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ОТ РЕДАКТОРА

„По нареждане 
на премиера“

Преди много векове римският поет 
Ювенал задава въпроса: Quis custodiet ipsos 
custodes? („Кой ще пази самите пазачи?”), а 
българският народ е отговорил с поговор-
ката: „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!” 
Такова е заключението от последните разви-
тия по аферата с евтините апартаменти – то 
не остана човек на висш пост в държавата, 
който да не си е купил евтин апартамент. 
Кратко обобщение с последното правим на 
страници 4-5, макар че на всеки кръгъл час 
излиза наяве някоя нова далавера.

Шефът на комисията, която трябва да се 
бори с корупцията, Пламен Георгиев също 
се оказа със съмнителен имот и дълго време 
упорито отказваше да отговаря на журна-
листически въпроси, но в крайна сметка 
излезе в отпуск (след като Бойко Борисов, 
разбира се, препоръча на всички със съм-
нителни имоти или да си подадат оставките, 
или да излязат в отпуск). 

Премиерът цар също така нареди да се 
спре строежът на небостъргача „Златен 
век” в София на фирмата „Артекс”, давала 
евтините жилища.

Въобще кому са нужни тук институции, 
проверяващи органи, прокуратура и съд. 
Излиза премиерът и казва – тука има 
някакви сигнали, верни или не – излизайте 
в отпуск или подавайте оставка. Тази сграда 
май има/няма разрешително, не е ясно – 
премиерът отсича – спирайте строежа. 

„По нареждане на премиера” е най-често 
срещаната фраза в медиите в България. 
Едно, защото те искат да му се харесат, но 
най-вече защото всъщност е вярно – пове-
чето проблеми, когато се превърнат в скан-
дали, се решават именно “по нареждане на 
премиера”, който никак не обича протести и 
негативно медийно отразяване.

За съжаление никога, изглежда, няма 
да стане „по нареждане на премиера” 
да заработят институциите – тези, които 
всъщност би трябвало да проверяват дали 
един строеж има нужното разрешително и 
тези, които трябва да проверяват дали има 
несъответствия с доходите и покупките на 
хората във властта.

Никога „по нареждане на премиера” 
няма да има истинска съдебна реформа, 
написана и гласувана от партията, на която 
той е лидер. Защото това нареждане на 
премиера едва ли ще бъде изпълнено, 
като се има предвид колко са се облажили 
с евтини апартаменти – а това е само за 
което знаем. И то е върхът на корупцион-
ния айсберг.

Затова България ще остане държава на 
полусъединител, в която целта на упра-
вляващите е да избягват и да замазват 
всеки скандал и разкритие, а ако нещата 
излязат извън контрол – „по нареждане на 
премиера” да се раздава правосъдие, да 
гърмят бушони, но не и да се прекратяват 
порочните схеми, направили България 
най-бедната и най-корумпирана страна в 
Европейския съюз.

Защото там няма и никога не е имало 
механизъм, даващ отговор на въпроса: 
Quis custodiet ipsos custodes? („Кой ще пази 
самите пазачи?”) Мислете каквото искате 
за Доналд Тръмп, ФБР, Робърт Мълър, 
Уилям Бар, Род Розенстайн, Джеймс Коми и 
всички други, замесени в тези разследва-
ния на президента и неговото обкръжение. 
Тези разследвания обаче са възможни и 
както виждаме, дават резултат – срещу 
шестима от най-близките съветници на 
президента бяха повдигнати обвинения, 
арестувани, а някои и осъдени. Всеки 
сигнал се проверява, а няколко прокура-
тури и ФБР, както и различни комисии в 
Конгреса продължават разследванията на 
съмнения за корупция в администрацията 
и бизнесите на Тръмп. Защото точно така 
са го предвидили Бащите на тази нация, 
създавайки Конституцията. Тук има кой 
да пази пазачите. И то не „по нареждане 
на премиера” (в случая президента). Но и 
хората не биха търпели друго.  Проблемът 
не е само в пазачите явно.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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П
ремиерът Борисов и пре-
зидентът Румен Радев 
демонстрираха дистан-
циране от шефа на коми-
сията, която проверява и 
наказва корумпираните 

във властта, Пламен Георгиев. През 
последните дни той попадна в центъра 
на разгръщащия се с нова сила имотен 
скандал заради триетажен апартамен 
до външното министерство. Причина-
та – разминаване в декларираното и 
реално закупеното.

Премиерът призова замесените в 
имотните скандали да подадат оставка 
или да излязат в дълъг отпуск. Освен 
Пламен Георгиев това са зам. главният 
прокурор Борислав Сарафов, чийто син 
бе замесен в скандала, както и шефът 
на ВКС Лозан Панов, за чиято съпруга 
се разбра, че се е сдобила с евтино 
жилище.

„Ние в ГЕРБ сме създали стандарт. 
Когато има такива скандали – дали е 
депутат, председател на парламентарна 
група, министър или заместник-ми-
нистър – се подава оставка. Същото 
бих препоръчал на замесените в тези 
скандали сега“, каза Борисов, но отказа 
да ги назове с имена, защото били 
чувствителни.

„Аршинът трябва да бъде еднакъв за 
всички – или да излязат в дълъг отпуск, 
докато различни от техните институ-
ции направят проверки. Това мога да 
кажа за замесените в тези скандали, и в 
КПКОНПИ, и във ВКС, и в следствието“, 
каза той.

Президентът Румен Радев пък обяви, 
че е оттеглил доверието си Пламен 
Георгиев. Държавният глава е поканил 
не него, а заместникът му в комисията 
на предстоящото заседание на Консул-
тативния съвет за национална сигур-

ност, който ке обсъди корупцията във 
властта.

Междувременно Пламен Георгиев 
обяви, че излиза в отпуск. Същото на-

прави и Борислав Сарафов.
Междувременно Борисов спря стро-

ежа „Златен век“ - най-високата сграда в 
София, строяща се от „Артекс“.

Главният прокурор Сотир 
Цацаров разпореди проверка 
на имотите на председателя на 

антикорупционната комисия Пламен 
Георгиев. Обвинител № 1 иска раз-
следване и на сина на заместника му 
Борислав Сарафов, и на съпругата на 
председателя на ВКС Лозан Панов.

Предстои на Георгиев и съпруга-
та му да бъде направена данъчна 
проверка, която да установи съот-
ветствието между декларираните 
и получените доходи от двамата и 
имущественото им.

Георгиев ръководи държавната 
структура, която по разпореждане на 
прокуратурата ще проверява полити-

ците, за чиито сделки се разбра в по-
следните две седмици, и компанията 
продавач на апартаментите „Артекс”.

BBGG VVOICE

Борисов и Радев взеха 
на прицел борец № 1 
срещу корупцията
Пламен Георгиев излезе в отпуск, докато 
трае проверката на имотите му

Прокуратурата проверява 
замесените в скандала

Пламен Георгиев
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Б
ившият вицепремиер Вале-
ри Симеонов замеси още 
един министър в скандала 
с евтините апартаменти. 
Той призова премиера 
Бойко Борисов да си огледа 

по-внимателно кабинета и намекна, че 
има и друг в него с имоти на ниски цени. 
По-късно стана ясно, че е имал пред-
вид министъра на туризма Николина 
Ангелкова.

Лидерът на НФСБ дори посочи конкре-
тен адрес в столичния квартал „Овча 
купел“ без да назовава името на минис-
търа, който го е купил.

„142 квадратни метра за 61 хил. лв. 
Намерете кой е“, призова Симеонов 
журналистите в парламента. Според 
него имотът на въпросния министър е 
закупен през 2008 година, която се смята 
за пикова в цените.

Справка показва, че апартаментът на 
въпросния адрес, цитиран от Симеонов, 
е на министъра на туризма Николина 
Ангелкова.

През 2008 година, когато става негов 
собственик, тя е заместник-министър 
на регионалното развитие. Ангелкова е 
декларирала „апартамент+мазе+гараж” с 
разгъната застроена площ от 142 кв. м и 
цена на придобиване от 61 519 лв.

Според статистиката на Imoti.net сред-
ната пазарна цена на тристаен апарта-
мент в „Овча купел-1” към ноември 2008 
г. е била 853 евро за кв. м, а през януари 
същата година е 694 евро за кв. м. Цена-
та, която Ангелкова е платила за кв. м, е 
433 лв., точно преди 

да се спука имотният балон
според декларацията й.

Апартаментът, за който говори Си-
меонов, се намира в непосредствена 
близост до парка на „Овча купел” и ди-

пломатическите блокове там и цената му 
би трябвало да е по-висока от средните 
за квартала.

Ангелкова бързо се разпозна в думите 
му и показа нотариален акт, според 
който си е купила апартамент от 116 кв. 
м. за 75 000 лв. Разминаването в данните 
от декларацията тя обясни с техническа 

грешка на сътрудниците й, попълвали 
документа.

Министърката обясни и че ниската 
цена се дължи на това, че жилището е 
било без акт 16. Тя обяви и че ще се съо-
брази с всяко искане на Борисов, който 
вече поиска оставки или поне отпуски от 
замесените в имотния скандал.

Вторичен трус: 
Ще изгори ли и друг 
министър заради имот?
Николина Ангелкова ще постъпи, 
както поиска Борисов

Данаил Георгиев сяда в 
стола на Цецка Цачева

Депутатът от ГЕРБ Данаил Геор-
гиев е предложен за нов право-
съден министър. Номинацията 

му обяви премиерът Борисов.
„Първата задача, която му поста-

вям, че има едната грама от ЕК, че 
общинските съветници трябва да 
бъдат включени в антикорупцион-
ния закон”, каза Борисов. В края на 
февруари общинските съветници 
бяха освободени от задължението 
да декларират конфликт на интере-
си до декември тази година.

Кирилов обяви, че приема номи-
нацията като сериозно предизвика-
телство и израз на доверие.
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К
алина Корнажева, жената, 
загинала в самолетната 
катастрофа край Скопие, 
е племенница на бившия 
знаков депутат от СДС 
Петър Корнажев. Мъжът й, 

Георги Бошнаков, който също намери 
смъртта си в македонското небе, е бил 
опитен пилот и е познавал много добре 

възможностите на самолета.
Калина, Тодор и двете им дъщери – 

14-годишната Биляна и 18-годишната 
Гергана, загинаха във вторник, след 
като самолетът им „Чесна“ се разби в 
планините край Скопие при полет от 
Охрид до София.

Телата на загиналите също бяха 
открити и транспортирани в Съдебна 

медицина в се-
верномакедон-
ската столица за 
освидетелства-
не.

Машината 
изчезнала от 
радарите в 17:15 
ч. българско 
време – малко 
повече от час 
след началото 
на полета. Преди 
това пилотът 

съобщил, че има силни турбуленции. 
Той първо поискал да кацне в Скопие, 
но малко по-късно обяснил, че продъл-
жава към София.

Северномакедонски медии

разпространиха 
аудиозапис

на който се чува последният разговор 
между авиодиспечерите и пилота.

47-годишната Калина е адвокат в 
Софийската адвокатска колегия. Освен 
племенница на Петър Корнажев тя е и 
втора братовчедка на бившата бра-
зилска президентка Дилма Русеф, за 
която се знае, че има български корени. 
Калина е дъщеря на журналиста Цоню 
Корнажев, който е първи братовчед на 
Дилма.

Георги Бошнаков е собственик на 
фирма за преработка на отпадъци, 
която има клонове в няколко градове в 
България. Той е завършил Техническия 

университет в Дрезден, Германия, за-
ради което вероятно самолетът е имал 
немска регистрация.

Подготовката на самолета преди фа-
талното пътуване до Охрид е започнала 
на летище Лесново. Пилотът е излетял 
в неделя минути след 13 ч. към летище 
София, където е получил разрешение за 
международен полет.

Собственикът на машината е бил 
един от най-старите наематели, а тя 
се е съхранявала в хангар номер 3 на 
летище Лесново. Пилотите разказват, че 
мъжът е имал сериозен опит в небето. 
Познавал добре възможностите на 
самолета. Много сериозен и организи-
ран, разказва управителят на летището 
Иван Янков.

“Много стриктен като пилот. Много 
съвестен. Няма нещо при него, което да 
куца в авиацията. Много се готви съзна-
телно преди всеки полет и си поддържа 
тренировката”, каза Янков.

Жертвите в небето 
на Скопие: Добър 
пилот и племенница 
на ексдепутат

Калина Корнажева е от знатен род, втора братовчедка на Дилма Русеф
Калина Корнажева Георги Бошнаков

Сн. МВР, Северна Македония





BG ТЕЛЕГРАФ
България остава 
най-бедната страна в ЕК

Въпреки че за последните 10 
години средната работна заплата 
е нараснала с близо 90%, а мини-

малната – със 180%, България остава 
най-бедната държава в Европейския 
съюз, а неравенствата между хората 
продължават да се задълбочават. Това 
обяви президентът на КНСБ Пламен 
Димитров.

Той припомни исканията на синдиката за ръст на заплатите. От 1 януари 2020 
година минималната заплата да стане 650 лв., а стартова работна заплата за 
висшисти – 1000 лева, иска КНСБ.

Арестуваха за корупция 
7 чиновници от Перник

Седем служители на областния 
отдел „Автомобилна адми-
нистрация” – Перник, бяха 

арестувани за корупция. Това съобщи 
временният шеф на Специализираната 
прокуратура Димитър Франтишек.

Според събраните до момента дока-
зателства те са участвали в престъпна 
група, която е събирала подкупи от 

десетки транспортни фирми. Разследването по случая е започнало в средата на 
миналата година.

Групата е действала в района на Перник и събирала основно т.нар. такса 
спокойствие.

Спират детските помощи 
за неизвинени в училище
Месечната помощ за дете ще се 

спира при пет неизвинения от-
съствия от училище за съответ-

ния месец. Същата мярка ще се прилага 
при тридневно отсъствие без извини-
телна причина от предучилищна група. 
Това решиха депутатите с промени на 
второ четене в закона за социалното 
подпомагане.

Предложенията са на управляващите. Целта на мнозинството е с новите тек-
стове да се преборят отпадащите ученици и неграмотността.

ЕК може да свали 
наблюдението над България

Все още има възможност дори 
преди края на мандата на тази 
Европейската комисия меха-

низмът за наблюдение на България 
и Румъния да бъде прекратен. Това 
заяви зам.-председателят на ЕК Франс 
Тимерманс.

Той обясни, че в България остава 
още много работа, но много е било и 

постигнато в областта на върховенството на закона. „Механизмът за наблюде-
ние бе създаден, за да се решат проблеми, които трябваше всъщност да бъдат 
решени преди приемането на страните в ЕС”, припомни той.

БПЦ няма да служи с папата 
при визитата му в България
Светият синод на Българската 

православна църква излезе със 
специално решение, с което по-

жела изрично да уведоми, че не участва 
в организирането на посещението на 
папа Франциск в България, че няма да 
има общи богослужения с него, че не 
разрешава клирици на църквата да 
участват в събития от програмата.

Единственото, с което ще се включи православната църква в събитията от 
визитата на папата на 5 и 6 май, е среща с българския патриарх Неофит.
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Г
ръцката полиция арестува 
българин за убийството на 
крупния бизнесмен Янис Мак-
рис. Гъркът бе прострелян 
пред дома си в южния квар-
тал Вула в гръцката столица 

през октомври. 
Според кадри от охранителни камери 

Макрис е бил убит малко след като 
излязъл от дома си и се качил в пар-
кирания пред него черен автомобил. 
Нападателят изтичал до превозното 
средство и започнал да стреля през 
прозореца.

Българинът, за когото се съобщава, 
че е от турски произход, бил арестуван 
пред хотел в квартал Глифада. Той бил с 
фалшиви документи, не живее в Гърция, 
а в чужбина. По време на ареста оказал 
съпротива и 

опитал да избяга с кола
Но попаднал на полицейския обръч и 

е задържан. 
В показанията си към полицията е 

бил негативен и груб, отказвайки да 
разкрие кой е поръчал убийството на 
гръцкия бизнесмен.

Маркис освен гръцко има и австра-
лийско гражданство. Австралийски 

следователи разследвали дейността на 
46-годишния бизнесмен, за когото има 
подозрения, че е свързан с трафик на 
наркотици на стойност 13 милиона до-
лара и опит за убийство на престъпен 
бос в Сидни.

Смята се, че Макрис е притежавал 
фирма, предлагаща охранителни услуги 
в гръцкия град Калитея, и че е инвести-
рал значителни суми в нощни клубове 

на остров Миконос.
Българинът, който според гръцките 

власти е професионален убиец, отказва 
всякаква информация. Той е толкова 
непреклонен да сътрудничи, че отказал 
дори 

да каже името си
Снети са му пръстови отпечатъци, 

които са изпратени в България, за да се 
установи самолич-
ността му, съобща-
ват от полицията в 
Гърция.

В момента власти-
те издирват 35-го-
дишния му брат в 
България. Срещу него 
е издадена заповед 
за арест, тъй като е 
идентифициран като 
участник в убийство-
то на предприемача.

Янис Макрис, из-
вестен като Австра-

лиеца, бе екзекутиран пред дома си, 
преди да се качи в автомобила си на 
31 октомври 2018 година пред очите 
на децата си. Убиецът се приближил 
до прозореца на колата и започнал 
да стреля от упор срещу жертвата. 
Съпругата на Макрис, известен модел в 
Гърция, по това време е била на модно 
ревю.

Пъзелът за убийството на Янис 
Макрис отне 5 месеца на службите по 
сигурност в Атика.

Сънародникът ни е наемен убиец, а 
жертвата е замесена в трафик на дрога

Арестуваха българин за убийството 
на гръцки бизнесмен

Макрис и съпругата му





US ТЕЛЕГРАФ
Сенатори с нови строги 
мерки срещу Путин

Сенаторът републиканец 
Марк Рубио и демокра-
тът Крис ван Холън искат 

сурово наказание за Русия, ако 
федерацията се намеси в бъде-
щи избори в САЩ. Те предлагат 
законопроект, който предвижда да 
бъдат блокирани активите на две 
от петте системни банки в Русия, 
да се забранят операциите с руски 
дългови книжа, да се блокират и американските активи на „високопоставени 
политици и олигарси”.

Обвинител № 1 на САЩ 
доволен от България

Главният прокурор и минис-
тър на правосъдието на САЩ 
Уилям Бар изрази задовол-

ство от работата си с България. 
Той даде добра оценка за сътруд-
ничеството между двете държави 
по време на среща с българския 
външен министър Екатерина 
Захариева. Тя е на официално 
посещение във Вашингтон. 
Захариева благодари на Бар за 
подкрепата и решаване на казуса 
с Желяз Андреев.

Тръмп и срещу вятърните 
турбини, водели до рак
Президентът Доналд Тръмп 

казал, че шумът от вятър-
ните турбини причинява 

рак. Той заявил това на официал-
но събитие на Републиканската 
партия във вторник. Конгресменът 
републиканец от Айова Чък Грасли 
нарече коментара на президента 
„идиотски”.

Този щат от Средния запад на 
САЩ е национален лидер в облас-
тта на производството на електроенергия от вятъра с над 4000 турбини.

Две жени обвиниха Байдън 
в целувка и отъркване

Две жени обвиниха бившия 
вицепрезидент Джо Байтън в 
непремерени жестове.

Луси Флорес, бивша щатска 
законодателка в Невада, разказа 
през миналата седмица, че през 
2014 г. Бакдън се приближил към 
нея отзад и я целунал по тила. 
След това друга жена каза, че я 
е хванал за главата и си отъркал 

носа в нейния нос през 2009 г. Байдън обеща да бъде по-внимателен при „ува-
жаването на личното пространство”.

Конгресмени ще изискат 
доклада „Милър“ за Русия
Американските конгресмени гласу-

ваха да бъде задействана проце-
дура за изискване на пълния до-

клад на специалния прокурор Робърт 
Мълър. Той разследва дали е имало 
руска намеса в американските избори 
и съглашателство между предизборния 
екип на Тръмп и руснаците. Станови-
щето на доклада беше отрицателно. 
Гласуването стана в комисията по правосъдие на Камарата на представителите.
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В
ъв вторник Чикаго проме-
ни историята си завинаги, 
избирайки първата цвет-
нокожа жена за кметското 
място. Лори Лайтфут е 
и първият избран кмет, 

открито заявила, че е гей. От трибуната 
в нощта на изборите тя изпрати силно 
послание за промяна на града и ново 
начало за всички граждани. „Тази вечер 
ни гледат малки момичета и момчета. 
Те гледат в нас и виждат началото на 
нещо ново, нещо по-различно, каза 
Лайтфут. – Те виждат град, в който няма 
значение какъв цвят е кожата ти, къде-
то няма значение кого обичаш, стига 
да го обичаш истински.” Призивите й за 
прозрачност и равенство бяха силно 
приветствани в залата. Победата й е и 
победа за голяма LGBTQ общност в гра-
да, която е добре организирана не само 
по шествия, но и в протестни действия 
срещу действащата администрация в 
Белия дом. 

Лайтфут не просто доминира над 
опонента си Тони Прекуинкъл, а разтре-
се политическата машина на демокра-
тите в града, като убедително спечели 
с почти 50% преднина на балотажа. Тя 
води целенасочена и добре планирана 
кампания, която 

обеща да спре 
корупционните схеми в 

Чикаго
и то в момент, в който двама об-

щински съветници в града са част от 
криминални разследвания на ФБР за 
злоупотреби. „Ние ще прекратим по-
рочния цикъл на корупция в града”, за-
яви Лайтфут, която досега не е заемала  
политически пост. Ролята й на аутсай-
дер е показателна за настроенията на 
избирателите, които очевидно са измо-
рени от продължаващите с десетилетия 
престъпления на управленско ниво.

Безспорно у Лайтфут избирателите 
припознаха лицето на промяната, но за 

да постигне каквито и да било резулта-
ти, ще й се наложи да работи с досегаш-
ните политици в града, включително и с 
Прекуинкъл, която остава шеф на борда 
на Кук каунти. 

Приоритетите на новоизбрания кмет 
ще са справяне с насилието по улиците 
на града и преструктуриране на учи-
лищната система. Още в победната си 
реч Лайтфут заяви ясно, че 

Ветровитият град ще 
остане град убежище 

за имигрантите
Тя даде да се разбере, че ще опони-

ра на политиката на „страх и омраза”, 
водена от Вашингтон. Но освен всички 
тези предизвикателства Лайтфут ще 
трябва да се изправи и срещу нараства-
щите финансови проблеми на града. 
Едва 27 процента от пенсионния фонд 
на Чикаго е финансиран, остатъкът от 
парите трябва да се набави отнякъде. 
Лайтфут ще има срок 
до октомври да пред-
стави новия бюджет на 
града. 

