в 
Instagram и сподели 
видео с нейното из-
пълнение на живо.

Тейлър Суифт не за 
първи път изненадва 
свои фенове. По-
рано тя се срещна с 
момченце с аутизъм, 
което събира пари за 
болното си куче.

Уилям и Кейт 
поритаха 
футбол в 
Ирландия
Докато принц 

Хари и Меган 
се завръщат 
от официално 

посещение в Мароко, 
то принц Уилям и Кейт 
демонстрираха футбол-
ни умения по време на 
изненадващото посеще-
ние на кралската двойка в 
Северна Ирландия.

Херцозите на Кеймбри-
дж са на двудневна визи-
та с акцент върху ползите 
от спорта и живота на 

открито за развитието на 
подрастващите.

Кралската двойка по-
каза футболна сръчност 
при размяна на пасове 
на стадион „Уиндзор 
парк“ в Белфаст, където 
е седалището на Север-
ноирландската футболна 
асоциация. Тя провежда 
програми за насърчаване 
на млади момичета със 
здравни проблеми да иг-
раят футбол и да поддър-
жат клубните отбори.
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Селена Гомес се завърна в 
музикалното студио
Селена Гомес 

се завърна в 
звукозаписното 
студио година 

след като издаде пре-
дишния си сингъл и три 
години след последния си 
албум.

Звездата беше заснета 
да излиза от студио в Лос 
Анджелис сама. Това на-
вежда на мисълта, че тя 
работи върху собствена 
музика, а не участва в за-
писите на някой колега. 

През миналия месец 
26-годишната певица се 
завърна в света на музи-
ката с песента “Anxiety” 
на Джулия Майкълс, но 

не е издавала 
собствена песен 
от “Back to You” 
през 2018 г. Пре-
ди това тя пусна 
серия от сингли. 

През миналата 
година Селена 
Гомес се лекува 
в клиника от 
тревожност и 
депресия. Тя 
има сериозни 
здравословни 
проблеми, защо-
то трябваше да й 
присадят бъбрек 
заради автоимун-
ното заболяване 
лупус. 

Певецът Ед Шийран се е 
оженил тайно

Британският 
певец и автор 
на песни Ед 
Шийран се е 

оженил за дългогодиш-
ната си партньорка Чери 
Сийборн. 

Според неназован из-
точник 28-годишният из-
пълнител и 26-годишната 
му избраница са минали 
тайно под венчило ня-
колко дни преди Коледа. 
Сватбата се е състояла 
в имението на Ед Ший-
ран в Съфолк, Източна 
Англия, в присъствието 

на ограничен кръг гости. 
Сред поканените не са 
били именити приятели 
на младоженеца като 
певицата от САЩ Тейлър 
Суифт.

Ед Шийран и Чери Сий-
борн планират по-голямо 
честване през лятото. На 
него те ще поканят прия-
тели, на които дори не са 
казали, че ще се “бра-
куват”, както и известни 
познати. Празненството 
ще бъде от фестивален 
тип с много музика, песни 
и танци. 

Картина на Моне беше 
продадена за €32 млн.
Венецианският 

пейзаж “Дворе-
цът на дожите” на 
френския им-

пресионист Клод Моне бе 
продаден на търг в Лондон 
за 27,5 милиона британски 
лири (32 милиона евро), 
съобщи аукционната къща 
“Сотбис”.

Това е рекордна сума за 
пейзаж от четката на Моне, 
изобразяващ Венеция. Неот-
давна картината бе вклю-
чена във високооценената 
изложба под наслов “Моне и 
архитекьтурата” в Британска-
та национална галерия.

Моне пресъздава морския 
изглед в три различни ва-
рианта през 1908 г. Другите 
две платна са в колекцията 
на Бруклинския музей в Ню 
Йорк и на нюйоркския музей 
“Метрополитън”.

Моне се счита за един от 
основателите на импресио-
низма. 

Жена направи 
пластична 
операция на 
котката си

Китайка направи пластична операция 
на грозната си котка за 1000 долара и 
предизвика вълна от недоволство в 
социалните мрежи.

Стопанката на животното, чието име не се 
споменава, намерила очите на своята писана 
много неестетични и зле разположени. Поради 
тази причина я подложила на хирургическа 
корекция. На сивата котка била направена бле-
фаропластика, при която се оперират долните 
и горните клепачи. Тя често се практикува при 
жените, които искат да подобрят външния си 
вид.

Собственичката на котката беше обвинена в 
жестоко отношение към домашния й любимец. 
Телевизията на провинция Дзянсу показа шо-
киращи кадри на животното след претърпяната 
интервенция с подути и зачервени очи. 

 Уди Алън ще 
снима новия си 
филм в Испания 

Режисьорът Уди Алън ще снима новия 
си филм в Испания, става ясно от съоб-
щение на компания “Медиапро”, про-
дуцирала филмите му “Вики, Кристина, 

Барселона” (2008) и “Полунощ в Париж” (2011). 
Според добре информиран източник 

83-годишният Уди Алън ще снима филма в Сан 
Себастиан през лятото. Местен вестник съобща-
ва, че екипът му е прекарал няколко седмици 
в града, за да може през юли режисьорът да 
сбъдне мечтата си да снима в Сан Себастиан. 

