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ОТ РЕДАКТОРА

Доналд Тръмп очевидно не разбира имиг-
рационната политика (както и почти всич-
ко друго освен себепромотирането), но пък 
разбира, че тя е важна точка от подкрепата 
за него в расистката му база привърженици. 

През последните дни той обяви, че 
ще затвори границата с Мексико, ако 
Конгресът не се съгласи на по-строгите 
идеи на администрацията му за имиграци-
ята. А  няколко дни по-късно обяви, че пла-
нира да спре помощите на САЩ за три дър-
жави от Централна Америка - Салвадор, 
Гватемала и Хондурас (или както ги наричат 
във FOX News – “трите мексикански държа-
ви”). Не е ясно как тези две неща ще му по-
могнат в целта да спре имиграционния по-
ток обаче.

В края на миналата седмица стана ясно, 
че министърът на националната сигурност 
Кирстин Нийлсън ще поиска от Конгреса 
правото да депортира деца на мигранти, 
пресекли границата без придружители, как-
то и постоянно задържане за семейства, 
които търсят убежище в САЩ до разрешава-
не на имиграционното им дело. Не че това 
ще спре хората, бягащи от масови убийства 
и глад, да идват в САЩ, но тази администра-
ция е готова на всичко, за да поддържа из-
куствено създадената криза с децата по гра-
ницата.

След това Тръмп заплаши, че ще затвори 
границата с Мексико по някое време през 
тази седмица. Тръмп каза, че ще затвори ця-
лата граница или големи части от нея, ако 
Мексико веднага не спре незаконната ими-
грация към Съединените щати от региона. 

Президентът направи това изказване 
на фона на информациите за нов керван 
от мигранти, който се движи от Централна 
Америка към САЩ. Повечето мигранти не са 
мексиканци, но преминават транзитно през 
Мексико.

Вместо да се насочи към първопричината 
за този проблем и нарастващия брой ими-
гранти от Централна и Южна Америка, той 
реши да прибегне към нова заплаха – Тръмп 
предприе първи стъпки за прекратяване 

на пряката помощ за Салвадор, Гватемала и 
Хондурас, чиито граждани са мнозинство от 
прииждащите в търсене на убежище.

Държавният департамент съобщи, че ще 
работи с Конгреса за преустановяване на 
плащанията за 2017 г. и 2018 г. за трите цен-
тралноамерикански държави. Демократите 
нарекоха тази стъпка на президента „напъл-
но контрапродуктивна”.

И това е така – спирането на помощи за 
държави, в които очевидно има проблеми, 
няма да намали броя на хората, които ис-
кат да се махнат. Дори напротив. Но поли-
тиката на изолация, изповядвана от  Тръмп 
и неговата администрация, от световните 
проблеми е показала вече няколко пъти, че 
не работи. Особено за държава като САЩ. 
Отдръпването на Вашингтон от Балканите 
го доказа и сега те търсят път обратно там, 
но Русия доминира и ще бъде трудно да 
се направи пробив. Същото ще стане и в 
Централна и Южна Америка – виждаме дик-
таторски режими и мафията да контролират 
тези държави и милиони бягат оттам, а най-
желаната дестинация е САЩ. И никакво спи-
ране на помощите, затваряне на граници-
те, плюнчене в twitter, стени, мрежи и други 
циркови номера на Тръмп няма да спре тези 
хора. Защото те бягат, за да спасят живота си 
и децата си. Буквално.

И за финал съм избрал думите на папа 
Франциск от понеделник (въпреки че не 
съм най-големият фен на присъствие-
то на която и да е религия в политиката). 
„Строителите на стени, било то от бодли-
ва тел или тухли, самите те накрая ще ста-
нат затворници на стените, които строят”, 
каза Франциск пред репортери на борда на 
самолета си на връщане от своето посеще-
ние в Мароко. И макар да не съм сигурен, 
че е прав, когато казва, че Меси не е Бог, то с 
това за стените съм напълно съгласен.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Безсмислената имиграционна 
политика на Тръмп
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„Не искам да казвам, че сме 
идеални, но по-добри все 
още няма.”

Това заяви премиер-
ът Бойко Борисов при представянето 
на листата на коалицията ГЕРБ–СДС за 
евровота. Според Борисов задачата на 

партиите вдясно е да рушат съюза на 
ГЕРБ и СДС, „за да върнат ДПС и БСП на 
власт”. Той обяви, че за опонентите им 
вляво няма да говори, защото не са му 
интересни.

„По ме е яд за вдясно, те се борят за 
един-двама депутати и цялата им кам-
пания ще е против нас. Те не се бият с 
БСП, една дума не казват там. Тяхната 
задача е да рушат нашия съюз, за 
да върнат ДПС и БСП на власт”, каза 
Борисов.

Борисов коментира и скандала с но-
вите апартаменти, заради който реди-
ца водещи фигури в ГЕРБ, включително 
и Цветан Цветанов, подадоха оставки. 
„Удариха ни лошо, заслужено си поне-
сохме шамара.

Искам оттук да излезем 
обединени

с ясното съзнание, че сме длъжни да не 
допуснем тези ретроградни сили да по-
бедят”, каза Борисов. И специално из-
тъкна, че “с всичките си грешки все още 
сме първа политическа сила”. “Искам хо-
рата да видят, че дори когато грешим, 
си понасяме наказанията и си взема-

ме забележка и повече не го допускаме. 
Който не работи, не греши”, заяви още 
Борисов.

Водач на листата на ГЕРБ–СДС е 
Мария Габриел, настоящ български ев-
рокомисар. От второ до пето място са 
все настоящи евродепутати на ГЕРБ – 
Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева 
Майдел. Шести е Александър Йорданов 
(СДС). Седма е бившата министър-
ка по европредседателството Лиляна 
Павлова. Според социологическите из-
следвания седмото място съвсем не е 
сигурно като избираемо.

Финансовият министър Владислав 
Горанов заяви, че основният ни външ-
нополитически партньор е ЕС и държа-
вите в него. “Страховете за бъдещето са 
свързани с огромното противопоставя-
не на великите сили. Затова естествени-
ят път е колко повече и колко по-бързо 

може да се интегрираме в европей-
ските структури”, заяви Горанов.

Вицепремиерът Томислав Дончев 
заяви, че “ние не сме алхимици, 

разчитаме на експертиза, работа, рабо-
та, да бъдем добри”. Според него “и до-
брият омръзва, затова се опитваме да 
бъдем все по-добри и по-добри”.

Бойко Борисов: Не сме Бойко Борисов: Не сме 
идеални, но по-добри нямаидеални, но по-добри няма
ГЕРБ представи листата си 
за евровота

Радан Кънев оглави листата 
на “Демократична България”

Бившият лидер на ДСБ Радан 
Кънев ще води листата на 
“Демократична България” 
за евровота. В последния 

момент настоящият евродепутат 
Светослав Малинов се отказа от 
водаческото място. През миналата 
седмица стана ясно, че заради недо-
бре избран полет и закъснение на 
самолета на „Луфтханза” Малинов 
не присъства на гласуване по т. нар. 
план „Макрон”. Заради новите пра-
вила за превозвачите във въпросния 
проект българският бранш протес-
тира от месеци.

„За мен това е много труден мо-
мент. Аз не съм се подготвял да 

участвам в кампания за европейски 
избори”, заяви Кънев. Според него ре-
шението е било трудно и като пове-
чето трудни решения е трябвало да 
бъде взето за часове.

Кандидатът от страна на „Да, 
България” на челните места в листа-
та е дипломатът Стефан Тафров – вто-
ри, а трета е Албена Симеонова от 
„Зелените”.

Кънев заяви и основните приорите-
ти пред кампанията. На първо място 
той постави обединението на всички 
демократични избиратели, на всички 
общности в центъра и дясното, на де-
мократичната общност. Той заяви, че 
е готов да работи за

изграждане на 
силна и единна 
алтернатива на 

ГЕРБ
в центъра и дясно-

то. “Аз срещам стотици, 
хиляди българи, обик-
новени хора като мен, 
които я очакват и искат 
някой да се бори за нея, 
да се бори за тях”, каза 
Кънев. Кънев се обя-
ви за силна европейска 
прокуратура, която да 
преследва престъпле-
ния и да повдига обви-
нения там, където бъл-
гарската се проваля, 
както и за Европейски 
съд, който да въздава 
справедливост там, къ-
дето българските граж-
дани не я получават.
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Шефът на антикорупцион-
ната комисия Пламен 
Георгиев е ипотекирал в 
банка част от жилищния 

си имот, за която самият той отрече да 
е формално негова собственост. Става 
въпрос за терасата към тризонета на 
Георгиев, която хем е в нотариалния 
му акт, хем по закон заявява, че е обща 
част и следователно не се декларира.

Това показва проверката на ипоте-
ката, която обезпечава жилищния му 
кредит, с която бТВ разполага.

През април 2017 г. Георгиев придо-
бива апартамент срещу сумата от 293 
000 лева.

Сделката е финансирана с 
банков кредит

от 189 500 лева.
В нотариалния акт на антико-

рупционния шеф попада и вече до-
бре известната тераса със зидана по-
стройка, за която в понеделник от 
Антикорупционния фонд съобщи-
ха, че е със зимни градини и сауна за 
шест души. В имуществената си де-
кларация обаче шефът на КПКОНПИ 
пропуска въпросната тераса, обявява 
само апартамент от 156 квадрата и те-
раса от 48 квадрата.

Преди дни в официална позиция ан-
тикорупционният шеф категорично 
отрече да е собственик на недеклари-
раните 186 квадрата.

„Въпросната тераса обаче не е част 
от жилището, а представлява тераса 

покрив, която е обща част на сградата 
по смисъла на чл. 38 от Закона за соб-
ствеността, поради което не е обект 
на индивидуални собственически пра-
ва и не подлежи на деклариране от 
страна на етажните собственици”, се 
казваше в позицията.

В договора на антикорупционния 
шеф за жилищен кредит обаче пише 
друго.

Терасата е ипотекирана 
като негова собственост

„Ипотеката се вписва върху след-
ния недвижим имот, собственост на 
Пламен Георгиев Димитров, застрое-
на площ от 16 квадратни метра, състо-
ящо се от галерия и баня с тоалетна и 
тераса – плосък покрив с площ от 186 
квадратни метра.”

Или пред банката Пламен Георгиев 
обявява терасата за негова собстве-
ност, а пред обществото казва обра-
тното. В понеделник Георгиев е отка-
зал коментар.

Шефът на антикорупцционната Шефът на антикорупцционната 
комисия ипотекирал тераса, комисия ипотекирал тераса, 
която казва, че нямакоято казва, че няма
Пламен Георгиев с пропуски в 
имуществената си декларация

Цветанов е купувал и други евтини апартаменти

Зам.-шефът на ГЕРБ Цветан 
Цветанов е сключвал и други 
имотни сделки на цени, по-
ниски от пазарните. Това пише 

сайтът “Биволъ”.
Те са подобни на случая с жилище-

то на Цветанови с ВИП асансьор в сто-
личния кв. „Изток“, за който се разбра 
през последните дни и са засечени от 

КОНПИ (тогавашната антикорупцион-
на комисия – б.р.).

Става въпрос за двата апартамен-
та на семейството, заменени през ми-
налата година заедно с доплащане от 
100 000 лв. за имота в луксозната сгра-
да на „Артекс“ – „Летера“. През 2008 г. 
Цветанов купува два апартамента и 
два гаража на ул. „Елемаг” от фирма-

та Ти Ви Би на 
неговия ку-
мец Тодор 
Бояджиев. 
Вместо да на-
прави пазар-
на оценка на 
имотите, как-
вото задъл-
жение КОНПИ 
има по закон 
(чл. 28, ал. 2 
и 3 от дейст-
ващия тога-
ва закон), про-
веряващите 
приемат, че 
имотите стру-
ват само 306 
120 лв., пише 
„Биволъ“.

Според 
справка на из-
данието, ако 

площите на двата имота се съпоставят 
с тогавашните пазарни цени в райо-
на, общата сума за закупуването им би 
трябвало да е два пъти по-висока. Ако 
КОНПИ бе приела същото, това щеше 
да й даде директно основание да за-
почне с недоказан произход срещу 
Цветанови.

От доклада на органа, ръководен и 
тогава от Пламен Георгиев, става ясно 
още, че в края на 2008 г. дъщерята 
Гергана получава като дарение от баба 
си и дядо си по майчина линия апар-
тамент в жк „Дианабат“ от 62,50 кв. м и 
гараж 29,49 кв.м. Същият апартамент 
е купен година по-рано от тъщата на 
Цветанов – фирмата „Балканстрой” го 
продава за 193 евро/кв.м при пазарни 
цени от над 1000 евро/кв.м, пише още 
„Биволъ“.

Обект на проверката на КОНПИ 
преди 4 години са станали и десет-
ките банкови сметки на семейство-
то. Според данните в доклада към 
онзи момент Цветанов е разпола-
гал с 14 сметки в ДСК, 3 в СИБанк, 2 в 
Юробанк и 1 в Инвестбанк. Съпругата 
му Десислава пък е имала има 2 смет-
ки в ОББ, 1 в БАКБ и 1 в „Уникредит“. 
Дъщеря им Гергана е с общо 3 сметки – 
2 в ПИБ и 1 в ДСК.

В момента Комисията за противо-
действие на корупцията и отнемане 

на незаконно придобито имущество 
(КПКОНПИ) проверява всички данни 
за сделки на представители на власт-
та с „Артекс“. Оказва се обаче, че анти-
корупционният орган е установил се-
риозно несъответствие в имуществото 
на Цветанов още през 2015 г., показват 
публикувани от „Биволъ” документи.

Тогава приключва проверката на 
втория човек в ГЕРБ, започнала по по-
вод повдигнатото през 2013 г. обвине-
ние за възпрепятстване на правосъди-
ето, по което

Цветанов бе осъден на две инстан-
ции, а накрая оправдан. Проверката 
обхваща 10-годишен период от 4 де-
кември 2003 до 4 декември 2013 г.

Документите показват, че тогавашна-
та КОНПИ е засякла разминаване в до-
ходите на зам.-председателя на ГЕРБ за 
130 000 лв. Проверката обаче е прекра-
тена, защото сумата не надвишава пра-
га за конфискация на имущество с нея-
сен произход от 250 000 лв.

В доклада на КОНПИ се споме-
нава и ревизия на НАП, установи-
ла данъчни задължения на Цветанов 
за 15 533,92 лв., както и на съпру-
гата му Десислава за 1054,72 лв. 
Ревизионните актове не са оспорени 
в съда и са платени на 21 октомври 
2013 г., което означава, че семейство-
то е признало задълженията си.
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Възможна намеса на Турция 
във вътрешните работи на 
България по повод Закона 
за вероизповеданията про-

вокира политическо напрежение, 
включително в управляващата коали-
ция. По този повод ВМРО организира 
протест пред посолството на Турция.

Според разпространени видеокли-
пове външният министър на Турция 
Мевлют Чавушоглу е заявил, че след 
инициативи на Турция България е 

направила промени в закона. Това нака-
ра премиера Бойко Борисов да поиска 
Турция да се извини. Той характеризира 
думите на Мевлют Чавушоглу като „лош 
сигнал и лошо възпитание”.

„Никак не ми е приятно това, което са 
казали там. На Балканите намесата във 
вътрешните работи на която и да е дър-
жава е много лош сигнал, лошо възпи-
тание и винаги поражда големи кон-
фликти”, каза българският премиер. 
Турският посланик също бе призован 

във външното ни министерство и му 
беше обяснено, че „приоритет на бъл-
гарската външна политика е да поддър-
жа диалога и сътрудничеството с наши-
те съседи, което включва

спазването на принципите 
на взаимно уважение

и ненамеса във вътрешните работи”. 
Посланик Хасан Улусой е заявил, че ду-
мите на Чавушоглу са били извадени от 
контекста и представени погрешно и че 

министърът в никакъв случай не е же-
лаел да се намесва във вътрешните ра-
боти на България.

Борисов проведе и дълга среща с 
турския вицепрезидент Фуат Октай в 
рамките на форум в Румъния. След нея 
стана ясно, че Турция е отказала да се 
извини.

„Не се разбрахме”, призна премиер-
ът Борисов след петчасовата среща. 
Борисов изрично заяви, че на него ни-
кой не му е оказвал натиск по Закона за 
вероизповеданията.

Междувременно от резултатите от 
местните избори в Турция става ясно, 
че управляващата партия на Реджеп 
Ердоган губи поне 7 от 12-те най-голе-
ми градове в страната.

За пръв път от 25 години

управляващите губят 
контрола върху столицата

Анкара. Те загубиха вота и в Истанбул, 
където спечели основната опозицион-
на сила – Народнорепубликанската 
партия, с малка преднина.

Кметския пост в Анкара – втори по 
значимост мегаполис на Турция с над 5 
милиона души население, спечели кан-
дидатът на опозиционния блок Мансур 
Яваш. Яваш спечели в оспорвана над-
превара срещу кандидата на управля-
ващата Партия на справедливостта и 
развитието (ПСР) Мехмет Йозхасеки с 
около 3 процента преднина според не-
окончателните резултати при пребро-
ени над 90 на сто от бюлетините.

България иска Турция да се България иска Турция да се 

Изявления на Анкара, че се меси във вътрешните работи 
на София, създадоха напрежение

Бойко Борисов проведе дълъг разговор с вицепрезидента на Турция Фуат Октай

извини, тя отказаизвини, тя отказа
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Българка, заподозряна, 
че се опитала да вмъкне 
нелегално двама души, 
е била арестувана на 
граничния пункт Индио, 
който се намира навътре 

в Калифорния, между Сан Диего и Лос 
Анджелис. От гранична полиция казват, 
че миналия четвъртък техни агенти 
спрели черен Ford Expedition, който 
бил управляван от 29-годишна жена. 
Данните показали, че това е Диана 
Радкова Драгнева, която била в САЩ с 
изтекла виза.

В колата властите намерили двама 
мъже, които се опитали да се скрият на 
задната седалка. Те били мексиканци, 
които пребивавали в САЩ нелегално. 
Драгнева и двамата мъже били задър-
жани, а срещу българката се очаква да 
бъдат повдигнати обвинения.

Трафикът на хора е един от големи-
те проблеми по света. Това е организи-
рана канална дейност, която придвижва 
хора в пределите на дадена страна или 
извън нея с цел икономическа или сек-
суална експлоатация. Трафикът на хора, 
и в частност на деца, се случва нався-
къде – както в развиващите се, така и в 
развитите страни. Най-често жертвите 
се оказват

излъгани за целите на 
пътуването

и са принудени да проституират, про-
сят, или са заставени да извършват при-
нудителен труд.

Трафикът на хора е грубо наруше-
ние на човешките права и е нарушение 
срещу личността. Жертвите са подлага-
ни на жесток психически и физически 

тормоз, с тях се търгува като със сто-
ка. Документите им са отнемани, като 
това ги прави незаконно пребивава-
щи в страната. Те са под непрекъсна-
то наблюдение и контрол, не могат да 
се обаждат на близките си, намират 
се в пълна изолация от околния свят. 
Единствените позволени контакти са с 
клиентите и „работодателите им“.

Трафикираните най-често набират 
своите жертви в кафенета, барове, клу-
бове и дискотеки. Те предразполагат 
към разговор, внушават доверие у мо-
мичетата.

По данни на ООН всяка година

между 2 и 4 млн. души по 
света стават жертви

на трафика. Годишният оборот на тра-
фика с хора е над 7 млрд. долара. Само 
наркотърговията и продажбите на оръ-
жие генерират по-големи печалби за 
престъпния свят. Според службата на 
ООН по наркотиците и престъпността 
(UNODC) почти 80% от трафика на хора 
в света е с цел сексуална експлоатация, 
като 70 на сто от жертвите са жени и 
деца. В част от случаити организатори-
те на трафика, извършителите, са също 
жени. Голяма част от тях самите са запо-
чнали като жертви на трафик. По данни 
на Международна организация по тру-
да (МОТ) 12,3 млн. души са жертви на 
трудова експлоатация, а 1,39 млн. са на-
силствено въвлечени в секс индустрия-
та, като 40-50 на сто са деца.

Преди два месеца мъж, описан в 

мексиканските медии като бивш бъл-
гарски военен лекар в Мексико, бе об-
винен във федерален съд в Бостън за 
наркотрафик. Неговото име е Антон 
Петров Кулкин, който е известен и 
с други имена – Давид Соломонов 
Ашкенази, Емил Иванов Асенов и Тони.

Властите описаха българина като 
един от най-добрите “готвачи” на фен-
танил. В молбата до съда прокуратура-
та пишеше, че 45-годишният Кулкин е 
бил “арестуван на или около 6 септем-
ври 2018 г. в Мексико от мексиканската 
държавна полиция по други обвинения 
и няма друга причина да се запази тай-
ната на този обвинителен акт.“

Според мексиканските власти те са 
прихванали 20 000 хапчета фентанил с 
високо качество, които са били пред-
назначени за Чикаго, Ню Джърси и Ню 
Йорк. Мексиканската новинарска аген-
ция Cronica описа Кулкин като пенсиони-
ран военен лекар, родом от България.

Българка замесена в трафик Българка замесена в трафик 
на хора от Мексикона хора от Мексико
Диана Драгнева арестувана на граничния пункт Индио

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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BG ТЕЛЕГРАФ
Близо половината българи не 
правят физически упражнения
Около 43% от българите не 

извършват никакви физи-
чески упражнения извън 

работно време, сочи изследване на 
Евростат. Това нарежда България 
далеч над средното ниво в ЕС, 
където 28 на сто не правят никакви 
упражнения. Румънците са най-
спортната нация в ЕС,  96 на сто от 
тях са заявили, че всяка седмица 
извършват физически дейности.

Българските домакинства 
прибягват все по-често до заеми

Българските домакинства 
прибягват все по-често към 
заеми. В резултат на това 

потребителското и жилищното 
кредитиране записват двуцифрено 
повишение за последната година. 
Според данни на БНБ потребител-
ските заеми са скочили със 17,7 % 
на годишна база до сумата от 9.206 
млн. лева.

БЛС настоява лекарите да 
отписват агресивни пациенти
Българският лекарски съюз 

настоява лекарите да могат 
да отписват пациенти с агре-

сивно поведение от листата си. 
Това се казва в позиция на съюза 
по повод поредния случай на 
агресия срещу медицинско лице. 
Регистрационната форма за избор на 
личен лекар е вид договор, в който 
и двете страни имат определени 
задължения.

Увеличават стипендиите за 
студенти инженери

Асоциацията на работодател-
ските организации настоява да 
се увеличи държавната субси-

дия при обучението в инженерните 
специалности, като се въведе базова 
стипендия от 300 лв., която да расте с 
годините и успеха на получаващия я. 
Работодателите предлагат и условието 
студентът да върне парите, ако до 5 г. 
след завършването не започне работа в 
България.