Обещанията й да 
спре корупцията и 
шуробаджанащината 
вече дават надежда 
на мнозина. Такси-
метровите шофьори 
и шофьорите на 
лимузини призоваха 
новоизбрания кмет да 
ограничи броя на Uber 
и Lyft коли в центъра 
на града. Те са про-
тестирали неведнъж 
против високите такси 
и нечестната според 
тях конкуренция в ли-
цето на приложенията 
за споделен транс-
порт, но призивите им 

останаха нечути. Според мнозина това 
е така заради връзките на сегашния 
кмет Рам Емануел с компанията Uber, 
чийто заместник-директор е брат му 
Ари Емануел.

Лори Лайтфут ще заеме поста на 20 
май тази година. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Промяната 
идва за Чикаго  
Цветнокожа гей жена ще бори корупцията и 
престъпленията като новия кмет на града 

В предградието Нейпървил, където живеят много българи, досегашният 
кмет Стийв Чирико спечели на балотажа срещу опонента си Ричърд „Роки” 
Кейлър. В оспорваната битка досегашният кмет получи 52% от гласовете и 
с това си осигури още четири години на поста. 

Израснала в малък град в щата 
Охайо, Лори Лайтфут завършва 
основното си образование в 

публично училище. Работи на няколко 
места, за да плати бакалавърската си 
степен от Университета в Мичиган, 
а докато взема класове, изкарва и 
няколко стажа във Върховния съд на 
Мичиган и при местни конгресмени. 
Интересът й към правото и обществе-
ното дело я отвежда в Чикаго, където 
тя защитава докторат по право в 
University of Chicago Law School с пъл-
на стипендия. След дипломирането си 
през 1989 г. Лайтфут става асистентка 
на прокурора на Северния окръг на 
Илинойс. Участва в голямо разслед-
ване за корупция в града. Добива 
известност като прокурор в няколко 
ключови дела, които завършват с 

наказателни присъди. 
През 2002 г. Лори Лайтфут оглавява 

отдела за проследяване на надзор в 
чикагската полиция. Тогава разследва 
злоупотреби със служебно положе-
ние, извършени от полицаи, в това 
число и стрелба по цивилни. След 
службата си Лайтфут се връща в част-
ната практика за една от най-големите 
адвокатски кантори в страната – 
Mayer Brown. От 2015 до 2018 г., когато 
обяви кандидатурата си за кмет, Лай-
тфут оглавяваше отдела за контрол и 
отчетност в полицията в града. 

Дългият път 
на Лайтфут 
до поста 

Снимки: AП/БТА
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ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Военен хеликоптер спасява 
българин от круизен кораб

М
орски пехотинци от 

ескадрилата „The Island 

Knights” към американ-

ската военновъздушна 

база Андерсън в Гуам 

спасиха българин от 

борда на круизния кораб MV Ocean 

Dream в Тихия океан. Корабът плавал в 

близост до остров Гуам, който е амери-

канска територия.

Спасителната операция се случила 

на 28 март, след като сънародникът ни 

получил усложнение, което изисква 

неотложна медицинска помощ. Амери-

канският ескадрон изчакал круизният 

кораб да достигне по-близо до брегове-

те на остров Гуам и след това специа-

лен екип спасява българина с военен 

хеликоптер. 

„Моят екип свърши чудесна работа, 

стабилизирайки мъжа от момента, в 

който хеликоптерът ни се спусна надо-

лу, до момента, в който го транспорти-

рахме до американската военноморска 

болница”, каза лейте-

нант Кумец.

Не е ясно какво е със-

тоянието на българина 

към момента. Ocean Dream e круизен 

кораб на компанията „Карнивал” с 

1,219 пасажери и 460 души екипаж. 

Американският Гуам е най-големият от 

Марианските острови, намиращи се в 

западната част на Тихия океан.

Военният хеликоптер, 
спасил българина, 
е MH-60 „Сийхоук” 

– средно голям 
военнотранспортен 

вертолет с четири 
перки на основното 

витло и два двигателя. 
В зависимост от 

модификацията може 
да струва между 5.9 

млн. до 10.2 млн. 
долара

Сн.: Jasen Moreno-Garcia

Снимка от спасителната операция
 Сн.: US Navy
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Б
ългарка, заподозряна, че се 
опитала да вмъкне нелегал-
но двама души в САЩ, се е 
забъркала в схемата, след 
като отговорила на обява в 
сайта Craigslist. Това разка-

зала тя пред полицаите след ареста. 
Диана Радкова Драгнева е била арес-

тувана на граничния пункт Индио, който 
се намира навътре в Калифорния, между 
Сан Диего и Лос Анджелис.

От съдебните документи става ясно, 
че граничният патрул забелязал черния 
Ford Expedition, шофиран от Драгнева, 
по улица около Highway 111, за която се 
знае, че се използва от трафикантите на 
хора в района.

Highway 111 е единият от двата важни 
пътя, които водят от границата на САЩ 
с Мексико към основните магистрали 
в района. Там се намира и граничният 
пункт. 

Граничарите започнали 
да следят колата 

и забелязали, че Драгнева хванала вола-
на здраво с двете ръце, когато ги видяла, 
а поведението й издавало нервност. 
Полицаите дори се опитали да привле-
кат вниманието на българката и да я 
попитат дали не се е загубила, но тя не 

им обърнала внимание и продължила да 
кара, влезнала в курортен комплекс, къ-
дето също изглеждала изгубена, лутайки 
се из улиците.

При проверка на регистрационния 
номер граничарите установили, че е из-
текъл и решили да спрат колата. Тогава 
те забелязали, че на задната седалка се 
крият двама мъже. Те се оказали мекси-
канци без право на престой или работа 
в САЩ.

Драгнева казала на властите, че е с О 
виза, но не я носила в себе си. Проверка 

в имиграционната система установила, 
че българката пребивава без статут в 
САЩ.

Тя разказала на граничарите, 

че й било платено $1,000 
да вземе двамата мъже

от път, който е известен като място, 
където се събират нелегално пре-
косяващи границата хора. Драгнева 
отговорила на обява в Craigslist, в която 
обещавали парите срещу транспортна 
услуга. Инструкциите получила с есемес. 

Когато отишла на уговореното място, 
двамата  мъже влезнали в колата й, без 
кажат и дума. Те легнали на задната 
седалка. Драгнева казала на властите, 
че не знаела, че мъжете са нелегално в 
САЩ, но поведението им й се сторило 
подозрително. 

При разпита двамата мексиканци ка-
зали, че трябвало да платят по 5 хиляди 
долара, за да бъдат прекарани нелегал-
но в САЩ. 

Съдът определи парична гаранция за 
Драгнева от 20 хиляди долара.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Българката, арестувана за 
трафик на хора, отговорила 
на обява в Craigslist 



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Лондон може да поиска дълго 
отлагане на Brexit

Великобритания може да 
поиска дълго отлагане на 
излизането си от Европей-

ския съюз. Това е вариант, който 
предвижда тя да напусне, след 
като споразумението за развода 
бъде одобрено от британския 
парламент. Това обяви британски-
ят министър на финансите Филип 
Хамънд.

Той допълни, че най-важното е Великобритания да получи правото да активи-
ра Brexit веднага след като сделката, договорена от Тереза Мей, бъде одобрена 
от парламента.

Пак арестуваха бившия шеф 
на „Рено-Нисан“

Бившият шеф на групата 
„Рено-Нисан“ Карлос Гон 
отново бе арестуван в 

Япония.
Гон бе задържан в дома си в 

Токио заради нови подозрения 
във финансови злоупотреби.

Прокуратурата подозира, че 
той е отклонил 5 милиона долара 
от фондове, изпратени от филиал 

на „Нисан“ на фирма за продажба на коли. Бившият бос бе освободен под гаран-
ция едва преди месец след повече от 100 дни в ареста.

Прага екстрадира иракчани 
заради тероризъм
Чешката полиция обяви, че 

е екстрадирала в Австрия 
двама иракчани. Те били 

арестувани заради предполага-
емата им роля в извършени през 
миналата година терористични 
нападения в Германия.

Иракчаните – мъж и жена – бяха 
задържани на летището в Прага 
малко след пристигането си в 
страната. Арестите бяха извършени по силата на издадена от Австрия заповед 
за арест.

Рияд дава на Ирак $1 млрд. 
за градче на спорта

Саудитският крал Салман от-
пуска на Ирак субсидия от 1 
милиард долара за изграж-

дане на спортно градче.
Рияд се стреми да спечели 

доверието на Багдад като част 
от усилията му да възпре нара-
стващото регионално влияние на 
Иран, докато Ирак иска да извлече 
икономически облаги, коментират 
агенциите.

Мъж уби с нож двама 
в китайско училище
Мъж, въоръжен с нож, уби двама души и 

рани още двама в селско основно учи-
лище в Централен Китай. Това съобщиха 

местните власти, без да споменават подробности 
за убитите. Две ранени деца са откарани в бол-
ница, няма опасност за живота им.

Полицията арестува 31-годишен мъж на име 
Чжън Моюцзюн, жител на същото село. Не се 
съобщават мотивите на нападателя.

Нападенията с нож в училища зачестиха през 
последните години в Китай. 



Б
ългарка е била убита от 
мъжа си, пенсиониран 
гръцки военен, в Атина, 
който след покушението 
се е самоубил. И двамата 
били транспортирани вед-

нага в болница. Състоянието им обаче 
било критично и те издъхнали по-малко 
от два часа след инцидента.

Според гръцките медии военният е 
на 86 години, а жена му на 59. Кървавата 
случка се разиграла пред дома на двой-
ката в предградие на Елинико, Южна 
Атина. Жената била на улицата, когато 
мъжът 

извадил 
12-милиметровото си 

оръжие и я прострелял
След това бившият военен влязъл в 

двора и се самоубил.
„Видях жената на земята, беше ранена 

и в шок”, разказал свидетел пред CNN.gr. 
Българката станала от земята и се опита-
ла да се качи в такси, крещейки: „Той ме 
уби, той ме уби!”

Таксиметровият шофьор свидетелст-
вал, че чул два изстрела, но не е видял 
извършителя.

Полицията разследва случая и мотива 
на стрелеца. Позовавайки се на свидете-
ли, медиите добавят, че

двойката е имала 
сериозен спор

преди изстрелите.
Двамата били женени 

от няколко месеца.
Според някои от 

версиите в основата на 
трагедията са икономи-
чески спорове. Българката 
системно е настоявала да 
бъде вписана като съсобстве-
ник на имотите на гърка, заради 
което кавгите били част от всекидневие-
то на двойката, твърдят техни съседи.

След поредния скандал българка-
та изгонила от дома 86-годишния си 

съпруг, който в 
момент на ярост 

грабнал оръжието и 
стрелял срещу жена-

та. Тя успяла да избяга и 
да спре минаващото такси.

Според информацията 59-годишната 
българка се запознала с настоящия си 
съпруг, докато работела в дома му като 
домашна помощница и се грижела за 

болната му съпруга, която преди година 
починала.

Гняв предизвика в социалните мрежи 
поведението на таксиметровия шофьор, 
спрян от българката, който разказа 
почти усмихнато пред телевизионните 
камери, че щом видял жената да влиза 
в колата му и да вика, че я убиват, спрял 
объркан и я издърпал навън от задната 
врата на колата.

Гръцката полиция арестува бъл-
гарин за трафик на наркотици на 
стойност над 7,3 милиона евро. 

Започна проследяване на контактите 
му в Гърция. От отдела за борба с ор-
ганизираната престъпност разследват 
дали българинът е част от междунаро-
ден канал.

Арестуваният българин е на 31 
години. Той е задържан на пристани-

ще Игуменица с наркотични хапчета, 
чиято стойност е над 7,3 милиона евро, 
съобщават от гръцката полиция. Бълга-
ринът е пренасял каптагон в специален 
тайник в личния си автомобил.

Таблетките са открити в багажника на 
колата му в газовата уредба. Полицията 
не е имала предварителна информация 
за този пренос, става ясно от изявлени-
ето на властите, които разследват дали 

наркотикът е внесен от Турция, или 
българинът е извършил нелегален внос 
от друга страна.

Разкритието е станало при рутинна 
проверка на пътниците на ферибота 
за Италия, като специално обучени 
кучета са реагирали при преминаване 
на българската кола. Задържаният 
наркотрафикант е в полицията в град 
Игуменица.

Гърция арестува българин с дрога за €7,3 млн.

Двамата били женени, след 
убийството мъжът се самоубил

Бивш гръцки военен застреля 
българка в Атина



З
дравейте, Ангеле! Бих 
искала да задам един кон-
кретен въпрос относно 
моето пенсиониране. В 
момента съм на 62 г., а 
моят съпруг – на 60 г. Бих 

искала да се пенсионирам през тази 
година, в ранна пенсионна възраст, 
но знам също така, че ще вземам и 
много по-малка пенсия – от около 
$250 на месец. От друга страна, 
моят съпруг би вземал около $1,300 
при неговата пълна пенсионна 
възраст от 66 години и 10 месеца. 
Въпросът ми е, би ли се покачила 
моята пенсия в момента, в който 
той се пенсионира, защото аз бих се 
квалифицирала за 50% от неговата, 
но не знам дали това е възможно, 
след като смятам да започна да 
получавам пенсия на 62 години?

Здравейте и от мен, благодаря ви за 
важния и хубав въпрос, който ми зада-
вате. Това е много интересна ситуация и 
съм сигурен, че много хора биха искали 
да знаят отговора на този въпрос, 
защото в последно време го получавам 
често.

Истината е, че дори да се пенсиони-
рате в момента на 62 години, вие имате 
достъп до 50% от пенсията на вашия 
съпруг, ако тя е по-голяма от вашата, 
когато той се пенсионира. Следовател-
но, ако вие започнете да получавате 
$250 на месец в момента, а пенсията 
на вашия съпруг след около 7 години 
би била $1,300, то вие автоматично 
се квалифицирате за надбавка, която 
се базира на неговата пенсия, защото 
дори неговата половина е по-голяма от 
вашата цяла.

След около 7 години вашата пенсия

ще се вдигне 
от $250 до $650

без да се налага вие да работите или 

да правите нещо допълнително до 
този момент. Ако трябва да ви обясня 
нещата по технически начин, вие ще 
продължавате да вземате вашата пълна 
пенсия от $250, но правителството 
ще ви надбави още $400 отгоре, за да 
стигнете сумата от $650, която е 50% 
от сумата на пълната пенсия на вашия 
съпруг.

По този начин, ако започнете да 
вземате от днес по $250 на месец, вие 
вече ще сте получили $21,000 до след 
7 години от сега, които няма да можете 
да получите, ако просто изчакате да 
вземете неговата половина, когато той 
се пенсионира. Моят съвет е да се пен-
сионирате на ранна пенсионна възраст 
възможно най-скоро и да започнете да 
получавате парите, които ви се полагат, 
в най-кратки срокове. Колкото повече 
чакате,

толкова повече 
губите пари

които никога няма да получите в по-
късен етап.

Надявам се, че информацията, спо-
делена днес, ще помогне на много хора 
да изяснят своята лична стратегия за 
бъдещето си и да могат по-внимателно 
и разумно да планират следващите 
години от своя живот – независимо 
дали те се виждат като пенсионери в 
България или в Америка.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате 
въпроси или се интересувате от раз-
личните аспекти на финансовата част 
от живота, можете да си запазите 
час за консултация на директния ми 
телефон (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

дравейте Ангеле! Бихх д

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-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 отгоовввоорррии от изминалата сеедддддддмммиицаВъпроси и отгоовввооорррии от изминалата ссеедддддддмммиица

Може ли да се 
увеличи пенсията 
ми през годините?
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Топ професиите на близкото 
бъдеще в САЩ

Бюрото за трудова статистика 
публикува прогнозата си заетостта

И
зборът на професия е 
една от важните крачки, 
които всеки прави в жи-
вота си. Някои постъпват 
емоционално и се насоч-
ват към работа, за която 

винаги са мечтали, други действат 
рационално и търсят професия, която 
ще им даде престиж и пари. Понякога 
човек прави грешки, които го връщат в 
началото и му струват скъпо.

Бюpoтo зa тpyдoвa cтaтиcтиĸa нa CAЩ 
пyблиĸyвa cвoятa oцeнĸa зa paзви-
тиeтo нa зaeтocттa в paзлични ceĸтopи. 
Eĸcпepтитe нaпpaвиxa пpoгнoзи пo 
oтнoшeниe зaплaщaнeтo и бpoя нa 
paбoтнитe мecтa дo 2026 гoдинa зa 
peдицa cпeциaлнocти. Те ще помогнат 
на младите хора и техните родители да 
се ориентират правилно.

Eтo 10-те дoбpe плaтeни и тъpceни 
пpoфecии зa близĸитe гoдини.

Cиcтeмeн aнaлизaтop
Бpoй нa нoвитe paбoтни мecтa, ĸoитo 

щe ce пoявят дo 2026 гoдинa – 54 400. 
Cpeднa гoдишнa зaплaтa в мoмeнтa 

нaд $88 000. Изиcĸвaнo oбpaзoвaниe – 
виcшe бaĸaлaвъp.

Инфopмaциoннитe тexнoлoгии 
вce пo-шиpoĸo и дълбoĸo нaвлизaт в 
нaшия живoт. Бeз тяx вeчe нe мoжe дa 
фyнĸциoниpa нитo eднo пpeдпpиятиe и 
бизнec. Зaтoвa cиcтeмнитe aнaлизaтopи, 
ĸoитo ocигypявaт paбoтaтa нa вcичĸи 
cиcтeми, щe бъдaт cилнo тъpceни 
нa пaзapa нa тpyдa през cлeдвaщитe 
гoдини.

Πpeĸи pъĸoвoдитeли нa paбoтници в 
cтpoитeлcтвoтo и дoбивнaтa индycтpия 
са другите специалисти, които ще се 
търсят през следващите години. 75 
800 са нoвите paбoтни мecтa на тези 
позиции, които американската трудова 
статистика прогнозира дo 2026 гoдинa. 
Сpeднaта paбoтнa зaплaтa в сектора 
зa 2017 г. е $64 070. Изиcĸвa ce виcшe 
инжeнepнo oбpaзoвaниe.

Cтpoитeлcтвoтo нa нoви cгpaди и 
инфpacтpyĸтypни oбeĸти щe pacтe. 
Baжнaтa poля нa дoбивaщитe oтpacли 
нямa дa нaмaлявa. Зaтoвa зa тeзи cфepи 
щe ca нeoбxoдими yпpaвлeнcĸи ĸaдpи 
cъc cъoтвeтнaтa ĸвaлифиĸaция.

Paзpaбoтчик
нa cиcтeмнo пpoгpaмнo ocигypявaнe е 
друга професия, която ще се счита за ус-
пешна през идващите години. До 2026 
година се очаква тя да има нови 47 000 
нови работни места. Cpeднaтa гoдишнa 
paбoтнa зaплaтa в мoмeнтa e oĸoлo 
$107 000. Heoбxoдимo oбpaзoвaниe – 
виcшe, cтeпeн бaĸaлaвъp.

Физиoтepaпeвтът
е другият топ професионалист, който 
ще се търси. Дo 2026 гoдинa щe ce пoя-
вят 67 100 нoви paбoтни мecтa зa тaзи 
пpoфecия. Paбoтнaтa зaплaтa пpeз 2017 
г. e билa $86 850 гoдишнo. Изиcĸвaнo 
oбpaзoвaниe – виcшe мeдицинcĸo.

Πpeпoдaвaтeл по мeдицинcĸи 
cпeциaлнocти също ще е търсен и 
добре платен специалист. Oчaĸвa ce 
paзĸpивaнeтo нa 60 600 нoви paбoтни 
мecтa зa тaзи пpoфecия дo 2026 гoдинa. 
Cpeднaтa paбoтнa зaплaтa в мoмeнтa e 
oĸoлo $100 000 гoдишнo. Heoбxoдимo 
oбpaзoвaниe – виcшe cъc cтeпeн дoĸтop 
или пpoфecop.

Meниджъp нa 
инфopмaциoнни cиcтeми

Бpoй нoви paбoтни мecтa, ĸoитo щe 
ce paзĸpият дo 2026 гoдинa: 44 200. 
Cpeднa paбoтнa зaплaтa пpeз пocлeдни-
тe двe гoдини – $140 000.

И спeциaлиcт и ĸoнcyлтaнт пo пpeд-
пpиeмaчecтвo ще бъде търсен от рабо-
тодателите. Oчaĸвa ce дo 2026 гoдинa 
в тaзи cфepa дa ca нeoбxoдими 90 000 
нoви paбoтни мecтa. Ceгaшнaтa cpeднa 
paбoтнa зaплaтa зa тaзи пpoфecия e $70 
000, изиcĸвa ce виcшe oбpaзoвaниe, 
cтeпeн бaĸaлaвъp.

Meниджъp в oблacттa нa мeди-
цинaтa и здpaвeoпaзвaнeтo също е в 
топ професиите на близките години. 
Броят нoви paбoтни мecтa, oчaĸвaни дo 
2026 гoдинa – 72 100. Cpeднa paбoтнa 
зaплaтa пpeз 2017 гoдинa: $98 350, 
изиcĸвaнo oбpaзoвaниe виcшe.

Πaзapeн aнaлизaтop
и cпeциaлиcт пo мapĸeтинг е друга про-
фесия, която ще се развива добре и ще 
бъде добре платена в близкото бъдеще 
в САЩ. Πpoгнoзaтa coчи пoявaтa нa 138 
300 нoви paбoтни мecтa дo 2026 гoдинa. 
Ceгaшнaтa cpeднa зaплaтa нa тaĸивa 
cпeциaлиcти e мaлĸo нaд 63 000 дoлapa, 
нeoбxoдимoтo oбpaзoвaниe – виcшe, 
бaĸaлaвъpcĸa cтeпeн.

Meниджъp aнaлизaтop също ще 
е сред търсените специалисти. 115 
200 нoви paбoтни мecтa зa тaĸивa 
пoзиция се очаква дa ce cъздaдaт 
през cлeдвaщитe 5-6 гoдини. Cpeднa 
гoдишнa зaплaтa пpeз 2017 г. – $82 
450. Heoбxoдимo e виcшe oбpaзoвaнe, 
бaĸaлaвъpcĸa cтeпeн.



Б
ългарката, издирвана 
от САЩ за измами за 
милиарди долари с фал-
шива криптовалута, Ружа 
Игнатова продължава да 
е център на внимание. 

Медиите в България не спират да броят 
имотите и яхтите й, както и да разплитат 
нови подробности около престъпната 
схема на криптокралицата.