Новият проект на Уди Алън се явява своеоб-
разно продължение на любовната връзка на 
кинодееца с водещи европейски градове. 
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Фестивалът в Рио: Синьо или 
розово е все едно
Прочутият 

карнавал 
в Рио де 
Жанейро, 

който е най-пищният в 
света, започна с улични 
шествия.

В едно от традицион-
ните улични тържества 
участниците пееха песен, 
озаглавена “Синьо или ро-
зово, това е едно и също”. 
Текстът й е свързан с 
изявление на бразилската 
министърка по въпросите 
на жените, семейството и 
човешките права Дамарис 
Алвис, която след назна-
чаването си каза, че в Бра-
зилия започва нова епоха 
– момчетата носят синьо, а 
момичетата – розово.

“Това шествие е акт на 

съпротива срещу властите”, 
увери Моника Мачадо, 
която свири на ударни 
инструменти и перкусия в 
банда. 

Редица костюми на 
участници в шествия са 
свързани с корупцион-
ни скандали. Студентът 
Винисиус Алвис бе облечен 

от главата до петите в 
оранжево, като на главата 
си носеше лента, украсена 
с фалшиви банкноти и 
резени портокал. 

Параскева Джукелова се 
разведе със съпруга си 
Параскева 

Джукелова 
и съпругът 
й Виктор 

Божинов са се разделили. 
Двамата не живеели за-
едно от миналата година, 
потвърди самата актриса.

„Бяхме заедно отдав-
на, повече от 15 години. 
Запознахме се между 
„Сезонът на канарчетата“ 
и преди „Суламид“, комен-
тира Джукелова.

48-годишната актриса 
и режисьорът имат едно 
дете – 10-годишната 
Калина.

Джукелова често споде-
ля снимки с дъщеричката 
си в своята официална 

страница във Facebook. Тя 
не крие, че с Божинов ча-

кали да станат родители 
няколко години и накрая 

прибегнали до инвитро 
процедура.

Семейство 
Бекъм на ски 
почивка във 
Франция
„Специално време 

за семейството 
след натоварената 
Седмица на мода-

та.“ Това написа Виктория 
Бекъм в Instagram.

Дизайнерката изпрати 
целувки на феновете си 
от френския курорт Сен-
Жерве-ле-Бен, където е 
на ски заедно със съпруга 
си и четирите им деца.

Бившата спайска спо-
дели няколко снимки от 
лифта и пистата, където 
освен ски е карала и сно-

уборд. Тя се похвали, че 
синовете са й показали 
някои тънкости на снега.

Виктория не скри и 
радостта си, че 7-годиш-
ната Бруклин вече кара 
отлично ски.

Освен от забавлени-
ята на снега Дейвид и 
Виктория качиха няколко 
кадъра на различни дели-
катеси, с които се глезят. 
Явно двамата обичат 
морски дарове, защото 
една от снимките показва 
огромна порция с миди.

Сексоложката 
Кобилкина стана 
майка на син

Сексоложката Наталия Кобилкина ста-
на майка на син. Тя е родила първото 
си дете в софийска болница. Малкият 
Филип тежи 3,800 кг и е 53 см.

Кобилкина планирала естественото раждане, 
но бебето било обърнато седалищно и лекари-
те взели решение, че е по-добре да го извадят 
с цезарово сечение малко преди термина. 
Тогава майката се консултирала с астролози и 
те й казали, че най-подходящите ден и час са 27 
февруари в 16:50 ч., за да се превърне момчен-
цето в лидер и артистична личност.  

Писма на 
Сталин и Мария-
Антоанета 
отиват на търг

Исторически документи, свързани 
със Сталин, Мария-Антоанета и 
Марат, ще бъдат изложени на търг 
във Франция през април, оповести 

аукционна къща “Агют”. 
Сред лотовете ще е документ от май 1944 г. 

с подписа със синьо мастило на Йосиф Ста-
лин, който след завладяването на Севастопол 
нарежда градът да бъде прекръстен на Севас-
тополски. Ще бъдат предложени за продажба 
също две писма, като едното от 1585 г. е на 
Анри Четвърти до Анри Трети, а другото от 1790 
г. – на Мария-Антоанета до съпруга на своята 
фаворитка Габриел дьо Поластрон. 

На търга ще бъдат изложени екземпляр от 
1944 г. на сборника “Отворена книга” на поета 
Пол Елюар, картината с маслени бои “Жена в 
розово сред пейзаж в Кан” на Реноар, писмо с 
рисунка автопортрет на Матис, писмо от Рембо 
до Верлен.
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Една от най-забележи-
телните туристически 
атракции – Лъвската глава, 
се намира по пътя Созо-
пол–Приморско. Камъни, 
застанали така един върху 

друг, че погледнати отдалеч, приличат 
досущ на глава на лъв. Малко хора оба-
че знаят, че близо до Лъвската глава се 
намира местността Вълчаново кале. Там 
открай време, вече два века, иманярите 
ровят, за да открият съкровището на 
Вълчан войвода.