Разбиха нелегална рафинерия

Полицията в 
Пазарджик разби 
нелегална пло-

щадка за преработка на 
петролни продукти. Тя 
се е намирала в пазар-
джишкото село Юнаците. 
Открити са около 1300 
литра преработен про-
дукт. Акцията е на 
Икономическата полиция 
в Пазарджик съвместно с 
митнически служители.
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Поради липса на 
интерес пропадна 
възможността бъл-
гарският език да 
бъде изучаван в осем 
гимназии в учили-

щен район 214 на Чикаго. Това стана 
ясно, след като едва 5 българчета са 
се записали за програмата през тази 
учебна година. Планът беше да се събе-
рат достатъчно деца, които да искат 
да учат родния език в американските 
гимназии от следващата 2019/2020 
година, а дотогава да бъде изработена 
учебна програма. “За съжаление тази 
опция вече не е на дневен ред”, призна 
генералният ни консул в Чикаго Иван 
Анчев, който беше главният двигател на 
тази идея. През юни м.г. той обяви, че 
е постигнал договорка с директора на 
214-ти район д-р Шулър, че в техните 
гимназии от учебната 2019/2020 г. ще 
започне изучаването на български език 
наравно с немски, френски, китайски, 
иврит. “Това ми се стори като сбъдната 
мечта, която можахме да осъществим, 
но ударихме на камък”, каза през декем-
ври в предаването на BG VOICE “Питай 
консула” г-н Анчев. Тогава се бяха запи-
сали само трима ученици.

“Явно не сме успели да направим дос-
татъчно добра разяснителна кампа-
ния сред нашата общност”, казва сега 
той. Но според някои учители пробле-
мът е друг. 

Няма кого да убеждава
– казва Живка Петрова, директор на 
най-голямото родно школо зад грани-
ца Малко българско училище. То се на-
мира в предградието Елк гроув вилидж, 
чиято гимназия попада в район 214.

“Според мен няма достатъчно бъл-
гарски деца на тази възраст в този ра-
йон”, казва Петрова. “Мисля, че някои от 
тях са се откъснали от нашата общност, 
не са учили български език до 8 клас 
и са си поели пътя. Най-голям интерес 
има от тези, които сега учат при нас, но 
те са само шест в този район.”

По план родният език трябваше да 
бъде изучаван пет дни в седмицата по 1 
учебен час на ден от български учител, 
който трябва да има педагогически сер-
тификат за щата Илинойс. “Ние имаме 
и значителен проблем с намирането на 
учители”, призна още  генералният кон-
сул в предаването “Питай консула” на 
BG VOICE през декември.

Иван Анчев обаче остава оптимист. 
“Това не ни обезсърчава, не ни обезку-

ражава. Ще започна нова серия разго-
вори не само с училищен район 214, но 
с всеки училищен район, в който ми-
слим, че има достатъчно условия за изу-
чаването на български език и да се на-
дяваме на добър краен успех. Това го 
считам за мисия от първостепенна важ-
ност за мен и за Генералното консул-
ство”, каза той. 

Г-н Анчев отказа да хвърли 

вината за провала 
на проекта върху 

българската общност
и липсата на интерес у родителите и 
техните наследници. “Не искам да тър-
сим вина в нашата общност. Всеки ре-
шава за себе си. Всяка събота и неделя 
съм в някое българско училище и виж-
дам колко уникални са тези структури, с 
какво желание учат малчуганите и съм 
убеден, че това е нещо, което има бъ-
деще. Точно такъв пример е печатът за 
двуезичност (Seal of biliteracy, виж ка-
рето, бел. ред.)”, категоричен е генерал-
ният консул. “Като цяло продължавам 
да вярвам, че с тази голяма българска 
общност в предградията на Чикаго има 
достатъчно български деца, за да на-
правим този проект реалност.”

Според г-жа Петрова интересът към 
изучаването на родния език нараства 
през последните години с увеличава-
нето на бройката на български учи-
лища. “Интересът става все по-голям. 
Започнахме с две деца в гимназиалните 
класове, вие първи ги снимахте. Сега са 
26”, казва тя. Но смята, че българчетата 

предпочитат неделните школа. “Една от 
силните страни на българските учили-
ща е, че децата създават приятелства, 
общуват си. Атмосферата в американ-
ските училища е по-строга. А учат не 
само български език, но и нашата исто-
рия и култура.”

В момента български език се 

преподава в над 40 съботно-неделни 
училища в цяла Америка, поне 12 от тях 
са в района на Чикаго. Там се подготвят 
основно ученици в началните класове, 
които после трудно поддържат позна-
нията по роден език в гимназиалните 
години. Засега гимназиални паралелки 
има само в Малко българско училище.

Без интерес  Пропадна   Пропадна 
ученето на български език ученето на български език 
в гимназиите на Чикагов гимназиите на Чикаго
Само пет деца се записаха да учат 
родния език

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Пети изпит за печата за 
двуезичност в Чикаго

Петата сесия на изпита по 
български език в рамките 
на програмата „Печат за 
двуезичност“ за българ-

ските неделни училища от Чикаго 
и Детройт ще се проведе на 11 май 
2019 г. (събота). “Изпитът по българ-
ски език, който тръгна именно от нас 
в Чикаго, се радва на все по-голяма 
популярност сред нашата общност в 
САЩ”, казва  Иван Анчев.

Изпитващи отново ще бъдат от 
Департамента по езиково обуче-
ние (бившето ИЧС) при СУ „Св. Кл. 
Охридски“. 

“Вече говорим с директорите 

кога да бъде шестата сесия. Вече има 
и сесия, която се провежда в Детройт, 
Мичигън”, обяви още генералният 
консул.

“Само ние имаме 30 ученици за из-
пита за печата за двуезичност”, казва 
Живка Петрова.

Програмата “Печат за двуезичност” 
(Seal of biliteracy) дава предимство 
на успешно положилите изпит, кога-
то кандидатстват в университет или за 
работа в САЩ.



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

Нови притеснения 

около услугата за 

споделен транс-

порт Uber, след като 

21-годишна студентка 

от Южна Каролина 

беше намерена мъртва в гората, близо 

до университетското градче Колумбия 

в щата. По тялото и черепа на Саманта 

Джоузефсън са открити множество 

рани, а властите смятат, че това, което я 

е сполетяло, започва с влизане в греш-

ния автомобил. „Смятаме, че момичето 

се е объркало и е влезнало погрешка 

в колата на извършителя, мислейки, че 

това е автомобил на Uber”, каза Скип 

Холбрук от полицията в Колумбия. 

Грешката на жертвата e уловена от 

охранителните камери. На видеото се 

вижда как Саманта Джоузефсън говори 

по телефона, а след това се качва в 

черен автомобил. Това е последният 

път, в който момичето е забелязано 

живо.

Властите арестуваха за убийство-

то 24-годишния Натаниел Роуланд. 

Срещу него са повдигнати обвинения 

за отвличане и убийство. Според раз-

следващите в колата му, черно Chevy 

Impala, са открити кръв, която съв-

пада с тази на жертвата, и мобилният 

й телефон. Освен това в автомобила 

имало белина и почистващи препара-

ти. „Вратите са били заключени, тя не 

е можела да избяга”, каза още полицай 

Холбурк. Родителите на жертвата при-

зоваха младите момичета като нея да 

внимават повече. „Тя е нямала ника-

къв шанс съвсем сама в колата”, каза 

бащата на момичето на бдение след 

смъртта й. 

Случаите на 
престъпления, свързани с 

Uber, се увеличават
Те отдавна повдигат въпроса 

доколко е безопасна услугата. “Когато 

си поръчваш Uber, задължително гле-

даш рейтинга на шофьора. Ако е под 

4.5, по-скоро не трябва да се качваш”, 

казва Полина Хаджиева от Чикаго, 

която често използва приложение-

то на фирмата. „Когато пристигне, за-

дължително гледам номера на колата 

и дали снимката на шофьора съвпа-

да”, казва Полина Хаджиева. Според 

нея инциденти и престъпления могат 

да се случат както в Uber, така и в так-

си, но технологиите поне ни позволя-

ват да получим повече информация. 

„Като си хванеш такси, също не зна-

еш кой е шофьорът ти”, казва Полина. 

„С Uber поне може да видиш шофьора 

си, да проследиш цялото пътуване и 

ако си забравиш нещо в колата, дори 

да го потърсиш обратно.” Като млада 

жена обаче тя е силно обезпокоена от 

растящия брой на престъпления като 

това, сполетяло Саманта Джоузефсън. 

През миналата година Карла Уеслан 

от Лос Анджелис беше изнасилена, 

след като по същия начин влязла в 

кола, която я причакала през нощен 

клуб. „Попита ме за адреса ми и прос-

то продължи”, казва жертвата в интер-

вю. Тя, подобно на много други жерт-

ви, не усетила, че се е качила в колата 

на фалшив шофьор на Uber, докато не 

станало прекалено късно. 

Случаи като този има в цялата стра-

на – в Джорджия, Луизиана, Тексас, 

Охайо и Илинойс се водят дела срещу 

насилници, които обикаляли с колите 

си и причаквали жертви. През 2017 г. 

в чикагското предградие Скоки 33-го-

дишен мъж изнасили две жени, преди 

полицията да го залови. Тактиката му 

– същата като на другите насилници – 

да стои и да чака заблудените жертви 

сами да паднат в капана. 

„Случвало се е на една приятелка, 

при която дойде същата кола, както 

показва приложението, но с друг шо-

фьор. Тогава тя не се качила и нор-

мално, защото си е поръчала Uber 

X, а не услугата Pool”, казва Полина 

Хаджиева. 

Според нея винаги трябва да сте 

много внимателни, когато се качва-

те в колата на непознат, дори и да сте 

използвали приложение, за да го на-

емете. „Имам много познати, кои-

то предпочитат жени шофьори, като 

използват услугата”, казва Полина 

Хаджиева. Но това не е универсал-

но решение на въпроса. От Uber не 

са коментирали случилото се в Южна 

Каролина. 

Фалшиви шофьори на Uber Фалшиви шофьори на Uber 
причакват жертвипричакват жертви

21-годишната Саманта Джоузефсън се качила в погрешната кола Срещу 24-годишния Натаниел Роуланд са 
повдигнати обвинения за отвличане и убийство

Студентка убита в Южна Каролина, според 
властите – влязла в грешната кола

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Идват нови промени в часовете 
на шофьорите на тирове (HOS)

Министерството на 

транспорта планира да 

предложи нови промени 

за работните часове на 

шофьорите на тирове (HOS). Само 7 

месеца след като Федералната агенция 

за безопасност на движението (FMCSA) 

започна да събира мнения, които евен-

туално да променят ограниченията за 

часове зад волана на шофьорите на 

камиони, министърът на транспорта 

Илейн Чао обяви намеренията на 

министерството пред десетки хиляди 

членове на индустрията на Mid-America 

Trucking Show.

Министърът на транспорта оба-

че не даде повече подробности, тъй 

като предложението тепърва се раз-

глежда. „Не мога да кажа повече, до-

като законовото предложение се раз-

глежда за одобрение, каза Чао. – Но 

нека да отбележа, че министерството 

разбира силния интерес на индустри-

ята за повече гъвкавост, що се отнася 

до часовете.”

Предложението за промяна в т.нар. 

Hours of Service, или позволените ча-

сове зад волана и задължителните 

часове на почивка на шофьорите, е 

внесено за одобрение в бюджетната 

комисия на Белия дом. След като по-

лучи одобрение оттам, то ще бъде об-

народвано и FMCSA ще приема мне-

ния на специалисти от индустрията, 

преди да реши окончателно дали да 

придвижи новите регулации.

Според говорител на FMSCA те от-

давна обмислят поправки в регулаци-

ите, свързани с графика на шофьори-

те зад волана и за почивка (on duty и 

off  duty), защото са забелязали реак-

циите на индустрията.

Как да се предпазим

Ето и няколко задължителни 

неща, за които да внимавате, 

за да не станете жертва на 

фалшиви шофьори: 

- Преди да влезете в колата, прове-

рете дали марката, моделът и най-ве-

че номерът на автомобила съвпадат с 

тези на вашия шофьор;

- Проверете дали човекът зад вола-

на прилича на снимката, която вижда-

те в приложението;

- Не казвайте името си на шофьо-

ра дори ако ви попита. Вместо това го 

питайте кого чака. Ако е вашият шо-

фьор, той ще знае името ви;

- Ако сте сами, от Uber призовават 

да седнете на задната седалка на ав-

томобила;

- Ако се возите сами, е добре някои 

ваш близък или приятел да знае къде 

сте и кой ви вози. Това става лесно с 

опцията Share Status в приложение-

то на Uber;

- Не на последно място – оглеж-

дайте се за странни детайли. Ако шо-

фьорът ви разпитва прекалено много 

или ако смени маршрута, без да има 

причина.

От компанията обмислят вграждане 

на бутон за спешни случаи, който авто-

матично ще се свързва с 911 и ще показ-

ва местонахождението на автомобила. 



2-4 април 2019 13



US ТЕЛЕГРАФ
Убийците на Кашоги били 
обучавани в САЩ
Членовете на саудитския 

екип командоси, които 
убиха журналиста Джамал 

Кашоги, са били на обучение в 
САЩ, съобщи в. „Вашингтон пост”. 
Критикът на саудитския режим, 
който живееше в САЩ, беше убит 
на 2 октомври 2018 г. от екип от 
15 агенти, пристигнали от Рияд в 
консулството в Истанбул. Тялото 
му и досега не е открито.

Ford затваря два завода в Русия

Ford затваря два от 
заводите си в Русия и 
прекратява продаж-

бите на леки автомобили в 
страната. Единствено една 
фабрика ще продължи 
производството на товар-
ния ван Transit. Решението 
е продиктувано от новата 
бизнес стратегия на мар-
ката с цел намаляване на 
разходите и повишаване на 
приходите.  

НАСА няма скафандри за жени

НАСА отложи плановете си 
за историческо излизане в 
Космоса на изцяло женски 

екип астронавти. Причината е, че 
космическата агенция не разполага 
с достатъчно скафандри с подхо-
дящ размер за дами. След първата 
си космическа разходка астро-
навтът Ан Макклейн отбелязва, че 
големият скафандър не й позволя-
вал да се движи ефективно.

„Боинг“ промени системите си за 
контрол
„Боинг“ обяви, че са променени 

спорните системи за контрол, 
свързани с двете фатални ката-

строфи на 737 MAX. Не е ясно обаче 
кога всички самолети по света ще 
получат разрешение за полети. 
„Боинг“ инсталира като стандарт 
система за предупреждение, която 
преди беше опция за безопасност 
и за която авиокомпаниите няма да 
пращат допълнително.

Калифорниец осъди „Монсанто“

Федерален съд 
разпореди агрохи-
мическият гигант 

„Монсанто” да плати над 
80 млн. долара за кали-
форниец. Според него 
раковото му заболяване 
частично се дължи на 
използването на хербицида 
„Раундъп”. Съдът е устано-
вил, че компанията носи 
отговорност, тъй като не е 
включила етикет на проду-
кта с предупреждение, че 
може да причини рак.

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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От близо 20 години 
селскостопанските 
въпроси са препъни-
камък в преговорите 
в Световната търгов-
ска организация (СТО). 

Необходима е реформа, преди нацио-
налните егоистични интереси да се 
наложат окончателно.

Във вреда на Европа
„Да бъде създаден нов световен до-

говор в областта на селското стопан-
ство.” На Селскостопанското изложение 
в Париж Еманюел Макрон вдигна лет-
вата много високо. В качеството си на 
ротационен председател на Г-7 тази го-
дина френският президент включи въ-
проса в дневния ред. Правилата на СТО 
в областта на селското стопанство също 
са за преразглеждане. Превръщайки се 
в пламенен защитник на многостран-
ния подход, френският президент ще 
се сблъска с националния егоизъм. 
Историята на СТО свидетелства за това.

От близо 20 години селското стопан-
ство е препъникамъкът в преговорите в 

централата на организацията в Женева. 
Започнал през ноември 2001 г., така на-
реченият кръг от Доха трябваше да от-
вори пазарите и да намали, а след това 
и да премахне всички форми на субси-
диране на износа и на вътрешна под-
крепа за селското стопанство. През 
2008 г. постигането на споразумение 
изглеждаше възможно. В крайна смет-
ка разногласията във връзка със спе-
циалния защитен механизъм срещу 
краткотрайното нарастване на селско-
стопанския внос провали преговорите. 
Оттогава дискусиите са в задънена ули-
ца. Всяка страна защитава своите пре-
димства.

На министерската конференция на 

СТО в Бали през 2013 година Индия за-
едно с още тридесетина развиващи се 
страни се отказа от правилата на орга-
низацията в областта на хранителната 
сигурност. Компромисът трябваше да е 
временно решение, докато бъде наме-

рено постоянно. Такова все още няма. С 
изключение на министерската среща в 
Найроби през 2015 година, когато стра-
ните членки се ангажираха да отменят 
субсидиите за износа на селскостопан-
ски продукти, не беше постигнато ни-
какво важно споразумение за светов-
ната селскостопанска политика. През 
декември миналата година в Буенос 
Айрес министрите не се разбраха дори 
за премахването на субсидиите... за не-
законния риболов.

Преговори в задънена 
улица

Днес разговорите се свеждат до опит 
за възобновяване на дискусиите за 

вътрешните помощи за селското сто-
панство и за складирането на държав-
ни хранителни запаси. Целите никак не 
са амбициозни. На фона на блокажи-
те експерти редовно разглеждат идеята 
за изваждане на селскостопанския сек-
тор от СТО. Под претекст, че основните 
хранителни продукти не могат да бъдат 
приравнявани към промишлените сто-
ки или услугите.

В изследователска бе-
лежка на мозъчния 
тръст Agriculture 
Strategies, излязла 
през миналия ме-
сец, неговият ди-
ректор за изслед-
ванията Фредерик 
Курльо критикува фа-
кта, че начинът на ми-
слене в СТО, основаващ се 
на вярата в саморегулацията на 
пазарите, трябва да бъде коригиран. 
„Сигурно е, че СТО само под търгов-
ския ъгъл и с подкрепата за селското 
стопанство, изкривена от презумпция-
та за ефективност на пазарите, не може 
да подходи сама по себе си по удовлет-
ворителен начин към цялостната про-
блематика, свързана със селското сто-
панство”, пише Курльо. Защото селското 
стопанство покрива широка палитра от 
проблематики, свързани с борбата сре-
щу глобалното затопляне, миграция-
та, околната среда и хранителния суве-
ренитет на всяка страна. Повтарящите 
се хранителни кризи, особено от 2007-
2008 година, вместо това показват не-
обходимостта от трайни и ефективни 
решения. Липсата на обща и споделена 

визия по тези теми обаче усложнява 
световното селскостопанско уравне-
ние. Още повече че мултилатерализмът 
е в криза.

Национален егоизъм
За Тиери Пуш, икономист и автор на 

икономически изследвания за селско-
стопанските камари във Франция, „гло-
бализацията губи скорост и това яв-
ление се засили след встъпването в 
длъжност на Доналд Тръмп като пре-
зидент на Съединените щати. Големите 
икономически сили, независимо от те-
жестта на своя селскостопански сектор, 
се ориентират към двустранния под-
ход. И се впускат в безмилостна търгов-
ска война!” Съединените щати са при-
мер за тази тенденция.

Търговското споразумение между 
Китай и САЩ, което изглежда започ-
ва да придобива очертания, следова-
телно ще включва по всяка вероятност 
глава по селскостопанските въпроси. 
Особено след като СТО уважи жалба-
та на Вашингтон срещу Пекин, че суб-
сидира прекомерно производителите 
си на пшеница и ориз. И в евентуални-
те преговори с ЕС Вашингтон възнаме-
рява да включи отварянето на евро-

пейския пазар за продуктите 
си. САЩ дори дръзнаха да 

въведат мито от бли-
зо 35% върху вноса 

на испански черни 
маслини под пре-
текст, че е налице 
дъмпинг. Брюксел 

внесе жалба в СТО, 
подчертавайки, че по-

мощта, отпусната на ис-
панските производители, 

е в съответствие с международ-
ните правила и не изкривява по какъв-
то и да било начин търговията с масли-
ни. САЩ могат да отслабят още повече 
европейската позиция, атакувайки док-
трината на СТО, в момент, когато се об-
съжда нова Обща селскостопанска по-
литика (ОСП).

Европа привързана към СТО
Европейският съюз още се при-

държа към многостранните правила 
на СТО. Той е един от малкото, които 
„продължават по пътя на премахване-
то на селскостопанските помощи, до-
като САЩ поставиха този курс под въ-
прос през 2002 г. и го изоставиха през 
2014 година”, отбелязва Agriculture 
Strategies.

Световна Световна 
селскостопанска войнаселскостопанска война

Земеделието е препъникамък в 
Световната търговска организация

Членове на Световната търговска организация (основателите са в тъмнозелено)
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Кризата във Венецуела 
се разгаря и все още 
не е сигурно дали 
президентът Никола 
Мадуро ще се задържи 
на власт, или лидерът 

на опозицията Хуан Гуайдо ще осигури 
прехода на страната. Привържениците 
на двамата „премериха сили”, но спо-
ред данни на западни медии тези на 
Гуайдо са били 4 пъти повече от тези 
на Мадуро. В Каракас се стигна и до 
боеве между полицията и подкрепя-
щите Гуайдо, а протестът стана факт 
след поредното спиране на тока в цяла 
Венецуела. Заради липсата на ток 15 
пациенти с тежки бъбречни заболява-
ния са починали, след като не са успели 
да преминат хемодиализа. Повече от 10 
200 души на хемодиализа на терито-
рията на цялата страна са застрашени 
заради проблемите с тока, твърди 
Франсиско Валенсия, директор на пра-
возащитната групировка Codevida. 

Но какъвто и да е крайният изход, из-
глежда 

решението е в ръцете на 
военните 

Какви са вариантите – представя ана-
лиз на АФП.

Гуайдо, който се радва на силната 
подкрепа на населението, се върна във 
Венецуела през тази седмица след пъ-
туване в Латинска Америка, за да по-
могне за координирането на доставки-
те на хуманитарна помощ – неуспешен 
опит, който Мадуро описа като предве-
стник на американската военна интер-
венция. Самообявилият се временен 
президент – признат от над 50 държави, 
включително САЩ и България, не беше 
арестуван при завръщането си въпре-
ки факта, че е нарушил забраната за пъ-
туване. Обратно на родна земя той обе-
ща да увеличи броя на протестите и 
да продължи да затруднява живота на 
Мадуро, а именно чрез призив за стач-
ка в обществения сектор и искане от 
Европейския съюз да затегне санкциите 
срещу социалистическото правителство. 