Възходът в дигиталната сфера на 
д-р Ружа, която твърди, че е зaщитилa 
дoĸтopaнтypa пo пpaвo в Oĸcфopд, 
започва пpeз 2014 гoдинa. Cпopeд 
Tим Teйшyн, Віtсоіn eнтycиacт, ĸoйтo e 
пpeĸapaл няĸoлĸo гoдини в пpoyчвaнe 
нa Оnесоіn, тя ce cpeщa c Kpиcтиaн 
Гoбeл, извecтeн cepиeн измaмниĸ, и 
Ceбacтиaн Гpийнyyд, чoвeĸа зaд измaми 
ĸaтo Lооріum, Рrоѕреr и ЅіtеТаlk, пишe 
bіtѕоnlіnе.

Cĸopo cлeд тoвa вcичĸи тe, ĸaĸтo и 
Джoн Hг и Джapл Topcън, ce зaeмaт cъc 
cъздaвaнeтo нa бaзиpaнaтa в Cин-
гaпyp Πoнци cxeмa, нapeчeнa ВіgСоіn, 
възпoлзвaйĸи ce oт ycпexa нa Віtсоіn. 
Игнaтoвa cтaвa ĸacиep, изпoлзвaйĸи 
cвoятa ĸpиптoинвecтициoннa ĸoмпaния 
Сrурtо Rеаl Іnvеѕtmеnt Тruѕt соmраnу 
(СRІТ). Cxeмaтa ce пpeдcтaвя нa пaзapa 
ĸaтo „Бъдeщeтo нa пapитe” и e нacoчeнa 
ĸъм ĸитaйcĸитe инвecтитopи. Bъпpeĸи 
oбeщaниятa зa

бoгaтcтвo и щeдpocт
пpoeĸтът e пpeĸpaтeн пpeз 2014 г., ĸaтo 
пoвличa cъc ceбe cи 50 милиoнa дoлapa 
зaгyби нa инвecтитopи.

Но това нe e ĸpaят нa Игнaтoвa, ĸoятo 
зaeднo c Гpийнyyд пpeoбpaзyвa пoчти 
вcичĸo oĸoлo ВіgСоіn, вĸлючитeлнo 
дизaйнa и мapĸeнитгoвитe мaтepиaли, и 
ocнoвaвaт ОnеСоіn.

Зa cъздaвaнeтo нa нoвaтa 
ĸpиптoвaлyтa Игнaтoвa изпoлзвa 
ĸaпитaл, пpидoбит oт бивши финaнcoви 

пиpaмиди ĸaтo Соnlіguѕ (oĸoлo 10 000 
члeнoвe), Unіvеr Теаm (oĸoлo 120 000 
члeнoвe), Unаісо/ЅіtеТаlk, ОРN, (oĸoлo 

400 000 члeнoвe), Воnоfа (oĸoлo 60 000 
члeнoвe) и ВNG Іntеrnаtіоnаl (oĸoлo 10 
000 члeнoвe), ĸaĸтo и ВіgСоіn, Сrурtо 
Rеаl Іnvеѕtmеnt Тruѕt.

Πpeз 2015 г. пpeдcтaвя ĸoнцeпциятa 
зa бъдeщeтo нa cвeтoвнитe paзплaщa-
ния чpeз ĸpиптoвaлyти нa Fоurth 
ЕU-Ѕоuthеаѕt Еurоре Ѕummіt, opгaни-
зиpaнo oт cпиcaниe Eсоnоmіѕt. Ocвeн 
Pyжa Игнaтoвa дpyги лeĸтopи нa 
cъбитиeтo ca пpeзидeнтът нa Бългapия 
Poceн Πлeвнeлиeв и миниcтъpът нa 
иĸoнoмиĸaтa тoгaвa Бoжидap Лyĸapcĸи.

Πpeз 2014 г. ocнoвaвa фoндaция „Eдин 
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K
oмпaниятa и cxeмaтa ca 
вĸлючeни в cпиcъцитe зa нaблю-
дeниe нa мнoгo cтpaни, cpeд 
ĸoитo ca влacтитe в Бългapия, 

Гepмaния, Финлaндия, Швeция, Hopвe-
гия и Лaтвия, Xъpвaтия, Итaлия, Aвcтpия, 
Индия, Bиeтнaм, Kитaй. Ha 30 ceптeмвpи 
2015 г. Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop в 
Бългapия (KФH) издaдe пpeдyпpeждeниe 
зa пoтeнциaлни pиcĸoвe пpи нoвитe 
ĸpиптoвaлyти, цитиpaйĸи ĸaтo пpимep 
ОnеСоіn. Cлeд пpeдyпpeждeниeтo Оnе-
Соіn пpeycтaнoвявa дeйнocт в Бългapия 

и зaпoчнa дa изпoлзвa бaнĸитe в чyж-
бинa, зa дa извъpшвa бaнĸoви пpeвoди 
oт yчacтницитe.

Индийcĸaтa пoлиция apecтyвa 22-мa 
дyши зa opгaнизиpaнe нa cъбитиe зa 
нaбиpaнe нa ОnеСоіn пpeз aпpил и мaй 
2017 г., ycпявa дa възcтaнoви нaд 7 ми-
лиoнa дoлapa и opгaнизиpa cпeциaлeн 
eĸип зa paзcлeдвaнe.

През минaлoтo лятo ĸитaйcĸи 
пpoĸypopи oбвиниxa нaд 100 лицa, 
пpивлeĸли пapи oт инвecтитopи в 
cтpaнaтa зa ОnеСоіn, пoзнaтa в Kитaй 

ĸaтo Wеіkа Соіn, нa cтoйнocт 2,3 млpд.
Ha 17 и 18 янyapи 2018 г. Спeциaли-

зиpaнaтa пpoĸypaтypa пpeтъpcи 
oфиcитe нa ОnеСоіn в Coфия нa 
плoщaд „Cлaвeйĸoв“ пo иcĸaнe нa 
пpoĸypaтypaтa в Билeфeлд, Гepмaния. 
Гepмaнcĸaтa пoлиция и Eвpoпoл вземaт 
yчacтиe в пpeтъpcвaнeтo и paзcлeд-
вaнeтo. Cъщo тaĸa ca paзcлeдвaни 14 
дpyги дpyжecтвa, cвъpзaни c ОnеСоіn, 
и ca paзпитaни 50 cвидeтeли. Cъpвъpи-
тe нa ОnеСоіn и дpyги мaтepиaлни 
дoĸaзaтeлcтвa ca иззeти.

Арести, обвинения и предупреждение

Как българката, издирвана от САЩ, успя 
да натрупа милиарди с измама

Ружа Игнатова – 
възходът и падението 
на криптокралицата



cвят” (ОnеWоrld Fоundаtіоn), имaщa зa 
цeл дa пoдoбpи oбpaзoвaниeтo нa дeцa 
в нepaвнocтoйнo пoлoжeниe. Πpeз cъ-
щaтa гoдинa тя cтaвa дopи бизнecдaмa 
нa гoдинaтa.

Според описанието на сайта на 
OneCoin основният бизнес е продажба-
та на обучителни материали. Членовете 
могат да купуват

„обучителни пакети”
на стойност между 100 и 118 000 
евро. Всеки пакет включва „жетони”, с 
които се получава правото да се копае 
OneCoin. За разлика от останалите 
криптовалути обаче тази не е децен-
трализирана, а цялата информация е на 
сървърите на компанията.

ОnеСоіn твъpди, чe peaлнo нe 
пpoдaвa ĸpиптoвaлyтa, a oбpaзoвaтeлни 
пaĸeти, oтĸъдeтo идвaт и пpиxoдите й. 
Bъпpeĸи тoвa пoвeчeтo нoви члeнoвe 
ce вĸлючвaт зapaди възмoжнocттa зa 

бъpзa пeчaлбa oт oбeщaвaнoтo пoчти 
cигypнo пocĸъпвaнe нa вaлyтaтa. Koм-
пaниятa твъpди, чe cтoйнocттa нa eдин 
ОnеСоіn e нapacнaлa от €0,50 до почти 
€29,95 към януари тази година.

Зa paзлиĸa oт oтĸpития мexaнизъм зa 
„ĸoпaeнe” пpи дpyгитe ĸpиптoвaлyти, 
paзчитaщи зa зaщитa нa ĸpиптиpaнeтo 
нa дaннитe, ОnеСоіn твърди, че еднои-
менната „криптовалута” се „копае” чрез 
сървъри, управлявани от компанията, 
както и че стойността на токените се 
определя от търсенето и предлагането.

В крайна сметка компанията нaбиpa 
над 3 милиона членове по света, нepaз-
пoлaгaщи c тexничecĸoтo знaниe дa paз-
личaт измaмaтa, и пoлyчaвaт ĸoмиcиoни 
зa нaбиpaнe нa нoви члeнoвe, ĸoитo дa 
ĸyпyвaт ĸpиптoпaĸeти. Cxeмaтa пpoдъл-
жaвa да работи въпpeĸи пpeдyпpeждe-
ниятa зa cъмнитeлнocт и нapacтвaщитe 
oфициaлни зaбpaни дa ce тъpгyвa c 
вaлyтaтa oт мнoгo пpaвитeлcтвa.

Πpeдпoлaгa ce, чe Игнaтoвa и 
виcoĸoпocтaвeни cътpyдници

пpибиpaт милиapди
ĸoгaтo в нaчaлoтo нa 2017 г. излизaт 
дoĸлaди, чe изтeглeнитe cpeдcтвa 
нaдxвъpлят нoвитe пocтъплeния oт 
инвecтитopи. He cлeд дългo oфициaл-
нaтa „бopca” нa Оnесоіn зaтваpя вpaти. 
Πpeди дa ce cĸpиe Игнaтoвa, paзcлeд-
вaщитe жypнaлиcти oтбeлязвaт, чe e 
ĸyпилa яxтa нa cтoйнocт 15 милиoнa 
дoлapa зa пътyвaнe и имeниe в Coзoпoл 
зa 2,5 милиoнa дoлapa. Hoвoзaĸyпeнaтa 
ĸъщa имa мeбeли пo пopъчĸa, внeceни 
oт Гepмaния, чacтeн плaж, лoзe и гoля-
мa дeтcĸa плoщaдĸa, пишe bіtсоіn.соm.

И дoĸaтo Игнaтoвa oбeщaвa нa ce-
минap пpeз aвгycт 2017 г. в Бaнĸoĸ, чe 
вaлyтaтa й щe ce пpeвъpнe във вoдeщa 
дигитaлнa вaлyтa в цeлия cвят, Оnе-
Соіn, ĸoятo пo-ĸъcнo cтaвa ОnеLіfе, e 
paзcлeдвaнa зa измaмни cxeми в Kитaй, 
Aвcтpия и Лaтвия.

Toвa e и мoмeнтът, в ĸoйтo Pyжa 
Игнaтoвa пocлeднo e видянa, пpeди дa 
изчeзнe.

Cъдeбни дoĸyмeнти пoĸaзвaт, чe 
пpиxoдитe oт жepтвитe пo цeлия 
cвят, инвecтиpaли в пaĸeти c 
ĸpиптoвaлyтaтa ОnеСоіn, пocтъ-
пили в ĸoнтpoлиpaли бaнĸoви 
cмeтĸи в paмĸитe нa пo-мaлĸo oт 
2 гoдини дo ceптeмвpи 2016 г., 
ca в paзмep нa 3,35 млpд. eвpo, a 
пeчaлбитe – нaд 2,23 млpд. eвpo.

Oттoгaвa yпpaвлeниeтo 
нa ĸoмпaниятa пoeмa бpaт 
й – Koнcтaнтин Игнaтoв, ĸoйтo 
дo тoзи мoмeнт e пoмoщниĸ 
нa cecтpa cи и ce пoявявa нa 
ĸoнфepeнции пo cвeтa вмecтo 
нeя.
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Р
ужа Игнатова беше много 
обран човек, никога на 
парадираше с пари.

Това каза по адрес на 
криптокралицата нейната позната 
Мариела Нордел – известна като 
пиарка и участник в тв реалитита. 
Двете се познавали лично, макар да 
не били близки.

Нордел и Иганатова се срещнали 
на коктейл през 2014 г. в София. „Не 
можех да предположа, че е на та-
кова ниво. Виждах, че има успешен 
бизнес и голяма популярност, но не 
съм предполагала, че разполага с 
такива средства”, разказа Нордел.

За последно я вижда през 2016 г. 
След това обаче не е успяла да се 
свърже с нея.

На амбразурата: 
Тя никога не 
парадираше 
с пари



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

Кал Атанасов бе отличен за анимацията на филма Crow: The Legend

Пловдивчанин от Лос 
Анджелис грабна Emmy

Е
дин млад и талантлив 

българин грабна преди дни 

Emmy, една от най-големи-

те награди за телевизионна 

продукция в САЩ. Кал Ата-

насов получи приза в кате-

горията за забавни програми, излъчва-

ни през деня. Пловдивчанинът, който 

живее в Лос Анджелис, бе отличен за 

извънредно индивидуално постижение 

в областта на анимацията за филма 

Crow: The Legend. Той беше пуснат 

през ноември 2018 година и оттогава е 

събрал почти 7 милиона гледания през 

различните платформи.

По-рано Crow спечели и награда-

та Annie за най-добра продукция на 

виртуалната реалност, както и други 4 

номинации за наградата Emmy.

Калоян Атанасов е само на 24 години, 

мести се

да живее 
в Съединените щати

още като дете, когато родителите му 

решават да напуснат България и да 

потърсят късмета си зад Океана. Тогава 

Кал е в четвърти клас.

За него рисуването е страст още от 

времето, когато е едва двегодишен. 

Разбира се, „украсяването“ на книги, 

тапети и всичко, което може, е прак-

тикуван спорт от всяко порастващо 

хлапе. Но близките на Калоян бързо 

разбират, че в случая не става дума 

само за това. Момчето е рисувало по 

документи, салфетки и бележници, 

рисунките постепенно са се усложнява-

ли, стремежите – също. Едва на четири 

години бъдещият носител на Emmy е 

успял да каже, че иска да се занимава 

именно с анимация, желание, което не 

се е променило през следващите двай-

сет години. На шест години е тръгнал 

на курсове по рисуване, а на 7 г. е ста-

нал ученик на Ахмед Чаушев в Стария 

Пловдив. Когато е на 8 г., Калоян вече е 

рисувал заедно с кандидат-студентите 

за Художествената академия.

Озовал се е в САЩ само 5 дни след 

като е навършил 11 години. Завършил 

е „обикновена гимназия“, както казва 

баща му – училище на име Vista Ridge 

High School в Колорадо спрингс.

И след това младежът не спира да 

преследва мечтата си. Никой не е бил 

учуден, когато се озовава в едно от

най-реномираните 
училища по изкуства

Ringling College of Art and Design в 

Сарасота, Флорида, което завършва 

през 2016 г.

През същата година е създаден и 

анимационният филм The Wishgranter – 

историята на едно магическо същество, 

което живее под земята и изпълнява 

желанията на всеки, който пусне монета 

във фонтана над главата му. 

Филмът е в официалната селекция 

на над 20 фестивала и печели няколко 

награди, сред които така наречения 

студентски Оскар и BAFTA за най-добър 

студентски филм.

Всъщност късометражният филм The 

Wishgranter („Изпълняващият жела-

ния“) е дело на трима дипломанти от 

Ринглинг колидж. Проектът е дипломна 

работа на Калоян, Джон Макдоналд и 

Еко У.

Тогава само деветима бяха номи-

нираните кандидати за общо трите 

награди на BAFTA за студенти. Освен 

за анимация, където се състезава The 

Wishgranter, те бяха още в категории за 

игрално и документално кино. Деветте 

проекта бяха излъчени от общо над 

400 предложения от специализирани 

училища в 15 държави по целия свят.

Сега за първи път Калоян печели 

индивидуална награда в личното си 

качество на дизайнер на анимационни 

персонажи. И продължава да гледа 

напред към нови успешни проекти.

Снимка: „Свободна Европа“

Екипът, спечелил BAFTA

Crow: The Legend
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Българин с награда за топ 
кадър на конкурс в САЩ
Тодор уловил в Черно море миг, който чакал от три години

Б
ългарин спечели един от 
двата най-големи конкурса 
за подводна фотография в 
света. Кадърът, с който вар-
ненецът Тодор Димитров 
впечатлява журито във 

фото състезанието „Нашият подводен 
свят”, е преследван от него в продълже-
ние на 3 години. 

Снимката, отличена в конкуренция с 
хиляди други от целия свят, е озаглаве-
на „Кой е тук”. Кадърът е направен край 
варненския нос Галата.

Тодор Димитров вече има зад гърба 
си десетина победи в европейски 
конкурси. Последният му успех е най-
значимият.

Фотографът твърди, че за добра 
подводна снима са нужни търпение, 
любов и уважение към морето, както и 
разбиране на морския свят.

Успешният кадър се оказа на 

змия, която Тодор 
гонил два часа

плувайки след нея. „Тя ловува между ка-
мъните, аз я изгубвах, после я намирах“, 
разказва за времето, довело до точния 
момент, варненецът. Змията стърчала 
над водата като перископ на подвод-
ница. 

„Преследвах я, докато след два часа 
тя вече престана да ми обръща каквото 
и да е внимание. Остави ме да се добли-
жа до нея, така да се каже – сприятелих-
ме се“, спомня си Тодор.

Така той прави снимката, която 
триумфира в една от петте категории на 

конкурса, провел се в САЩ.
В журито е и създателят на тази 

техника – „под и над“, Давид Дубилет, 
който е канадец и работи за National 
Geographic.

„Конкурса бих нарекъл Супер купата 
в този вид конкурси. Участниците там са 
наистина много“, споделя още българи-
нът.

Тодор се занимава с подводна фото-
графия от десетина години, а от малък е 
любител на подводния риболов.

„Първоначално две години нямах

нито един 
успешен кадър

Снимах, снимах, но не се получаваше“, 
спомня си той днес за трудното начало, 
което обаче не го е обезкуражило.

В конкурса Тодор е единственият, 
който снима без бутилки. „Аз не съм 
водолаз, не снимам със задър-
жане на дъха, само с маска от 
неопрен, шнорхел, тежести и 
плавници“, обяснява българи-
нът.

Тодор разказва, че понякога 
прекарва по 7-8 часа във вода-
та да снима. 

И признава, че Черно море 

рядко е подходящо за снимане 
заради цъфтенето на планкто-
на, което прави водата мътна. 
Но пък предлагало изумителни 
пейзажи, защото край него все 
още съществували кътчета без 
бетон и други следи от човеш-
ка намеса.

„Такава красота, особено в 

подземния свят“, не крие възхищение-
то си Тодор. Той разказва, че когато се 
гмурне, отвсякъде го наблюдават най-
различни рибки и животинки, скариди, 
дори и от змии.

„И на всичко отгоре този животински 
свят не се плаши от теб и е много лесен 
за снимане“, казва Тодор, но допълва, че 
за съжаление все по-малко остават 

тези кътчета 
в България

Но ги има.
През това лято Тодор планира да вка-

ра жена модел в пещерите по Северно-
то черноморие край Тюленово.

„Много искам да заснема и корморан, 
който се гмурка и гони пасаж с рибки. 
Гонил съм тези корморани, все още не 
съм успял да ги стигна, но се надявам, 
както и змията, да успея да хвана все 
пак някой от тях“, заканва се Тодор. 

Дали ще успее да запечата пореден 

кадър, който ще предизвика 
световно внимание, ще покаже 
времето. Варненецът е катего-
ричен, че за добра подводна 
снимка са нужни търпение, 
любов и уважение към морето, 
както и разбиране на морския 
свят.



Българин с награда за топ 
кадър на конкурс в САЩ



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

Д
вама българи намериха 
отново пътя към Родината, 
за да преобразят изцяло 
едно малко родопско селце 
и да подарят нов живот на 
себе си и на много хора в 

България.
Христо и Светлана Ралеви след дълги 

години емиграция и няколко завръ-
щания за ваканцията намериха своето 
място. Те са очаровани от сгушеното в 
Родопите селце Косово, чиито калдъръ-
мени улички, типични родопски къщи, 
разхвърляни по хълмовете, тишината и 
спокойствието, ги пленили завинаги.

И те му се отблагодарили. След дълги 
години живот в Латинска Америка 
двамата ентусиасти решили да събудят 
Косово за нов живот. И ако допреди 
няколко години жителите му се броели 
на пръсти, днес китното селце гъмжи от 
народ. Преди къщите били пред разпад, 
а сега над 40 семейства са ги купили и 
стегнали, а други идват и започват да 
сторят нови.

„Когато решихме
да се върнем в България

и сменим начина си на живот, нямаше 

съмнение, че това ще е Косово“, спомня 
си днес Светлана.

Тя и мъжът й се захващат най-напред 
с възстановяването на три от простор-
ните възрожденски къщи и ги превръ-
щат в хотелски комплекс. Постепенно 
разположеното на 5 км от Нареченски 
бани селце става все по-популярно. 

Първо го преоткриват планинарите и 
любителите на природните красоти. По-
сле негови почитатели стават софиян-
ци, копнеещи да се отърват от лудница-
та на столицата поне за уикенда. Днес 
човек може да срещне и групи от чужди 
туристи. Селото започва да става пред-
почитано и за всякакви лагери, конфе-
ренции, семинари и тиймбилдинги.

Първата ремонтирана къща е 
Хаджийската. Вдигната е от големия 
възрожденски майстор – уста хаджи 
Георги Станчовски през далечната 1853 
г. Ненадминат дюлгерин, той е съградил 
най-красивите къщи в Стария Плов-
див (къщата на Георгиади и къщата на 
Куюмджиоглу – сега съответно Музей 
на Възраждането и Етнографски музей) 
и по цялата тогавашна територия на Ос-
манската империя. Направил и Хаджий-
ската къща – за свой дом, тук, в родното 
си село Косово.

Негово дело е и местната църква 
„Успение Богородично”, също

паметник 
на културата

Хаджийската къща е възстановена от 
майстори, вещи в старото строителство. 
Днес тя носи истинското обаяние на 
родопския бит със зидовете, тикли-
те, комините, оджаците и долапите в 
стените, пише в. „Марица”. Дървените 
тавани, миндерлъците, тъканите одеяла 
и черги, камините му придават непов-
торим уют.

Косово е основано през XVII век от 

преселници от Старо село до манастира 
Бяла черква. Разцветът настъпва през 
втората половина на XIX век, откогато 
са и повечето останали до наши дни 
къщи. Поминъкът на местните хора 
е бил животновъдство, земеделие, 
кираджийство и зидарство. През ХХ век 
Косово запада, подобно на много други 
планински селца.