Вълчан войвода е родом от Странджа, 
бил е хайдутин и войвода повече от 20 
години. Три села са спорили в миналото 
за негово родно място, но до ден дне-
шен не е ясно къде точно се е родил. 
Това са село Делиево, на 5 км от Малко 
Търново, което днес вече не съществу-
ва, Тагарево (днес Вълчаново) и Факия.

Възрастните хора 

разказват легенди за 
Вълчан

които са чували от бабите си, те пък – 
от своите предци. Вълчан бил пастир. 
Той обикнал красива мома от селото 
– Рада. Решил да заведе сватове да я 
искат, но местният турски властелин 
– субашията – щом разбрал, накарал 
хората си да откраднат Рада и да му я 
заведат у дома. Вълчан пък бил хвър-
лен в тъмницата и жестоко пребит. 
Кроткият до момента пастир не могъл 
да преглътне случката и хванал гората. 
Събрал дружина и започнал да отмъ-
щава на турците.

Първо той и другарите му убили суба-
шията, който му отнел Рада, а нея осво-
бодили и взели със себе си в гората. 
По време на сражение обаче младата 
жена била простреляна. Тази любовна 
драма преобърнала живота на Вълчан 
войвода. Той и другарите му завардвали 
проходите и започнали масови обири 
на хазната на султана. При всеки удар 
хайдутите прибирали цели дисаги, 
пълни със злато. Това именно накарало 
иманярите да тръгнат по следите на 
златото. Легендите разказват, че млади-
те хайдути не били алчни – по-голямата 
част от плячката те скривали в тайни 

пещери, а за себе си оставяли само тол-
кова, колкото да преживеят. Говори се, 
че студените зими изкарвали в Истанб-
ул, но никой не ги разпознавал.

В книгата на историка Иван Бубалов 
се казва, че Вълчан имал безценен 
помощник – турчин на име Кара Емин 
ага, който се издигнал до длъжност се-
кретар на султана. Той го осведомявал 
за движението на хазните, а 

Вълчан ги пресрещал и 
обирал

Според една легенда султанът 
дотолкова се отчаял от обирите, че 
заповядал да се отпечатат нови пари – 
махмудиета. След като няколко от тези 
нови махмудиета били открити у Кара 
Емин ага, започнали да го подозират 
и той избягал от Цариград. Самият 
Вълчан войвода намерил в една от 
пещерите на Странджа древно тракий-
ско съкровище. То било толкова голямо, 
че той проводил пратеници до руския 
цар. Сто години преди Освобождението 
пратениците казали на владетеля, че 
войводата Вълчан е приготвил няколко 
десетки тона злато, с които да плати 
свободата на България.

Според иманярите съкровищата 
на дружината на Вълчан войвода са 
много и пръснати из пещери из цялата 
планина, не само в Странджа, пише 
„Труд“. Най-голямото – от траките, също 
било в една от пещерите. За него имало 
и карта. През годините иманярите са 
си продавали много „стари” карти с 
мисълта, че са истински, копали са на 
много места. Мнозина твърдели, че са 
намирали златни монети. Още преди 40 
години пък се пуснал слух, че някой е 
открил съкровището, явно най-голямо-
то, при устието на река Ропотамо. Това 
били представители на тогавашните 
управляващи, които били заведени до 
съкровището от местен жител.

Има и предания за скрито съкровище 
в морска пещера, до галериите на която 
се достига само след като се премине 
през поредица от тесни наводнени 
тунели – трудна задача и за много 
опитен водолаз. Старите хора разказ-
вали още, че щом откриели подходяща 

пещера, хайдутите на Вълчан намирали 
по селата дюлгери с инструменти, но ги 
водели дотам 

със завързани очи
Карали ги да направят нещо като тре-

зор, а после отново със завързани очи 
ги връщали там, откъдето са тръгнали.

Едно от главните скривалища на 
Вълчан била „Снеженицата” – местност 
с голяма пещера в землището на с. 
Карадере, сега в Турция. Според архи-
мандрит Рафаил войводата доживял 
старините си в Румъния при сестрите 
и внуците си. Внуците дори идвали в 
България с карта и търсили заровени 
владишка корона и кръст с честното 

дърво, вероятно на гръцкия владика в 
Одрин, който издал на турците къде се 
крият хайдутите и бил убит.

До ден днешен набезите на иманяри-
те не престават. Почивка за търсачите 
на съкровища има само през зимата, 
когато земята е скована от лед, труд-
но се копае и мераците им замръзват 
успоредно с температурите. Освен в 
Аркутино, Вълчаново кале и край усти-
ето на Ропотамо в Бургаско иманярите 
започнали да дирят съкровището на 
Вълчан воевода и в Руенския Балкан. 
Там преди две години се появи инфор-
мация, че иманяр е изровил от планин-
ска пещера златна статуя на владетел с 
глава на лъв, качен върху колесник.

Къде са тоновете злато на Къде са тоновете злато на 
Вълчан войвода?Вълчан войвода?

Истории разказват, че съкровището е заровено в Странджанско
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