Този вид натиск може да тласне воен-
ните към това да прегърнат идеите на 
Гуайдо и „да съборят режима, като про-
правят пътя за преход чрез избори”, казва 
Майкъл Шифтер от Вашингтонския мозъ-
чен тръст „Интерамерикански диалог”.  

Първо, санкциите, наложени от аме-
риканския президент Доналд Тръмп, 
включително ембарго върху горивата, 
ще направят живота на венецуелците 
още по-труден. Това създава потенциал 

за потъпкване на имиджа на Гуайдо, по-
сочва анализаторът Луис Висенте Леон, 
представител на Datanalisis. Всъщност 
някои – включително политологът Луис 
Саламанка – вярват, че Мадуро залага 
на стратегия за 

„изчезване” от Гуайдо
Рейтингът на Мадуро се е понижил 

само до 14% според Datanalisis, но ло-
ялността на военните към него е силна. 
В опит да отнеме от Мадуро една от по-
следните му крепости Гуайдо предложи 
на военните амнистия, ако дезертират – 
освен ако не са обвинени в престъпле-
ния срещу човечеството. Според Гуайдо 
през последните седмици около 700 во-
еннослужещи и полицаи са напусна-
ли от Мадуро, въпреки че сред тях няма 
високопоставени служители. 

За привличането на командващи-
те длъжностни лица ще са необходими 
„специфични гаранции”, особено за ли-
цата, замесени в корупция и нарушения 
на правата на човека – да не говорим за 
икономически интереси. „Преход като 
този ще отнеме повече време, но би 
увеличил вероятността той да не бъде 
насилствен” според Шифтер. Войниците 
се страхуват да бъдат унищожени от 
ново правителство или да се прова-
лят в бунт срещу Мадуро, така че всяка 
амнистия трябва да бъде „договорена 
лице в лице”. Това би могло да доведе 
до решение, в което „военните да запа-
зят контрола на своите сили като гаран-
ция за самозащита”. Международната 
контактна група за Венецуела, със-
тавена от страните от ЕС и Латинска 
Америка, настоя за преговори между 

правителство и опозиция. Досега обаче 
това не се е случило. 

Третият сценарий би могъл да покаже 

откъсване на военните
от Мадуро и организиране на избори, 
или той да бъде свален с традиционен 
преврат според Шифтер. 

„Сценарият за военна интервен-
ция, водена от САЩ, изглежда все 
по-малко вероятен – но той не може 
да бъде изключен в зависимост от 
това как се развива ситуацията”, каз-
ва Шифтер. Гуайдо поиска от Групата в 
Лима – предимно латиноамерикански-
те държави, които признават негово-
то ръководство – да разгледа всички 
възможности, но отказа да се намеси 
със силови методи. Въпреки това ана-
лизаторът Диего Моя-Окампос от IHS 
Markits смята, че сценарият „намеса” 
все още е на дневен ред по две причи-
ни. Първата е „величината и мащабът” 
на хуманитарната криза, втората – въз-
можността Мадуро „да може да атакува 
Гуайдо или контролирания от опози-
цията парламент”. Но Леон предупре-
ди, че намесата може да отприщи съ-
щия тип хаотично насилие от лоялни 
на Мадуро отряди, които се появиха 
по време на неуспешния опит за дос-
тавка на хуманитарна помощ. И регио-
налният конфликт – с участието на ко-
лумбийските партизани, действащи в 
граничните райони – също не е изклю-
чен, казва Шифтер.

Всичко, изглежда, е в ръцете на 
военните, смятат анализатори

Сценариите: Венецуела – Сценариите: Венецуела – 
а сега накъде?а сега накъде?
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Борис Борисов е само 
на 15 години, но вече 
има присъдено 2-ро 
място от журито на 
международния кон-
курс “Американско 

протеже - Международно състезание 
на музикалните таланти, Есен 2018” 
(American Protege - International Music 
Talent Competition, Fall 2018). Момчето 
показва музикални наклонности още в 
много ранна детска възраст. Родителите 
на Борис са първо поколение еми-
гранти в САЩ. Той е роден през 2003 г. 
и още от съвсем ранна детска възраст 
родителите му забелязват интереса му 
към музиката. На 3 г. Борис прекарва 
няколко месеца в България, където 
майка му Катя Борисова го записва на 
уроци по пиано. Тя е от Белово и там в 
културния дом Борис за първи път се 
докосва до музикалния инструмент. 
Майката на Борис споделя:  „По време 
на престоя си в България имах жела-
ние да запиша детето си на различни 
занимания, за да е около други деца. В 
Белово по това време имаше само три 
възможности за занимания – английски, 
народни танци и пиано. Единствено 
учителката по пиано се съгласи да го 
приеме на тази възраст и така по стече-
ние на обстоятелствата Борис 

започна да свири от три 
и половина годишна 

възраст
Отначало само с две пръстчета, но 

първата му музикална изява беше след 
3 месеца. Дори и тогава учителката му 
беше безкрайно изненадана как това 
малко дете успява да се фокусира и 

колко добре се справя, а на него пиано-
то му доставяше удоволствие.”

На 4 годинки Борис се връща в САЩ 
и Катя решава да продължи с уроци-
те. Случайността я среща с учителката 
на Борис, Екатерина (Кейти) Георгиева-
Ледфорд, единствения учител по пиано, 
който се съгласява да приеме Борис, 
преди да е навършил 5 години. Кейти 
също е българка, емигрирала в САЩ 
и завършила консерваторията в Сан 
Франциско. От 2007 година Борис за-
почва да работи с Кейти и участва в го-
дишните рецитали, организирани от 
нея. На седем години Борис започ-
ва да защитава нива по музикална гра-
мотност по програмата “Сертификат 
за заслуга” (Certifi cate of Merit) в 
Калифорния. 8 години след като започ-
ва обучението си с Кейти, семейството 
на Борис се премества в Аризона, къде-
то през следващите две години Борис 
работи с друг учител и продължава да 
участва в рецитали. 

Защитава музикални нива
От 2015 до 2017 г. Борис участва в 

множество рецитали и конкурси и е на-
граден с 3-то място във възрастова-
та си група, както и с почетно спомена-
ване в конкурса „Музикални майстори” 
през 2017 г. Борис редовно участва и 
в концерти и други мероприятия, ор-
ганизирани от училището, което посе-
щава. През 2018 г. Борис отново рабо-
ти с Кейти и така започва подготовката 
му за конкурса „Американско протеже“, 
който му дава възможност за по-мащаб-
на изява. Подготовката е нестандартна 
сама по себе си, защото двамата живе-
ят на 1000 километра разстояние един 
от друг. Подготовката за конкурса трае 

само 2 месеца и в начало-
то на октомври Борис ус-
пява да запише изпълне-
нието си и да го публикува 
за участието му в конкур-
са. Записаното видео и би-
ография са подготвени, 
но тук съдбата изиграва 
лоша шега и Катя не успя-
ва да попълни документа 
за официалното записва-
не за участие в избрания 
конкурс. С бързата наме-
са на Кейти и доста къс-
мет Катя записва Борис за 
участие в международен 
конкурс, който се провеж-
да само 2 седмици по-къс-
но. Катя казва: „Направо 
ми се скъса сърцето, като 
разбрах, че сме пропус-
нали последната стъпка в 
записването и Борис няма 
да може да участва след 
всички положени усилия. 
За щастие Кейти отреаги-
ра много трезво и наме-
ри възможност за участие в 
Международния конкурс, който беше 

още по-голямо 
предизвикателство

Това е първият сериозно състезание, 
на което се явява Борис, и смятах, че 
така шансовете му за класиране са още 
по-малки, но нямаше нищо за губене. 
Не мога да опиша радостта, която из-
питах, след като разбрах, че е класиран 
на второ място, предвид краткото вре-
ме за подготовка и всички препятствия, 
през които минахме. Безкрайно съм 
благодарна на Кейти за всеотдайността 

и усилията, които полага за подготовка-
та на Борис.“

Борис участва в концерта на победи-
телите, който се проведе в Карнеги хол. 
Паралелно той продължава подготов-
ката си и за участие в други престиж-
ни международни конкурси. В конкурса 
взема участие и дъщеричката на Кейти 
– Николет София Ледфорд, която пече-
ли награда в конкурса „Американско 
протеже – Международно състеза-
ние на романтичната музика 2018“ 
(American Protege – International 
Competition of Romantic Music 2018).

15-годишният 15-годишният 
Борис Борисов Борис Борисов 
свири в свири в 
Карнеги хол
Младежът започва с уроците по 
пиано в Белово и ги продължава в САЩ

Борис с майка си Катя
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Дори и 27 години след 
първото представяне 
на комедийния спекта-
къл „Секс, наркотици и 
рокендрол“ българите 
в Родината и в Америка 

продължават да пълнят залите и да 
намират постановката за актуална. 

„Изразът „секс, наркотици, рокен-
дрол“ е сякаш татуиран върху живота 
ми. В продължение на много време аз 
дори смятах, че „секс, наркотици и ро-
кендрол“ е самият живот”, казва авторът 
на пиесата Ерик Богосян. Той призна-
ва, че заглавието и сюжетът са скандал-
ни, но в противен случай салоните са 
щели да бъдат празни. Писателят опис-
ва спектакъла като публичен размисъл 
за конфликтите в неговия живот.

Богосян пише текста през 1990 г. и го 
играе като моноспектакъл в Ню Йорк, 
а малко по-късно създава и филм. В 
България постановката дебютира през 
1992 г. на сцената на театър „Българска 
армия“ с актьорски състав Ивайло 
Христов, Дони Векилов и Коцето-Калки. 

Днес спектакълът „Секс, наркотици и 
рокендрол“ е носител на наградата на 
Съюза на Артистите в България за най-
дълго играещо се представление.

Според Ивайло Христов текстът на 
Богосян е все още релевантен, защото 
показва 

проблеми на хората, които 
ще съществуват вечно

Тази година тримата актьори отново 
са от тази страна на Океана да ни рад-
ват с представянето си. Турнето на ве-
тераните на театралната сцена стартира 
в Канада, където те обиколиха Калгари, 
Торонто и Ванкувър и се прехвърли в 
Америка с театрална вечер в Ел Ей на 
30 март.

Организаторите в града на ангелите 

от Българското образователно и кул-
турно общество ПЧЕЛА бяха обвър-
зали събитието със Световния ден на 
театъра и бяха поканили за откриване-
то актьора от филма „Зелената книга“ 
Димитър Маринов, който по-рано тази 
година спечели „Оскар“ и стана първи-
ят българин, носител на тази престиж-
на награда. Димитър Маринов разказа 
интересна история, свързана със спек-
такъла. Оказва се, че именно той полу-
чил навремето текста не от кого да е, а 
от Ерик Богосян. 

През юни 1990 г. българинът бил 
в Едмънтън с фолк джаз формация-
та „Магически гласове“ за участие във 
фестивал на културите.

В една от свободните си вечери 
Маринов отишъл на театър заедно с по-
койния вече Андрей Баташов. Двамата 
избрали моноспектакъл на Ерик 

Богосян и се надявали да видят него на 
сцената, но актриса била Бет Мидлър. 
Димитър Маринов, който тогава не зна-
ел английски, 

не разбрал нищо от 
спектакъла

Той обаче имал смелостта да оти-
де, отново с Андрей Баташов, да поз-
драви актрисата и Богосян. „Разбира 
се, Андрей говореше през цялото вре-

ме”, обясни пред публиката Маринов. 
Българите поканили американците да 
дойдат и на тяхното представление. Те 
се отзовали и били много впечатлени. 
„След нашия четвърти бис Бет Мидлър 
се изправи по средата на седми ред 
и крещя като луда“, описа възторга в 

залата Маринов. Тя и Богосян поздра-
вили лично сънародниците ни и от-
пътували обратно. Димитър Маринов 
и колегите му обаче имали още едно 
представление. След него нашият но-
сител на „Оскар“ получил пакет, изпра-
тен от Ерик Богосян. Вътре Димитър 
Маринов намира пиесата „Секс, нарко-
тици и рокендрол”, подарена му от авто-
ра с пожелание някой ден да я постави 
на сцена. „Тъй като аз бях единствени-

ят смешен в нашия спектакъл, явно това 
много го е впечатлило“, обясни актьор-
ът. 

Преди да се прибере в България 
през 1991 г., Маринов бил помолен от 
Андрей Баташов да прати текста на пи-
есата и на него и молбата била изпъл-
нена. Вече в Родината, Маринов се сре-
ща случайно с Хермина Азарян, която 
предлага двамата да направят амери-
канска пиеса. Димитър Маринов носел 
пиесата и й я подарил. Така тя стига до 
еблематичното трио Ивайло Христов, 
Дони и Коцето-Калки, които се превъ-
плъщават в образите толкова успеш-
но вече близо три десетилетия. Андрей 
Баташов от своя страна също поставя 
своя версия на спектакъла в продълже-
ние на 15 години.

В Лос Анджелис от името на обще-
ство ПЧЕЛА Калин Крумов подари на 
Ивайло Христов екземпляр на книгата 
„Секс, наркотици и рокендрол“с авто-
граф на самия Богосян. Американската 
част от турнето на актьорите от теа-
тър „Българска армия“ продължава до 
14 април и включва градовете Шарлът, 
Финикс, Денвър, Маями, Чикаго и други.

Димитър Маринов донесъл „Секс, Димитър Маринов донесъл „Секс, 
наркотици и рокендрол“ в Българиянаркотици и рокендрол“ в България

Актьорите от култовата пиеса 
са на турне в Америка и Канада

Сцена от представлението

Димитър Маринов

Сн. Тодор Даскалов

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Онтарио влага 16 милиона за 
борба с банди
Онтарио насочва 16,4 млн. 

долара в нови усилия за 
борба с оръжията и бан-

дите с осем мерки за следващите 
две години, казва главният проку-
рор Каролайн Мълруни. Те ще бъдат 
удължени, ако се окажат ефективни. 
11 милиона федерално финансиране 
са за създаване в провинцията на 
специално звено, което да подпомага 
местната полиция и прокуратура.

Жени протестираха без ръкави 
срещу дрескод

Репортерки, жени политици и поли-
тически сътруднички облякоха 
блузи без ръкави в законодател-

ната сграда в Британска Колумбия като 
предизвикателство срещу „сексистки 
дрес код“. Поводът е, че старша прави-
телствена служителка била спряна в 
коридора от сержант от охраната, който 
й казал, че трябва да облече сако върху 
блузата си, защото ръкавите й били 
твърде къси.

Канада даде убежище на 
филипинки, подслонили Сноудън
Канада даде убежище на 

филипинка и нейната 
дъщеря, подслонили 

Едуард Сноудън, докато се е 
укривал в Хонконг през 2013 
година, преди да пристигне в 
Москва. Благотворителна органи-
зация бе създадена през 2016 г., 
за да окаже помощ на още петима 
кандидати за убежище, известни 
като „Ангелите на Сноудън”.

Късметлия спечели 5 млн. долара 
от лотария

Жител на провинция 
Онтарио е спечелил 
3,7 млн. щ.д. от лота-

рията „6 от 49“. Печелившите 
числа са 3, 6, 20, 22, 23 и 24, а 
допълнителното – 19. Освен 
това бе разигран „утешителен” 
приз в размер на 1 млн. канад-
ски долара (750 000 щ.д.). И в 
този случай печелившият билет 
е купен в Онтарио.

Китай спря покупката на 
канадски семена на рапица
Китай спря новите покупки на 

канадски семена на рапица. Това 
е ответна мярка срещу ареста 

на финансовата директорка на техно-
логичния гигант „Хуавей“ Мън Ванчжоу, 
която е и дъщеря на основателя на 
компанията и бе обвинена в измама и 
арестувана през декември по искане 
на САЩ. Тя е освободена под гаранция, 
очаквайки евентуално екстрадиране в 
САЩ.





Здравей, Ангеле! Редовно чета ста-
тиите ти през последните 6 годи-
ни и се интересувам много от случ-
ващото се в пенсионната система и 
моите лични пари.

За съжаление ми изникнаха неочак-
вани проблеми и се налага да взема 
заем, за да погася някои от харчове-
те, които ми се струпаха. Въпросът 
ми е – мога ли да взема заем от моя 
401К план, в който спестявам за пен-
сиониране, или е по-добре да попи-
там банката за персонален заем? 
Също така има ли данъци и лихви на 
заемите от пенсионните акаунти, 
ако такива са възможни?

Благодаря ви предварително!

Здравейте и от мен! Благодаря ви, 
че се допитвате до мен в тази важна за 
вас и вашето семейство ситуация, ще 
се радвам изключително много да съм 
ви от полза и да ви помогна да вземете 
правилното решение.

Като цяло в някои случаи може да се 
взема заем от пенсионен фонд и в дру-
ги не. Когато става въпрос за 401К, това 
е възможно, но не и когато става въ-
прос за TRADITIONAL/ROTH IRA.

Във вашия случай това е абсолютно 
възможно и може би е правилната оп-
ция поради няколко причини, сравнено 
с вземането на заем от банката и особе-
но кредитна карта с голяма лихва, кои-
то са често използвани опции в днеш-
но време.

Първата причина е, че тези пари не се 
таксуват с данък в момента, но можете 
да вземете само до 50% от сумата, коя-
то сте събрали в този пенсионен план, 
401К. Втората причина е, че има лих-
ва, която е около 4% в момента, но вие 
я плащате сам на себе си и тя се доба-
вя обратно към вашата обща сума и по-
мага на сметката ви да расте по-бързо, 
което е страхотно, сравнено с опцията 
да плащате лихви на банките, които ни-
кога няма повече да видите и да ви по-
могнат по какъвто и да е начин.

Лошите новини са, че сумата, която 
сте взели от този фонд, до известна сте-
пен ще намали възвръщаемостта на ця-
лостната ви инвестиция, защото след 
като е взета, тя няма да бъде инвести-
рана в пазар и няма да можете да съби-
рате дивиденти и капитални печалби 
на нея, докато не я изплатите обратно. 
Колкото е по-голяма тази сума, толко-
ва ще бъде по-голям негативният ефект 
върху вашата възвръщаемост на инвес-
тицията ви в краткосрочен и дългосро-
чен план. Това е важно и трябва да се 
вземе внимателно под внимание.

Имайте предвид, че каквато и да е су-
мата, която ви трябва – тя ще трябва да 

бъде изплатена до 5-годишен период 
и ако спрете да плащате тези пари об-
ратно към сметката ви, ще ви бъдат на-
ложени данъци на неизплатената сума 
и 10% наказание за по-ранно изтегля-
не на парите преди 59 ½ годишна въз-
раст. Тези данъци ще бъдат надбавени 
върху заработения ви доход за даде-
ната календарна година и дължимата 
сума, което усложнява нещата в данъ-
чен аспект.

Ако ви се налага спешно да използва-
те пари, това би била добра опция, но, 
разбира се, не е най-добрата от всички. 
По мое мнение всеки един от нас тряб-
ва да има поне 3-6 месеца от месечния 
ни доход, заделени настрана, или поне 
да има план, който да следва, за да по-
стигне тази своя цел.

При ситуацията, в която сте попад-
нали, такъв вид спестовен акаунт би 
ви помогнал да минимализирате сума-
та, която ви е нужна да дойде от няка-
къв тип заем и съответно плащанията 
и лихвите по тях. Може би си мислите, 
че сте в по-добра ситуация, защото най-
вероятно ще вземете заем от пенсион-
ния си акаунт и няма да плащате излиш-
ни лихви на банките, но не забравяйте, 
че парите, които вземате, губят възмож-
ността си да се увеличават от фондове-
те поне докато не ги изплатите обратно, 
както вече споменах по-рано.

Следователно пак до някаква степен 

сте изложени на потенциална загуба от 
възвръщаемостта на пазара и на фон-
довете, чрез които инвестирате.

Ако нямате написана и точно под-
редена финансова програма, която да 
следвате стриктно, ще се радвам да ви 
помогна с това и да дискутираме всич-
ки аспекти от нея – протекция, изпла-
щане на заеми и успешно инвестиране. 
По този начин ще намалим риска от бъ-
дещи непредвидени разходи, които ви-
наги излизат в живота, и ще сме мно-
го по-подготвени да ги посрещнем без 
финансови проблеми, защото ще сме 
се погрижили за основата по много до-
бър начин.

Основната разлика, която наблюда-
вам, работейки с хора като нас, които са 
израснали извън Америка, и хора, кои-
то са родени тук, е, че в повечето слу-
чаи хората, родени тук, са по-организи-
рани и планират финансовия си живот 
с години напред, стремейки се да имат 
повече информация за нещата.

Чужденците (в голяма част от случа-
ите по мои наблюдения) сме по-импул-
сивни и се хвърляме да купуваме и да 
влизаме в заеми от емоция, от което за 
съжаление страдаме и ставаме роби на 
банките и кредитните институции. Това 
се наблюдава особено при взаимоотно-
шенията между деца и родители, между 
съпрузи, където много от нас се опит-
ваме да компенсираме емоционалните 

човешки нужди с покупката на матери-
ал и вещи, ставайки заложници на кон-
сумеризма, популярен днес.

Това е от мен за днес. Ако имате при-
ятели, които са изправени пред същите 
тези финансови лабиринти, които спо-
менах днес, и правят същите грешки 
като много от моите клиенти, преди да 
се запозная с тях, моля споделете тази 
статия и това какво сте научили от нея с 
тях. Моята работа е да ви показвам раз-
личните начини, по които да се справя-
те с тези финансовите препятствия във 
вашия живот, а вашата е да помагате на 
другите около вас с нещата, които нау-
чавате от статии като тази.

Ако и вие имате въпроси или се инте-
ресувате от различните аспекти на фи-
нансовата част от живота, можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща – Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ – личен фи-
нансов консултант и експерт в сфе-
рата на пенсионното осигуряване и 
инвестирането,образователните спес-
товни сметки за деца, застрахователни 
полици за живот, автомобили и домове.

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Мога ли да взема Мога ли да взема 
заем от моя заем от моя 
пенсионен фонд? пенсионен фонд? 
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Колко важна е 
пряката демокрация

ПЕТЪР КЛИСАРОВ

Един от основните проблеми, 
с който се сблъсква съвре-
менният свят, е кризата на 
представителната демокра-

ция. Представителната демокрация се 
заражда с разпространението на иде-
ите от дейците на западноевропейското 
Просвещение и намира първоначална 
реализация в Конституцията на САЩ, 
създадена през 1787 г. и ратифицирана 
през 1788 г., и в институциите, създа-
дени от Великата френска революция 
(1789 г.) и усъвършенствани впослед-
ствие. Творците на тези велики събития 
обаче никога и по никакъв повод не 
говорят за демокрация. Те говорят за 
власт на представителите, подразби-
райки, че тези представители ще бъдат 
представители на елитите, но арбитър в 
избирането им ще бъде гражданството. 
Така се създават всички предпоставки 
за съществуването априори на скрита 
задкулисна власт, която излъчва канди-
дат-представителите, а гражданството 
просто отдава предпочитанията си за 
един или друг измежду тях.