Дивите пътеки на Косово са най-
добрият начин да се усети духа на 
Родопите, да се 

почерпи енергия от
непокътнатата природа

и да се наслади човек на чудни гледки. 
В околността са маркирани няколко 
маршрута. Първият е из красотите на 
Косово. Маршрутът минава по трите 
хълма около селото (Чуката, Калено 
бърдце и Кузмина), пресича рекичките 
Катраница, Динковица и Чепиндол-
ска, минава през запазена зимна сая с 
къшла и голяма ябълкова градина на 
Месалево и през каменните на повече 
от 100 годишни параклиси „Св. Дух“, „Св. 
Иван“, „Св. Петър“. Накрая влиза в село-
то, минава през хорището и черквата 
(паметник на културата) с костницата.

Вторият маршрут е до Бяла черква 
(най-високото място за наблюдаване на 
Косово). Маршрутът върви по билото 
на Калено бърдце, като минава покрай 
параклиса „Св. Иван” през вековни гори 
и излиза на горски път, който води до 
манастира „Св. св. Петър и Павел”.

Третият е до Нареченски бани и 
върви през местността Дебел дъб, през 
вековни дъбови гори и красиви обзор-
ни ливади. Все гледки, на които човек 
може да се наслади благодарение и на 
Светлана и Христо.

Между Америка и Родопите – новият 
живот на Христо и Светлана
Двамата българи преобразиха едно селце и в него отново гъмжи от народ

Снимки: В. „Марица”
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С
амо допреди няколко 
месеца тя беше непо-
зната на повечето свои 
сънародници. А когато 
в началото на годината 
започна бързо да набира 

популярност, управляващите политици 
веднага се опитаха да я заклеймят като 
„кандидатка с ненормална ориентация“, 
„екстремистки настроена либералка”, 
„продукт на медиен маркетинг” или 
„неопитно момиче”. Тя обаче постиг-
на необикновен успех: 45-годишната 
адвокатка и активистка за граждански 
права беше избрана за държавен глава 
на Словакия. Тя е първата жена, която 
застава начело на държавата.

Една година след убийството на 
разследващия журналист Ян Куцияк и 
неговата годеница изборната победа на 
Чапутова е ясен сигнал, че огромното 
мнозинство от хората иска  Словакия 
да се превърне в „почтена държава”, 
за каквато се борят активистите на 
гражданското общество. Това показва и 
резултатът от избора. Зузана Чапутова 
спечели 60% от гласовете, изпревар-
вайки с цели 20 на сто съперника си 
Марош Шевчович, който е еврокомисар 
по въпросите на енергийния съюз.

Послание към 
малцинствата

Както и след първия тур, проведен 
преди две седмици, Зузана Чапутова 
благодари на своите избиратели не 
само на словашки, а и на езиците на 
малцинствата в Словакия – на унгар-
ски и на романес – езика на ромското 
малцинство. Подобно нещо досега не 
се е случвало в словашката политика. 
Чапутова коментира своята победа 
скромно, без всякаква триумфална 
реторика. Каза, че е радостна, че е 
спечелила победата по начин, който 
мнозина са смятали за невъзможен. 
Направи го без агресивна реторика, без 
вербални удари под пояса – и най-вече 
без популистки обещания.

В това отношение новата словашка 

президентка е пълна противополож-
ност на безкрайната поредица от 
популистки, демагогски и националис-
тически политици в региона начело 
с унгарския премиер Виктор Орбан. 
Зузана Чапутова обаче не е първият и 
единствен политик, който олицетворя-
ва една нова тенденция – тенденция, 
която често остава незабелязана, 
включително и в страните от Централна 
и Югоизточна Европа.

Зузана Чапутова защитава позициите 
на една леволиберална реформаторска 
политика, чиито привърженици в някои 
страни на Централна и Югоизточна 
Европа от доста време насам правят 
опит да се организират и да спечелят 
по-широка подкрепа. За разлика от кла-
сическите представители на политиче-
ския либерализъм те пледират не само 
за спазване на правовите принципи, за 

повече прозрачност и по-добро прави-
телствено управление, а преди всичко 
за повече социална справедливост и 
по-широка обществена солидарност.

Ето това вълнува хората
Тъкмо тези теми често оставаха на 

заден план през последните три десети-
летия, а интересът на хората към тях си 
остава огромен. Много от източноевро-

пейците не се вълнуват толкова силно 
от миграцията или от „имперските ам-
биции” на ЕС, за които говорят демагози 
като Орбан, а виждат като приоритетни 
борбата срещу корупцията и финан-
совите злоупотреби, както и лошата 
социална политика в техните страни, 
пише Deutsche Welle.

Изборът на Зузана Чапутова я пре-
връща в най-известния досега пример 

за прогресивна политика в региона. 
Като адвокатка и гражданска активис-
тка тя демонстрира издръжливост в 
борбата срещу мафиотските методи в 
политиката. А в изборната си кампа-
ния доказа, че може да мобилизира 
хората в името на кауза. Президентът 
в Словакия не разполага със значими 
правомощия, но гласът на Зузана Чапу-
това несъмнено ще има огромна тежест 
в политическите дискусии. Ако й се 
удаде да осъществи само част от своите 
политически и социални проекти, това 
ще бъде сериозен сигнал за целия 
регион. Сигнал, който може да доведе 
до обрат – или по-точно до отказ от 
„модела Орбан“.

Една необикновена жена. 
Една необикновена победа
Зузана Чапутова стана президент на Словакия, 
заплашвайки модела „Орбан“ в Европа
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П
о време на предизборна-
та си кампания президен-
тът Ердоган неизменно 
повтаряше една и съща 
мантра: Ако ПСР загуби 
изборите в големите гра-

дове, в страната щял да настъпи хаос. 
Сега обаче се вижда, че става дума не 
за хаос, а за нещо значително по-сери-
озно – за политическото оцеляване на 
турския президент. Защото тези избори 
бяха едно от най-големите поражения 
за свикналия да побеждава Ердоган.

Партията му загуби изборите в редица 
важни градове. Още вечерта на избори-
те се очерта, че кандидатите за кметове 
от левоцентристката Републиканска 
народна партия (CHP) в крайбрежните 
градове Измир, Адана, Анталия, Айдън 
и Мерсин ще спечелят изборите. След 
това дойде обаче големият шамар за 
Ердоган.

След 25-годишно ислямско-консер-
вативно управление в Анкара там явно 
ще има изненадваща промяна. През 
следващите пет години кмет на столи-
цата ще бъде кемалистът Мансур Яваш. 
Някои наблюдатели на шега казват, че 
Ердоган явно не е успял да манипулира 
изборите, за да си запази Анкара.

„Който спечели Истанбул, 
печели Турция”

С огромно напрежение бяха заредени 
и изборите в Истанбул. Цялата републи-
ка със затаен дъх следеше оспорваната 
борба между Републиканската народна 
партия и Партията на справедливостта 
и развитието. Изведнъж Централната 
избирателна комисия спря да публикува 
данни за резултатите. А когато кандида-
тът на управляващата ПСР и бивш пре-
миер Бинали Йълдъръм малко преди 
полунощ се обяви за победител, а после 
внезапно изчезна, много от турците 
се изпълниха с подозрение. Понесоха 
се различни слухове за наличието на ма-
нипулирани бюлетини, с които Ердога-
новата ПСР искала да обърне резултата 
в своя полза.

Сега се надига страх, че кандидатът на 
Републиканската народна партия Екрем 
Имамоглу може да загуби изборите в 
града заради фалшификации. Индика-
ция за това бе фактът, че Централната 

избирателна комисия все още не обявя-
ва окончателните резултати за Истанбул.

Още на следващата сутрин предсе-
дателят на Републиканската народна 
партия обяви на пресконференция, 
че по-голямата част от преброените 
гласове били за Имамоглу. Ако Истанбул 
действително остане бастион на ПСР,

може да се очаква и най-
лошото

– протести, улични сблъсъци, та дори 
и щурм срещу президентския дворец, 
твърдят независими европейски наблю-
датели. Някои от тях заявиха, че избори-
те не са били наистина свободни.

Въпреки успехите си Републиканската 
народна партия не бива да се радва 
прибързано. Ердоган ще опита всичко, 

само и само да препъне новите кметове. 
Макар да демонстрира спокойствие и 
да твърди, че правителството ще се по-
учи от направените грешки, той оспори 
резултатите. Опозицията се опасява, 
че особено в Източния Анадол, където 
прокюрдската партия спечели изборите 
в много общини, ПСР навярно ще назна-
чи служебни кметове от своите редици. 
Това е изпитана практика на Ердоган, 
която той е използвал често, за да се 
отърве от опозиционни политици.

Колко дълго Ердоган ще 
остане президент?

Един от основните въпроси след това 
изборно поражение е дали Ердоган 
ще успее да изкара президентския си 
мандат докрай. Възможно е той да оп-

редели свой наследник още преди този 
мандат да е изтекъл. Не е изключено 
да се създаде някакво ново ислямско-
консервативно движение. Преди време 
се появи предположението, че някои 
бивши сподвижници на Ердоган смятат 
да основат нова партия. Ако те предпри-
емат тази стъпка, е възможно и много 
депутати от ПСР да обърнат гръб на 
Ердоган и да се присъединят към новата 
партия – подобна практика не е нещо 
необичайно за турската политика.

Но най-важният резултат от тези 
местни избори е един: позициите на 
президента Ердоган не бяха подсилени 
от избирателите – тъкмо обратното. 
Неговият имидж в самата Турция и най-
вече сред собствения му електорат е 
накърнен много сериозно.

Основният въпрос след вота - ще изкара 
ли президентът мандата си докрай?

Шамарът за Ердоган 
на изборите в Турция



Т
ераса, която си ипотекирал, 
а твърдиш, че не е твоя: била 
обща част, а на нея ей така на 
общо основание има сауна 
за шест души, душ и барбе-
кю. Такава е ситуацията с 

шефа на Антикорупционната комисия 
Пламен Георгиев, тоест, с човека, който 
принципно би трябвало да е част от ме-
ханизма за контрол на сложния според 
едни и твърде очевидния според други 
казус „Апартаментгейт”.

Тук ни се ще да попитаме – каква е 
тая обща част? До скоро общата част 
беше просто оная квадратура, за която 
брокерите те прецакват да ти обясняват, 
че апартаментът бил 70 квадрата – пък 
той се оказва реално 45, а останалите се 
водели общи по схващанията на „новото 
строителство”, даващо ти възможността 
за малка кутийка, струваща двойно и 
тройно на квадрат от онова, което е 
платил Цветанов. Това обаче са вашите 
общи части. Чуждите са друго.

Нека сега предположим в тази въпрос-
на сауна за шест души кои точно шест 
може да включим. Ето вариант: Пламен 
Георгиев, Цветан Цветанов, Бойко Бори-
сов, Сотир Цацаров, някой от „Артекс” и 
едно свободно място – него го оставяме 
за следващия човек, който ще изгърми с 
луксозен имот, понеже такъв ще има. Та 
тези шестимата седят, пуфтят, парата ги 
блъска в лицето; носи се миризма на бо-
рови иглички, хубаво дърво, а погледите 
постепенно се премрежват в маранята 

на високата температура. В тази хубава 
обща част са се отпечатали задните час-
ти на най-важните хора в държава.

Това, разбира се, е метафора, но тя 
остава валидна – онова, което ни се 
предлага, е уж сложна демократична 
система, в която би трябвало различни 
и влияещи една на друга структури да 
упражняват определена базова справед-
ливост и контрол една над друга и над 
обществото; онова, което става обаче, е 
поголовно разпределяне на ресурс на 
някакво общо място – дали ще е сауна, 
ресторант, есемеси, вие си изберете.

Случаят „Апартаментгейт” е със 
сигурност просто връх на айсберга – по 
случаен принцип бяха прихванати някои 
най-общи положения за начина, по 
който партиен и властови елит забо-
гатява. Участието в най-висшето ниво 
на държавния апарат би могло да се 
представи и така: дай да изкараме един 
апартамент, да облагородим терасата, да 
пратим децата в чужбина, да понатрупа-
ме това-онова. Каква позиция заемаш и 
как я заемаш няма значение.

Имаш четири-пет години, за да свър-
шиш тази работа по бързото забогатява-
не. После друг ще те смени, но ти трябва 
да се оттеглиш с достойно вдигната... 
сауна. Навремето един психиатър беше 
разказвал, че негов пациент – политик, 
имал следният проблем: чувствал съжа-
ление и изпаднал в депресия от това, че 
докато бил на власт, не се облагодетел-
ствал достатъчно, а запазил честността 
си. Жена му дори му се карала.

Години по-късно той жестоко съжа-
лявал за това и търси помощ от специа-
лист, който да разреши душевните му 
терзания. Можем да си представим как-
во чувства този човек, гледайки сагата с 
апартаментите.

Къде са ти имотите, защо още си в 
панелно жилище, не можа ли поне една 
сауна да вдигнеш?

Честността е провал. И се лекува с 
психотерапия.

Сюита за 
корупция и 
една тераса

РАЙКО БАЙЧЕВ

блог   
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казана дума

„Антикорупционната комисия е давала 
примери как вместо зла вещица може да 
е ласкава гейша.”

Бившият министър Трайчо Трайков 
коментира започналата проверка на 

евтините апартаменти

„С мечка мед не се яде.”
Водачът на евролистата на „Демократична 

България” Радан Кънев по повод съюза на ГЕРБ и СДС

„В отбора на Борисов 
има и маратонки за 
дълго бягане, има 
и обувки с високи 
токчета, имаме, ако 
е необходимо, и 
подковани ботуши.”
Вицепремиерът Томислав 

Дончев уверява, че в 
ГЕРБ няма разделение 

след скандала с 
апартаментите

„Не искам да сте кучки, както е 
модерно.”

Премиерът Бойко Борисов с послание 
към жените в евролистата на ГЕРБ

„Сфинксът е като отворена 
книга в сравнение с британския 
парламент.”

Председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер коментира 

решенията на британските депутати



споделят, че възможността за фалит е 

оказала голяма роля по време на прего-

ворите по споразумението в Оклахома.

На пресконференция след постигна-

тата договореност главният прокурор 

на Оклахома Майк Хънтър обясни, че 

плащането на Purdue Pharma към щата 

е защитено от всякакви възможности за 

фалит.

„Опиоидната епидемия, която засегна 

нашия щат и нацията ни, представлява 

истинска опасност“, каза той. Хънтър 

съобщи, че само за миналата година 3000 

жители на Оклахома са били приети в 

болница заради предозиране с лекар-

ства, 80 процента от които са имали 

предписание за опиоидни лекарства. 50 

процента от починалите от лекарствени 

свръхдози жители на Охлахома през 

миналата година са имали рецепта за 

медикаментите.

Хънтър съобщи, че около 200 милиона 

долара от постигнатата компенсация 

ще бъдат изразходвани за създаването 

на Национален център за изследване и 

лечение на злоупотребата с наркотици 

в университета в Оклахома, а местните 

власти ще получат 12,5 милиона долара 

за борба със зависимостта.

Някои активисти от общността, форми-

рала са срещу компанията и нейния соб-

ственик, нарекоха споразумението „удар” 

за онези, които се лекуват от опиоидна 

зависимост заради липсата на процес. 

„Заслужаваме да бъдем изслушани в съда 

с Purdue Pharma. Родителите, семейства-

та, оцелелите – всички те заслужават 

поне това. А Оклахома ни лишава от 

него“, каза активистът Райън Хемптън.

В изявление след споразумението 

изпълнителният директор на Purdue 

Pharma Крейг Ландау обясни, че компани-

ята е доволна от постигнатата с Оклахома 

договорка и допълни, че тя ще помогне 

на тези, които се борят с пристрастяване-

то сега и в бъдеще.

Адвокатите на потърпевшите, оце-

нявайки постигнатото споразумение, 

обявиха, че то представлява по-широко 

споразумение с многобройни компании, 

занимаващи се с производство, разпрос-

транение и продажба на успокояващи 

опиоидни лекарства.

„Има десетки

други с висящи обвинения
във федералния съд”, се казва в изя-

вление на изпълнителния комитет на 

адвокатите на ищците. „Ние вярваме, че 

всички тези обвиняеми – производители 

на опиати, дистрибутори и аптеки – тряб-

ва да бъдат държани отговорни за ролята 

си в епидемията и ние ще продължим да 

търсим отговорност за хилядите, които 

представляваме.” И много други произ-

водители на лекарства, дистрибутори и 

фармацевтични вериги са били обект на 

съдебно преследване, но Purdue Pharma 

се превърна в злодея на опиоидната ката-

строфа в САЩ и през последните месеци 

бе в изключително напечена ситуация.

Aнглo-aмepиĸaнcĸaтa милиapдepcĸa 

динacтия Caĸлep е извecтнa cъc cвoятa 

филaнтpoпcĸa дeйнocт, нacoчeнa ĸъм 

нaй-извecтнитe бpитaнcĸи xyдoжecтвeни 

гaлepии, мyзeи, тeaтpи и yнивepcитeти. 

Изтoчниĸът нa пapитe oбaчe e Рurduе 

Рhаrmа. Заради мрачната слава на компа-

нията cвeтът нa изĸycтвoтo вeчe oтĸaзвa 

дa пpиeмa дapeниятa нa бoгaтa фaмилия.

Гaлepиитe Таtе, Nаtіоnаl Роrtrаіt Gаllеrу 

и мyзeят Ѕоlоmоn R Guggеnhеm в Hю 

Йopĸ, ĸoйтo e пoлyчил нaд 9 милиoнa 

дoлapa дapeния oт ceмeйcтвo Caĸлep, 

ce oтĸaзвaт oт пoмoщтa мy и нямa дa 

пpиeмaт пoвeчe финaнcoви cpeдcтвa.

P
urdue Pharma, производи-

телят на обезболяващото 

лекарство OxyContin, което 

съдържа опасния наркотик 

Oxycodone, ще плати 270 ми-

лиона долара компенсации 

за опиоидната криза в САЩ. Фамилията 

Саклер, която е собственик на станалата 

печално известна компания, се е съгласи-

ла да плати сумата, за да избегне съдебно 

преследване за ролята си в опиоидната 

епидемия. Смята се, че кризата с опиои-

дите е

убила повече от 200 000 
американци

през последните две десетилетия.

Размерът на компенсацията е догово-

рен по дело, заведено в щата Оклахома, и 

е далеч по-голямо в сравнение с две дру-

ги споразумения, постигнати от Purdue 

Pharma с няколко други щата. Плащането 

може да предизвика други претенции 

към компанията, включително и по обе-

динено искане на 1600 случая, наблюда-

вано от федерален съдия в Кливланд.

Фармацевтичната фамилия, станала 

скандално известна, натрупа 13 млрд. 

долара богатство за по-малко от десет 

години благодарение на агресивна 

рекламна кампания на болкоуспокоява-

щото лекарство.

Историята започва през 1996 г., когато 

OxyContin се появява за първи път на 

американския пазар. Тогава експерти на 

Purdue Pharma твърдят, че лекарството е 

безопасно и предлага 12 часа тотално об-

лекчаване от болка. Това, което фирмата 

удобно пропуска да спомене през цялото 

време, е, че зад името на тяхното болко-

успокояващо всъщност се крие опасният 

наркотик Oxycodone. Той е почти два 

пъти по-мощен от морфина и води до 

неизбежното пристрастяване.

Когато истината излиза наяве, следват 

стотици съдебни дела в повече от 25 

щата срещу Purdue Pharma, а създателят 

на OxyContin е подведен под съдебна 

отговорност като основен виновник за 

опиоидната криза.

„Сега компанията изглежда е прецени-

ла, че е по-малко рисковано да разреши 

случая в Оклахома, отколкото да бъде 

обвинена по време на публичен про-

цес“, смята професорът от Юридическия 

факултет на Йейл Аби Глък. Тя е директор 

и на Соломоновия център за здравна по-

литика и право. Според нея сега на пре-

ден план излиза въпросът дали Purdue 

Pharma и Саклер ще имат достатъчно 

средства, за да компенсират справедливо 

и другите 1600 и плюс случая.

Според някои публикации Purdue 

Pharma проучва

възможността да обяви 
банкрут

– стъпка, която може временно да я спаси 

от големи съдебни претенции. Запознати 
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П
реди няколко месеца 

стана ясно, че Саклер и 

компанията им Purdue 

Pharma планират да 

пуснат ново лекарство, с което да 

лекуват щетите, нанесени от пре-

дишното им. На фона на новините 

за все повече засегнати от опио-

идната епидемия през октомври 

стана ясно, че бившият президент 

на компанията Ричард Саклер е 

патентовал ново лекарство, което 

да помогне за преодоляване на 

зависимостта от опиатите.

Става дума за лекарство, базира-

но на бупренорфин, лек опиоид, 

който се използва за лечение на 

опиоидната зависимост. “Това е 

просто обръщане на хастара и 

чиста проява на алчност. Защото 

след като натрупа състояние от 

масовите продажби на OxyContin, 

сега семейство Саклер може 

да продължи да го увеличава, 

лекувайки пристрастяването към 

OxyContin”, анализираха медиите 

тогава.

„Това, което Purdue Pharma 

направиха с нашето здраве, е 

непростимо“, коментира тогава 

директорът на Центъра за нарко-

тична и алкохолна зависимост в 

Ню Йорк Лука Наста. Той бе кате-

горичен, че на семейство Скалер 

трябва да бъде забранена каквато 

и да е търговия със синтетични 

опиати и техни заместители.

А описанието на патента по-

твърждава риска от пристрастя-

ване, свързан с опиоди. В него е 

посочено, че може да се използва 

както за заместител на лечение, 

така и за лечение на болка.

От Purdue Pharma тогава не 

отговориха на запитванията за 

коментар за новия продукт, но по 

повод делата срещу нея компания-

та обяви: „Споделяме тревогата на 

щата по отношение на опиоидната 

криза. Докато нашите опиоидни 

лекарства представляват по-малко 

от 2% от общо предписаните, ще 

продължим да работим съвмест-

но с държавата за приемането 

на разумни решения, които да се 

справят с предизвикателствата 

към общественото здраве.“

Нов бизнес: Лекарство 
за лекарството

Пoдeмът нa фaмилиятa зaпoчвa 

oт тpимa бpaтя, ĸoитo ca лeĸapи 

– Apтyp, Mopтимъp и Peймънд. 

Πpeз paннитe 50 гoдини нa минaлия 

вeĸ тe ĸyпyвaт мeдицинcĸaтa ĸoмпaния 

Рurduе Frеdеrісk, ĸoятo пo-ĸъcнo нocи 

имeтo Рurduе Рhаrmа. 

Bceĸи oт бpaтятa e пpитeжaвaл 1/3 

oт фиpмaтa, нo ĸoгaтo Apтyp yмиpa 

пpeз 1987 гoдинa, дpyгитe двaмa 

ĸyпyвaт дeлa мy. Koмпaниятa зaпoчвa 

дa пpoизвeждa нapĸoтичнoтo вeщecтвo 

Oxycodone, ĸoeтo cтaвa пoпyляpнo 

пpeз 1996 гoдинa нa aмepиĸaнcĸия 

пaзap.