Днес обаче този модел е изчерпал 
своя капацитет и виждаме неспособ-
ността на всички елити да се справят 
с това предизвикателство. Световните 
кризи са циклични и вървят една след 
друга. Международните отношения ста-
ват все по-агресивни. В основата на 
всичко това стои неспособността на 
системата да отговори на съвременни-
те изисквания.

Това, което ни се представя за демо-
крация, не е чиста демокрация. В света 
не съществува чиста демокрация. Дори, 
когато тя се е зародила в Древна Атина, 
само около една шеста от хората са 
имали право да гласуват.

В момента имаме подмяна с една фа-
садна демокрация. Предлагат ни се 
хора, които са различни в спектъра 
ляво и дясно, но в крайна сметка служат 
на едни и същи интереси. Избирателят 
е лишен от правото да избира. И най-
вече – да бъде избиран. Той узаконява 
кандидатите, подбрани от задкулисието.

Пряката демокрация е отговор на съ-
временната криза на управлението

Напоследък се чуват много гласо-
ве, питащи се дали демокрацията е вяр-
ната система за управление. В САЩ за 
едно десетилетие броят на убедените 

в универсалността на демокрацията 
е спаднал с около 10%. Непрекъснато 
се въвеждат нови понятия като мери-
токрация, власт на елитите и т.н. При 
провеждането на референдуми, чиито 
резултати противоречат на интересите 
на елитите, се надига голямо недовол-
ство в „неподготвеността на обикно-
вения човек“ и се чуват многоброй-
ни гласове ако не за отмяна, то поне 
за драстично намаляване сферата на 
действие на референдумите.

А какво трябва да се направи? 
Отговорът е прост – повече демокра-
ция. Което означава само едно: пря-
ка демокрация, но не във варианта й от 
античния свят и не в това, което повече-
то хора разбират като система от рефе-
рендуми, защото това е тромава, мно-
го скъпа и неефективна система. Става 
дума за нещо ново и съвсем различ-
но. Същината на пряката демокрация 
е начин да се избират всички власти и 
веднъж избрани, да има механизъм за 
ефективен контрол върху техните ре-
шения и действия.

При сегашния вариант на демокра-
цията има проблем с осъществяване-
то на предизборните обещания, сиреч 
с изпълнението на волята на избирате-
ля. Политиката е обещание. Какво ще 
правя, когато бъде избран? Когато избе-
реш някого за определени неща, ти все 
пак знаеш за какво си го избрал. Може 
да не си съгласен с всичко, което той е 
обещал, но преценяваш, че като съвкуп-
ност политиката, който този представи-
тел възнамерява да следва, отговаря на 
твоите убеждения.

Но мандатите са дълги – 4-5 години. 
През това време се появяват пробле-
ми, които той няма как да е предвидил. 
Тогава управляващите решават ново-
възникналите проблеми по начин, кой-
то е изгоден за тях, но не е изгоден за 
гражданите. Гражданите обаче нямат 
механизъм, по който да вземат учас-
тие при вземането на необходимите ре-
шения.

Пряката демокрация има този меха-
низъм и може да контролира изпълне-
нието на обещанията. Така гражданите 
не само могат да държат сметка на по-
литиците, но могат да ги отзовават и са-
мите те да участват в политическия про-
цес и тяхната дума да се чува.
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литра чист алкохол годишно изпиват французите, най-
вече вино, според СЗО. Здравните власти препоръчаха 
на французите да не пият повече от 2 чаши вино 
дневно, и то не всеки ден, тъй като според данните 
консумацията на твърде много алкохол коства живота 
на 41 хиляди души всяка година.

млн. евро е сумата, за която се продава частен остров 
на норвежкото крайбрежие. Островът е разположен на 
1,1 акра земя, а потенциалните купувачи освен земята 
получават и имот с четири спални, в който могат да се 
настанят до 15 души.

в цифри

хил. години е отнело на Юпитер да мигрира навътре 
през Слънчевата система до сегашната му орбита, 
са установили шведските учени. Според проучването 
Юпитер се е образувал 4 пъти по-далече от Слънцето, 
отколкото е сегашната му орбита.

млн. електромобила са нужни на Германия, за да постигне 
напредък при намаляване количеството вредни емисии във 
въздуха. Силно автомобилно лоби, 800 000 работни места в 
сектора и нация, която предпочита двигателите с вътрешно 
горене, правят политиците внимателни относно увеличаването 
на данъците върху горивото.



Свикнали сме да мислим за 
световните лидери като за 
хора с изключителна власт 
и това действително е така. 
По-рядко обаче си даваме 
сметка, че управлението на 

една държава и решаването на световни 
проблеми са свързани също със стрес и 
изхабяване. Независимо от това някои от 
водещите световни политици доживяват 
преклонна възраст. Пример са американ-
ските президенти, сред тях има такива, за 
които 90 години не само е нормална въз-
раст, но дори продължават да са активни 
и да споделят своя опит. Ето и някои от 
показателните примери.  

На 22 март Джими Картър стана офи-
циално най-възрастният бивш американ-
ски президент. Със своите 94 години и 
172 дни той надхвърли с ден рекорда, по-
ставен от Джордж Буш, който почина на 
94 години и 171 дни. Така Картър успя да 
опровергае и медицинските прогнози. 
Преди повече от три години му бе поста-
вена диагноза меланом с разсейки в мо-
зъка и черния дроб, но той премина през 
лечение и накрая лекарите обявиха, че е 
оздравял.    

Президентството на 39-ия президент 
на САЩ е белязано от застой след война-
та във Виетнам и сериозни икономиче-
ски трудности. Смята се, че прословути-
те пуловери, с които Картър се появява 
на публични места или по време на об-
ръщение към нацията, са с цел да насър-
чи по-малкото ползване на електрическа 
енергия, но по-вероятно се е опитвал да 
създаде

близък до средния 
американец образ

Той обаче не успява да спечели вто-
ри мандат и търпи поражение от Роналд 

Рейгън. За него със сигурност може да се 
каже, че годините му след Белия дом са 
значително по-успешни. Той е поддръж-
ник на човешките права и си спечели сла-
вата на търсен международен посред-
ник. Основател е на центъра „Картър“, а 
също и носител на Нобелова награда за 
мир за 2002 г. Продължава да е активен 
и е известен с критиките си към външ-
ната политика на САЩ. През 2004 г. раз-
критикува британския премиер Тони 
Блеър и Джордж У. Буш за започването 

на безсмислена вой-
на, базирана на „лъжи 
и заблуди“ в жела-
нието да бъде отстра-
нен Саддам Хюсеин. 
Години по-късно Тони 
Блеър сам се извини 
за „грешките“ от ирак-
ската инвазия и при-
зна, че отчасти това е 
причина за възхода 
на ИД.

Ако се следи хроно-
логията обаче, Джон 
Адамс, който е първи-
ят вицепрезидент на 
САЩ и вторият амери-
кански държавен гла-
ва, избран на поста 
след победа над Томас 
Джефърсън, доживя-
ва до 90 години и 247 
дни, което за онова 
време не е било тол-
кова обичайно. Синът 
му Куинси Адамс 
пък е шестият прези-
дент на САЩ. Заедно с 
Джордж Буш-старши 
това са двамата пре-
зиденти, чиито синове 
също влизат в Белия 
дом. Интересното е, че 
Джон Адамс

е бил 
известен като 
хипохондрик

и се е оплаквал, че страда от всевъз-
можни болести.

На 90-годишна възраст умира и 
Хърбърт Хувър – 31-вият американ-
ски президент. Дълго време той беше и 
най-дълго живелият оттеглил се прези-
дент – умира 31 години след напуска-
не на поста, по време на администрация-
та на Линдън Джонсън. Сега тази чест се 
пада на Джими Картър, напуснал Белия 
дом през 1981 г. Хувър е номиниран за 

Джордж Буш–старши

Джими Картър Хърбърт Кларк Хувър

Маргарет Тачър и Роналд Рейгън

Джералд Форд
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90 години е нормална възраст за 
американските президенти
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втори мандат, но претърпява сериозно 
поражение от Франклин Делано Рузвелт 
в изборите през 1932 г. По негово вре-
ме обаче прокуратурата успява да осъ-
ди Ал Капоне, а името му носят летище и 
язовир.

38-ият американски президент (1974-
1977) и 40-и вицепрезидент на САЩ (1973-
1974) Джералд Форд умира на 93 годи-
ни и 165 дни през декември 2006 г. След 
скандала „Уотъргейт“, принудил Ричард 
Никсън да подаде оставка през 1974 г., 
Форд става президент. Той остава лоялен 
към Никсън и не пропуска да подчертае 
неговите постижения, а месец след остав-
ката му дава на предшественика си пълна 
амнистия за всички престъпления, които 
може би е извършил по време на манда-
та си. Интересното е, че Форд преживя-
ва два опита за покушение. През 1975 г. 
в Калифорния последователка на Чарлз 
Менсън насочва пистолет в стомаха му, до-
като се ръкува с почитатели, но оръжието 
засича. Малко повече от две седмици по-
късно друга жена прави опит да го убие в 
Сан Франциско, но опитът е предотвратен 
от един от присъстващите.

Няма как такава класация да мине без 
Роналд Рейгън. 40-ият американски пре-
зидент умира на 5 юни 2004 г. и доста 
време държи рекорда за най-дълго жи-
вял обитател на Белия дом – 93 години и 
120 дни. Десет години по-рано на 83-го-
дишния Рейгън е поставена диагноза „ал-
цхаймер“. Той обаче държи и други два 
възрастови рекорда – за най-възрастен 
кандидат, избран за президент, на 69 го-
дини, както и за най-възрастен действащ 
президент – 77 години. По-рано Рейгън е 
актьор, но кариерата му като президент е 
значително по-успешна. Той е преизбран 
на поста през 1984 г. и е от малцината, на-
пуснали Белия дом

с още по-голяма 
популярност

За него Маргарет Тачър казва: „Роналд 
Рейгън спечели студената война без нито 
един изстрел“, а медиите му поставят ети-
кета „Великия комуникатор“. Рейгън също 
преживява опит за атентат през март 
1981 г., но куршумът минава на 3 см от 
сърцето. Твърди се, че Рейгън е казал на 
хирурзите: „Надявам се, че сте републи-
канци.“

Джордж Хърбърт Уокър Буш е 41-вият 
президент на САЩ, баща на още един 
президент – Джордж Буш-младши, 43-ти 
вицепрезидент по времето на Рейгън, а 
също и връстник на Джими Картър, като 
Буш е с близо четири месеца по-въз-
растен от Картър. През 1993 г. иракско-
то разузнаване прави неуспешен опит за 
покушение над него с кола бомба при по-
сещението му в Кувейт. Той е най-извес-
тен с това, че стои в основата на между-
народната коалиция през 1990-1991 г. в 
Първата война в Залива. След неуспеш-
ната му кампания за преизбиране Буш-
старши се оттегля от обществения живот. 
На 12 юни 2004 г. скача с парашут по слу-
чай осемдесетия си рожден ден. Джордж 
Буш-старши почина на 30 ноември 2018 
г. Той беше най-дълго живелият прези-
дент на САЩ, след като подобри рекорда 
на Джералд Форд и първият американски 
президент, достигнал 94-годишна възраст. 

„Щафетата“ беше поета от Джими Картър.
Емблематичен сред европейските ли-

дери без съмнение е сър Уинстън Чърчил. 
Той е известен с дългата си политиче-
ска кариера най-вече като ключова фигу-
ра във Втората световна война, но също 

и 64 години член на британския парла-
мент, участник в 13 правителства и два 
пъти министър-председател. Освен всич-
ко друго той е историк, писател и худож-
ник и единственият премиер, получил 
Нобелова награда за литература, както 
и първият чужденец, избран за почетен 

гражданин на САЩ. След смъртта му през 
1965 г. му е оказана честта на държавно 
погребение, което се превръща в едно от 
най-големите събирания на държавници 
в историята.

Въпреки че безспорно е един от най-
забележителните държавници на ХХ век, 
Чърчил е не по-малко известен с дълголе-
тието си. И не сам заради своите 90 годи-
ни, но и заради начина си на живот, който 
определено няма нищо общо с това, кое-
то днес смятаме за здравословно. С дос-
та наднормено тегло за скромните си 167 
см и вечно димяща пура в устата, просло-
вутата рецепта на Чърчил за дълголетие 
гласи: „Сутрин – уиски и пура, на обед – 
уиски и пура, вечер – уиски и пура, и за-
помнете, млади човече, никакъв спорт.“  

Джон Кенеди с жена си Жаклин Кенеди

Монумент в чест на Ейбрахам Линкълн
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Дълголетници в световната политикаполитика Президенти, които не 
доживяват края на мандата си

Въпреки че немалко амери-
кански президенти се радват 
на дълъг живот след излиза-
нето си от Белия дом, има и 

такива, които не успяват да доживеят 

края на мандата си. Причините за това 
са различни, при някои това се дължи 
на лошо здраве, но други стават жертва 
на убийство.

Цикълът от смърт на президенти 
по време на мандата започва с Уилям 
Хенри Харисън през 1840 г. Деветият 
американски президент е военен лидер 
и политик, спечелил национална попу-
лярност като победител на индианци-
те при битката при Типекано. Той обаче 
е най-известен като президента с най-
кратък мандат – едва 32 дни и първи-
ят президент, който умира в Белия дом. 
Според легенди причината за неговата 
смърт е проклятие на индианския вожд 
Текумзе.

Закари Тейлър е 12-ият президент на 

САЩ и вторият, който умира по време 
на мандата си. Често го наричали „стар, 
корав и бърз“ и е известен с успешната 
си военна дейност. След участие в цере-
мония на изключително горещия 4 юли 
1850 г. Тейлър получава тежко стомаш-
но разстройство, след което му е по-
ставена диагноза холера. Той умира пет 
дни по-късно след само 16 месеца на 
поста. През 90-те години на ХХ век ос-
танките му са ексхумирани и анализира-
ни поради съмнения за отравяне с ар-
сеник.  

За убийството на 16-ия президент 
Ейбрахам Линкълн е разказвано мно-
го. Той си остава един от най-великите 
американски президенти. Избран е през 
1860 г. и е убит през 1865 година от из-
вестния актьор и привърженик на Юга 
Джон Уилкс Бут в Театъра на Форд, къ-
дето гледа музикална комедия.

20-ият президент на САЩ Джеймс 
Гарфийлд също не изкарва своя ман-
дат поради насилствена смърт. Той е из-
бран през 1880 година, прострелян е на 
2 юли и умира на 19 септември 1881 го-
дина, по-малко от 4 месеца след нача-
лото на мандата му. Смятан за един от 
най-интелигентните обитатели на Белия 
дом, той е вторият президент, срещу ко-
гото е извършено успешно покушение, 
а мандатът му е вторият най-кратък.

25-ият президент Уилям Маккинли 
е избран за втори мандат през 1900 г., 
но е убит през 1901 година. Маккинли 
води Испано-американската война, 
откъсвайки Филипините и Карибско 
море от Испания и поставяйки ги под 
американски контрол. Той е прос-
трелян от анархист, докато участ-
ва в Панамериканската експозиция в 
Бъфало, Ню Йорк, и умира от отравяне 
на кръвта.

Уорън Хардинг, 29-ият американски 
президент, е избран на поста през 1920 
г., но умира внезапно през 1923 г. в хо-
телската си стая по време на обикол-
ка из Америка 27 месеца след преизби-
рането си. Първоначалната версия за 
смъртта му е хранително отравяне, про-
менена по-късно на удар, а според по-
следните изследвания той е имал по-
следна фаза на сърдечно заболяване.

Един от най-емблематичните аме-
рикански президент без съмнение е 
Франклин Делано Рузвелт. 32-рият пре-
зидент е единственият избран за трети 
мандат през 1940 година. Той умира на 
12 април 1945 г., от инфаркт в стола си 
по време на почивка, докато пише пис-
ма и не довършва мандата. Той е прези-
дент от 1933 година, но е с много вло-
шено здраве от 1940 г. Смята се обаче, 
че е съществувала мълчалива конспира-
ция относно неговото здраве, която му 
помага да спечели изборите през 1944 г.

Може би най-любимият американ-
ски президент Джон Кенеди е по-
следният, който умира преди края на 
мандата си и четвъртият убит прези-
дент на САЩ. 35-ият президент е из-
бран през 1960 година и е застрелян в 
Далас през ноември 1963 г. Той е най-
младият президент, 43-годишен, кога-
то е избран на поста. Кенеди обаче не 
е бил в блестящо здраве още от мла-
дите си години и се знае, че е вземал 
много медикаменти. За заболяванията 
му започва да се говори едва след не-
говата смърт.

Франклин  Рузвелт
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По-голямата част от 

десетте най-дълги 

магистрали в света се 

намират в САЩ, вклю-

чително и най-дългата 

– Pan American.

Тя представлява огромна магистрал-

на система и е най-дългата магистрала 

в света, простираща се на дължина от 

около 48 000 км.

Съставен от свързвани помежду 

си магистрали, този грандиозен про-

ект минава през повече от 20 страни в 

Северна и Южна Америка с изключение 

на 100 км празнина по средата, намира-

ща се между Панама и Колумбия. Това 

място е известно като Darién Gap.

Проектът за магистралата възниква 

през 1923 г., като се простира от Буенос 

Айрес в Южна Америка до Едмънтън 

в Северна Америка. Първата част е за-

вършена до Мексико през 1950 г.

Това е и единствената държава ос-

вен САЩ, която изгражда и финанси-

ра сама участъците от магистралата, 

преминаващи през нейна терито-

рия. Останалите страни от Централна 

Америка, през които минава тя, са по-

строени с помощ от САЩ.

Highway 1, Австралия
Highway 1 в Австралия е втората по 

дължина автомагистрала в света и най-

дългата национална магистрала. Тя об-

хваща 14 500 км и се състои от взаим-

носвързани пътища.

Highway 1 е вписана като национал-

на магистрала през 1955 г. Маршрутът й 

минава през всички щати в Австралия с 

изключение на Бризбейн и Дарвин, кои-

то не са пряко свързани.

Днес данните сочат, че по нея преми-

нават повече от един милион души на 

ден.

Транссибирска 
магистрала, Русия

Със своите 11 000 км това е трета-

та по дължина магистрала в света. Тя 

се простира от Санкт Петербург до 

Владивосток в Русия.

Мегапътят се състои от седем феде-

рални магистрали.

Trans–Canada, Канада
Нейната дължина е около 7821 ки-

лометра. Тя е четвъртата най-дълга ма-

гистрала в света и втората по дължина 

национална магистрала на планетата.

Строителството й започва през 1950 г. 

Открита е през 1962 г., въпреки че тро-

тоарните и други строителни работи 

продължават до 1971 г. Общата сума на 

инвестициите достига около 1 млрд. до-

лара.

Магистралата се простира от изток на 

запад и преминава през всички 10 ка-

надски провинции, свързвайки всички 

големи градове в страната.

Golden Quadrilateral, 
Индия

Състои се от мрежа от магистрали, 

свързващи четирите основни индийски 

града Делхи, Мумбай, Ченай и Колката.

Златният четириъгълник е пета-

та най-дълга магистрала в света. Тя се 

простира на 5846 км и е завършена 

през януари 2012 година.

Пътят може да се похвали с четири до 

шест платна по протежение на целия 

маршрут.

Известна още като Tongsan 

Expressway, магистралата е дълга 5700 

км и е национален рекордьор.

US Route 20, САЩ
Простира се на 5415 км в посока из-

ток-запад от Бостън, Масачузетс, до 

Нюпорт, Орегон. Това е най-дългият път 

в САЩ.

Магистралата е в експлоатация през 

1926 г., разширена е през 1940 г. Тя 

пресича девет американски щата и е 

разделена на две части от национален 

парк „Уайоминг Йелоустоун“.

US Route 6, САЩ
Известен също като Grand Army, пъ-

тят се простира на 5158 километра и е 

осмата по дължина магистрала в света, 

както и  най-дългата непрекъсната ма-

гистрала в САЩ.

Interstate 90 (I–90), САЩ
Interstate 90 тръгва от Бостън, 

Масачузетс, за да приключи в Сиатъл, 

Вашингтон. Магистралата е дълга 4860.2 

км и изграждането й започва през 1950 

г. Цялата е завършена през 1985 г. и 

включва вече съществуващи пътища 

през по-голямата част от своя маршрут.

Interstate 80 (I–80), САЩ
Известна още като Christopher 

Columbus Highway, тя е дълга 4666 км.

Най-дългите Най-дългите 
магистрали в светамагистрали в света

Повечето от тях са в САЩ
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Навсякъде компани-
ите търсят отчаяно 
нови служители за 
дейности, за които 
изискванията са все 
по-големи. Те се кон-

курират не само помежду си, но и на 
глобално ниво с технологични гиганти 
като Google, Facebook и Amazon. Това 

принуждава мениджърите, отговарящи 
за наемането на служители, да обсаж-
дат университетите. Това пише Саша 
Смит в сп. “Мениджър магацин”.

Необходимостта от ефективни слу-
жители обаче тепърва ще нараства. 
Заради все по-голямата конкуренция 
компаниите са принудени да преосмис-
лят стратегиите си за набиране на пер-
сонал и да търсят нови пътища за от-
криване на хора с необходимите им 
качества. 

Изключително обещаващ, но като 
цяло пренебрегван сегмент е кръгът на 
бившите топ спортисти. А точно тук си 
заслужава да се отдели повече внима-
ние и да се направят повече инвестиции. 

Ангажираност и 
дисциплина 

Бившите топ спортисти имат мно-
го от личностните качества, които са 

необходими в професионалния живот 
и които отчаяно се търсят по управлен-
ските етажи във всички сектори. 

С подкрепата на фондация „Помощ 
за германския спорт” Спортната бизнес 
академия на германската бизнес шко-
ла WHU (SPOAC) е направила тест сред 
299 активни и бивши топ спортисти. 
Резултатите показват, че те се отличават 

със силна ан-
гажираност и 
желязна дис-
циплина – 
точно качест-
вата, които 
са най-важни 
за професио-
налния успех. 
Това идеал-
но съвпаде-
ние между же-
лания профил 
на мениджър-
ските кадри 
и качествата 
на спортисти-
те би трябва-
ло да привле-
че като магнит 

„ловците на глави”. 
Резултатите от проучването на SPOAC 

освен това показват значителни раз-
личия между жените и мъжете в спор-
та, както и между състезаващите се в са-
мостоятелни и отборни дисциплини. 
Жените атлети например са по-склон-
ни на компромиси и са по-способни да 
се интегрират, а най-добри резултати 
постигат в екип. Факторът „стабилност” 
при отборните спортисти е очертан по-
ясно, отколкото при състезаващите се 
самостоятелно. Отборните спортисти 
освен това са по-спокойни, по-уверени 
и по-устойчиви на разочарования.

Не всеки спортист е 
подходящ за всяка работа 

Фактът, че бившите спортисти като 
цяло показват личните качества, кои-
то са жизненоважни за професионални 
успехи, сам по себе си не е достатъчен, 

за да доведе в компаниите най-добри-
те. Задачата на служителите, набиращи 
персонал, по-скоро е да открият и на-
сърчат подходящите кандидати, които 
могат да отговорят на специфичните из-
исквания на съответната организация. 

Малцина спортисти започват втория 
си професионален живот с необходи-
мите специализирани и методически 
познания. Повечето трябва да изучават 
„на място” различни умения или да ги 
придобият в програми за допълнителна 
квалификация.

Като правило струва си компаниите 
да инвестират в професионалната ква-
лификация на успешни спортисти – не-
достигащите знания могат да бъдат 
получени, а основните личностни ка-
чества почти не могат да бъдат придо-
бити или пък за това ще е необходим 
много дълъг период. С други думи: таб-
лицата за умножение може да се научи, 
ангажираността и дисциплината – не.

Успешните спортисти 
могат да са изтощаващи 
Личните качества, характерни за топ 

спортистите, в професионалния живот 
обаче могат да са едновременно полез-
ни и обременяващи. 

Спортистите са белязани от постоян-
ната конкуренция и са съсредоточени 
предимно върху постигането на целта. 
Силно изразеният стремеж към пости-
жения може да бъде и пречка в про-
фесионалния живот, тъй като не дава 
възможност по пътя към целта да се 
погледне вдясно или вляво и да се на-
мерят алтернативни решения. 

Това важи и за дисциплината. Налага 
се мнението, че на бившите спортисти 
могат без всякакви колебания да бъдат 
поверени трудни задачи. Проблемите 
ще бъдат анализирани надлежно и съ-
вестно, ще се направят планове и про-
ектите ще бъдат доведени докрай. 
Силната дисциплина обаче означава, че 
обикновено е налице значителна лична 
потребност от сигурност. Поради това 
за мнозина топ атлети е трудно да взе-
мат решения в условия на несигурност. 

Атрактивен имидж на 
работодателя 

Успешните спортисти, свикнали с не-
прекъснатото обявяване на резулта-
тите от тренировки и състезания, ос-
вен това, изглежда, са привикнали с 
потребността от информация как се 
справят. Все пак в много компании во-
денето на непрекъснат диалог за по-
стигнатите резултати не е част от все-
кидневния процес. Освен това в света 
на икономиката личните постижения 
рядко могат да бъдат оценени напъл-
но обективно и съпоставени с оценки-
те на другите, което може да породи у 
спортистите усещане за неувереност. 
За мнозина от тях не е лесно да полу-
чават само веднъж на тримесечие от-
зиви за работата си, как ръководители-
те им ги възприемат и къде са спрямо 
колегите си. 

Особено важни за успеха, най-вече в 
динамични организации, където про-
мените се правят бързо, са способнос-
тта да се вземат решения в сложна ситу-
ация без еднозначно поставени цели и 
начини на действие, както и способнос-
тта задачите да бъдат разглеждани из-
черпателно и интензивно, без при това 
да се стига до задълбочаване до най-
малкия детайл. 

Според експерти по управление на 
персонала успешните спортисти при-
бягват до „тактика на кръгова отбрана” 
при процеси на промени, когато се на-
блюдават временно неустановени отго-
ворности и нерешени управленски въ-
проси. 

Вместо да приемат временните про-
тиворечия, сивите зони и непълните 
процеси като неизбежни явления при 
промени и да вземат възможно най-до-
брите решения в създалата се ситуация, 
спортистите се опитват чрез прекомер-
на работа и нощни смени да добият си-
гурност. Липсва им т. нар. поносимост 
към неясноти. 

Въпреки подобни слабости среди-
те на бившите спортисти могат да бъдат 
интересен източник за таланти.

Защо топ спортистите могат Защо топ спортистите могат 
да са добри мениджърида са добри мениджъри

Битката за най-добрите таланти 
вече обхваща всички браншове
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Кубрат Пулев записа най-
драматичната победа в 
своята боксова кариера, 
но оттогава насетне е 
засипан с проблеми.

Голямата тема около 
него е целувката, заради която репор-
терката Джени Суши реши да го съди 
за сексуален тормоз и която доведе до 
поне временното му отстраняване от 
Калифорнийската атлетическа комисия.

Сега пък става ясно, че Пулев още не 
може да бъде 100% сигурен в победата 
си на ринга над Богдан Дину. Румънецът 
обжалва резултата пред същата тази 
Калифорнийска атлетическа комисия.

Причината е случилото се в 7-ия рунд, 
в който след два нокдауна дойде и но-
каутът. Жалбата на Дину е заради не-
чистия удар, който получи в тила след 
първия нокдаун.

Тогава действително ситуацията бе 
драматична, тъй като съществуваше 
вариант, при който Дину да обяви, че 
не е в състояние да продължи и Пулев 
да бъде дисквалифициран. Съдията на 
ринга Раул Кайс-младши даде пет ми-
нути за възстановяване на Дину, как-
то и наказателна точка на Кобрата, но 

решението му бе, че ударът е бил нево-
лен. Така той обяви на съдиите на ма-
сата, че ако Дину не може да продължи, 
то ще бъде взет резултатът по точки до 
този момент.

Именно в този момент румънецът из-
веднъж се съвзе и продължи двубоя, кой-
то Кобрата приключи малко след това.

Сега обаче румънецът и негови-
ят екип са взели решение да опитат 
да използват ситуацията, за да обжал-
ват крайния резултат в мача. „След дву-
боя седнах с Дину и неговия екип и се 
свързахме с калифорнийската коми-
сия, официално внесохме жалба и из-
искахме изслушване пред комисията 
на Калифорния”, обяви промоутърът на 
Дину Грег Коен.

Изпълнителният директор на коми-
сията Анди Фостър потвърди, че жалба-
та ще бъде разглеждана на следващото 
заседание, което е насрочено за среда-
та на май. На него ще бъде разискван 
и друг въпрос, свързан с Пулев – скан-
далът с Джени Суши. Заради него бъл-
гаринът ще трябва да говори пред ко-
мисията. „Не трябва да идва. Просто ще 
остане наказан, ако не го направи”, до-
пълва Фостър.

Отнемат победата на Отнемат победата на 
Кубрат Пулев?Кубрат Пулев?

Богдан Дину обжалва резултата
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Кубрат Пулев спечели 
27-ата си победа от 28 
мача на професионал-
ния ринг срещу Богадн 
Дину, но след мача 
се оказа в центъра на 

сложна ситуация. Българският боксьор 
предизвика вълна от недоволство, след 
като целуна по устата репортерката на 
Vegas Sports Daily Дженифър Равало, 
наричана Джени Суши.

Тази целувка предизвика 
скандал

който можеше да бъде очакван в ера-
та на #MeToo. Нашият боксьор ще бъде 
разследван, а ве-
роятно ще има 
и имиджови по-
следствия за него.

Шефът на Суши 
във Vegas Sports 
Daily заяви: 

“След мача меж-
ду Кубрат Пулев и 
Богдан Дину един 
от нашите сътруд-
ници в лицето на 
Джени Суши бе 
жертва на неже-
лана, неочаквана 
и насилствена це-
лувка от страна 
на Кубрат Пулев 
в момент, в който 
тя се опитваше да 

проведе интервю с него след срещата.”
До скоро целувките – спонтанни, фил-

мови и др., не създаваха подобни про-
блеми. Дори напротив – някои от тях са 
емблематични и с историческо значе-
ние и до днес.

Прочута е целувката на Таймс скуер 

по повод края на Втората световна вой-
на. Тя е заснета от Алфред Ейзенстед. 
Той видял един моряк да минава по ули-
цата, целувайки всяка срещната жена 

– млада, стара, красива. Той направил 
точно 4 снимки през този ден, чакай-
ки подходящия момент, в който моря-
кът в черна униформа ще избере вярна-
та целувка. Контрастът на белия костюм 
на медицинска сестра срещу него до-
бавил напрежение към модула. Тя била 

публикувана в списание „Лайф” (Life) 
през следващата седмица моментално 
ставайки културна икона.

Един от символите на Париж е сним-

ката на Робер Дуано от 1950 г., на която 
двойка влюбени се целува сред тълпата. 
Доста дълго време се смята, че кадърът 
е направен импулсивно, но се превръ-
ща в находка. Едва наскоро стана ясно, 
че фотографът съвсем случайно забе-
лязва младите и ги моли да му позират. 

Щраква ги край седалището на град-
ската община във френската столи-
ца, на площад „Конкорд” и на улица 

„Риволи”. Обаче романтичните отноше-
ния между Франсоаз и Жак продължа-
ват едва 9 месеца. Знае се, че тя става 
актриса, а той се занимава с винопро-
изводство.

Световноизвестните 
целувки 

обаче не са само между мъже и жени. 
Съветският ръководител Леонид 
Брежнев имаше навика да целува свои-
те “колеги” от страните от Източния 
блок три пъти – по една целувка по вся-
ка буза и за финал по устата. Маниер, 
който хората навремето наричаха “тро-
ен Брежнев”.

Снимката, запечатала през 1979 г. це-
лувката между 72-годишния Леонид 
Брежнев и 67-годишния ръководител 
на ГДР Ерих Хонекер, е един от симво-
лите на епохата, когато светът бе разде-
лен на две.

С особена известност, разбира се, са

 целувките от филми
Целувката между Кларк Гейбъл и 

Вивиан Лий във филма “Отнесени от 
вихъра” (1939) е един от най-силни-

те попкултурни символи. Лентата по-
лучава осем от общо 13 номинации 
за “Оскар”. Една от статуетките е имен-
но за актрисата, пресъздала образа на 
Скарлет О’Хара.

Целувката на арогантния Рет Бътлър 
и твърдоглавата Скарлет О`Хара от 
филмовия шедьовър „Отнесени от ви-
хъра” е сред най-запомнящите се в ис-
торията на световното кино. Важна 
роля за това изиграва особената хи-
мия, създадена от странните отно-
шения между Кларк Гейбъл и Вивиан 
Лий, изиграли главните роли в роман-
тичната драма, режисирана от Виктор 
Флеминг. Макар в живота актьорите 
да не се харесват, на екрана изглеж-
дат много приятно.

От „Титаник” е другата сцена, коя-

то завинаги ще остане в паметта на по-
читателите на седмото изкуство. Кейт 
Уинслет и Леонардо ди Каприо пре-
красно се справят с ролите си и подаря-
ват на зрителите целувка, която заема 
достойно място сред постиженията на 
филмовото изкуство.

Най-известните от тях имат 
значение на символ на епохата си

Целувката на Брежнев и Хонекер

„Целувка пред кметството”, фотография Робер Дуано, 1950 г.

„Целувката на Таймс скуеър”Целувката на Кубрат Пулев
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ИНЖ. СТЕФАН АПОСТОЛОВ

Напълно неизвестна 
крепост откриха 
археолозите в 
лóнгозната гора на р. 
Ропотамо, в близост 
до Приморско.

Крепостта представлява тюрзис (ук-
репен дом) на знатен тракийски аристо-
крат от II– I век преди новото летобро-
ене. Тя заема площ от около 3 дка и е 
разположена над един от завоите пре-
ди моста на река Ропотамо. Хълмът е 
заобиколен от стръмни урви, които го 
правят труднодостъпен за нападате-
ли. Влиза се само от тясна пътека и там 
е издигната голяма кула. Местността 
е внимателно подбрана от строители-
те на укреплението през античността. В 
близост до укреплението са регистри-
рани три могилни некропола, вероятно 
от различни времеви епохи. Това е до-
казателство за благоприятни условия за 
живот в района още от най-стари вре-
мена. Крепостта има връзка чрез река 
Ропотамо с Черно море, където редица 
изследователи допускат съществуване-
то на емпорион Херсонес.     

От разкопките под ръководството на 
доц. д-р Иван Христов от НИМ – София, 
и директора на Историческия музей в 
Приморско Даниел Пантов са разкри-
ти крепостната стена, жилища, покрити 
с керемиди, и необичаен каменен кръг, 
в чийто център са открити странни тра-
кийски керамични урни и съдове, укра-
сени с релефни бичи глави. Намерени 
са сребърни и бронзови монети на 
Аполония и на античния тракийски 
град Маронея на Мраморно море, как-
то и разнообразни предмети, свързани 
с бита на хората, изработени от желязо, 
бронз, глина, олово и камък.

Тюрзисът е с правоъгълна планиров-
ка, следваща естествените особености 
на терена.

Крепостните стени са с 
дебелина до 2.40 м

изградени от ломен камък и спойка. На 
югозападната крепостна стена е изгра-
дена правоъгълна кула за наблюдение 
и допълнително укрепване от свличане.

В близост до крепостта се нами-
рат три брода на р. Ропотамо, кои-
то в миналото обслужват римския 
Западнопонтийски път от Анхиало 
през пътна станция Пудизо, Тера, 
Салмидесос към Константинопол, който 
е продължение на крайдунавския път 
на юг. Самата крепост е стратегическо 

място за района. Наоколо има много 
археологически обекти – селища, над-
гробни могили, укрепления, долмени, 
тераси, както и посочените три брода. 
През тези бродове някога минават вой-
ските на владетелите Дарий I, Филип 
II, Лизимах, както и легионите на Марк 
Лукул през 72 г. пр.н.л.

Трите могилни некропола включват 
30 могили от изток, запад и североза-
пад.

Името на крепостта е запазено до 
наши дни. В стари карти на Горско сто-
панство в Ново Паничарево, общи-
на Приморско, от миналия век доц. д-р 
Иван Христов открива, че крепостта 

се нарича Фармакида. В превод от 
гръцки името означава лечител, ле-
чителка, събирателка на билки, мяс-
то на лечители. Култът към лечебни-
те божества и светии е много силен 
по Южното Черноморие. Остров Св. 
Анастасия край Бургас носи името 
на Света Великомъченица Анастасия 
Фармаколитрия, т.е. Лечителка. В 
Созопол Аполон някога е тачен като ия-
трос, т.е. лекар.

Доцент д-р Иван Христов пред-
полага, че краят на съществуване-
то на Фармакида е свързан с похо-
да на гетския владетел Буребиста към 
Месемврия.

През есента на 2016 г. при провеж-
дането на спасително археологическо 
проучване на тракийска надгробна мо-
гила с височина 6 м и диаметър 110 м 
в местността Салихлер (Силихляр) до 
р. Ропотамо в землището на община 
Приморско археолозите Даниел Пантов 
и доц. д-р Петър Балабанов откриват 
изключително рядка находка – златно 
съкровище.

Съкровището 
представлява комплект от 

украшения
(апликации) за ремъците от сбруята на 
главата на кон, които вероятно са из-
ползвани от собственика му по време 
на тържествени шествия и празници. 
Изработеното е от чисто злато от мес-
тен майстор и съдържа начелник, 7 го-
леми и 32 малки апликации, които са 
отливани в калъпи и последваща обра-
ботка, украсени с релефни орнаменти 
и стилизирани изображения на лотосо-
ви цветове. Начелникът е украсен с ре-
лефна глава на орел и геометрични еле-
менти. Четири кръгли плочки с релефна 
ажурна украса. Тридесет и две миниа-
тюрни апликации с полуцилиндрична 
форма.

Златото е поставено като дар в ка-
менно гробно съоръжение, което спо-
ред археолозите е ограбено още през 
античността. Запазването на съкрови-
щето се обяснява с обстоятелството, 
че при полагането в гроба е старател-
но укрито, така че да не бъде намерено 
при евентуално оскверняване на гроб-
ницата.

Съкровището се датира от 320–280 
г. преди новото летоброене от време-
то на Александър Велики и диодохит 
Лизимах (регент, управител), състои се 
от 40 златни елемента с изящна ажур-
на изработка за конска сбруя, някои от 
които са намерени в хоросановата на-
стилка на помещението на гробница-
та, което говори, че са положени в земя-
та преди изграждането му. Химическият 
състав на метала свидетелства за мес-
тен добив и направа, различен от гръц-
кия стил. Щом конете са така украсява-
ни, с какво ли са разполагали хората, се 
питат изследователите.

 Откъс от книгата
 „Беглик таш и Приморско“

 Златното съкровище и крепостта 
Фармакида край Приморско

Археолозите откриха укрепен дом 
на тракийски владетел
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Здравословното хранене е важна 
част от качеството на живот и 
добрата форма, към която всеки 
от нас се стреми. Не трябва да 

забравяме, че през всеки сезон орга-
низмът ни има специфични нужди и е 
важно да му осигуряваме това, което 
му е необходимо. Затова е добре да 
си припомним кои са храните, които е 
препоръчително да присъстват в про-
летното ни меню.

Пролетта е сезонът, през който орга-
низмът изпитва сериозна нужда от ви-
тамини, затова съветите на специали-
стите са да не се прекалява с диетите и 
да се храним разнообразно. Още пове-
че че много от храните, на които през 
този сезон е добре да наблегнем, са

полезни не само за 
здравето, но и за добрата 

форма
Затова плодовете и зеленчуците 

трябва да са задължителна част от ме-
нюто, тъй като съдържат фибри, кои-
то помагат за изчистването на органи-
зма от токсини. Съветът на диетолозите 
е да консумираме плодовете на глад-
но, по възможност половин час преди 
хранене.  

Освен ако не постите, през пролетта 

е препоръчително да не се придържа-
те към стриктен вегетариански режим 
на хранене. Организмът ви се нуждае 
от месо поне три-четири пъти в седми-
цата, като, разбира се, то трябва да е ка-
чествено и прясно. Пролетта е сезонът, 
през който не трябва да забравяме и 
фрешовете.

А ако държите да влезете във форма 
и да стопите останалите от зимата кил-
ца, дори те да са малко, ето и някои дие-
тични храни, които ще ви помогнат.

1. Коприва
Копривата съдържа много полез-

ни хранителни вещества, а за сметка на 
това и много малко калории. Тя е богата 

на калий, калций, желязо и на витами-
ни А, В и С. Освен това копривата има 
свойството да потиска апетита.

2. Спанак 
В една чаша спанак се съдържат само 

скромните десет калории. А в същото 
време осигурява фибри, антиоксиданти, 
витамини А и К, магнезий, калий и, раз-
бира се, желязо.

3. Репички
Репичките са чудесна част от зелена-

та салата. Една чаша нарязани репички 
съдържа едва 19 калории, а в същото 
време осигурява калий, витамин С, ви-
тамин В6 и фибри.  

4. Краставици
Към задължителните зеленчуци не-

пременно добавете краставиците. 
Както е известно, те съдържат много 
вода, а към това се добавя и силиций, 
който има диуретично действие.  

5.  Агнешко месо
Тъй като организмът има нужда и от 

месо, агнешкото е добър избор. То  съ-
държа чисти протеини, а също и вита-
мин В12, който е важен за поддържане 
на теглото, когато вече сте се отърва-
ли от излишните килограми. Така че 
предстоящите великденски празници и 
Гергьовден са добър повод да включите 
агнешкото месо в менюто си.

От какво се нуждае От какво се нуждае 
организмът ни през пролеттаорганизмът ни през пролетта

Плодовете и зеленчуците са 
задължителна част от менюто
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Пролетно прочистване 
на гардероба

Отървете се от дре-
хите, които не обличате и дори не пом-
ните защо сте купили

Едва ли има жена или момиче, което 
сутрин да не е заставало отчаяно пред 
разпръснатите в стаята дрехи с убеж-
дението, че няма какво да облече. И че 
трябва непременно да обиколи магази-
ните, за да си купи нещо ново, което да 
отговаря на стила му и да повдигне на-
строението и самочувствието му. Това, 
разбира се, е логичен избор, но носи и 
съвсем реалния риск да се приберете 
вкъщи с куп нови дрехи, които на свой 
ред и на малко по-късен етап да реши-
те, че не искате. Излишна загуба на вре-
ме, нерви и пари, което няма да реши 
онова, което приемате като сериозен 
проблем, а именно мисълта „нямам как-
во да облека“. Истината е, че рядко се 
нуждаете от повече дрехи, а по-скоро 
от такива, които наистина искате и ха-
ресвате. Затова правилното решение е 
друго – да прегледате наличните дре-
хи в гардероба си, да се отървете от из-
лишното и да оставите само това, което 
наистина ще обличате и ще ви кара да 
се чувствате добре.

А пролетта е много подходящо вре-
ме, в което да се заемете не само с по-
чистването на дома, но и с освежава-
нето на гардероба си. Ето и няколко 
съвета от кои дрехи да се отървете.

1. Дрехите близнаци
Спортните тениски и бельото 

може и да ви изглеждат приблизител-
но еднакви, но ако видите няколко до-
сущ еднакви рокли или поли, това вече 
е друг въпрос. Без съмнение облича-
те само една или най-много две, а ос-
таналите отбягвате или носите твърде 
рядко, но продължават да висят в гар-
дероба ви. Вероятно сте имали някаква 
причина да си купите няколко рокли от 
един и същи тип, но ще бъде най-добре, 
ако помислите за кои от тях всъщност 
знаете, че и занапред няма да облечете. 
Изберете любимата си рокля и я върне-
те в гардероба. Останалите може да от-
делите като резервни, да ги продадете 
онлайн или да ги дадете в някой мага-
зин, който приема дрехи втора употре-
ба за рециклиране.     

2. Обличаните само 
веднъж или никога

И в този случай е добре да си зададе-
те някои въпроси. Дали не са купувани 
от един и същи магазин, по специален 
повод ли са купени, или е имало от-
стъпка, на която не сте успели да усто-
ите? Ако отговорът е, че така или иначе 
са само пълнеж в гардероба и нямате 
спомен кога за последно сте ги облича-
ли, тогава със сигурност няма никаква 
причина да ги пазите

повече.