Ha пpoизвoдcтвoтo нa oпиaти фaми-

лиятa дължи и нaтpyпaнoтo cи cъcтoя-

ниe, ĸoeтo пoнacтoящeм възлизa нa 13 

милиapдa дoлapa.

Блaгoдapeниe нa фиpмaтa Рurduе 

и дapeнитe cpeдcтвa имeтo нa 

ceмeйcтвoтo мoжe дa ce види в Лyвъpa, 

в Myзeя нa изĸycтвaтa в Hю Йopĸ, в 

мyзeя „Bиĸтopия и Aлбъpт“, в гaлepии-

тe Ѕеrреntіnе и в Ѕhаkеѕреаrе’ѕ Glоbе, 

ĸaĸтo и в мнoгo дpyги извecтни oбeĸти.

Cпopeд xopa нa изĸycтвoтo Caĸлep 

изпoлзвaт филaнтpoпиятa, зa дa „из-

пepaт peпyтaциятa cи”. Te твъpдят, чe 

фaмилиятa e cпeчeлилa бoгaтcтвoтo cи 

чpeз пpoдaжбa нa нapĸoтици.

Ceмeйcтвoтo oт cвoя cтpaнa ĸaзвa: 

„Cъдeбнитe иcĸoвe cъздaвaт гpeшнa 

пpecтaвa и вoдят дo ĸpитиĸи пo нaш 

aдpec, нo ниe ocтaвaмe пocвeтeни 

нa poлятa ни зa чoвeшĸoтo здpaвe. 

Caĸлep дapявaт пoвeчe oт пoлoвин 

вeĸ в oблacттa нa нayĸaтa, изĸycтвoтo 

и oбpaзoвaниeтo и тoвa нямa дa ce 

пpoмeни.”

KOИ CA CEМEЙCТВO CAKЛEP?

Епидемията с опиоидите: 
„Ужилиха“ с $270 млн. 
скандалната фамилия Саклер

Purdue Pharma проучва възможността да обяви 
фалит, за да се спаси от нови претенции



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

Топ 10 на опасностите 
за животните вкъщи

В
секи, който има домашен 
любимец, знае, че освен 
радост и удоволствие това 
е и голяма отговорност. 
А тя не се ограничава до 
храненето и разхожда-

нето. Първото нещо, което трябва да 
направите, е да обезопасите дома си. 
Някои всекидневни продукти, които 
консумирате и използвате, могат да се 
окажат опасни за домашния ви люби-
мец. Ето десет от тях:

Лекарства
Аптечката винаги тряб-

ва да се държи далеч 
от нашите четириноги 
приятели. Всяко ле-
карство, съдържащо 
ацетаминофен като 
парацетамол и други е 
опасно.

То причинява уврежда-
не на черния дроб при кучетата или 
анемия при котките и последиците 
могат да бъдат фатални. Най-добре е 
да съхранявате хапчетата във винто-
ви буркани. Ако изпуснете лекарство 
на пода, побързайте да го откриете, 
преди вашият домашен любимец да го 
направи.

Пицата е сред нещата вкъщи, които 

също могат да се окажат особено 
опасни за нашите четириноги прия-
тели. Някои добавки към нея могат да 
им навредят много, най-вече сосовете, 
кашкавалът, лукът и чесънът.

Високото съдържание на лактоза е 
вредно за животното. Твърде многото 
сол в пицата е друга опасност, която 
може да бъде фатална за вашия дома-
шен любимец.

Алкохолът
Ако обичате вашия домашен люби-

мец, уверете се, че алкохолът е далеч 
от него. Той уврежда черния дроб и 

бъбреците, което води до анормал-
на кръвна киселинност, намалена 
координация, в най-ло-
шите случаи сърдеч-
на недостатъчност, 

кома и смърт.
Шоколад, кафе и 

кофеин също трябва 
да се държат далеч от 
животните. Чаша кафе 
и шоколад може да са 
жизненоважни за началото 
на деня ви, но да се окажат фатални за 
вашия домашен любимец. Тези про-
дукти съдържат вещество, отровно 
за домашните любимци, наречено 
метилксантин (съдържа се в какаовите 
семена). Поглъщането му може да пре-
дизвика задух, повръщане, конвулсии 
и дори смърт. Ако забележите някои от 
тези симптоми или подозирате, че ва-
шият домашен любимец е ял шоколад, 
побързайте да го заведете на ветерина-
рен лекар.

Грозде и стафиди
Дори няколко гроздови 

зърна могат да пре-
дизвикат треперене, 
повръщане, бъбречна 
недостатъчност и 
летаргия.

Ето защо съхраня-
вайте опасните храни в 
контейнери или достатъч-

но високо, за да не може да ги достигне 
кучето. Уверете се, че вашите гости 
също знаят правилата.

Лук и чесън също трябва да стоят 
надалеч от домашния любимец. 

Те могат да причинят стомашно-
чревни раздразнения и анемия.

Инсектицидите са другите 
опасни вещества за нашите 

четириноги приятели. Да дър-
жите насекомите далеч от дома е 

чудесно, но не за сметка на здравето на 
вашия домашен любимец. Химикалите, 
които се съдържат в инсектицидите, 
са токсични за домашните любимци и 
могат да доведат до припадъци, хро-
нична анорексия и мускулна слабост. 
Има специални препарати, които са 
безопасни за употреба в присъствието 
на домашните любимци.

Монети и дребни 
предмети

Някои монети могат да 
бъдат погълнати, без да 
предизвикат сериозни 
щети, но не и цинко-

вите.
Цинкът се раз-

тваря в стомаха 
и се абсорбира в 
кръвообращението, 
което води до увреждане 

на черния дроб и бъбречна или 
сърдечна недостатъчност.

Ако подозирате, че вашият домашен 
любимец е изял нещо, което съдържа 
цинк, не се опитвайте да го накарате да 
повърне или да му дадете да пие нещо. 
Свържете се незабавно с ветеринарния 
лекар.

И перилните препарати трябва да 
стоят далеч от животните вкъщи. Пове-
чето детергенти се състоят от химика-
ли, които могат да доведат до изобилно 
слюноотделяне, повръщане и задуша-
ване. Най-голямата опасност се крие в 
еднократните продукти за пране, които 
миришат добре и изглеждат като иг-
рачка, която вашият домашен любимец 
лесно може да захапе и погълне.

Продукти за почистване
Научете този списък 

наизуст: препарати 
за почистване на 
фурна, концентри-
рани почистващи 

препарати за 
тоалетни чинии, 

химикали за 
миене на съдове и 
химикали за басейни. Тези проду-
кти могат да причинят химически 

изгаряния, ако се погълнат или 
попаднат върху кожата и козината. 

Съвет: Всеки шкаф, който съдържа 
тези продукти, трябва да бъде защитен 
от домашни любимци, за да стопира 
разузнавателните им импулси.

Лекарства, алкохол и почистващи 
препарати могат да се окажат фатални
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Д
ори и 27 години след 
първото представяне на 
комедийния спектакъл „Секс, 
наркотици и рокендрол“ 
българите в Родината и в 
Америка продължават да 

пълнят залите и да намират постановка-
та 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 признава, 
че заглавието и сюжетът са скандални, 
но в противен случай салоните са щели 
да бъдат празни. Писателят описва 
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 Хри-

стов, 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 
радват с представянето си. Турнето 

на ветераните на театралната сцена 
стартира в Канада, където те обиколиха 
Калгари, Торонто и Ванкувър и се прех-
върли 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 
първият българин, носител на тази 

престижна награда. Димитър Маринов 
разказа интересна история, свързана 
със спектакъла. Оказва се, че именно 
той получил навремето текста не от 
кого да е, а от Ерик Богосян. 

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

В една от свободните си вечери 
Маринов отишъл на театър заедно с 
покойния вече Андрей Баташов. Два-
мата избрали моноспектакъл на Ерик 
Богосян и се надявали да видят него на 
сцената, но актриса била Бет Мидлър. 
Димитър Маринов, който тогава не 
знаел английски, 

не разбрал нищо 
от спектакъла

Той обаче имал смелостта да отиде, 
отново с Андрей Баташов, да поздра-
ви актрисата и Богосян. „Разбира се, 
Андрей говореше през цялото време”, 
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 за-
лата Маринов. Тя и Богосян поздравили 
лично сънародниците ни и отпътували 
обратно. Димитър Маринов и колегите 
му обаче имали още едно предста-
вление. След него нашият носител на 
„Оскар“ получил пакет, изпратен от 
Ерик Богосян. Вътре Димитър Мари-
нов намира пиесата „Секс, наркотици 
и рокендрол”, подарена му от автора 
с пожелание някой ден да я постави 
на сцена. „Тъй като аз бях единстве-
ният смешен в нашия спектакъл, явно 
това много го е впечатлило“, обясни 
актьорът. 

Преди да се прибере в България 
през 1991 г., Маринов бил помолен 
от Андрей Баташов да прати текста 
на пиесата и на него и молбата била 
изпълнена. Вече в Родината, Маринов 
се среща случайно с Хермина Азарян, 
която предлага двамата да направят 
американска пиеса. Димитър Маринов 
носел пиесата и й я подарил. Така тя 
стига до еблематичното трио Ивайло 
Христов, Дони и Коцето-Калки, които 
се превъплъщават в образите толкова 
успешно вече близо три десетилетия. 
Андрей Баташов от своя страна също 
поставя своя версия на спектакъла в 
продължение 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 театър 
„Българска армия“ продължава до 14 
април и включва градовете Шарлът, 
Финикс, Денвър, Маями, Чикаго и 
други.

Димитър Маринов

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Димитър Маринов 
донесъл „Секс, наркотици 
и рокендрол“ в България
Актьорите от култовата пиеса са на турне в Америка и Канада

Сцена от представлението
Сн. Тодор Даскалов
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Б
роят на американците, 
които не правят секс, 
достигна рекордно ниво. 
Това показват данните 
от глобално социално 
проучване, оповестено 

преди дни.
23 процента от участвалите в него, 

или приблизително един от всеки 
четирима отговаря, че не е правил 
секс през последната година. Повече 
от 30% от анкетираните споделят, че 
правят секс един път в месеца и около 
40% – един път седмично или по-често.

При младите мъже на възраст между 
18 и 30 години е един от най-големите 
спадове в сексуалната активност – 28 
процента казват, че не са правили секс 
през цялата минала година. През 1989 
година при същото проучване мъжете 
на същата възраст, които не са правили 
секс цяла година, са били 14 процента.

Младите жени между 18 и 30 години 
демонстрират по-високи нива на 

сексуална активност, като само 18 на 
сто казват, че не са имали интимни 
отношения през изминалата година.

Има редици причини за спада на сек-
суалната активност, смятат експерти. 
Сред тях са развитието на технологии-
те, това, че хората намират късно парт-
ньори, и увеличаване броя на младите 
мъже, които живеят с родителите си.

Новите анализи идват след данните 
на Центъра за контрол и превенция на 
болестите, оповестени по-рано тази 
година, които показват

намаляване на 
сексуалната активност

при по-големите ученици.
През януари проучването на Цен-

търа показа, че малко повече от 41 
процента от учениците между 9 и 12 
клас са имали сексуален контакт, което 
е спад в сравнение с 2005 година, 
когато процентът е бил 47 и в сравне-
ние с 1995 година, когато делът е бил 

53 на сто.
Малко под една четвърт от девето-

класниците са съобщили, че правят 
секс, което е с 10 процента по-малко 
в сравнение с десет години по-рано, 
докато броят на десетокласниците със 
сексуален опит пада със 7 процента 

според проучването.
Анализаторите на Центъра отдават 

спада на развитието на технологиите, 
социалните месии и на усилията на 
държавата да предпази тийнией-
джърите от бременност и инфекции, 
предавани по полов път.

BBGG VVOOICE

На младите американци 
не им се прави секс

Д
о пет години на пазара може да 
се появи синтетичен алкохол, 
който замайва, но не причи-
нява познатите неприятни 

странични ефекти. Продуктът, наре-
чен алкарел, е в последна развойна 
фаза. Продажбата му обаче още не е 
регулирана. Това обикновено отнема 
три години, но екипът от британски 
учени очаква процесът да продължи 
по-дълго.

Синтетичният алкохол е разработен 
така, че да е невъзможно потребите-
лят да изгуби контрол или да получи 
махмурлук. Той няма да е вреден за 
черния дроб – основна цел на създа-
телите му.

„Очевидно трябва да премине през 
тестове, които да проверят дали моле-

кулата е безопасна”, каза ръководите-
лят на екипа проф. Дейвид Нът.

„Трябва да докажем, че е различна 
от алкохола. Ще демонстрираме, че 
не предизвиква токсичност като него. 
Синтетичният алкохол ще действа 45 
минути”, допълва той.

До 5 г. алкохолът няма 
да води до махмурлук

Ф
ренски специа-
листи уста-
новиха, че 
кучетата 

могат да надушат 
предстоящ пристъп 
на епилепсия по 
потта и дъха на 
болния и така могат 
да предупредят на-
време за припадъка.

Когато на обучава-
ни кучета се представят 
следи от случай, свързан с 
епилепсия, те ги разпознават с голям 
процент сигурност. Вестникът цитира 
проучване на специалисти от уни-
верситета в град Рен, водени от д-р 
Амели Катала.

Екипът провел тестове с пети-
ма пациенти епилептици. 

От тях били взети проби 
на дъха им по време на 

пристъп. Била взета 
натривка и от пот по 
дланите им.

С получения мате-
риал били обучени 

пет кучета. Били им 
представени седем 

контейнера, като само 
единият от тях съдържал ми-

рисов отпечатък от епилептичен 
пристъп. Те успявали да го разпозна-
ят сред останалите при 67 до 100% от 
случаите.

Същото се отнасяло и за потта на 
пациентите.

Кучетата надушват 
епилепсията по дъха

Проучване показва, че честотата 
на интимните контакти намалява
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В
ъпреки наличността на 
внушителното по размери 
количество информация 
по отношение на маслото 
и маргарина съществува 
огромно объркване в 

знанията ни по повод хранителните им 
качества. Мисля, че е неправилно тези 
две храни да се уподобяват, тъй като 
те имат различен произход и респек-
тивно различен състав. Това означава, 
че въздействието на тези два проду-
кта върху тялото ни варира в широки 
граници не само поради несходното им 
съдържание, но и поради специфични-
те разлики и здравословно състояние 
на телата на консуматорите.

Маслото е 100% животински про-
дукт, който – накратко казано – е краве 
мляко в концентрирана форма. То се 
произвежда, като от непастьоризира-
ното мляко се отделя сметана, която 
преминава през процеси на пастьор-
изация, стареене, биене (на масло) и 
други, за да получим крайния продукт 
– маслото. Обикновено

не се прибавят 
съставки

като тези за оцветяване, стабилизиране 
и други подобни. Подробна таблица на 
производствения процес на маслото 
можете да намерите тук: https://www.
uoguelph.ca/foodscience/book-page/
overview-buttermaking-process)

Произходът на маслото предполага 
съдържание на широк диапазон от 
видове мазнини, незначителна част 
протеин, минимални количества мине-
рали като калций и фосфор и витамини-
те А, Е и Д, които натурално се намират 
в продукта. Добавената съставка често 
е солта, която се ползва предимно за 
овкусяване.

В края на XIX век по време на войната 
между Франция и Прусия Наполеон 
III обявява награда за този, който ще 
предложи продукт, който да замени 
така скъпото за армията масло. През 
1869 година френски химик предлага 
телешка мазнина, която би трябвало 
да замени маслото. Въпреки огромната 
разлика между този продукт и днешния 
маргарин тази година се счита за рож-
дената дата на маргарина.

Причината поради, която пиша тази 
статия, не е моята

любов към 
маргарина

Напротив – аз не консумирам и не 
предлагам на моите клиенти да упо-
требяват маргарин, но от друга страна, 
трябва да сме коректни, когато боравим 

с научната информация. Маргаринът 
настоятелно се предлага като алтер-
натива на маслото от много сърдечно-
съдови клиники и аз ще се опитам да 
обясня в тази статия защо това е така.

Маргаринът получи лоша репутация, 
когато се установи, че хидрогенирани-
те масла, от които той се произвежда, 
съдържат така наречените trans fats, 
които се оказа, че не се усвояват от 
човешкото тяло, т.е. твърди се, че съз-
дават проблеми за сърдечно-съдовата 
система. Повече по въпроса можете 
да научите от филма InGREEDinets, др. 
Марк Хайман (Mark Hyman), др. Майк 
Мъгий (Mike Magee) и много други 
учени и медици.

На страницата на Becel можете да 
намерите съдържанието на продукта 
маргарин. Много приятна изненада за 
мен беше да открия, че техният продукт 
не съдържа хидрогенирани масла, 
който факт би трябвало да подобри 
усвояемостта на маргарина от човеш-
кото тяло.

Съдържанието на една опаковка 
Becel съдържа 74% канола и слънчог-
ледово масло, вода, модифицирано 
палмово олио около 6%, сол, мляко на 
прах 1%, натурални овкусители, млечна 
киселина, добавени са витамин А и 
витамин Д3, натурални оцветители и 
соев летицин.

Както виждате това

не е млечен 
продукт

а продукт, създаден на растителна 
основа от няколко основни проду-
кта. Спорът тук е, че ако приемем, че 
храната се отнася към човешкото тяло 
така, както чип се отнася към компю-
тър, т.е. той може да е съвместим или 
несъвместим, то маргаринът е този 
чип, който би трябвало да спомага за 
оптималното ни функциониране. Но 
продукти, преминали през множество 
термични и химични реакции, се считат 
по-скоро за несъвместими с човешкото 
тяло, неестествени и трудноусвоими 
или неусвоими.

Маргаринът съдържа същото коли-
чество калории като маслото за 1 грам. 
През последните години броенето на 
калории не се счита за модно, тъй като 
фокусът се прехвърли от количеството 
върху качеството консумирани кало-
рии. Например, докато 200 калории от 
една салата (от зеленчуци без химика-
ли) са много лесноусвоими и полезни за 
процесите в тялото ни, то 200 калории 

от Snickers са не само неусвоими, но 
и консумират огромно количество 
калории и ресурси от тялото до мо-
мента на освобождаването му от тази 
„храна”. Така че сравнението за равното 
количество калории на маргарина и 
маслото няма практическо приложение 
в случая.

Съдържанието на наситени мазнини 
в маргарина е много по-малко от това в 
маслото, което е причина сърдечно-съ-
довите специалисти да го предпочитат. 
Аргументът тук е, че страхът от наси-

тените мазнини се отнася до остаряла 
наука. Новите познания ни учат, че

наситените мазнини 
са полезни

за консумация. Въпреки това този 
въпрос стои отворен, тъй като няма 
достатъчно независими проучвания по 
въпроса.

Надявам се, че тази информация ще 
ви помогне да решите дали и в каква 
степен тези продукти да участват в 
диетата ви.

МАРИЯ ТАНЕВА

Масло или маргарин: 
Кое е за предпочитане?

Двата продукта имат различен произход и различен състав
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К
илограмите ви пак са в 
повече и в началото на 
пролетта отново ви се иска 
да влезете в идеалната си 
форма? Знаете, че не сте 
единствени. Милиони хора 

по света вече се потят във фитнеса и по-
криват нормативите на треньорите си.

Ако обаче не сте от тях и дисциплина-
та не е силната ви страна, пък и не иска-
те да прекарвате свежите пролетни дни, 
затворени в залата за тренировки, има 
и друго решение – ходенето. Трупането 
на крачки отдавна е препоръчано от ди-
етолози и лекари като един от възмож-
ните варианти за ефикасно сваляне на 
килограмите и за поддържане на добра 
форма. То не изисква непременно поте-
не и не причинява мускулна треска.

Ето допълнителна информация за 
него, която може да ви е от полза, за да 
се чувствате в по-добра форма в нача-
лото на пролетта, а и след това.

Плюсовете на крачките
Колкото повече ходиш пеша, толкова 

повече намалява вероятността да имаш 
проблеми със сърцето, да се разболееш 
от диабет тип 2, да те хване деменция 

и дори някои видове рак. Доказано е, 
че дори 10-минутна разходка намалява 
риска от ранна смърт с 15%.

Ако погледнеш на ходенето през при-

змата на загубата на тегло, то се приема, 
че е необходимо да направиш 10 000 
крачки на ден. Но това не е съвсем 
точно! Специалистите препоръчват да 
намалиш нормата до 5000-7000 крачки, 
но да включваш изкачване на стълби 
и разходки по пресечена местност – 
например в планината.

Цялата истина е там, че изгарянето на 
мастните клетки започва, след като се 
ускори пулсът ти. Честотата му трябва 
да е 60-70% от максимума (220 минус 
възрастта). Тоест, на 30 години това е 
примерно 115-135 удара в минута.

Крачки и калории
Ако се движиш със скорост 5 кило-

метра в час, се изгарят 
2,5-3 калории в минута 
или 15-180 за час. А ако 
увеличиш скоростта на 
8 км/ч, то ще изгориш 
два пъти повече! Разби-
ра се, всичко е инди-
видуално, но можеш 
и сама да пресметнеш 
примерната загуба на 
калории.

Чудиш се как да се 
мотивираш до ходиш 
пеша. Ако си навсякъде 
с колата, ще е сложно. 
Но все пак прочети 
съветите на специа-
листите дори да не ти 
се струва удачно да 
смениш автомобила с 
градски транспорт или 
с колело:

1.  Не си вземай храна 
от вкъщи. Това 
ще те накара да 
излезеш по обяд 
(препоръчително 
е да обядваш не 
в ресторанта под 
офиса).

2.  Пий повече вода. Например по 
чаша вода на час, така и до тоалет-
на ще ти се налага да ставаш.

3.  Ходи, вместо да четеш в социални-

те мрежи кой какво е ял и правил. 
Така ще се пребориш и с вредния 
навик. Всеки път, когато ти се при-
иска да прочетеш какво се случва с 
виртуалните ти познати, ставай от 
стола и се разхождай, докато жела-
нието ти премине. Ако си критичен 
случай, измервай времето със 
секундомер.

4.  Излез от вас! Нещата се случват на-
вън. Недей да прекарваш вечерите 
си на дивана

Срещай се с приятели
Разхождай се из квартала. Най-важно-

то е да започнеш, след известно време 
това ще се превърне в навик.

5.  Свали си програма за мерене не 
крачките. Това е много важно! 
Когато видиш прогреса, ще ти се 
прииска да ходиш повече, за да 
растат цифрите.

Ходенето като фитнес – 
за крачките и калориите
Ако не ви се стои в залата за тренировки, има и друго решение
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В
лиятелният френски 
моден дизайнер Еди Сли-
ман представи колекция 
дамско облекло в ретро 
стил за „Селин” в рамките 
на Парижката седмица 

на модата преди няколко седмици. 
Слиман се появи пред публиката след 
като бе критикуван, че предишната му 
колекция не съответства на виждания-
та на тази модна къща.