3. Дрехи тип „дано никой 
не ме види“

Това са дрехите, които може да са 
ви суперудобни за вкъщи, или пък 
носите, когато сте болни или де-
пресирани и ви е все едно как-

во ще навлечете. Това са из-
носените горнища или 

долнища, овехтели 
или размъкнати тени-

ски, които всяка от нас 
има в дома си. Но дали 

трябва да са в гарде-
роба ни? Със сигур-

ност си мислите, че 
никой няма да ви 
види с тях, или пък 
ще ви видят само 
най-близките ви 
хора и приятелки. 
Може и да остави-

те някоя от тях, за 
да влезе в употреба, 

когато правите почист-
ване вкъщи. Но не забра-

вяйте, че дрехите, които 
носите, влияят върху начина, 

по който се чувствате и виждате самите 
себе си. Ако някои дрехи повишават са-
мочувствието ви, а други влияят зле на 
настроението ви, не е трудно да напра-
вите разликата и да вземете решение.

4. Дрехи от миналото
Някога може да са ви били любими и 

да сте ги носели непрекъснато, но сега 
най-малкото са ви омръзнали. Може да 
изпитвате някаква носталгия, но не и 

желание да ги носи-
те повече. А може 
и направо да ви е 
писнало от тях и 
да си давате смет-

ка, че колкото и да си 
ви били любими, вече 

не е така. В такъв случай 
просто ги махнете от гар-

дероба си.

5. Дрехи „другата аз“
Били сте по-слаби или обратното. 

В резултат на някакви промени нещо 
просто вече не ви става или пък ви 
стои зле. Тогава логичният въпрос е – 
какво още прави в гардероба ви? Ако 
са дизайнерски или сте дали доста 
пари за тях, можете да ги подарите на 
някой, на когото биха му станали. Но 
няма смисъл да заемат място във ва-
шия гардероб.  

6. Дрехи за поправка
Ако имате дрехи, които от много вре-

ме чакат да бъдат поправени или бо-
ядисани и досега не сте го направи-
ли, отделете ги и преценете кое от тях 
действително може да бъде поправено 
и използвано и кое не. И доколко всъщ-
ност си струва да го правите.  

7. И дрехите, които просто 
не харесваш

Понякога е трудно да кажете как-
во точно не им харесвате. Често 

те не влизат в нито една от 
горните категории, но фа-
ктът е, че не ги носите. 

Друг въпрос е защо изоб-
що сте ги купили. След като 

ги извадите от гардероба си, 
си обещайте, че следващия път 

ще се постараете да не купувате дре-
хи, без да сте наясно защо го правите. И 
ако в магазина се замисляте дали да ку-
пите някоя дреха или не, по-добре не-
дейте, колебанието вече е отговорило 
на въпроса.

Отървете се от 
дрехите, които не 
обличате и дори не 
помните защо сте 
купили

Пролетно Пролетно 
прочистване прочистване 
на гардеробана гардероба
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Американски астронавти Американски астронавти 
отново на Луната

САЩ възнамеряват до пет 
години техни астрона-
вти отново да кацнат 
на Луната, мисията ще 
включва и жена. Това 
обяви в НАСА американ-

ският вицепрезидент Майк Пенс.
Пенс заяви, че целта на мисията 

ще бъде да се създаде база на Луната, 
която да позволи да бъде изпратена 
и „евентуална (пилотирана) мисия до 
Марс”.

Вицепрезидентът, който пое водеща-
та роля по космическите теми, добави, 
че до една година отново ще започнат 
да се използват ракети американско 
производство за космически мисии.

„Първата жена и следващият мъж на 
Луната ще бъдат американски астро-
навти, изстреляни с американски ра-
кети от американска земя”, каза Пенс 
в център на НАСА. „Сега е моментът да 
направим следващата голяма стъпка 
и да върнем американските астрона-
вти на Луната, да направим постоянна 
база там и да разработим технологиите, 
които да ни позволят да изпратим аме-
рикански астронавти на Марс и отвъд 
Марс. Това е следващата голяма стъпка”, 
каза вицепрезидентът.

В своя стремеж да парират възхода 
на Китай и възраждането на Русия САЩ 
все повече действат като при съревно-
вание между велики сили. Неотдавна 
китайската космическа програма осъ-
ществи първото кацане на космически 
апарат на обратната страна на Луната.

Последните хора, стъпили на Луната, 
бяха американските астронавти от ко-
раба „Аполо 17” през 1972 г. Това лято 
се навършват 50 години от първото ка-
цане на Луната на пилотиран космиче-
ски апарат.

Раздразнено от забавянето и от „бю-
рократичната инертност” на НАСА, пра-
вителството на Доналд Тръмп обяви 
плановете си за ускорено завръщане на 
американски астронавти на Луната до 

пет години.
Сроковете се съкращават от предва-

рително анонсираната 2028 година на 
2024 година.

Президентът Тръмп си постави за цел 
да извади американското космическо 
ведомство от летаргията, в което беше 

изпаднало, след прекратяването на 
програмата с космическите совалки. В 
отговор на това НАСА планираше пило-
тирано кацане на Луната за 2028 година.

„Това не е приемливо, заяви Пенс. Не 

трябва да се подценяваме. Предишния 
път подготовката да стъпим първи на 
Луната ни отне само осем години. Това 
беше преди половин век. Сега не тряб-
ва да чакаме 11 години, за да се върнем 
обратно там!”, изтъкна Пенс.

Той сравни президента Тръмп с 

Джон Кенеди – по неговите думи и 
двамата били мечтатели. Но Пенс от-
беляза, че в наши дни нещата са се 
променили и в космическата надпре-
вара най-големият конкурент на САЩ 

вече не е Русия, а Китай, който неот-
давна прилуни свой апарат на неос-
ветената страна на нашия естествен 
спътник. Това явно издавало амбиции-
те на Китай да се превърне в първос-
тепенен играч при осъществяването 
на лунни мисии. 

Планира се и полет до МарсПланира се и полет до Марс

Индия стана космическа държава

Страната успешно изпробва 
противоспътниково оръжие

Индия успешно изпробва 
противоспътниково оръжие 

и свали с ракета сателит в ниска орби-
та. Това съобщи премиерът Нарендра 
Моди.

„Индия се нареди сред космически-
те свръхдържави след страни като 

САЩ, Русия и Китай. Наше противос-
пътниково оръжие успешно свали апа-
рат в ниска околоземна орбита”, заяви 
Моди в обръщение към нацията.

По думите му „сега Индия 
е готова за война в Космоса”. 
Противоспътниковото оръжие е съз-
дадено от Индийската организация 
за космически изследвания, чиито 

специалисти бяха поздравени от Моди 
във връзка с успешното изпитание. 

Сателитът е свален от разстоя-
ние 300 км, уточни лидерът национа-
лист в словото, излъчено по телеви-
зиите. „Целта ни е да установим мир, 
а не да създадем атмосфера на вой-
на. Това не е насочено срещу никоя 
страна.”
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Александра Фейгин –Александра Фейгин –  

Александра Фейгин 
е новата звезда на 
българското фигурно 
пързаляне. Тя записа 
престижен успех на 
Световното в японския 

град Сайтама.
Благодарение на 16-годишната фигу-

ристка, която наричат „принцесата на 
леда”, България за първи път от 25 годи-
ни насам има представител на волната 
програма на състезанието.

За изпълнението си Фейгин зае 17-о 
място в крайното класиране. Нейният 
резултат е забележителен, тъй като е 
постигнат без български съдия при же-
ните. Освен това фигурното пързаля-
не не е традиционен спорт за България, 
което прави успеха още по-ценен.

Преди това шампионката на България 
зае 20-о място в кратката програма при 
дебюта си на световен шампионат при 
жените.

Тя изигра страхотно композиция-
та си на фона на музика от „Списъка на 
Шиндлер”.

За последно най-доброто класира-
не на наша сънародничка на Световно 
е през 1993 г., когато Виктория 
Димитрова попада в топ 20.

„Бях малко притеснена. Радвам, че и 
във волната програма се справих с въл-
нението, с елементите, с всичко. Много 
съм доволна. Публиката беше много 

приятна, подкрепяше абсолютно всич-
ки състезатели, независимо от коя дър-
жава са, а на нас това много ни помага”, 
каза Фейгин.

„И в двете програми се притеснявах 
може би еднакво. Така се чувствах. Не 
видях голяма разлика между светов-
ното и европейското първенство. Тук 
всичко е малко по-различно, най-ве-
че в обстановката. Но иначе състезание 
като състезание. Залата е изключител-
но внушителна. Когато излезеш на леда, 
започваш да се притесняваш, защото е 
огромна. Аз нямам голям опит с такива 
зали, постепенно започвам да свиквам”, 
каза още българската фигуристка.

Фейгин описа като привилегия да се 
състезава с рускините Алина Загитова и 
Евгедия Медведева. 

Младото момиче споделя, че по фи-
гурното пързаляне я запалва нейният 
баща, който е бивш хокеист. От 5-годиш-
на е на пързалката и въпреки че й ко-
ства много време и усилия, продължава 
да го прави с голямо желание и любов.

Идоли на Александра в този кра-
сив спорт са олимпийската шампионка 
Алина Загитова и Евгения Медведева.

Това, за което мечтае амбициозна-
та фигуристка, е да влезе в топ 3 на 
Световно първенство и участие на 
Олимпиада. Досега Фейгин е спечелила 
за страната ни над 65 златни медала, 5 
сребърни и 3 бронзови.

Нейни треньори са Ина Лутай и съ-
пругът й Андрей Лутай. Ина е вицешам-
пион на България през 2006 г. и сестра 
на двукратната световна шампионка 
при танцовите двойки Албена Денкова.

Досега Александра е получавала мно-
го предложения от други държави, но 
никога не се замисляла да се състезава 
за друга страна освен за България.

В началото на февруари Фейгин бе 
удостоена с приз от фондация „София – 
европейска столица на спорта” за най-
прогресираща спортистка в своята въз-
раст през последната година. 

През януари Фейгин зае историче-
ското 11-о място на Европейското пър-
венство в Минск (Беларус).

българската българската 
принцеса принцеса 
на ледана леда

Фигуристката записа 
най-добро постижение 
от 25 години
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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.

� � ☺
Ако имаш осем ябълки и аз ти дам 

две, колко ще станат? – Не знам, тате! В 
училище смятаме с круши…  

� � ☺
Двама студенти решили да си вземат 

домашно животно.
- Да вземем едно куче?
- Ти луд ли си бе, много лаят, ще се из-

покараме с комшиите.
- Тогава хамстер?
- Не става, мразя мишките.
- Ами тогава прасе?
- Ама ти луд ли си... Мизерия, смрад...
- Е, нищо му няма, за една седмица ще 

свикне.

� � ☺
Студент получава писмо от баща си: 

„Синко, пращам ти десет хиляди, как-
то искаше. И запомни - десет се пише с 
една нула, а не с две.”

� � ☺
Студент се обръща към своя колежка:

- Извинете, може ли да ви поканя на 
кафе?

- Да, ако не пушите в леглото.

� � ☺
- По какво четеш?
- Квантова физика.
- Ама учебникът ти е на обратно!
- Че има ли значение?!?

� � ☺
Дъщеря ми е в трети клас. За домаш-

но трябваше да нарисува картина с из-
вънземни. Детето вложи огромно ста-
рание. На другия ден донесе двойка и 
забележка:

- Такива извънземни няма!

� � ☺
Минава кола, от прозореца на която 

виси момче и крещи:
- Дипломирах се, педалиии......
Веднага става ясно, че минава обра-

зован човек.

� � ☺
Баща проверява бележника на сина 

си: физика - 2, история - 2, литература - 
2, пеене - 6.

- Боже, този идиот и пеел!!!!

� � ☺
Учителка изпитва ученик.

- Разкажи урока!
Ученикът мълчи.

- Кажи поне името на урока!
Ученикът пак мълчи.

- Какъв предмет учим сега?
Ученикът мълчи. По едно време от 

задния чин се чува глас:
- Леле! Тая вещица го разхожда из це-

лия материал!

� � ☺
Млада учителка се явява в час със си-

лен махмурлук. Едва говорейки, пита 
учениците: 

- Деца, какъв урок имаме с вас? 
- Математика, госпожо! 
- Добре, тогава диктувам задача:
„Две млади интелигентни жени изпи-

ли по една бутилка водка. Пита се в за-
дачата, за какъв хикс им е трябвало 
след това да пият и червено вино?”

� � ☺

Годината е 2135. Новини: „Построена 
е първата директна линия Земя – Марс”, 

„Движението в някои от тунелите на 
Витиня се извършва в едната лента по-
ради ремонт.”

� � ☺
2020 година, детска градина. 

Момченце пита момиченце:
- А твоите родители в кой чат са се за-

познали?

� � ☺
- Какво работиш?
- Ми, служител в офис!
- Ама, с какво точно се занимаваш?
- Да чакам уикенда! 

� � ☺
Ако смесите 200 грама водка и 200 

грама уиски Jack Daniel’s, на сутрин-
та ще усетите тежестта на руско-амери-
канските отношения...

� � ☺
Приемен изпит по математика. Влиза 

първият кандидат:
- Колко е две плюс две?
- Три! Не! Пет... Не! Шест!...
- Грешен отговор.
Дaa... Тъпак, но пък търсещ...

- Честито, приет сте!
Следващият:

- Колко е две плюс две?
- Три!... Не! Три!... Не! Три! Дa, дa, три е!
- Еех... - пак тъпак, но пък упорит... - 

Хайде, честито и на вас...
Следващият:

- Колко е две плюс две?
- Четири!
- Най-после един знаещ! Браво!... За 

съжаление местата вече се запълниха...

� � ☺
Някакъв мъж бил инвалид, защото 

преди време го бил га-
зил влак. Седи си у 
дома с децата, правят 
си чай. По някое вре-
ме чайникът започва да 
свири - направо като ло-
комотив. Мъжа скача, взема 
чайника и започва да го блъска 
в стената. Децата викат:

- Ама, татко, какво правиш?
- Деца, тия гадини трябва да се 

убиват, докато са още малки!

� � ☺
Едно дете пътувало в трамвая. 

Изведнъж му прилошало и повърна-
ло върху една жена. Възмутена жената 
извикала:

- Прасе!
- Аз ли съм прасе!? Я се виж ти на как-

во приличаш!

� � ☺
Химик в аптеката:

- Имате ли дезоксиаденозилхидроксо-
кобаламин?

- Да, имаме. Това е витамин В12.
- Да де, все му забравям тъпото име...

� � ☺
Забавна математика: Понякога сумар-

ната стойност на айфоните на пътници-
те в маршрутката е по-висока от стой-
ността на самата маршрутка...

� � ☺
Откак задлъжнях на банката, спя като 

бебе – един час спя, един час плача...

� � ☺
Минаха 3 години от интервюто ми за 

работа - започвам да си мисля, че са на-
ели някой друг...

� � ☺
Слизайки от ТИР-а магистралната пе-

перуда се обърнала към шофьора:
- Ми, айде... и да оздравяваш бързо!

� � ☺
Тираджия станал катаджия. Сложили 

го в смяна с опитен служител, за да се 
учи. Изпращат ги на смяна с радара. По 
някое време минава шефът и пита опит-
ния служител:

- Как е? Всичко наред ли е?
- Как ще е наред?! Аз стоя с радара, а 

той седи в колата и мига на дълги свет-
лини!

� � ☺
Французин, американец и българин 

тираджии си говорят. Американецът се 
хвали:

– Къщата ми е в едно равно поле, като 
се прибирам надувам клаксона и като 
се прибера – камината запалена, ядене-
то във фурната, а жената и децата ме ча-
кат на верандата.

– А моята къща е на един висок баир! – 
казал французинът. – Като се прибирам, 
пускам дългите светлини и като вляза 
вкъщи, шампанското е отворено и же-
ната ме чака гола на леглото.

– Аз пък – казал българинът – живея в 
една долчинка. Като се прибирам, спи-
рам двигателя и пускам надолу по инер-
ция. Като стигна, излизам тихичко от ка-
миона, изключвам бушоните, вземам 
бухалката и отивам да чакам пред про-
зореца на спалнята – досега само един 
ми избяга… 

� � ☺
При свети Петър: 

- А ти, чадо, как умря? 
- Ми карам си аз колата, по едно вре-

ме насреща ми излиза тир! Аз натискам 
спирачката и изведнъж целият ми жи-
вот мина като на лента... И като го видях 
какъв е, натиснах газта. 

� � ☺

Нищо не 

разкрасява 

спяща жена така, 

както седящо до 

нея малко дете с 

флумастери.

ВОДОРАВНО: Балсамиране. Флаг. Мол. Екип. Моруни. Приор. Ерлих. Ким. Шии. 
Валмо. Ронсон. Осмици. Бинте. На. Оникс. Лиана. Палто. Орфик. Обет. Тао. Акера. Уводи. 
Нитрид. Динас. Риц. Ранина. Петли. Контета. Аркет. Ананд. Архив. Генуа. Сипеи. Леяр. 
Ран. Кисов. Пиеса. Козар. Класа. Рев. Лем. Негою. Гостни. Липиди. Смола. Ил. Окото. 
Адамс. Лепра. Атина. Урни. Рат. Онети. Ариец. Питомници. Гривни.

ОТВЕСНО: Шампионати. Оберкелнери. Лорис. Латун. Наоми. Пат. Ясли. Мотор. Таунз. 
Порто. Овино. Ирена. Аника. Мераци. Адата. Кредо. Он. Сик. Лико. Нанси. Гитани. Рием. 
Среди. Диско. Отец. Сапроб. Фрина. Полюс. Ити. Илиана Раева. Мани. Немирник. Кри. 
Сгода. Охота. Успех. Паола. Ар. ГФР. Ненов. Етили. Самури. Лукс. Аборт. Веерт. Срив. 
Фанион. Едили. Ясени. Нен. Гимнастици. Правилници.

- Ñ êàêâî ñå çàíèìàâàø?
- Ðàáîòÿ â ÄÀÍÑ.
- Ðàçêàæè íåùî èíòåðåñíî...
- Çà ìåí èëè çà òåá...?

Виц в снимка
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
*** 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! №16070
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***Тел. 847-665-
9273 *** 24/7 Диспеч * Регионална рабо-
та * Леки товари * Fuel Discounts – до 70 
цента на галон №16071
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 №16072
ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР 
Цена US$ 0.65, Зипкод 60102, Търся шо-
фьор CDL с хазмат за камион 2014г авто-
матик с APU. 6304400902 №16104
DISPATCHER FOR REEFER 
Цена US$ , Зипкод 60018, VV Logistics 
Solutions is looking for an over the 
road dispatcher. You must have recent
dispatch experience for reefer. Emphasis 
on communication, negotiation skills, 
driver motivation/retention. Please call 
708-223-0552 for more information, or for 
immediate consideration send resume &
salary requirements to roxanne@vvlsinc.
com №16107
ТЪРСИМ ТЕХНИК
Цена US$ , Зипкод 60656, Търсим техник 
за направата на карго кутии и сглобява-
не и разглобяване на различни трудно 
преносими детаили.За повече инфор-
мация Антони Георгиев 3123756722 
№16108
DIESEL SHOP MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
търси да назначи Diesel Shop Manager 
на пълен работен ден. Добро заплаща-

не. За повече информация моля обадете 
се на 630.948.4547 х.601 №16109
*** ШОФЬОРИ ***, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възможност 
за пребиране в къщи през ден и всеки 
уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение!
За повече информация 847-665-9273!
№16070
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИС-
КАШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? *********Тел. 
847-665-9273 ************ 24/7 Диспеч
* Регионална работа * Леки товари * 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон 
8476659273 №16071
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за Owner 
Operators със собствен трейлър! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/
gal.; Леки товари; Постоянни курсове; 
Чек всеки петък! Коректно отношение!
8476659273 №16072
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-
доставчик за FedEx с любителска книжка 
в Carol Stream. Заплащане: $16-$20 на
час. Фирмата осигурява камион, гориво 
и униформa. За контакти: 702-215-9196 
№16084
CDL-A LOKALNA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60108, Почасова локал-
на работа от понеделник до петък. Сме-
ните са от 6 am до 5-6 pm (10-12 часове 
работен ден) Стартово заплащане от 22$
на час, до 150 мили на ден, не ходим в цен-
търа на Чикаго. Базата е във Franklin Park 
IL Павлин: 2246599782 №16089
БОЯДЖИИ, 
Цена US$ , Зипкод 60202, Tърсим Боя-
джии за работа основно в северната част 
на Чикаго,Evanston,Skokie.С опит или без 
опит.Заплащане $15-$20 per hour. Обу-
чението също се заплаща. 847 226 9933
№16093
DISPATCHER WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, LOOKING FOR 
DISPATCHER WITH EXPERIENCE 3125507445 
№16096

THE BEST , 
Цена US$ 0.55, Зипкод 60193, DIBOR 
TRANSPORTATION INC набира шо-
фьори. 0,55 цента на миля. Търси се 
и шофьор за Volvo 2013 manul много 
чист и поддържан камион за локал-
на работа. Тел. 773 741 4545 Боби.  
 №16095

LOOKING FOR DRIVER
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for
drivers,class A, double-triple,experience is
not necessary,steady run,5500 miles per 
week guaranteed,good pay,call 847-877-
4745 №16076
ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шофьори
class A с double-triple, може и без опит за
стеди рънс, 5500 мили на седмица, добро
заплащане 708-369-1475 №16077
DISPATCHER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Tърсим млад 
и енергичен човек за работа като диспе-
чер - момче или момиче. Опитът не е за-
дължителен. Добър английски е задължи-
телен. Желание за работа и за развитие. 
Да не слуша чалга ще е плюс за сработва-
не с екипа ни. Elk Grove Village 7736006589 
№16079

\

OFFICE ASSISTANT
Цена US$, Зипкод 60527, Roofing 
company is looking to hire Full Time 
Office Assistant - Excellent English 
required - Benefits include Paid 
vacation, Health Insurance and 401K 
- Early Morning start – 8:00 a.m. The 
office is located in Burr Ridge, IL For 
more information and to schedule an 
interview call 847-630-4050 №16078

TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking for a 
CDL-A truck driver with a min of 3 years of 
experience up to $0.70 per mile for more 
info call 773-580-4032 №16051
OWNER-OPERATOR MILES, 
Цена US$ , Зипкод 60103, Owner-operators 
needed. All miles paid 1.30 $ per mile. Free 
Insurance, Free Trailer, Free Parking, Free 
Plates and Permits. 2500-3500 miles per
week. ELD trucks only. No paper logs. Call -
1-844-349-4349. №16052
CUSTOMER SERVICE REP, 
Цена US$ , Зипкод 60181, Fast pace office
in Oak Brook is looking for motivated

individual to join the team. Position requires 
customer service skills. Please call 630-379-
6793 for more details. №16054
CDL OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 1.52, Зипкод 60632, Търся CDL
owner operator за район Midwest. Товари-
те са Drop and hook .Всеки уикенд вкъщи.
Заплащане - $1.52/mile. Платени cargo
insurance , 100% tolls and scales. Изисква се 
Hazmat endorsement, най-малко 2 години
опит и чиста шофьорска книжка. Тел: 817-
896-7612 №16056
$TЪРСЯ ТИРАДЖИЙ$, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60062, ТЪРСЯ ТИ-
РАДЖИЙ ЗА НОВИ 2020 FREIGHTLINER
СЪС APU И НОВИ РЕМЪРКЕТА. 60 ЦЕН-
ТА НА МИЛЯ(DRY VAN), ПЪЛНИ И ПРАЗ-
НИ, ПЛЮС ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТОПОВЕ И 
DETENTION.3000 МИЛИ НА СЕДМИЦА.ИЗ-
ИСКВАМЕ 18 МЕСЕЦА ОПИТ. ТЕЛЕФОН ЗА 
ВРЪЗКА: 773-387-3497 ЮЛИ. №16061
2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019
ThermoKing Precedent S700 $450.00/Week 
За повече информация, моля звънете на
телефон 847-418-6269 №16074
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся шо-
фьор за straight(box) truck. Не се изисква 
CDL. Заплащането е като за голям камион. 
За повече информация на тел 847-749-
9161 Ако нямате все още клас С но имате 
желание да карате малък камион и да из-
вадите нужният клас, съм готов да помог-
на. №16033
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам 
строителни ремонти 2248300447 №16034
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A 
truck drivers за over the road (ОТR) и реги-
онални курсове. Минимум 3 години опит,
седмично заплащане до 0.65 цента на
миля. За повече информация обадете се
на: 773-580-4032 №16040
CDL CLASS A WANTED
Цена US$ , Зипкод 60018, Малка транс-
портна компания търси шофьор за dry van 
с hazmat. Понеделник до петък (weekends 
- home). Заплащане на миля, на ден или на 
процент. Owner operators welcomed ! Call 
now 8472583175 №16049
LIMO DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, B-L Group
Inc. Limousine Service 20 years experience
in business Looking for LIMO DRIVERS:
-Chauffeur’s License is not necessary -Extra 
monthly bonuses -Progressive commission 
system Welcome to our team Phone: 773-
269-0260 №16027
CDL- LOCAL DRIVER 
Цена US$ , Зипкод , CDL- A local driver
needed for dedicated run at FedEx 
Ground. Running Monday- Friday Same 
destination every day Great pay, flat rate, 
paid vacation safety bonus Loads are ready 
to go no waiting No touch freight loading or 
unloading For more info call: 815**919*9194 
№16029
CDL DRIVER WANTED
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tърсим 
CDL шофьор за работа от понеделник до 
петък. Малко мили, добро заплащане от 
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Оба-
дете се на Вера 708 953 9035 №16031
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим Сер-
витьорки за събота и неделя. Може и без
опит-Тел.773-470-5589 №16008

LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 

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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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
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 обикновена 
шофьорска книжка и желание за работа. 
Заплащането започва от $16 на час. За по-
вече информация (312)375-3770 Стефан,
или (773) 988-6905 №15925

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

LIMO DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60008, Looking for 
limo drivers. All candidates should live
near O’Hare Airport or Arlington Heights 
7733197024 №16014
PARTS / ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз 
за камиони и трейлъри намиращ се в 
West Chicago,IL търси да назначи PARTS
/ ACCOUNTING на пълен работен ден.
За повече информация се обадете на 
773.600.3992. №15993
TЪРСЯ CDL ШОФЬОРИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим шо-
фьори с 2г. опит за full или part time job.
Нови камиони Freightliner Cascadia 2018 
автоматик,нови dry van trailers. Старт за-
плаштане 0.65-0.70цента на миля.Мини-
мум 3 работни дни за part time шофьор-
ите.За повече информация моля обадете 
се и оставете съобщение на 708-717-3132. 
№16020
МЕСТЕН ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Шофьор за 
доставки и взимане на товари от Чикаго
и предградия с 26 фитов камион. Работа-
та е в радиус 50 мили от Франклин парк. 
$1000/седмица. Изисквания: Class C DL,1г 
опит, зелена карта или американски пас-
порт. Работа от понеделник до петък, 
събота и неделя-почивка. 6093568261 
№15989
DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сер-
виз за камиони и трейлъри намиращ 
се в West Chicago,IL търси да назначи 
DIESEL MECHANIC на пълен работен ден.
За повече информация се обадете на 
773.600.3992. 7736003992 №15994
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van. Без на-
рушения и с опит. Най-добро заплащане- 
стопове,мили, чакане. Каране по догова-
ряне! 7734128280 №15999
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking
company is hiring Truck Drivers for OTR
New 2019 Volvo and 2020 Kenworth trucks 
available and 2019 Dry vans Min 3 years
experience OTR for more info call 773-580-
4032 №1566
МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания в Wood Dale, IL със собствен 
сервиз, търси да назначи МЕХАНИК НА 
КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ на пълен работен 
ден. Опит не е необходим, но е препо-
ръчителен. 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 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
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
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 работен 
ден. Опит не е необходим, но е препо-
ръчителен. За повече информация моля 
обадете се на 630-948-4547 х.601 №15958
CAREGIVERS
Цена US$ , Зипкод 60016, търся болногле-
дачи, жена или мъж за деца с disabilitIes.
Има възмносност за работа в: Skokie,
Lockport, Naperville, Arlington Heights. Из-
исква се легален статут и превоз до работ-
ното място. Part time. Заплащане от $13-15
на час. 630-442-4997.Започване веднага 
№15928
LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time шо-
фьор за local, за клиенти с disabilities.Ра-
ботата е по appointments в Чикаго и пред-
градията. Изискват се легални документи 
и собствен автомобил или миниван. Оба-
дете се на 630-442-4997. Започване ведна-
га №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 

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
CLASS C DRIVER P/T 
Цена US$, Зипкод 60070, PART-TIME Class 
C needed for straight/box truck (no CDL 
required) to help with FedEx package 
deliveries. For more information call 702-
215-9196 №15894
БОЯДЖИЙ
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №15844
ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 
по договаряне. Повече от 16 години в
бизнеса. 7734128280 №15823
ДИСПЕЧЪР
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-
зиция за диспечър. За контакт 312-789-
4605  №15851
DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 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

  
COAST TO COAST

НУЖНИ СА HOUSEKEEPER

Цена US$ 0.10, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers в Pennsylvania 3039748716 
№16083
HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in
Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815

РАБОТА
Търся

Chicago + suburbs
DISPATCHER POSITION, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Auto transport 
company looking for experienced 
dispatcher. 7734707088 №16090
ИНСТАЛИРАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране 
на прозорци и врати. И всичко за външ-
ния изглед на вашата къща. 8478096144 
№16094
DELIVERY DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60016, Търся работа като 
delivery driver/без fedex/ или куриер.Имам 
9 години опит като taxi driver и познавам 
добре Чикаго ерия. 2242230676/4p-8p/ 
№16028
LIVE-IN ELDERLY HELP
Цена US$ 0.00, Зипкод 60061, Experienced 
Female Helper for Elderly person for LIVE-
IN 6-7 days week- will cook meals, laundry,
beds, and light cleaning. No driving / No
heavy Lifting /NO agency, just private
families please. NW Suburbs preferred - Call 
224-800-2683 №16010
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 домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
сън.Информация на телефон
 7739712024  №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
1 BED HOFFMAN EST
Цена US$ 900.00, Зипкод 60107, Еднос-
таен апартамент под наем. На 1 миля от 
Golf и Higgins-$900 Свободен е веднага. 
тел: 773-538-3818 (call or text) №16099
2 BED CHICAGO 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60659, Make 
YOurself at Home at this Lovely 2br/1bath
apartment, right around the corner of 
Target and near public transportation. 
Spacious kitchen – eat in. Heat included.
In Building Laundry. Available May 1, 2019 
7739838550 №16102
СЪКВАРТИРАНТ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Търся си
съквартирант за голям 2-стаен апарта-
мент с предна тереса и заден двор. Има 
много места за паркиране отвън. Наем-
ът е 625 на месец плюс сметки за ток и 
газ. За повече информация: 312 730 2844 
№16103
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съквар-
тирант/ка за двустаен в Шилер парк, 
наема е $450 + задължителен депозит,
включва: отопление, вода топла и студе-
на, газ,паркинг. Ел. и интернет се плащат 
отделно тел. : 1 773 704 2622 №16105
1 BED HOFFMAN EST
Цена US$ 900.00, Зипкод , Едностаен
апартамент под наем в Hoffman Estates. 
На 1 миля от Golf и Higgins-$900 Сво-
боден е веднага. тел: 773-538-3818 (call 
or text) Снимки на: https://apt-for-rent.
weebly.com/ Току що боядисан в бледо 
сиво. №16106
POD NAEM

Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia 
pod naem za nepuchach jena v Des 
Plaines. 600$-vsichko vklucheno + bonus 
internet. Kompleksa e s basein. Lubo-773 
677 9484, Kremena 773 366 4225 №16110
СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая 
в Palatine 7088376432 №16063
1-СТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60007, Давам
1-стаен апартамент 600 square feet под 
наем за 850,00 $ на месец в Elk Grove 
Village. Включва отопление, басейн, фит-
нес и парко-място. Свободен е от 1ви Ап-
рил, 2019 17739372933 №16086
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Давам
стая под наем в къща в Lombard,IL тел. 
630 915 1352 №16088
СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая 
в Palatine 7088376432 №16063
ROOM FOR RENT
Цена US$ 350.00, Зипкод 60659, room for 
rent kitchen bathroom laundry wifi +++call 
7738170102 or 7738148338 $350 ALL INCL.
№16082
RENT DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Two&One 
bedrm apts available at GOLF&ELMHURST 
,next to WallMart plaza,Nik Grill,Serdica.
After total renovation with new hw 
floors,ss apliances,new kitchen&bathrm.
Good schools!ready to move in.$1,300.00-
$950.00-6305394849 №16058
2BDR FOR RENT , 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Renovated 2 bedroom apartment in 
Arlington Heights. Highly desirable John 
Hersey High School. Rent includes heat, 
A/C,cooking gas, water, garbage, parking. 
For more info please call 773 996 8900.
№16073
CONDO ARLINGTON HTS
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, 1
bedroom kондо на последен етаж с тера-
са в добре поддържан и тих комплех с ба-
сейн, в близост до много магазини. Апар-
таментът е обурудван с пералня, сушилня 
и миялна машина. Всички консумативи 
без ток са включени в наема. 8477042766 
№16048
WELLNESS COMPANY
Цена US$ , Зипкод , Shop non-toxic and 
environmental safe products! Great for you,
family and home! Opportunity for extra 
income available. Interested? Send email
to melgimom@gmail.com 7337446039
№15995

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 

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 СЪКВАРТИРАНТ-ТТ
КА Самостоятелна стая с ползване на 
мебелиран хол и голяма кухня. Гардън 
апартамент в Schiller Park. Месечен наем
500 долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо. 
 №15914
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



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

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
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. №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
PRODAVA
Цена US$ , Зипкод 60074, Продава се 

апартамент с две спални, две бани в

Palatine . В комплекса има басеин, тенис 

корт и е близо до парк. Има подземен 

гараж. За повече информация: 224-578-

1585. №16026
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

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
УСЛУГИ 

Предлагам
Chicago + suburbs

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране 

на прозорци и врати. И всичко за външ-

ния изглед на вашата къща. 8478096144

№16094
АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, CustomGlass 

Inc предлага инсталиране, подмяна и 

поддържане на алуминиеви врати, ин-

сталиране, ремонтиране и поддържане

на алуминиеви системи, поръчки и под-

мяна на огледала, изработка, инстала-

ция и ремонт на стъклени душ кабини. 

Ние гарантираме за качество на нашите

услуги. 7087761582 №16098
ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам ши-

вашки услуги, намирам се в Дес Плейнс. 

Б. Николаева 2244109027 №16100

SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране

на врати, прозорци и всичко по външния 

интериор на вашата къща. 8478096144 

№16091
WINDOWS,DOORS,SIDING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Installation

of doors and windows. Siding, 

gutters,wrapping ,metals 8478096144

№16092
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлинг-

тон Хайтс предлага Фризьорски услуги на 

добри цени, подстригване, боядисване, 

кичури, къдрене, кератин, тел. 708 415 

7911 №16053
ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлага ВиК

услуги. Ново строителство или ремонт на 

ВиК иснталации. Смяна на бойлер, мон-

таж 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 №16041
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт 

за всякакъв вид бизнес. Стартова цена 

$995. Готов само за 2 седмици! За пове-

че информация може да ни пишете на 

имейл: alleasyfreelance@gmail.com или 

да посетите нашия уебсайт www.all-easy.

com 7738916957 №15988
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 

всички видове Перални, Сушилни, Съдо-

миални, Хладилници, Фризери, Готварски

и Микровълнови Печки. Търсете Свилен 

847-962-0242 №16015
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целоднев-

но и почасово гледам дечица в дома си 

в Elk Grove Village .Предлагам домашно 

приготвена храна ,ежедневни разходки 

и занимания.За повече индормация на 

тел:2244253371 2247899296 №15982
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли 

нещо красиво и свежо да сгрява погледа 

ви по всяко време ?! Направете си пре-

красен маникюр!!!Гел,гел-лак,изграждане

и подарък -ръчно рисувана декорация.

За да запазите своя час обадете се на 224- 

423- 4245 Миглена №15985
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт 

за всякакъв вид бизнес. Стартова цена 

$995. Готов само за 2 седмици! За пове-

че информация може да ни пишете на 

имейл: alleasyfreelance@gmail.com или 

да посетите нашия уебсайт www.all-easy.

com 7738916957 №15988
ПОМОЩ В ДОМАКИНСТВО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Прелагам 

помощ в домакинството. Всичко за което

не ви остава време. Почистване, готвене, 

подреждане, гледане на деца. Целоднев-

но или почасово. Имам опит. Тел.за връз-

ка 7735101992. №15991
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам по-

мощ в отглеждането на деца. Почасово

или целодневно.Имам богат опит. Тел.за 

връзка:7735101992 №15992
HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60016, Гледам деца в 

районите на Des Plaines и Mt. Prospect.

Предлагаме домашна храна, игри и щаст-

лива и спокойна обстановка, разходки и 

игри навън. Целодневни и почасови гри-

жи. За информация на тел. 847-744-4870.

8476121822 №15938
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
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 хартиени

цветя, украса за сладък бар, и още др. 

Услугите ни са съобразени с вашите идеи

и бюджет, за да направят празника ви не-

забравим! 2244339749 №15845

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

ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, Зипкод 60018, Изкупувам стари 

или счупени коли. С title или без. 3128239386 
№15817

SOMEWHERE ELSE
КОНТЕЙНЕР ДО Б-Я
Цена US$ 1000, Зипкод 95134, Предлагам 

контейнери до България 6308431326 

№16101

НЮ ЙОРК
МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена 

мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава 

невероятна хидратация, свежест, блясък, 

лифтинг и активира регенерационните ме-

ханизми на кожата. За повече информация 

https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-

s-hialuronova-kiselina. Заповядайте в са-

лон Pretty Lab (София, ул. Оборище №86) ! 

+359885108502 №15835
МАНИКЮР В PRETTY LAB
Цена US$ 0.01, Зипкод 1505, По случай 

настъпващата Пролет, салон за красота 

Pretty Lab https://prettylab.bg ще зарад-

ва една от Вас с БЕЗПЛАТНА процедура 

МАНИКЮР! За да участвате в томболата 

вижте условия на страницата на Pretty 

Lab във Facebook. Печелившия, ще бъде 

определен с теглене на жребий на слу-

чаен принцип на 1.04.19 +359885108502

№16043
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 компания, 

която се занимава с поставяне на огра-

ди. Имайл:fikikar@yahoo.com 7087763357 
№15924
VIDEO TRANSFER - ANA
Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете вашите 

стари ленти като ги направите дигитални

преди на станат неизползваеми. Преза-

пис от VHS , MiniDV видео касети на DVD. 

Трансфер на негативни филми в дигитал-

ни снимки. 630-456-1366 №15976

SOMEWHERE ELSE
ФОТОЕПИЛАЦИЯ 

Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, ПРОМОЦИЯ! 

ФОТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + ПОДМИШНИ-

ЦИ само за 48лв. вместо 80лв.! Повече 

информация можете да получите на тел.

0885 108502 (салон Pretty Lab ул. Оборище 

№86 до МОЛ СЕРДИКА) и https://prettylab.

bg/fotoepilacia . Промоцията е валидна 

до 31.03.2019 г. с предварително запис-

ване на час. +359885108502 №15968

ПРОДАВАМ

Chicago + suburbs

PRODAVAM
Цена US$ , Зипкод 60656, prodavam 

spalnia s matrak-queen size.,i staklena

kuhnenska masa.Kremena 7733664225 

№16111

PASSAT GL 1.8T 2003
Цена US$ 2,400.00, Зипкод 60056, For 

Sale Volkswagen Passat 2003! For more 

information or pictures 312-774-1566

№16081

99 VOLVO VNL 770
Цена US$ 29,000.00, Зипкод 60515, 99 

Volvo VNL 770 Всичко по камиона е под-

новено в последните 9 месеца. Без ELD 

.Very good truck. 7735400101 №16059

ЗАПАЗЕНА КОЛА 2500$.
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60007, 2004 г.

Шевролет седан, на 99 900 мили. Всичко 

по колата работи перфектно, автопилот, 

нови гуми, нов акумулатор и др. при ин-

терес снимки мога да пратя на имейл. Тел 

6302548374 №16038

TRUCKS FOR SALE
Цена US$ , Зипкод 60010, Продавам два

камиона 2013 Freightliner Cascadia DD15 и 

10 speed with Delete- NO DEF на 747 000

miles и 790 000 miles APU and inverter Ка-

мионите са в много добро състояние и

готови за работа. За повече информация 

773-580-4032 №16039

2014 FREIGHTLINER
Цена US$ 41,000.00, Зипкод 60008, 2014 

Freightliner Cascadia DD15 * 10 скорос-

ти * 455 к.с. * 489000 мили * NO DEF 

2248179393 №16042

NO ELD
Цена US$ 35,000.00, Зипкод 60515, Volvo 

VNL770 в много добро състояние над

50000$ инвестирани за послените 9 

месеца, двигател D12 на около 695000 

мили оригинални. Може и на изплащане

7735400101 №16011

ПРОДАВАМ
Цена US$ 33,000.00, Зипкод 60008, Прода-

вам VOLVO VNL 630, 2013г. 675000.Изчис-

тен DPF. За повече информация 224 595

0257 №15984

МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС 

номер ( Authority ) / тръкинг компания на 

8 години , чист перфектен рейтинг на ра-

ботеща компания !!!! Възможност да вле-

зете в тръкинг бизнеса и буквате товари

с най-добрите брокери в бранша момен-

тално ! 224-999-2750 Николай №15960

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
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След огромния успех на 
филма „Бохемска рапсо-
дия”, в който се разказва 
историята на Фреди 

Меркюри и групата „Куийн”, бе 
направено заключението, че пуб-
ликата обича да гледа музикални 
биографии. В следващия период ни 
очакват още няколко, а днес беше 
обявено, че скоро ще започнат 
снимките на биографичен филм 
за легендарната британска пънк 
банда „Секс пистолс”.

Нетфликс започна излъчването 
на телевизионния сериал The Dirt, 
който проследява историята на рок 
групата „Мотли Крю”, в киносалони-
те през май ще се появи биографи-
чен филм за Елтън Джон, наречен 
Rocket Man, а новият филм на Дани 
Бойл – „Вчера”, е вдъхновен от му-
зиката на „Бийтълс“. Живеем в злат-
ния век на музикалните филми.

Това се потвърждава и от най-
новата информация за биогра-
фичния филм за пънк бандата 
„Секс пистолс”, който ще се поя-
ви в кината следващата година. 
Производителите твърдят, че рабо-
тят по него.

Нов ангел на 
Victoria’s Secret
Последният ангел в реди-

ците на Victoria’s Secret е 
Барбара Палвин.

25-годишната унгар-
ка е позната от предишни ревюта за 
известната модна къща, където де-
филираше рамо до рамо с Адриана 
Лима, Бехати Принслу, Кандис 
Суонпул, Алесандра Амброзио и 
други красавици.

Тя идва като замяна на Адриана 
Лима, която за последно се появи за 
марката през ноември 2018 година.

Атрактивната Барбара публикува 
новината в профила си в инстаграм, 
заявявайки, че е „горда да предста-
влява Унгария”.

Разбира се, няма да бъде лесно 
да се замени най-популярния мо-
дел на Victoria’s Secret, но красивата 
Барбара има своите козове.

Дженифър Лорънс инвестира в 
недвижими имоти
Дженифър Лорънс, която 

наскоро бе провъзгласена 
за най-скъпоплатената 
актриса в света за втора 

поредна година, изглежда е решила 
да инвестира парите си в недви-
жими имоти.

Звездата от „Игрите на глада“ коя-
то според „Форбс” е спечелила 46 
милиона долара от юни 2016 г., нас-
коро продаде своя апартамент в 
Санта Моника, Калифорния. Нейната 
печалба е почти 280 000 долара.

Имотът бе продаден през мина-
лия месец за 1,15 милиона долара. 
Актрисата е купила градския имот 
с две спални и две бани за 879 000 
през 2006 г. много преди да спечели 
„Оскар“ за ролята си в романтична-
та комедия „Наръчник на оптимиста” 

през 2012 година.
Сегашният й дом изглежда по-

подходящ за възходящата й карие-
ра. През 2014 г. актрисата плати над 

7 милиона долара за жилище с площ 
от 5550 квадратни метра и пет спал-
ни в Бевърли хилс с фитнес зала, 
гурме кухня и изкуствено езерце.

Братът на любовни-
цата на Джеф Безос 
предал двойката

„Уолстрийт джърнал“ съобщи, че 
„Американ медия”, издателят на 
„Нешънъл инкуайърър“, е платил 200 
000 долара, за да получи интимна 

кореспонденция между главния изпълнителен 
директор на „Амазон“ Джеф Безос и неговата 
любовница Лорън Санчес.

Майкъл Санчес, братът на любовницата на 
най-богатия човек в света Джеф Безос, е продал 
снимки и сексуални съобщения, изпратени от 
Безос на сестра му, Лорън Санчес, на таблоида.

Според американските медии Майкъл Санчес 
е получил 200 000 долара за тях.

Той работи като агент на таланти в компания-
та, собственост на този таблоид, и за връзката на 
сестра си с най-богатия човек на света е говорил 
още през миналата есен.