Представени бяха къси пола-панта-
лони, носени с високи ботуши, ризи 
в комбинация с увити около врата 
шалчета, сиви костюми тайори върху 
пуловери с високи яки. Силуетът на 
работещо момиче от 70-те години на 
миналия век е съвсем различен от 
този в първата колекция на Слиман 
за „Селин”. В предишната му колекция 
бяха показани най-вече къси рокли и 
облекла за партита.

Новата му колекция включва тесни 
джинси, носени с високи ботуши и дъл-
ги панта, черни сака с украса от пайети, 
златисти плетени жилетки, черни дълги 
рокли. Нито едно облекло не разкрива 
женска плът. Редица манекенки носеха 

тъмни очила. Преобладаващите цве-
тове са

сиво, златисто, 
тютюнево

виненочервено и са съобразени с 
дрескодовете на „Селин”, но не и с тези 
Слиман. Петдесетгодишният дизайнер, 
който е работил за „Диор” и „Ив Сен 
Лоран” и обича да проектира черни 
и рокаджийски облекла, наскоро бе 
обявен от сп. „Венити феър” за най-вли-
ятелния французин в света.

Когато бе назначен в „Селин”, той 
заяви, че ще се придържа към досе-
гашните си виждания и че не е дошъл, 
за да имитира предшествениците си. 
Черното доминираше в първата му ко-
лекция през септември м.г. Тази естети-
ка предизвика гнева на много фенове 
на основаната през 1945 г. модна къща, 
чиито колекции винаги са се отличава-
ли с елегантност и минимализъм. Дори 
поддръжниците на Слиман се съгласи-
ха, че той е пренебрегнал наследството 
на британската дизайнерка Фийби 
Фило, която значително допринесе за 
възраждането на „Селин”.

Дизайнерът на „Селин” Слиман 
е най-влиятелният французин

Новите модели в Париж: 
Работещо момиче от 70-те
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С
амо след четири години 
разстоянието от Лондон 
до Ню Йорк може би ще 
се изминава за по-малко 
от половин час. SpaceX из-
гражда ракетата Starship, 

която ще изстрелва пътниците от единия 
до другия град за броени минути.

Скоростта, която ще развива превоз-
ното средство на бъдещето, е 18 000 
мили в час, или почти 29 000 км/ч, а 
първият полет се очаква да е през 2023 
г. Ракетата може да направи пътуването 
със самолет на дълги разстояния прак-
тически остаряло и нефункционално.

Редица експерти казват, че бъдещето 
на въздушния транспорт ще включва 
високоскоростни ракети, които ще на-
пускат горната част на атмосферата при 
полет, преди да се върнат на Земята.

Пазарът на това пътуване с ракети 
„от точка до точка” ще струва около 15 
милиарда паунда годишно до 2030 г., 
твърдят инвеститори от швейцарската 
фирма UBS.

Те допълват: „Въпреки че някои раз-
глеждат пазара на 

дълги разстояния като
научна фантастика

смятаме, че технологията на SpaceX има 
голям потенциал.”

Притежаван от милиардера Елън 
Мъск, производителят на ракети SpaceX 
смята, че техен кораб един ден ще пре-
несе хора и на Луната и Марс.

Докато е още в ранните етапи на 
развитие, космическият кораб, който 
е с капацитет от 100 души, може да се 
използва и за пътници между различни 
дестинации на нашата планета.

Според UBS подобна технология 
може да намали полетите на дълги 
разстояния – като 23-часовия преход 
от Лондон до Сидни – до само 30-ина 

минути. Анализаторите смятат, че 
индустрията на космическия туризъм, 
струваща около 300 млрд. паунда 
годишно днес, ще бъде на стойност над 
600 млрд. паунда до 2030 г.

Не е ясно кога SpaceX ще започне тес-
товите полети за Starship, но фирмата е 
обещала да изведе японски милиардер 
около Луната през 2023 година.

И
ма ли пилот в самолета? Този 
въпрос ще става все по-акту-
ален според прогнозите на 
специалистите в авиосектора.

Безпилотни самолети съществуват 
отдавна и се използват за научни или 
военни цели вече няколко години. И 
сегашната гражданска авиация е почти 
автоматизирана, но пилоти и стюар-
деси винаги присъстват на борда. Ще 
дойде ли време да летим с безпилотни 
самолети или с такива, управлявани от 
диспечери на земята?

Основният проблем е, че пасажерите 
са много по-сигурни, когато е налице 
така нареченият човешки фактор. 

Това показват всички проучвания по 
темата. Последното такова, направено 
от UBS Group AG, посочва, че 63% от 
пътуващите със самолети категорично 
ще откажат да летят, ако няма пилот в 
самолета. Рано или късно тази своеоб-
разна революция ще се случи, но тя ще 
стане поетапно.

Първоначално пилотите ще нама-
леят от двама на един и той няма да 
пилотира самолета, а ще извършва 
само контрол над електрониката. А ако 
авиацията стане изцяло безпилотна, 
то това ще доведе до икономии от 35 
млрд. годишно, изчисляват статистици-
те от UBS Group AG.

Измислиха го: Идеалното 
одеяло за двойки

Лондон–Ню Йорк: Скоро за 
по-малко от 30 минути?
Ракета на SpaceX 
ще развива 
скорост от 
18 000 мили в час

К
рай на дърпането на одея-
лото към всеки нощем. Екип 
от разработчици изглежда е 
успял да реши проблема на 

много двойки, делящи обща завивка. 
Ervet на пръв поглед е най-обикнове-
но голямо одеяло. Но то крие малка 
тайна: нужно е някой от двойката 
да го дръпне към себе си и то ще се 
раздели наполовина.

Работата е в това, че по средата 
на изобретението е направен шев, 
който продължава по цялата дължина 
на одеялото. Той се крепи на магни-
ти. Така до момента, в който някой 

започне да дърпа одеялото към себе 
си, всичко е наред, а след това всички 
остават покрити. Също така в различ-
ните половини от одеялото може да 
се слагат завивки, които топлят по 
различен начин.

Технологията помага в решаването 
едновременно на няколко проблема. 
Много хора се въртят неистово по 
време на сън, което прави спането 
под общо одеяло доста неприятно 
преживяване за по-спокойния парт-
ньор. Освен това комфортните тем-
ператури за сън при различните хора 
могат съществено да се различават.Има ли пилот в самолета? 

А стюардеса?
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ОВЕН
Важни задачи 
очакват своето 
разрешение, 
не ги игнори-
райте. Съвсем 
скоро ще ви-
дите резултата 

от изпълнението им. Това ще отнеме 
доста от енергията ви, затова набле-
гнете на здравословното хранене и 
витамините, за да имате достатъчно 
сили. Ще ви се наложи да се движите 
повече, затова не правете компро-
мис с удобното облекло и обувките.

БЛИЗНАЦИ
Възможно е 
да се наложи 
решаването на 
въпрос, свързан 
с дом, къща или 
друго недвижи-
мо имущество. 

В работата ще разрешите важен за 
вас проблем, който не ви е давал 
мира от началото на месеца. Това ще 
ви донесе облекчение и нови сили, 
както и ентусиазъм. 

ЛЪВ
Промяната за 
вас ще е прос-
то необходи-
ма. Разбирате, 
че важни за 
вас дела бук-
суват, животът 

продължава, но вие стоите на 
едно място. Затова именно вие 
сте тези, които трябва да направят 
нещо ново и да променят начина 
си на мислене и действия. В това 
няма нищо пораженческо и никой 
няма да ви осъди. 

СТРЕЛЕЦ
Ще ви се 
наложи да 
вземете труд-
но решение 
относно 
среща, на 
която трябва 

да присъствате. Ако не се чувст-
вате добре здравословно, най-
добре я отложете, тъй като няма 
да сте в кондиция. Ще излезете 
от рамките на своето полезрение 
и ще получите възможността да 
усетите настроенията и чувствата 
на околните.

ВЕЗНИ
Затрупани 
сте с работа. 
Изневиде-
лица ще ви 
връхлетят 
задължения 

и отговорности от всички сфери 
на живота. Трудно ще ви бъде да 
прецените откъде да започнете. 
Не се подавайте на паниката, а 
започнете едно по едно изпълне-
нието на задачите, пък докъдето 
стигнете. Погрижете се за здра-
вето си, тъй като преумората и 
напрежението няма да останат 
незабелязани.

ВОДОЛЕЙ
Мнозина ще 
търсят съвет 
от вас не 
само в про-
фесионална-
та сфера, но 
и за лични 

проблеми. Спечелили сте си ав-
торитет и трябва да го защитите, 
но сами решавате дали е редно да 
се бъркате в нечий живот. Съсре-
доточете се върху себе си и това, 
което ви вълнува. Не е полезно 
непрекъснато да сте на разполо-
жение на другите. През почивни-
те дни не оставайте в града и се 
погрижете за здравето си.

РАК
Трябва да 
се борите за 
запазването на 
завоюваните 
от вас пози-
ции, тъй като 
някой ще се 

опита да отнеме полагащото ви се 
в служебно отношение. Може да ви 
се наложи да се нагърбите с повече 
задължения и да поемете тези на 
останалите, за да докажете, че има-
те голяма заслуга за постигнатото 
до момента. 

ДЕВА
Пътувания-
та, особено 
далечните, 
не са препо-
ръчителни. 
Сложете ро-

зовите очила и мислете позитив-
но – именно това ще ви помогне 
да приемете предизвикателствата 
на идните дни. Понякога съдба-
та създава трудности, за да ни 
предпази от нещо. Ако виждате, 
че усилията ви в дадена насока не 
дават желания резултат - вероят-
но това е знак да спрете. В личния 
живот ще се чувствате обичани и 
ценени.

КОЗИРОГ
Ако успеете 
да не се фик-
сирате върху 
собствените 
ви емоции, 
ще видите 
колко много 

интересни неща има около вас. 
Не се страхувайте да отделите 
повече време на другите. Те ще 
оценят усилията ви и ще ви се 
отблагодарят. В работата може 
да ви хрумне новаторска идея. 
Намерете хората, които биха се 
вдъхновили от нея, и създайте 
екипа на мечтите си.

СКОРПИОН
Искате да сте 
повече време 
сами със 
своите мисли. 
Това не е мно-
го типично за 
вас, но щом 

имате нужда, значи така трябва. 
Внимавайте обаче това ви състоя-
ние да не се превърне в навик. Не 
е хубаво да се откъсвате от близ-
ките ви за дълго време. Допусне-
те, че нещата, за които се притес-
нявате, не са толкова страшни и 
черни, колкото изглеждат. 

РИБИ
Имате шанса 
да натрупате 
много нови 
впечатления. 
Погледът ви 
върху света 
може да се 

промени. Не бягайте от различ-
ното и му подайте ръка, за да го 
опознаете. Бъдете толерантни 
към надеждите си и безмилостни 
към страховете си. Опитайте се да 
имате повече доверие на близки-
те ви хора, които вече са доказа-
ли, че ви обичат. През почивните 
дни се поглезете с нещо изключи-
телно.

ТЕЛЕЦ
Възможно е да 
се повдигне 
въпрос, свързан 
с чужденци или 
пътуване зад 
граница. Бъдете 
внимателни 

в отношенията си с приятелите. 
Може да ви се наложи да влезете 
в ролята на арбитър между ваши 
близки хора. Дипломатичността 
няма да ви подведе. 

Астрологична прогноза 
за 5 - 11 април 2019 г.
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- Моят съсед е ненормален! Посред 
нощ звъни и рита по външната ми 
врата - за малко да изпусна включената 
бормашина и да се утрепя!

� � ☺
Малкият Пешко пита майка си:
– Мамо, какво е това „брак?”
– Бракът, мойто момче, е това съби-

тие, след което баща ти престава да 
купува цветя, а вместо това майка ти 
получава зеленчуци за салата!

� � ☺
Всички жени ядат много! Моята даже 

пие и честичко бие...

� � ☺
- Миме, сега ще те целуна!
- Гошо, недей ще викам мамооо!
- И какво ще стане?
- Ми нищо, мама я няма!

� � ☺
Бракоразводен процес, съдията пита 

малкия Иванчо:
- Кажи при кой искаш да живееш, 

майка ти или баща ти?
- Ааа те и двамата ме наказват, като 

направя беля. Искам в мюфтийството, 
там опрощават всичко.

� � ☺
Обвинявам майка си за моя скапан 

полов живот. Тя ми каза, че мъжът 
трябва да е отгоре, а жената под него. 
Три години със съпруга ми спахме на 
двуетажно легло.

� � ☺
- Тате страх ме е от зомбита!
- Те не съществуват, те са хора с 

грим...
- Като мама?
- Да точно като майка ти!

� � ☺
Детенце на 4 години към майка си:
- Не ми викай, аз не съм ти татко! 

Няма да ти мълча!

� � ☺
Какво мислят жените в леглото?
Ученичката:
- Ще разбере ли мама или няма да 

разбере?
Прост*тутката:
- Ще плати или няма да плати?
Любовницата:
- Да го направя или да не го направя?
Съпругата:
- Да боядисаме ли тавана или още 

може да потърпи?

� � ☺
- Какво каза снощи баща ти, като раз-

бра, че си му потрошил колата?
- Да пропусна ли псувните?
- Да!
- Ами нищо не каза...

� � ☺
- Госпожо, моят баща казва че произ-

хождаме от маймуната.
- Млъкни, Иванчо! Историята на ваше-

то семейство не ме интересува.

� � ☺
- Каква е разликата между балона и 

човека?
- Човекът се надува, когато се издиг-

не.

� � ☺
Сънувал един мъж сън, пари, мноооо-

го пари. И числото 6. Станал сутринта в 
6 часа и 6 минути, повикал си такси но-
мер 6, платил му 6 лв. и 66 ст. Отишъл на 
хиподрума на каса номер 6 и заложил 
на кон номер 6 - 6666 лв.

- И какво? - Конят пристигнал 6-и.

� � ☺
Той: - Сигурно съм ти първият? 

Тя: - За днес ли?

� � ☺
Две блондинки разговарят:
- Интересно, какво ли са намирали 

жените в мъжете преди време?
- Преди колко време?
- Преди да измислят парите...

� � ☺
В края на неделната литургия свеще-

никът пита:
- Колко от вас, братя и сестри, прости-

ха на враговете си?
Всички вдигат ръце, освен една съсу-

хрена жена:
- Аз нямам врагове...
- Това е доста необичайно. А на каква 

възраст сте? - пита свещеникът.
- На 98.
- На 98?! И нямате нито един враг?! 

Моля Ви, излезте, нека да Ви видят. И 
обяснете на всички как човек може да 
живее толкова дълго без врагове.

Старицата излиза отпред и казва:
- Надживях ги, кучките!

� � ☺
Слизайки от ТИР-а магистралната 

пеперуда 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 
опитния служител:

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

а той седи в колата и мига на дълги 
светлини!

� � ☺
Сутрин жененият мъж винаги чете 

хороскопа на жена си, за да разбере 
какъв ден го очаква...

� � ☺
„Аз правя страшно много пари всеки 

ден!” Пешо, работник в печатницата на 
БНБ

� � ☺
Начиии - отивам на село да копам, 

ама като видях един къдрав косъм на 
таа мотика и като се погнусих... Оттога-
ва край! Мотика не искам да виждам!!

� � ☺
Рибката внимателно изслуша трите 

ми желания... и се пре-
стори на умряла!

� � ☺
- Този учител по 

какво преподава? - До 
обяд - по трудово. Но на обяд, 
като пийне две ракии и после на 
горния курс преподава пеене и 
философия....

� � ☺
- Докторе, мъжът ми глътна аспи-

рин погрешка - какво да правим? 
- Ами създай му главоболие - да не 

иде хапчето на вятъра, дее!

� � ☺
- Ало, 112 ли е? Бързо! Къщата ни 

гори! - А как се е появил огънят? - Про-
метей ни го е дал. Ама това сега какво 
общо има?!?

� � ☺
- Скъпа, обадих се да спрат интерне-

та?
- Защооо?

- Ами за да може да се подготвиш 
за Великден - да махнеш гирляндите, 
елхата!

� � ☺
Женски неволи: Тя отваря гардероба 

и на главата й се изсипва всичко това, 
дето няма какво да облече.

� � ☺
- Сутрин, когато чуя алармата, имам 

чувството, че стрелят по мен... - И какво 
- веднага скачаш ли? - Не, лежа като 
застрелян!

� � ☺
- Докторе, шумят ми ушите, коленете 

ми треперят, чувствам се пълно нищо-
жество - май имам депресия.... - Ясноо, 
и кога пристигна тъщата ви?

� � ☺
В графата „семейно положение” той 

мисли, мисли.... и накрая написа: „без-
изходно”....

� � ☺
- Мамо, мамо, защо щъркелите носят 

бебетата, а не папагалите? 
- Защото, моето дете, ако ги носеха 

папагалите, веднага щяха да кажат кой 
е бащата!

� � ☺
- От следването не ми остава никакво 

свободно време... - И какво следваш?
- Ами 50 души във фейсбук....

� � ☺
Толкова светло пиво съм изпил през 

живота си, че вече трябва да се обръща-
те към мен с „Ваша Светлост”.....

� � ☺
Между рибари: 
- И хващам онзи ден аз един сом - ама 

голяяям.... Мятам го на гърба си и едва 
го нося... А насреща ми 

- Горския... 
- Ужас! И ти какво направи???
- Ами какво, свалих бързо сома от 

гърба си, сложих го в джоба си и про-
дължих...

� � ☺
Дете гледа изпълнението на светов-

ноизвестна оперна певица и коментира 
обидено: „Пък на мен, като крещя така в 
детската градина, учителката ми се кара....”

� � ☺
- Муцка, на колко години стана? 
- На 25. 
- Е как така, нали синът ти навърши 30 

г. през миналия месец? 
- Ами растат си децата, ти какво се 

чудиш?!?

� � ☺
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, яденето 
във фурната, а жената и децата ме чакат 
на верандата.

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

– Аз пък – казал българинът – живея 
в една долчинка. Като се прибирам, 
спирам двигателя и пускам надолу по 
инерция. Като стигна, излизам тихичко 
от камиона, изключвам бушоните, взе-
мам бухалката и отивам да чакам пред 
прозореца на спалнята – досега само 
един ми избяга…

� � ☺
Из мислите на една майка:
- Имам достатъчно деца, че като за-

почна да им режа ноктите, се чувствам 
като маникюристка на ПЪЛЕН РАБОТЕН 
ДЕН!

� � ☺
Зима. Къща. Седя пред камината в 

хола. Пия уиски, пуша цигара... Спокой-
ствие. Изведнъж с трясък се разбива 
стената и в хола се натресе един тир. 
Питам изплашения шофьор:

– За къде бързате, сър?
– За Пловдив!
Викам: – Ще стигнете по-бързо през 

кухнята...

� � ☺
Младеж спира една жена да я пита: 
- Лельо, как да стигна до „Пирогов”? 
- Наречи ме още веднъж лельо и си 

там!

Виц в снимка

XXI век: Принцът 

целува спящата 

принцеса и тя му за-

веде дело за сексуа-

лен тормоз!



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , Зипкод 60090, Hairstylist 
Wanted! Busy hair salon in Palatine looking 
for a hairstylist. Part time 847-221-2212 
,312-479-4125 Lena №16113

DRIVER 0.60/M, 
Цена US$ , Зипкод 60004, 

Цена US$ 0.60 . Търся шофьор class A с 2 
години опит, за рифер! Трипове от East-
West или Midwest. Може и на процент. 
2245221710 №16114

ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА, 
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся шо-
фьор на лимузина. Добра компания за 
full or part-time. Повече информация 
на тел.773-453-5759. Марк. 7734535759 
№16117

ТЪРСИ CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60089, Търси CDL 
driver - заплащане $0.60/mile. Вие изби-
рате кога и къде да карате. 7733448553 
№16118

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХА-
НИК НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/
СЕДМИЦА! Транспортна компания нами-
раща се в Wood Dale, IL търси да назна-
чи МЕХАНИК на пълен работен ден. За 
повече информация моля обадете се на 
630.948.4547 х.601 6309484547 №16119

TRUCK DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания 
търси да назначи шофьор на камион. За-
плащане 55c/m. За повече инфо 815-307-
3438. №16121

! 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! 
-Tel. (847) 483-8787 8476659273 №16122

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 или 847- 483-8787! 8476659273 
№16123

ДИСПЕЧ, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? *********Тел. 847-
665-9273 ; тел. (847) 483-8787 ************ 
24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – до 70 цента на га-
лон - Или тел. (847) 483-8787 8476659273 
№16124

CDL ШОФИОРИ В НУЖДА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагаме по-
зиции за шофиор с опит и клас CDL . 
Добро заплащане + избор на ремарке. 
5632135690 №16126

ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР 
Цена US$ 0.65, Зипкод 60102, Търся шо-
фьор CDL с хазмат за камион 2014г авто-
матик с APU. 6304400902 №16104

ТЪРСИМ ТЕХНИК
Цена US$ , Зипкод 60656, Търсим техник 
за направата на карго кутии и сглобяване 
и разглобяване на различни трудно пре-
носими детаили.За повече информация 
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 заплащане. 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 уик-
енд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! За по-
вече 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 * Регио-
нална 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-$20 на час. 
Фирмата осигурява камион, гориво и уни-
формa. За контакти: 702-215-9196 №16084
CDL-A LOKALNA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60108, Почасова локална 
работа от понеделник до петък. Смените 
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 центъра на Чи-
каго. 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

\

OFFICE ASSISTANT
Цена US$, Зипкод 60527, Roofi ng 
company is looking to hire Full Time 
Offi  ce Assistant - Excellent English 
required - Benefi ts include Paid 
vacation, Health Insurance and 401K 
- Early Morning start – 8:00 a.m. The 
offi  ce 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 offi  ce 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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

DISPATCHER FOR REEFER 
Цена US$, Зипкод 60018, VV 
Logistics Solutions is looking for an 
over the road dispatcher. You must 
have recent dispatch experience for 
reefer. Emphasis on communication, 
negotiation skills, driver motivation/
retention. Please call 708-223-0552 for 
more information, or for immediate 
consideration send resume & salary 
requirements to roxanne@vvlsinc.
com ID 16107
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$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 изва-
дите нужният клас, съм готов да помогна. 
№16033
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам стро-
ителни 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 транспорт-
на 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

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$ 0.00, Зипкод 60706, B-L Group 
Inc. Limousine Service 20 years experience 
in business Looking for LIMO DRIVERS: 
-Chauff eur’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, fl at 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 
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Обаде-
те се на Вера 708 953 9035 №16031
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим Сер-
витьорки за събота и неделя. Може и без 
опит-Тел.773-470-5589 №16008