Плащането на Санчес е било одобрено от ди-
ректора на „Американ медия“ Дейвид Пекър, 
който е дългогодишен приятел на американския 
президент Доналд Тръмп.

Веднага след излизането на историята за 
връзката на Безос с атрактивната Лорън Санчес 
на цели 11 страници Безос и съпругата му 
Макензи се разведоха след 25 години брак.

Ураганите са 
заплаха за горите

Силните урагани в тропическите 
ширини на Атлантика не само нана-
сят огромни икономически щети, но 
и изключително негативно влияят на 

състоянието на горите на островите в Карибско 
море и крайбрежието на Америка. В бъдеще 
стихийните бедствия ще се превърнат в най-
голямата заплаха за тяхното съществуване, 
пишат учени в списание Nature Communications.

„Това, което се случи на Пуерто Рико, е прог-
ноза за бъдещето. Ураганите ще унищожават все 
повече гори – всичко, което по-рано ги защита-
ваше от разрушителната сила на стихията, вече 
не съществува. Площта на горите намалява, те 
стават все по-малко и по-малко разнообразни, 
защото не разполагат с време за възстановява-
не“, заяви Мария Уриарте от Колумбийския уни-
верситет в Ню Йорк.

През последните три години крайбрежието на 
Северна Америка редовно е връхлитано от сил-
ни урагани, които нанасят огромни икономиче-
ски щети на крайбрежните градове и селища.

Музикалните филми 
с огромен успех
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Шакира отхвърли 
обвиненията в 
плагиатство

Колумбийската певица Шакира и съна-

родникът й Карлос Вивес, които са 

обвинени в плагиатство от кубински 

изпълнител, отхвърлиха обвиненията 

в мадридски съд.

Шакира бе малко изнервена. Тя увери, че 

никога не е чувала песента Yo te quiero tanto 

(„Обичам те толкова много“) на кубинеца Ливан 

Рафаел Кастеляно Валдес с псевдонима Ливам.

„Не го познавах”, допълни Карлос Вивес, 

който е композирал песента La bicicleta 

(„Велосипедът“) и е автор на голяма част от те-

кста й заедно с продуцента Андрес Кастро. „Сони 

мюзик” и Кастро също са обвинени в плагиат-

ство в рамките на това съдебно дело.

Ливам и неговата звукозаписна компания 

„Марила Дианик Ромеу” твърдят, че в песента La 

bicicleta, която спечели награда „Грами” за лати-

номузика през 2016 г., е копирана част от изля-

злата през 1997 г. Yo te quiero tanto. 

Сандра Бълок 
продава къщата 
си край морето

Сандра Бълок ще продаде една от 

вилите си. 54-годишната актриса се 

опитва да продаде имота си на брега 

на Тайби айлънд в щата Джорджия. 

Той е от две самостоятелни жилища (едното от 

264 квадратни метра, другото от 312 квадратни 

метра). Имотът има общо седем спални и шест 

бани, като къщата се намира само на няколко 

метра от плажа и предлага голяма градина с 

плувен басейн. Сандра Бълок е похарчила 4,5 

милиона долара в поредица от сделки между 

2001 и 2002 г., за да си позволи този имот. Сега се 

надява да спечели 6,5 милиона долара.

Носителката на „Оскар“, която имаше силно 

участие през 2018 г. в постапокалиптичния три-

лър на Netfl ix – Bird Box, през миналата годи-

на продаде имот в района на Сънсет стрип (Лос 

Анджелис) за 2.9 млн. долара.

Катар с национален музей
Националният музей на 

Катар в Доха, който е 

по проект на френския 

архитект Жан Нувел, 

беше открит тържествено с цере-

мония, на която присъстваха много 

знаменитости.

„Катар е древна земя с богати 

традиции от пустинята и морето, 

но също и земя, на която са живели 

много цивилизации” – каза на цере-

монията шейхаът Ал Маяса ал Тани, 

президентка на катарските музеи.

На церемонията присъстваха 

емирът на Катар шейх Тамим бин 

Хамад ал Тани, емирът на Кувейт 

шейх Сабах ал Ахмад ал Джабер ас 

Сабах, бившият френски президент 

Никола Саркози и съпругата му 

Карла Бруни и френският премиер 

Едуар Филип.

Церемонията уважиха и знамени-

тости като Наоми Кембъл, Виктория 

Бекъм, както и футболният треньор 

Жозе Моуриньо.

Общата стойност на сградата е 

около 434 милиона щатски долара 

(около 383 милиона евро).

Музеят е построен на площ 52 

000 кв. м. 

Кийт Ричардс преиздава албум
„Talk is Cheap” – излез-

лият през 1988 г. 

първи соло албум на 

Кийт Ричардс, бе пре-

издаден. Дискът е по-добре приет 

от феновете в сравнение със соло 

записите на Мик Джагър.

Осемдесетте години на миналия 

век са най-мъчителните за фенове-

те на бандата. Албумите й Emotional 

Rescue (1980) и Tattoo You (1981) са 

успешни, но следващите й диско-

ве Undercover и Dirty Work, излез-

ли съответно през 1983 г. и 1985 

г., са истински провали. Това става 

на фона на обтегнатите отношения 

между Мик и Кийт, който ги сравня-

ва с „трета световна война”. 

„Двамата са като куче и котка, 

всъщност така могат да се държат 

братя - заяви Давид Тилие, пред-

седател на френския фен клуб 

Sympathy for the Devils. – През 1979 

г. Кийт понечва да се заеме с бизнес 

делата на бандата, мислейки, че ще 

облекчи Мик. Това обаче не се ха-

ресва на Джагър, който е направил 

много за „Ролинг стоунс”.ь

Рой Орбисън и Бъди Холи на 
холограмно турне
Рой Орбисън и Бъди Холи 

ще „тръгнат” на съвместно 

турне в Европа и Северна 

Америка като холограми. 

След успеха на миналогодишна-

та самостоятелна холограмна про-

дукция „Рой Орбисън: Концертът” 

двете рок легенди ще изпълнят ди-

гитално ремастерирани версии на 

свои класически хитове в рамките 

на турнето The Rock ’N’ Roll Dream. 

В концертната обиколка ще участ-

ват също група, която ще свири на 

живо, и беквокали. 

„Рой Орбисън и Бъди Холи по-

лагат основите на онова, което по-

късно ще се случи в музикална-

та индустрия. Тези двама мъже са 

напредничави мислители, осъзна-

ли какво могат да направят нови-

те технологии за занаята им. Те де-

финират рокендрола и оказват 

влияние върху музиканти от ран-

га на Елвис и „Бийтълс”, казва 

Брайън Бекър, президент и главен 

изпълнителен директор на BASE 

Hologram.
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Камила Паркър нетърпелива за 
новото кралско бебе
На официално пътуване 

до Куба Камила Паркър 
Боулс за пръв път 
говори за раждането на 

първото дете на Меган Маркъл и 
принц Хари.

Камила Паркър Боулс си е на-
мерила място в британското крал-
ско семейство. Мразена от дълги 
години заради връзката й с принц 
Чарлз, сегашната херцогиня от 
Корнуол може да разчита на под-
крепата на доведените си сино-
ве, и по-специално на принц Хари. 

„Честно казано, тя винаги е била 
близо до мен”, казва съпругът на 
Меган Маркъл в автобиография-
та на Хари „Разговори с принца” на 
Анджела Левин.

Не знаем дали връзката меж-
ду Камила Паркър Боулс и принц 
Хари е същата, но знаем какво е 

мнението на седемдесетгодиш-
ната херцогиня за предстоящата 
поява на кралското бебе. Докато 
вървеше по улиците на Хавана, 
бабата на петима внуци беше 

попитана дали очаква с нетърпе-
ние да види, че семейството ста-
ва по-голямо. И отговорът очевид-
но беше положителен. „Да, много!”, 
отговори тя.

Тиранозавърът Скоти е 
„рексът на рексовете”
Внушителният тираноза-

вър, открит в Западна 
Канада през 1991 г., е най-
големият в света, съобщи 

екипът от палеонтолози, приклю-
чил процеса на реконструкция на 
скелета след десетилетия.

Тиранозавърът е с дължина 13 
метра и вероятно е тежал над 8800 
килограма, което го прави по-го-
лям от всички други хищни диноза-
ври, съобщават от Университета в 
Албърта.

“Това е рексът на рексовете”, за-
яви Скот Пърсънс, ръководител 
на изследването и докторант в 
Катедрата по биология.

“Съществуват вариации в разме-
рите на тиранозаврите. Някои са 
по-високи от други, а някои са по-
яки. Скоти е от групата на яките“, 
казва Пърсънс.

Откакто е открит скелетът на 

гигантския хищник, палеонтолозите 
са прекарали повече от десетилетие 

в премахването на твърдия пясъчник, 
който е покривал костите му.

“Хъбъл” засне Голямото петно 
на Нептун
Телескопът „Хъбъл” засне за 

първи път Голямото тъмно 
петно на Нептун – буря, 
по-голяма от Земята, която 

се образува в области на високо 
налягане.

Подобни бури се появяват на 
Нептун на всеки четири до шест го-
дини и продължават също толко-
ва дълго. 

Голямото тъмно петно на Нептун 
беше открито от космическия апа-
рат „Вояджър 2” още през 1989 г. 
Когато телескопът „Хъбъл” обаче се 
насочи към планетата след пет го-
дини, бурята беше изчезнала.

„Това определено беше изнена-
да – каза ръководителят на изслед-
ването Ейми Саймън. Свикнали бя-
хме да гледаме Голямото червено 
петно на Юпитер, което съществува 

вероятно повече от 100 години.” 
Голямото тъмно петно на Нептун е 
много различно от Голямото чер-
вено петно на Юпитер, което е 

известно поне от 1830 г., защо-
то тънките като струи течения над 
планетата не му позволяват да се 
разпадне.

„Тейт Модърн” 
изпревари 
Британския музей 
по посещения

Британският музей изгуби короната 
си на най-посещавана атракция във 
Великобритания за първи път от 10 
години, след като галерията „Тейт 

Модърн” го изпревари.
Почти 5,9 милиона души са посетили „Тейт 

Модърн” през миналата година, а малко над 5,8 
милиона – Британския музей. Откакто е открита 
през 2000 г., галерията за модерно и съвремен-
но изкуство за първи път оглавява списъка, из-
готвян от Асоциацията на водещите атракции за 
посетителите. 

За повишения интерес към „Тейт Модърн” до-
принасят изложбите на Пикасо и Модиляни. 

На трето място по посещения във 
Великобритания е Националната галерия, 
следвана от Природонаучния музей, центъра 

„Саутбанк”, музея „Виктория и Албърт” , Музея на 
науката, всички в Лондон. 

Астрономи 
наблюдаваха 
планета извън 
Слънчевата система

Европейски астрономи направиха пър-
вото директно наблюдение на планета 
извън Слънчевата система, като използ-
ваха технология, която комбинира 

светлина, уловена от няколко телескопа.
Атмосферата на този супер-Юпитер, който се 

намира на 129 светлинни години от Земята, се 
състои от облаци от железни и силикатни части-
ци. За изследването на екзопланети обикнове-
но се използват индиректни методи поради ос-
лепителната светлина на звездата, около която 
се движат. 

Четири телескопа формират много големия 
телескоп интерферометър Very Large Telescope 
Interferometer (VLTI) на Европейската южна об-
серватория в Паранал, Чили. Приложена е тех-
нологията оптична интерферометрия, при която 
четирите телескопа работят като един. В резул-
тат се получава изобразителна система, способ-
на да различи светлината на планетата от излъч-
ваната от нейната звезда.
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Български учени създадоха 
батерията на бъдещето
Учени от БАН в партньор-

ство със свои колеги от 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
създадоха батерия от ново 

поколение, която ще предизвика 
революция в съхраняването на 
енергия.

Става дума за оригинална бъл-
гарска разработка на безопасна, ев-
тина и безвредна за околната среда 
презаредима батерия на основата 
на натрий, съобщиха от БАН.

Тя може да се комбинира с лити-
ево-йонните батерии или дори да 
ги замени изцяло в редица прило-
жения. Голямото постижение на на-
шите учени е разработката на нов 
тип електроди от достъпни матери-
али като сулфатните соли, които са 
широко разпространени и могат да 

бъдат намерени дори на Марс.
Водеща организация в проек-

та е Институтът по обща и неор-
ганична химия (ИОНХ-БАН) при 
БАН. Партньори са Институтът 

по електрохимия и енергий-
ни системи (ИЕЕС-БАН) на БАН 
и Факултетът по химия и фарма-
ция на СУ „Св. Климент Охридски“ 
(ФХФ-СУ).

Компания търси дегустатор 
на веганска храна
Британска компания търси 

да наеме служител, който 
да обикаля света и да 
опитва веганска храна.

Обявата е поместена на сайта на 
компанията Vibrant Vegan Co. В нея 
се посочва, че избраният „отговор-
ник по вкуса” ще пътува до дестина-
ции като Индия, Турция, Мексико, 
Китай и Япония, за да тества раз-
лични храни на растителна осно-
ва и да дава обратна връзка на ком-
панията.

От обявата става ясно също, че 
служителят ще се труди срещу 
заплата в размер на 66 000 дола-
ра, ще има право на платен бол-
ничен, както и на отпуск от 28 
дни. Работодателят освен това 
ще покрива всичките му разнос-
ки.

И въпреки че компанията е ори-
ентирана към веганската храна, от 
кандидатите не се изисква да бъдат 

вегани. По време на работа оба-
че избраният служител ще трябва 

да се фокусира само върху този тип 
хранене.

Спелеолози откриха най-
дългата солна пещера в Израел
Екип от учени от девет 

страни под ръко-
водството на Боаз 
Лангфорд от Еврейския 

университет на Ерусалим и 
българската пещерна изследо-
вателка Антония Влайкова от 
Европейската федерация по спе-
леология откриха най-дългата 
солна пещера в Израел.

Пещерата Малхам е дълга 10 
км и е с лабиринт от много туне-
ли и камери. Намира се в планина-
та Содом, близо до южния бряг на 
Мъртво море. Наблизо има солен 
стълб, в който според библейския 
сюжет жената на Лот се вкаменила, 
когато погледнала назад към разру-
шените Содом и Гомор.

В експедицията са взели учас-
тие 80 доброволци. Те изследвали 
и картографирали пещерата в про-
дължение на две години. 

Боаз Лангфорд разказа, че кога-
то правели почивка, изследовате-
лите овкусявали своя обяд със сол 
директно от околните снежнобели 

сталактити. 
Досега за най-дълга се е смятала 

солната пещера Намакдам в Иран – 
6850 метра.

Идрис Елба и Рупърт 
Евърет с най-много 
британски филмови 
награди 

Актьорите Идрис Елба и Рупърт Евърет 
са сред отличниците на състоялата се 
в Лондон церемония за британските 
Национални филмови награди. 

Дебютът зад камера с криминалната драма 
Yardie по едноименния роман на Виктор Хедли 
донесе на Идрис Елба приза за най-добър режи-
сьор. Продукцията беше отличена и в категория-
та за най-добра британска драма. 

Отличията за най-добър актьор и най-добра 
актриса бяха присъдени съответно на Рупърт 
Евърет за „Щастливият принц” и Софи Кенеди за 

„Подчини се”.
В категорията за най-добър международен 

филм наградата спечели „Черната пантера”. 
„Най-добра анимация“ отиде при „Шерлок 

Гномс”.

Марк Антъни и Ромео 
Сантос ще пеят на 
латинонаградите на 
„Билборд” 

Марк Антъни и Ромео Сантос са сред 
изпълнителите, които ще пеят 
на предстоящата церемония за 
наградите за латиномузика на сп. 

„Билборд”.
Със свои изпълнения ще се представят също 

Беки Джи, Анита, Себастиан Ятра, Осуна, Карлос 
Вивес, Бед Бъни, CNCO, „Банда МС”, „Рейк”. 

Наградите за латиномузика на сп. „Билборд” 
ще бъдат раздадени на 25 април в Лас Вегас. 

Певецът Осуна води по номинации за отличи-
ята с 23 на брой в 15 категории, сред които за из-
пълнител на годината. В категорията Осуна ще 
се съревновава за наградата с Бед Бъни, Джей 
Балвин и Деди Янки.
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Българското знаме е Българското знаме е 
създадено от емигрантисъздадено от емигранти
Вече 140 години бялото, 

зеленото и червеното са 
символите на България, 
вплетени в националното 
ни знаме. 

Историята на българ-
ския флаг води началото си от 1862 г. с 
появата на трицвета в униформата на 
Първата българска легия, формира-
на от Георги Сава Раковски. За първи 
път трите цвята са подредени в днеш-
ния си вид върху знамето, проектирано 
в румънския град Браила от търговеца 
и радетел за националната кауза Иван 
Параскевов. Изработката и извезването 
той възлага на 14-годишната си дъще-
ря Стиляна, а работата по него се пази 
в тайна и продължава почти 6 месеца. 
Напълно е готово през април 1877 г.

Върху знамето със златен конец е из-
везан изправен коронован лъв, който 
изчезва от трибагреника при обсъжда-
не на Конституцията на освободено-
то от османско владичество Княжество 
България.

В проекта на Търновската конститу-
ция първоначално няма текст за знаме-
то. След кратки разисквания депутатите 
в Учредителното събрание през про-
летта на 1879 г. все пак гласуват текст, с 
който узаконяват цветовете на народ-
ното знаме, като изпускат изображе-
нието на лъва.

През 1881 г. Браилското знаме е пре-
дадено в княжеския дворец. 

Днес Браилското знаме се нами-
ра в специалното хранилище на 
Военноисторическия музей заедно с 
други бойни знамена.

То се съхранява при постоянен климати-
чен режим без достъп на дневна светлина.

Иван Параскевов е роден в Ямбол 
през 1817 г. и е преследван на мла-
дини от турските власти за система-
тично неподчинение. И най-вече за-
ради участие с няколко приятели в 
Бунтовно братство. След опит за поку-
шение срещу местен управител една 
нощ Иван и брат му Панайот, качени на 
един кон, тайно излизат от града и еми-
грират в Румъния. Установяват се в гр. 
Браила, където Иван с много упорство 
и труд се издига и замогва първоначал-
но от пристанищен носач до предпри-
емач и търговец, но никога не забравя 
Родината си.

Иван Параскевов е известен с актив-
ното си подпомагане на българската 
емиграция в Браила. 

През есента на 1876 г., когато сред 
българската емиграция става ясно, че 
скоро ще започне нова руско-турска 
война, в БРЦК в Букурещ се обсъжда 
ушиването на знаме, което да се връ-
чи на българските доброволци, кои-
то ще участват в очертаващата се вой-
на. Иван Параскевов поема отговорния 
ангажимент със свои лични средства да 
създаде знаме, което да дари на фор-
миращото се българско опълчение от 
доброволци. Съвсем сам обмисля идея-
та за това знаме и доставя от Виена не-
обходимите много скъпи материали.  
Изработката и извезването на знаме-
то той възлага на по-голямата си 14-го-
дишна дъщеря Стиляна. Отделена е 
една малка стая в дома му, в която тя 
работи, като се пази тайна поради опа-
сения да не бъде осуетена работата по 
знамето от турски шпиони. За модел на 

красивия везан коронован златен лъв 
тя използва металното лъвче-значка от 
четнически калпак.

Знамето е с размери 198 см дължина 
и 173 см ширина. Цветовете бял, зелен, 
червен са разположени хоризонтал-
но. В развяващия се край то не завърш-
ва равно, а е врязано под форма на ляс-
товича опашка. Върху зелената ивица 
на лицевата страна на плата със злат-
ни конци е извезан коронован лъв, ви-
сок 60 см, обърнат на лява хералди-
ческа страна. Над него е избродиран 
надписът „БЪЛГАРИЯ” (в полукръг), а под 
символа на три реда е извезан след-
ният текст: „Съ Божия воля и съ сила-
та славного руского царя Александра 
ІІ-го Напредъ”. В долния външен ъгъл 
на два реда са извезани името на изра-
ботилата го девойка, градът и месецът: 

„Стилиана Ив. Параскевова/Браила, 1877 
г., априлий”. Отстрани платът на знамето 
е със заплетени памучни ресни: с бежов 

цвят по бялата ивица, зелени по зеле-
ната и червени по червената. Знамето е 
приковано за дървена дръжка, която в 
горния си край завършва с две дърве-
ни сфери с различен диаметър, поста-
вени една над друга. Върху тях е прико-
ван (забит) бронзов осмоконечен кръст, 
в основата на който има полумесец.

Това знаме, известно на историци-
те като Браилския трибагреник, или 
Знамето на Стиляна Параскевова, Иван 
Параскевов заедно с дъщеря си лич-
но поднася на 8 май 1877 г. в Плоещ на 
главнокомандващия Руската армия – 
великия княз Николай Николаевич, кой-
то обещава да го връчи на ІV опълчен-
ска дружина. В знак на уважение към 
Иван и Стиляна князът предлага на 
Стиляна да продължи образованието си 
в руски девически пансион. Баща й лю-
безно благодари и отказва с мотива, че 
желае дъщеря му да учи в освободена 
България. 

Въпреки че след това от 
Букурещ пристига българска 
църковна делегация за осве-
щаването на знамето, то не е 
осветено и приковано, какви-
то са тогавашните традиции, 
и не участва в сраженията. 
Подобна е съдбата и на дру-
ги две знамена, които са из-
работени малко по-късно и са 
предназначени за другите оп-
ълченски дружини. Защо ру-
ските имперски власти не са 
пожелали българските опъл-
ченци да се бият под българ-
ски флаг може само да се га-
дае.

Стиляна Параскевова е ро-
дена на 6 март 1863 г. и е най-го-
лямото от трите деца на Иван 

Параскевов.
След като получава начално обра-

зование, нейният баща й наема час-
тен учител. Това е Илия Вълчев, съра-
тник на Левски и един от основателите 
на революционния комитет в Етрополе. 
Стиляна се влюбва в него и малко 
по-късно двамата се сгодяват. След 
Освобождението двамата създават се-
мейство. Вълчев работи като адвокат и 
се занимава активно с политическа дей-
ност като член на Либералната партия. 
Дългогодишен народен представител в  
периода 1881–1918 г.

Едва през 1930 г. Параскевова науча-
ва, че ушитото от нея знаме се намира 
там и издейства разрешение да го види. 
На последната среща със своето творе-
ние тя, плачейки, го прегръща и целува. 
След 1937 година, неизвестно кога и от 
кого, избродираният подпис в долния 
ъгъл е изрязан от знамето.

Иван Параскевов със семейството си в София (1880-1881)

Браилското знаме

Стиляна Параскевова – последна снимка

Трикольорът е национален символ вече 140 години
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