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 шо-
фьорска книжка и желание за работа. За-
плащането започва от $16 на час. За пове-
че информация (312)375-3770 Стефан, или 
(773) 988-6905 №15925

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.Минимум 
3 работни дни за part time шофьорите.
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. Работата е 
в радиус 50 мили от Франклин парк. $1000/
седмица. Изисквания: Class C DL,1г опит, 
зелена карта или американски паспорт. 
Работа от понеделник до петък, събота и 
неделя-почивка. 6093568261 №15989

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз 
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 ком-
пания 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 препоръчителен. За 
повече информация моля обадете се на 
630-948-4547 х.601 №15958

LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна ком-
пания намираща се в Wood Dale, IL пред-
лага нова LEASE TO PURCHASE програма 
за шофьори. NO MONEY DOWN. NO CREDIT 
CHECK. Ако желаете да имате собствен 
бизнес, да притежавате собствен камион, 
моля свържете се с нас на 630-948-4547 
х.601.№15959

CDL DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся шо-
фьор с Хазмат за Freightliner 2019,заплащат 
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 ком-
пания 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 препоръчителен. За 
повече информация моля обадете се на 
630-948-4547 х.601 №15958

LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time шо-
фьор за local, за клиенти с disabilities.Рабо-
тата е по appointments в Чикаго и предгра-
дията. Изискват се легални документи и 
собствен автомобил или миниван. Обаде-
те се на 630-442-4997. Започване веднага 
№15929

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

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

ТЪРСЯ CDL
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор 
CDL за стеди до Канзас или pick up - delivery 
all over the road. Добро заплащане. Тел. 847 
224 5462 №15939

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 БОЯДЖИЙ 
ТЕЛ. 773-865-0406 №15844

ДИСПЕЧЪР
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна пози-
ция за диспечър. За контакт 312-789-4605  
№15851

DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим 
шофьор-доставчик за FedEx с любителска 
книжка. Заплащане: $17-$20 на час. Фир-
мата осигурява камион, гориво и унифор-
мa. За контакти: 702-215-9196  №1588

  

COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 
housekeepers , painters and movers for 
Harrisburg and Hershey, Pennsylvania . 
The job is only for 2 months. Pay every 
week depend on experience and job 
performance 3039748716 №16116

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

ШОФЬОР СЪС CDL A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 11235, шофьорс 
с над 4г,опит със CDL A ,ендорзменти 
HAZMAT,TANKER,търси работа hook and 
drop,от терминал до терминал в Чикаго.
тел.3479093392 №16120

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 външния из-
глед 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

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под 
наем в Des Plaines. Помещението е за 
жена, непушач. $600 на месец, с всичко 
включено + бонус интернет. Комплексът 
има басеин. Любо Lubo-773 677 9484 или 
Кремена 773 366 4225. №16110

FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, FOR 
RENT 1 BEDROOM SCHILLER PARK. HEAT, 
COOKING GAS, WATER INCLUDED. TENANT 
PAYS ONLY ELECTRICITY. 2ND FLOOR 
SOUTH EXPOSURE ASSIGNED PARKING. 
AVAILABLE MAY 1ST 2019 3124511561 
№16115

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/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 Hoff man 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 fl oors,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



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

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-
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 : ото-
пление, вода топла и студена, газ, паркинг. 
ел. и интернет се плащат отделно. Стаята 
е свободна от 01Юни2019 7737042622 
№15978

СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191, Търсим съ-
квартирант за ново обзаведена и след ре-
монт 3br къща в Wood Dale. Голям двор и 
гараж за 3 коли. Тел. 5097012627  №15876

2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апар-
тамент под наем в Arlington Heights, 2 
bedroom, 2 bathroom, нови бани и килим, 
всичко е включено в наема с изключение 
на електричестовот. За контакти Христо 
847-644-8952. №15880

FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Completely 
remodeled 2 bdr 1.1 bth in downtown 
Elk Grove Village. Brand new kitchen with 
stainless steel appliances and white 42’ 
shaker cabinets, remodeled bathrooms, 
new fl ooring, paint etc. Rent includes heat, 
cooking gas, water, garbade.
 For more info call 773 996 8900 Sylvia 
№15881

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

СПАЛНЯ С МАТРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Продавам спал-
ня с матрак Queen size и стъклена кухнен-
ска маса. Кремена 7733664225 №16111

PRODAVA
Цена US$ , Зипкод 60074, Продава се апар-
тамент с две спални, две бани в Palatine . В 
комплекса има басеин, тенис корт и е бли-
зо 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, 
fl ooring, paint etc. For more information call 
773 996 8900 Sylvia.
 №15882

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME 
детски партита - Face & Body painting, 
glitter tattoos, забавни игри, песни и тан-
ци, любими Дисни герои (Елза и Анна, 

Пепеляшка, Ариел, Рапунцел, Мини Маус 
и др). Намерете ни на www.ARTsplashME.
com, FB@artsplashme, IG#artsplashme, 
(224)408-0045 №16125

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, инсталация 
и ремонт на стъклени душ кабини. Ние 
гарантираме за качество на нашите услу-
ги. 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, монтаж 
на перални и миялни машини, ремонт на 
мивки, душ или вана, монтаж и ремонт на 
тоалетна чиния и казанче, ремонт на вся-
какъв 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 прекра-
сен 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. Целодневно 
или почасово. Имам опит. Тел.за връзка 
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 ра-
йоните 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

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

COAST TO COAST

СПЕЧЕЛИ ПЪТУВАНЕ!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Включи се в 
играта на българското приложение 
15toGO и спечели безплатно пътува-
не из Коста Рика, Тайланд или Малди-
вите! Просто свали приложението на 
своя телефон: https://15togo.page.link/
FvQgxcvahomEq68t6 Колкото повече 
приятели поканиш да се включат, тол-
кова по-вероятно е да спечелиш! Успех! 
+359899915589 №16112

SOMEWHERE ELSE

КОНТЕЙНЕР ДО Б-Я
Цена US$ 1000, Зипкод 95134, Предла-
гам 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 на-
стъпващата Пролет, салон за красота Pretty 
Lab https://prettylab.bg ще зарадва 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 случаен принцип на 1.04.19 
+359885108502 №16043

ДЕТСКА ГРАДИНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089-2806, Детска 
градина в Buff alo Grove, домашен уют, балкан-
ска 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

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 дигитални 
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. Обо-
рище №86 до МОЛ СЕРДИКА) и https://
prettylab.bg/fotoepilacia . Промоцията е 
валидна до 31.03.2019 г. с предварително 
записване 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 подновено 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 ка-
миона 2013 Freightliner Cascadia DD15 и 10 
speed with Delete- NO DEF на 747 000 miles 
и 790 000 miles APU and inverter Камионите 
са в много добро състояние и готови за ра-
бота. За повече информация 773-580-4032 
№16039

2014 FREIGHTLINER
Цена US$ 41,000.00, Зипкод 60008, 2014 
Freightliner Cascadia DD15 * 10 скорости * 
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 но-
мер ( Authority ) / тръкинг компания на 8 
години , чист перфектен рейтинг на рабо-
теща компания !!!! Възможност да влезете 
в тръкинг бизнеса и буквате товари с най-
добрите брокери в бранша моментално ! 
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 из-
плащане 2243882400 №15942   

DRY VAN UTILITY,
Цена US$ 26000, Зипкод 60007, 2018 Utility 
2243882400 №15950
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Каравана. Абонати. Рибар. Сплит. Коз. Ма-
сур. Пасат. Зола. Тон. Не- мец . Хаван. Лав. Билет. Регент. Ше-
фове. Акула. До. Руина. Опера. Шибои. Авенир. Рао. Лайно. 
Афти. Ринг. Пинд. Талер. Поети. Моника. Опция. Жетвари. Тан-
го. Ате- не. Торти. Хисаря. Торти. Маане. Тим. Мила. Паяк. Бра-
ма. Низ. Крайник. Акел. Нар. Орли. Лимани. Палатаки. Нрави. 
Ат. Мрежи. Арана. Молиер. Терен. Дял. Ресници. Аналози. 

ОТВЕСНО: Бараташвили. Елиминатор. Рисове. Банат. Си-
зал. Ле. Табун. Фройд. Ваал. Рамис. Вар. Боуин. Матрак. Трен. 
Дар. Ниви. Оторея. Рокери. Пелена. Анин. Париж. На саме. 
Авали. Емайл. Ити. Псета. Ефект. Аянин. Галац. Контра ата-
ки. Рара. Бит. Рупии. Нон. Кларен. Гот. Хелер. Погреб. Ивана. 
Загар. Ропот. Рамин. Са- кове. Ариец. Итака. Толанд. Антим. 
Имена. Яз. Византология. Умалители. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

СУФЛЕ    
от спанак

ЗЕЛЕНИ 
кюфтета

Спанакът или копривата се по-
парват за няколко минути във 
вряла вода. Изцеждат се и се 

нарязват на ситно. Към тях се добавя 
ситно нарязан зелен лук и зелени под-
правки на вкус (аз слагам джоджен, 
може и магданоз), 1 яйце, натрошено 
сирене, малко настърган кашкавал, 
1-2 супени лъжици кисело мляко, чер 
пипер. Сгъстява се с няколко лъжици 
брашно или галета. Обърква се добре 
и с ръце се оформят кюфтета, които се 
пържат. По тази рецепта стават кюфте-
та от всякакви зелении.

Продукти
» 500 г спанак (коприва, тиквички);
» 1 вр. зелен лук;
» 1 яйце;
» 200 г натрошено сирене;
» 100 г настърган кашкавал;
» 1-2 с.л. кисело мляко;
» 1 вр. магданоз;
» черен пипер, сол и джоджен на 
вкус;
» 5-6 с.л. брашно или галета за 
овалване.

Измийте и подсушете спанака, 
след което го бланширайте за 
2-3 минути във вряща и подсо-

лена вода. Отцедете го и го пасирайте.
Отделно пригответе гъст бешаме-

лов сос. Загрейте маслото, запържете 
в него брашното и долейте при непре-
къснато бъркане млякото.

Подправете на вкус с подправките. 
Започнете да добавяте един по един 
жълтъците отново при непрекъснато 
бъркане.

Прибавете настърганото сирене и 
пасирания спанак. Белтъците разбий-
те отделно на сняг и внимателно ги 
объркайте към останалата смес.

Намазнете форми за печене и ги по-
ръсете с малко галета. Сипете сместа в 
тях до 2/3 от височината им.

Сложете да се пекат в загряна на 
200 градуса фурна, докато хванат 
приятна коричка отгоре. Да ви е сладко!  Цвети

Продукти
» 500 г спанак;
» 50 г масло;
» 50 г брашно;
» 300 мл прясномляко;
» 100 г настъргано сирене;
» 6 яйца;
» индийско орехче, черен пипер, 
сол на вкус;
» галета за формите.
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С
рещу 4000 долара и само 
за 24 часа скоро може 
да имате къща до 74 
квадрата, изпринтирана 
за нанасяне.

Дoĸaтo пpoтoтипът нa 
нoвaтa тexнoлoгия вce oщe ce ycъ-
въpшeнcтвa, пpинтepът нa Ісоn – Vul-
саn, paбoти caмo c 25% oт cĸopocттa, 
ĸoятo e cпocoбeн дa paзвиe. Toвa дaвa 
yвepeнocт нa ĸoмпaниятa, чe мoжe 
дa изгpaди ĸъщa c плoщ oт 56-74 
ĸвaдpaтни мeтpa в paмĸитe нa 24 чaca 
зa пo-мaлĸo oт $4000.

Зa нaпpaвaтa нa пo-гoляма cгpaдa 
oбaчe c плoщ oĸoлo 610 ĸвaдpaтни 
мeтpa бъдещето все още не изглеж-
да така безпроблемно. Гoдинa cлeд 
пycĸaнeтo нa пpoтoтипa нa цeнa oт $10 
000 в Ocтин, Teĸcac, oт Ісоn зaявявaт, 
чe oтпeчaтвaнeтo нa дoм c плoщ 186 
ĸвaдpaтни мeтpa щe cтpyвa oĸoлo $20 
000.

Πpинтepът Vulсаn ІІ e дocтъпeн 
нa пaзapa и мoжe дa ce изпoлзвa зa 
пpoизвoдcтвo нa ĸoмпaĸтни дoмoвe нa 
мecтa ĸaтo Ocтин и Лaтинcĸa Aмepиĸa.

Vulсаn ІІ мoжe дa пpoизвeдe цял дoм 
нa мяcтo

бeз дa ce нaлaгa 
дa сглобявате 

oтдeлни eдиници. Πpинтepът пъpвo 
изxвъpля cлoeвe цимeнт, зa дa 
ce oбpaзyвaт ocнoвитe и cтeнитe 
нa ĸъщaтa. A нa пo-ĸъceн eтaп ce 
инcтaлиpaт нeпoдлeжaщитe нa пeчaт 
тeлa ĸaтo вpaти и пpoзopци.

Vulkаn ІІ е cпocoбeн дa cъздaвa cтe-
ни, ĸoитo ca дo 2,5 мeтpa виcoĸи и дo 
8,53 мeтpa шиpoĸи.

Πpинтepът e нaпpaвeн тaĸa, чe дa 
бъдe мoбилeн, тeжи 1723 ĸилoгpaмa и 
ce yпpaвлявa oт тaблeт.

Издъpжa нa пo-cypoви ĸлимaтични 
ycлoвия, ĸoeтo oзнaчaвa, чe мoжe дa 
paбoти и пpи нeдocтиг нa eнepгия или 
дocтъп дo изтoчниĸ нa вoдa, пише 
money.bg. Cмecтa c цимeнт зa ocнoви-
тe нa дoмa cъщo мoжe дa издъpжи нa 

eĸcтpeмни ĸлимaтични ycлoвия.
Πpoтoтипът нa Nеw Ѕtоrу вĸлючвa 

вceĸиднeвнa, eдиничнa cпaлня, бaня и 
мaлĸo oфиc пpocтpaнcтвo.

Ісоn и Nеw Ѕtоrу възнaмepявaт дa 
cъздaдaт 100 тaĸивa ĸъщи в Caлвaдop, 

cтpaнa c нepaвeн тepeн и чecти нaвoд-
нeния, ĸoитo зaтpyднявaт жилищнoтo 
cтpoитeлcтвo.

Ceмeйcтвa в cтoлицaтa Eл Caлвaдop 
мoгaт дa ce пpeмecтят в тaĸивa дoмoвe c 
paзмep 32,5 ĸвaдpaтни мeтpa, cлeд ĸaтo 
cъopъжeниятa пpeминaт тecтoвeтe зa 
ceизмичнocт и бeзoпacнocт.

За 24 часа: 3D къща, 
изпринтирана за нанасяне
Тя ще струва 4000 
долара и ще е голяма 
до 74 квадрата





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

А
нтъни Иванов продължава 
с отличните си изяви 
на американска 
земя. Двукратният 

финалист на 200 метра 
бътерфлай на Световно 
първенство при мъжете по-
добри още един рекорд в 
САЩ. 19-годишният Иванов 
вече е притежател на ре-
кордите на 100 и 200 
ярда бътерфлай 
на университета 
си „Вирджиния 
тех”.

В третия 
ден на най-
силното 
състезание 
на амери-
канските 
универ-
ситети 
– NCAA, 
което се 
провежда 
в Остин, 
Тексас, 
бълга-
ринът 
финишира 

на 100 ярда бътерфлай за 46.15 сек. 
Предишният рекорд беше дело на Гре-

гъри Меън от 2013 г. – 46.22 сек.
Постижението отреди на Ива-
нов 29-о място в дисциплината. 
Победата извоюва Вини Ланца 
от университета в Индиана с 
44.37 сек. Роденият във Велико 

Търново български супер-
талант в плуването 

посегна към място 
в елита на спорта 

още през 2017-а, 
когато влезе 

във финала на 
Световното 

първенство в 
Будапеща на 

200 м бъ-
терфлай, 
подобря-
вайки 
нацио-
налния 
рекорд 

на Бълга-
рия.

От 
няколко 

години той е 
нещо като

синоним на българското 
плуване

Антъни Иванов не спира да покоря-
ва върхове, а само през 2018 г. стигна 
до финали на Европейско и Световно 
първенство на 200 метра бътерфлай. 
В коронната си дисциплина на двата 
шампионата той стана осми.

„Последните години са наистина мно-
го успешни за мен, както и за цялото 
българско плуване. 2018-а беше най-
успешната за мен, много съм доволен 
от представянето ми на Световното 
първенство. Не мисля, че имаше какво 
повече да направя, това беше макси-
мумът, който можех да дам”, сподели 
най-добрият плувец на България.

Антъни Иванов направи нещо фе-
номенално на Световното по плуване, 
подобрявайки 7 рекорда от 6 старта.

„Плуването върви много напред и 
е най-трудният за класиране напред 
спорт. В другите спортове е доста по-
лесно да си в призовата тройка. На ус-
пехите на българското плуване трябва 
да се гледа доста по-различно.”

200 метра бътерфлай е коронната 
дисциплина на Антъни Иванов, тъй като 
е израснал, гледайки и учейки се от 
легендарния Майкъл Фелпс.

„200 метра са ми най-добрата дисци-
плина, защото съм много издръжлив 
и достатъчно трениран, а още не съм 
толкова развит за 50 и за 100 метра”, 
уточни плувецът.

Служебна загуба в Коста 
Меса надвисна над Пулев

К
убрат Пулев е заплашен 
от служебна загуба, която 
може да нанесе сериозен 
удар върху кариерата му. 
Румънецът Богдан Дину 
настоява да му бъде присъ-

дена победа в двубоя, игран на 24 март 
в Коста Меса, САЩ.

Тогава Кобрата повали съперника 
си в нокаут в седмия рунд, след като 
получи тежка аркада в четвъртия. В 
началото на тази седмица щабът на 
Дину подаде жалба пред Спортната 
комисия на щата Калифорния. Мотивът 
е нанасяне на

непозволени 
удари в тила

Първоначално се смяташе, че мени-
джърът на румънеца - Грег 
Коен, настоява за преиграва-
не. Оказва се обаче, че искът 
е за служебна победа.

Интересното е, че казусът 
ще бъде разгледан на 14 май. 
За същия ден е насрочено 
заседание на комисията и по 
друг повод, засягащ пряко 
Пулев – целувката му по уст-
ните на репортерката Джени 
Суши. Заради добилия скан-
дална популярност случай 
българинът е със замразен 
лиценз за Калифорния. Ако 
решението бъде потвърде-
но, той временно ще загуби 

права да се боксира на 
територията на Съединените 
щати.

Междувременно стана 
ясно, че Кубрат Пулев и 
щабът му са внесли официа-

лен протест до Атлетическата комисия 
на щата Калифорния срещу решението 
лицензът му да бъде отнет.

Новината бе потвърдена от мени-
джъра Ивайло Гоцев, който обясни, че 
официалното писмо е факт.

Щабът на Кубрат внесе протест срещу замразяването на лиценза му

Антъни Иванов счупи нов рекорд в 
плуването в Тексас
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Д
а доставиш Rolls Royce Ghost 
за 24 часа на катарски шейх, 
за да го подари на любимата 
си жена! Това е била една от 
най-трудните задачи, които 
получава Харолд Абонитала 

като корсиерж в хотел Raffl  es в Дубай.
Правенето на дори невъзможни 

неща, за да се изпълни желанието на 
гост, е основна черта на всеки член на 
Les Clefs d’Or, международна асоциация 
на елитните консиержи.

Мрежата обхваща 80 държави и има 
около 4000 членове, които могат да се 
разпознаят един друг по символа на 
два златни ключа на ревера им. Това 
са хора, които се гордеят, че правят и 
невъзможното възможно.

Ела Ланзанас, главен консиерж на 
петзвездния хотел „Феърмонт” в Дубай 
и член на Les Clefs d’Or, също е имал 
сериозни предизвикателства. Някога 
му се е наложило да намери ливански 
фризьор, да го убеди да отмени ангажи-
ментите си,

да наеме лодка и да 
заведе фризьора

до гостенка, поела на тридневен круиз.
Жената е казала на Ланзанас, че няма 

да има време да отиде до фризьорски 
салон след круиза, а трябва да присъст-
ва на официална вечеря същата вечер. 
Искането й е реализирано благодаре-
ние на мрежата на Les Clefs d’Or.

Ланзанас споделя, че най-важното за 
него е да „изпълни искане, отправено в 
последния момент, и гостът да остане 
доволен”. Конкретната дама останала 
много доволна от новата си прическа.

В страницата на групата в LinkedIn 
пише, че „консиержът изпълнява вся-
какви искания, стига те да са възможни 
от морална, законова и човешка гледна 
точка”.

Дубай привлича 15,8 милиона посе-
тители годишно благодарение най-вече 
на хора, пътуващи по бизнес въпроси, 
и заради репутацията си като гореща 
точка за туризъм. Очакванията също са 
високи.

Както посочва Аби Сам, президент на 
Les Clefs d’Or за Обединените арабски 
емирства (ОАЕ), „луксът е в кръвта на 
Дубай”.

Гости веднъж връчват на Сам почти 
празна бутилчица от парфюм без 
етикет. Казват, че са я купили в Дубай 
преди няколко години, но не могат да 
си спомнят къде точно е 
станало това.

По думите на Сам в Ду-
бай има над 200 магазина 
за парфюмерия. Никой от 
тях не разпознава пар-
фюма. Затова той занася 
остатъка от парфюма на 
производител. Там правят 
химически анализ и пре-
създават парфюма наново.

Аби Сам разказва, че 
когато дава парфюма на 
двойката, те били пора-
зени, тъй като преди това 
били прекарали четири 
дни в търсенето на желания аромат.

„Такива са предизвикателствата, 
които идват при теб; ако си добър 
консиерж, можеш да направиш такива 
неща за тях.”

Харолд Абонитала обяснява, че „ако 
човек покаже пари, всички слушат”, 
докато размишлява как най-абсурд-
ни искания на гости се изпълняват. 
По-голямо е предизвикателството, ако 
гостите са с по-ограничен бюджет.

Това са онези гости, които използват 
Instagram и планират визитата си, пре-
ди да пристигнат. Те са проучили място-
то, знаят какво да очакват и се опитват 

да изцедят от консиержа всичките му 
контакти, така че да получат отстъпки 
за едно и друго нещо.

Развитието на технологиите е напра-
вило ролята на консиержа по-конку-
рентна. Консиержите се конкурират с 
Google и Instagram, така че трябва да са 
в час с най-новите откриващи се ресто-
ранти, изложби и най-подходящите за 
„инста-селфита” локации в града.

Аби Сам обаче вярва, че това вдига 
стандартите, защото трябва консиер-
жът трябва да бъде по-информиран 
от госта. Технологиите правят хората в 

бранша по-конкурентни,

по-енергични и по-
усърдни

за да гарантират, че знаят добре за 
какво говорят.

В хотел „Ренесанс Даунтаун” в Дубай 
консиержите са известни като „нави-
гатори”. Изтъкват ги като „локални екс-
перти”, които могат да ви кажат нещата, 
които пътеводителите не включват.

Клитъс Джордж, „главен навигатор” 
на хотела, казва, че това е в отговор на 
променящите се тенденции и търсенето 
на „скрити бисери” вместо обичайните 

туристически маршрути. Обяснява, че 
гостите все още искат мнението на кон-
сиержа и искат препоръки, но очакват 
лично обслужване и – особено когато 
виждат златните ключове – „очакват да 
получат нещо изключително”.

Едно от най-странните постижения 
на Джордж е, когато успява да осигу-
ри на гостенка рядък японски оризов 
чай, който струва 16 долара за 100 г. 
Жената остава много впечатлена, тъй 
като безуспешно е търсила същия чай в 
продължение на 4-5 месеца.

Членството в Les Clefs d’Or не е лесно 
постижимо. Нужни са години опит в 
сферата на услугите и хотелиерството. 
След това се преминава през изчерпа-
телен процес на тестове и интервюта. 
Разглеждат се познанията, уменията и 
отношението на кандидатите. Доколко 
усърдни са, доколко са търпеливи, 
доколко готови са

да се справят с 
предизвикателства

и да изпълняват исканията на гости-
те. След като веднъж човек получи 
заветното членство, наградата за това 
наистина си заслужава. Той придобива 
достъп до международната мрежа от 
консиержи – това е безкраен източник 
на контакти, които помагат да бъдат 
изпълнени исканията на гостите.

Също така като член на групата 
човек вече се радва на много голямо 
уважение. Сам си спомня как е получил 
своите „златни ключове” през 2010-а. 
По думите му първото, което хората 
поглеждат, са тези ключове – заради 
тях гостът демонстрира допълнително 
уважение.

Консиержът се превръща в „негов 
най-добър приятел, най-добър съвет-
ник, вие сте всичко за него, когато той 
отсяда в хотел”.

Безумните 
желания на топ 
богаташите

аа ддоставиш Rolls Royce Ghohostst ДуДуббай привлича 15 8 милилиононаа попосесе- да изцедят от конснсиеиержржа всичките муу ттуристически маршррутутии ООббяснява че

Сред тях са коли, прически и парфюми в невероятни срокове и варианти





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

Ресторант на луксозен хотел в Токио пред-
лага в менюто си мегабургер за 800 евро. 
Поводът е възкачването на престола на 

новия японски император през май.
Деликатесът тежи 3 килограма и е с диаметър 

25 сантиметра. В него са вложени фоа гра, трю-
фели и телешко месо, като хлебчето е поръсено 
със злато.

„Голден джайънт бургер” ще се продава за 
малко солената цена от 100 хиляди йени до юни. 
Дълго време консумацията на месо е била забра-
нена в Япония. Забраната е била вдигната едва 
през 1872 година от император Мейджи.

Правителството разкри как ще се казва епо-
хата, която ще стартира от 1 май по време на 
властването на император Нарухито, който ще 
наследи престола от баща си, Акихито. Тя ще се 
нарича „рейва”, чиито идеограми символизират 
хармонията и надеждата.

Хейли Болдуин е бременна. Това си помис-
лиха фенове на Джъстин Бийбър, виждайки 
негова публикация в Instagram. Певецът 

публикува няколко снимки от ехографски 
преглед, с които успя да излъже много хора за 1 
април.

За да бъде по-убедителен, изпълнителят е сни-
мал самата Хейли в лекарския кабинет, държейки 
се за корема. Това до някаква степен успя да 
заблуди някои негови последователи, че двамата 
наистина очакват дете.

„Много смешно“, написа съпругата на Джъстин 
под един от кадрите.

След като се позабавлява, певецът качи 
ехографска снимка, на която има малко кученце 
вместо ембрион.

Джъстин Бийбър, който страда от депресия и 
отмени голяма част от ангажиментите си, явно се 
чувства по-добре.

Ресторант в Токио пусна 
мегабургер за €800

Джъстин Бийбър на 1 април: 
Хейли е бременна

В
окалистът на Gravity Co. 
Явор Захариев е в критично 
състояние в „Пирогов”. Той 
е с множество травми и в 

тежко състояние. Една от версиите 
е, че музикантът е пребит. Той е 
открит на таванското помещение 
на дома му в кв. „Лозенец”. Целият е 
бил в кръв.

Веднага е откаран и приет в 
шокова зала в „Пирогов”. Около 
12.30 ч. Захариев е открит в безпо-
мощно състояние от близки и те са 
подали сигнал на тел. 112. За случая 
потвърдиха и от МВР, започнало е 
разследване.

Концертът на Gravity Co. за тази 
вечер в София е отменен. Преди 
време Явор Захариев призна, че 
е бил зависим и как е успял да се 
справи с наркотиците в комуна в 
чужбина.

С
луховете, че Диляна Попова 
и Асен Блатечки са заживели 
отново под един покрив, стават 
все по-упорити. През годините 

двамата се събираха на няколко пъти, 
но в крайна сметка актьорът винаги се 
връщаше при съпругата си.

Моделът пък за първи път коментира 
дали се е събрала с Блатечки. „Няма да 
отрека, но и няма да изпадам в подроб-
ности, защото не смятам, че е нещо, кое-
то интересува хората“, сподели Диляна. 
Според техни близки двамата с Асен се 
събрали още преди половин година, 
но държат отношенията им да останат 
далеч от медиите.

Блатечки вече запозна сина си Борил 
(от Диляна) с голямата си дъщеря 
Катерина. Той се е разделил с първата 
си жена и двамата се разбрали всеки да 
поеме по собствен път, а той да се върне 
при голямата си любов.

Откриха пребит вокалиста на 
Gravity Co, в тежко състояние е

Диляна Попова и Асен 
Блатечки пак под един покрив?

Б
ританският певец Елтън 
Джон подкрепи призива 
на американския актьор 
Джордж Клуни да бъдат 

бойкотирани хотелите, свързани с 
брунейския султан, който се кани 
да наказва със смърт хомосексуа-
листите.

Сър Елтън, който през 2014 
година сключи брак с приятеля си 
Дейвид Фърниш, похвали инициати-
вата на Клуни. „Нужно е да изпратим 
ясно послание. Ние със съпруга ми 
Фърниш отдавна бойкотираме хо-
телите на султана и ще продължим 
да го правим”, каза певецът и дори 
уточни кой хотел трябва да бъде 
бойкотиран - хотел „Дорчестър” в 
Лондон на улица „Парк лейн”.

По-рано Джордж Клуни излезе с 
призив да бъдат бойкотирани девет 
луксозни хотела, свързани със сул-

тана на Бруней. Сред тях са „Бевър-
ли хилс” и „Бел еър” в САЩ, „Мьорис” 
и хотел „Плаза Атене” в Париж.

Елтън Джон и Джордж Клуни 
на бунт срещу Бруней
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„Прекалено много съм суеверна.“ Така 

Светлана Гущерова обясни защо все 

още не иска да показва първородната 

си дъщеричка. Тя отговаря на въпроси на свои 

фенове в Instagram и разкри малко подробности 

около раждането.

Младата майка, която даде живот на своето 

момиченце в 8-ия месец, обясни, че обстоятел-

ствата наложили да роди секцио.

На въпрос на нейна последователка дали кър-

ми, Гущерова отговори с „да, защото майчиното 

мляко е най-полезната храна за едно бебе”.

Светлана все още не е оповестила как е кръс-

тила бебето си. Тя разкри, че се възстановява 

нормално и се радва на детето, което като всеки 

представител на зодия Риби има изключителен 

чар.

„Чудесата се случват мигновено... Бъди готов 

и ги очаквай“, написа плеймейтката в Instagram 

и качи няколко снимки от най-новата си фотосе-

сия. Тя не скри, че би желала да има още деца.

Светлана Гущерова крие 
бебето си от суеверие

Ш
ведската уелнес фирма 

„Форео” изготви кла-

сация на най-красиво 

остаряващите знаме-

нитости, като на първо място при 

дамите застана британската актриса 

Хелън Мирън.

Седемдесет и три годишната но-

сителка на „Оскар” зае първата по-

зиция в подреждането след онлайн 

допитване. На второ място се оказа 

92-годишната британска кралица 

Елизабет Втора, а на трето – Крали-

цата на попмузиката, 60-годишната 

Мадона.

В десетката попаднаха също Доли 

Партън (73), Шер (72), Джуди Денч 

(84), Тина Търнър (79), Ким Бей-

синджър (65), Шарън Стоун (61) и 

Сюзън Сарандън (72).

Според анкетата за най-красиво 

остаряващите мъже в първата пе-

тица са включени Ричард Гиър (69), 

Лиъм Нийсън (66), Пиърс Броснан 

(65), Арнолд Шварценегер (71) и 

Харисън Форд (76).

Хелън Мирън – най-красиво 
остаряващата звезда

осостатаряряваващищитете ммъжъжее вв пъпърврватата пе- Лиъм Нийсън (66), Пиърс Броснан Харисън Форд (76).

Мик Джагър ще претърпи 
сърдечна операция

В
секи четвърти мъж иска 

сватбата му да е на стадион. 

Това показва допитване до 

хиляди британци, които все 

още не са омъжени, но са в дъл-

гограйна връзка.

Резултатите сочат, че ако бъдат 

оставени да избират, близо една 

четвърт от мъжете (23 процента) ще 

предпочетат за място на сватбата 

спортен стадион. Те обаче няма 

да срещнат взаимност – едва три 

процента от анкетираните жени 

споделят подобно желание.

Запитани как биха се облекли за 

сватбения си ден, 57 процента от 

представителите на силния пол от-

говарят, че ще се „изтупат” от глава 

до пети.

Тридесет и два процента от 

участниците обаче изразяват пред-

почитанието си към по-свободно 

облекло.

Близо две трети от жените (62 

процента) са готови да се издокарат 

изцяло в бяло за големия ден. Ос-

таналите споделят, че предпочитат 

различен цвят.

Мъжете мечтаят за 
сватба на стадион

Човек не може да се скрие от дългата ръка 

на закона в Швеция. Дори и да седи гол в 

сауна.

Полицейската говорителка Карина Скагерлинд 

съобщи, че служител на реда, който не бил на 

работа, се озовал в същата сауна в предградие 

на Стокхолм, в която се намирал и извършител 

на редица престъпления, измъкнал се от право-

съдието.

След като двамата мъже се разпознали един 

друг, полицаят спокойно съобщил на беглеца 

„да се чувства арестуван”. Служителят на реда 

повикал свои колеги да приберат издирвания 

престъпник. Арестът е протекъл без драми и 

мъжът не е направил опит да избяга.

Неназованият полицай, изпълнил дълга си 

извън работно време, е получил похвала, а от 

полицията са отправили послание във Facebook 

към бегълците, което гласи: „Ние сме навсякъде. 

Дори и да не ни виждате, ние сме някъде там.”

Гол полицай арестува 
беглец в сауна

Ф
ронтменът на „Ролинг 

стоунс” Миг Джагър ще се 

подложи на операция за 

подмяна на сърдечната 

клапа. Очаква се след това той да се 

възстанови напълно.

Преди дни беше съобщено, че 

легендарните британски рокаджии 

отлагат турнето си в САЩ и Канада, 

за да може Мик Джагър да се подло-

жи на лечение.

Според сайта Drudge Report се 

очаква 75-годишният фронтмен на 

„Ролинг стоунс” да се възстанови 

напълно и да се завърне на сцената 

през лятото.

„Разочараван съм, че отлагаме 

турнето, но ще направя всичко, 

което е по силите ми, за да се върна 

възможно най-бързо на сцената, 

заяви по-рано Джагър в Twitter. – 

Съжалявам за феновете в Америка и 

Канада, които са си купили билети.”

Северноамериканското турне на 

„Ролинг стоунс” бе планирано да 

продължи от 20 април до 29 юни.
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Д
жуди Денч смята, че Идрис 
Елба ще е „блестящ” в образа 
на Джеймс Бонд, ако му се 
повери тази роля.

Осемдесет и четири годишната 
актриса изпълнява ролята на шеф 
на МИ-6 в седем филма за Бонд, 
последният от които е „007 коор-
динати: Скайфол”. Тя е уверена, че 
46-годишният Елба е перфектният 
кандидат да поеме щафетата от 
Даниъл Крейг като шпионина на 
Нейно Величество след последната 
му поява в образа на Агент 007 в 25-
ия филм за Бонд.

Джуди и Идрис работиха заедно 
над предстоящата да се появи по 
екраните филмова адаптация по 
мюзикъла „Котките” на Андрю Лойд 
Уебър. На екрана те ще са в ролите 
съответно на Стария Деутерономи и 
Макавити.

Друг сериозен кандидат за ролята 
на Бонд е Ричард Мадън, но той не 
се ползва с подкрепата на Денч.

Джуди Денч иска Идрис Елба 
да е новият 007

В
ладо Карамазов призна, че 
е огромен фен на кафето и 
пие тази напитка по някол-
ко пъти на ден.

Актьорът написа в Instagram: 
„Пия кафе като разпран. Може би 
по шест на ден. 

Когато започна след няколко 

години да събирам границите, 
нещата около кафеджийството 
ще приключaт. За това сега ще се 
наливам.”

Скоро звездата стартира нов 
проект в блога си. Проектът е наре-
чен „Храните, които обичам от дете 
до 40-те” и от публикациите става 
ясно, че Владо е фен на пълнените 
чушки с ориз.

Ето какво обяви той в социалната 
мрежа: „В блога стартирах проект 
„Храните, които обичам от дете до 
40-те“. Там има интересни истории 
от детството ми и за любимите ми 
храни. Започвам отзад напред, 
както си му е редът. И на 5-о място 
са пълнени чушки с ориз. Включете 
се и вие. Кое е вашето ястие, което 
класирате на 5-о място?”

Владо Карамазов пие 
по шест кафета на ден

Католически свещеници в северния полски 
град Кошалин изгориха книги, които считат 
за кощунствени. На „огнена цензура“ били 

подложени и произведенията на Дж. К. Роулинг 
за Хари Потър.

„Ние се подчиняваме на Словото”, гласи пост 
във Facebook, в който са показани снимки на 
изгарянето на книгите. Вижда се как трима мъже 
в расо изнасят от църквата кошница с книги и 
други предмети, включително африканска маска 
за лице. После казват молитви над огнището. Там 
са разположение и други предмети, включител-
но чадър с образ на детски анимационен герой и 
индуски религиозни фигурки, също са подложе-
ни на „огненото пречистване“.

Страницата във Facebook е на католическата 
евангелска фондация „SMS от Рая”, създадена 
да разпространява християнски послания чрез 
текстови съобщения.

Русата Златка разпуска в Дубай. Това се виж-
да от нейния профил във Facebook.

Плеймейтката публикува няколко снимки 
от екзотичната си екскурзия. По всичко личи, че 
те са направени от приятеля й Благой Георгиев.

„Имаме ли височина?“, написа тя под един от 
кадрите.

Откакто излизат заедно, Русата Златка и футбо-
листът пътуват няколко пъти до Дубай.

В началото на януари изкусителката отпраз-
нува рождения си ден в Обединените арабски 
емирства. Пътешествието й бе и като подарък за 
годежа с Георгиев.

„Хора, които не са щастливи в живота, се об-
ръщат срещу нас. Те се дразнят, че сме щастливи 
и биха се зарадвали на нашата любов“, написа 
тогава в социалните мрежи красавицата.

Свещеници гориха 
книги за Хари Потър

Русата Златка и Благой 
разпускат в Дубай

У
чени откриха нови 5 вида 
жаби в Мадагаскар и им 
дадоха имена. Най-едрите 
са големи колкото нокът 

на палец, а най-малките – колкото 
оризово зърно.

На остров Мадагаскар, който е 
малко по-голям от Франция без 
отвъдморските й територии, се 
срещат над 350 вида жаби. Броят 
на идентифицираните видове жаби 
непрестанно нараства, а много 
от новооткритите видове са със съв-
сем малки размери.

Петте новооткрити вида принад-
лежат към семейство тесноусти 
жаби, които се срещат на всички 
континенти с изключение на Ан-
тарктида и Европа. Макар повечето 
тесноусти жаби да са с малки до 

средни размери, някои са миниа-
тюрни. Всъщност групата включва 
най-малките жаби в света – зрелите 

екземпляри от вида Paedophryne 
amauensis от Папуа-Нова Гвинея са 
дълги едва 7,7 милиметра.

Пет нови вида 
жаби откриха в Мадагаскар
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П
ринц Чарлз забранил на 
Меган Маркъл да присъст-
ва на първата си държавна 
вечеря с тиара.

Това споделил пред медии на 
Острова източник, близък до крал-
ското семейство. По думите му по 
време на пътуване до Фиджи през 
октомври миналата година Меган 
Маркъл искала да носи тиара със 
скъпоценни камъни от колекцията 
на кралското семейство.

Свекърът й я накарал да се отка-
же от своя избор. Мотивите били, че 

не е обичайно да се носи тиара в ня-
кои страни на Британската общност, 
тъй като тя е твърде „екстравагант-
на“ и „напомня за миналото“.

„Меган не бе наясно с това, защо-
то ролята й в кралското семейство 
бе нова за нея. Затова и принц 
Чарлз й обясни, че изборът й не е 
подходящ в този случай и това беше 
много мило“, обяснил източникът.

Затова пък Меган носи диаманте-
ни обеци, за които се предполага, 
че са взети вероятно от кралската 
колекция.

Принц Чарлз със забележки 
към облеклото на Меган

Н
еизвестен етюд на 
фламандския художник 
Петер Паул Рубенс, който 
се считаше за изчезнал 

от векове, беше продаден за 1,3 
милион евро на белгийски колек-
ционер.

На творбата е изобразена света 
Маргарита в червено-бяла рокля, 
която държи в ръка кръст, поразя-
ващ дракон. Скицата е с размери 
33 на 45,7 сантиметра и е била 
сътворена през 1620 година.

Етюдът е послужил за модел на 
едно от монументалните платна на 
Рубенс, предназначено за тавана 
на църквата на йезуитите в Ант-
верпен.

През 1620 година 39 монумен-
тални платна с размери 4 на 3 
метра са поръчани на Рубенс за 
споменатата църква. Творбите 
били реализирани с помощта на 
учениците на Рубенс в неговото 
ателие, но всички етюди били 
изготвени собственоръчно от вели-
кия фламандски художник.

Етюд на Рубенс беше 
продаден за €1,3 млн.

Н
икол Шерцингер не 
спира да спортува. 
Певицата разго-
рещи феновете 

си, като публикува няколко 
секси кадъра от залата, в коя-
то тренира.

През последните дни 
изпълнителката е доста 
активна в социалните мрежи. 
Тя публикува различни 
свои снимки с мотивиращи 
цитати.

Наскоро Никол се завърна 
от Обединените арабски 
емирства, където бе специа-
лен гост на заключителната 
церемония на спортната ор-
ганизация Special Olympics.

Преди броени дни Шер-
цингер пусна видео в соци-
алните мрежи, за да съобщи 
на последователите си, че 
пуска два нови аромата от 
колекцията си с парфюми, 
носещи нейното име.

Никол Шерцингер 
показа секси тяло

Специалисти от световноизвестната марка 
Levis посочиха оптималния срок за пране-
то на дънките – веднъж месечно.

Експертите припомниха, че когато били 
изобретени тези панталони през 1873 г., те били 
носени от работници и миньори в американския 
запад. Денимът е здрав и траен и не е необходи-
мо да се пере толкова често, колкото си мислят 
мнозина. Месечното пране ще ни спести вода и 
електроенергия.

Специалистите на Levis препоръчаха как да се 
перат дънките. Те трябва да се обърнат наопаки, 
да се сложат в пералнята с други тъмни дрехи и 
да се пуснат на програма с хладна температура. 
Може да се използва течен перилен препарат, но 
без избелител.

Официално: Дънките се 
перат на един месец

Наличието на метан в атмосферата на Марс 
беше потвърдено от нов анализ на данни-
те от сондата „Марс Експрес“. Това обявиха 

учени, които твърдят, че този газ би могъл да 
бъде индикатор за микроорганичен живот или 
пък че произтича от геологични процеси.

Европейската сонда „Марс Експрес“, в орби-
та около Червената планета от края на 2003 г., 
вече установи следи от метан в марсианската 
атмосфера през 2004 г. благодарение на инфра-
червения си спектрометър. Но тези резултати 
тогава не убедиха напълно експертите поради 
технически причини.

През юни 2018 г. НАСА на свой ред обяви, че 
мобилният робот „Кюриосити“ е установил метан 
в марсианската атмосфера на 15 юни 2013 г. 
близо до кратера Гейл. Но тези резултати също 
породиха въпроси и някои учени се запитаха 
дали метанът не идва от самия роувър.

Ново проучване: На Марс 
може би има метан
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МАГДАЛЕНА ГИГОВА

М
оже да не сте чували 
за виетнамския град 
Дананг, но със сигур-
ност в социалните 
мрежи сте ахкали пред 
две от забележително-

стите му. Единият мост – Драгон бридж 
– е най-сниманият и показван обект 
в Instagram за 2018 година, а другият 
– Голдън бридж – поразява въображе-
нието с архитектурната хрумка да бъде 
държан от гигантски човешки ръце. 
Видео с него от месеци събира лайкове 
във Facebook.

Извън „мостовите“ места за туристи-
ческо поклонение Дананг може да се 
похвали с 32 километра плажна ивица, 
поръбила крайбрежието на Южноки-
тайско море като азиатска шевица.

Тук планината слиза до брега и нежно 
целува водата, без да бъде спирана от 
бетонни препятствия. Пясъкът е ситен, 
бял и само пред големите хотели „наша-
рен“ с чадъри и шезлонги, спасителни 
постове и шатри за водни спортове. 
Заведенията се гушат под палмите 
извън широкия поне 20 метра плаж, а в 
хотелите „на първа линия“ не могат от 
балкона да си топят краката в морето, 
местата за отсядане са чак оттатък 
шосето. Нищо че са представители на 
най-големите вериги в света.

Най-големият басейн
във Виетнам – дълъг 250 метра, се на-
мира в курорта, където е била срещата 
на високо ниво между Тръмп, Путин и 
Си Дзинпин.

Един от тях, разположен извън града, 
е открит през 2017 г. специално за сре-
щата на Тръмп, Путин и Си Дзинпин и в 
него на видно място се пазят столовете 
им под тежък 2,5 тона кристален поли-
лей. Курортът се гордее с най-дългия 
басейн във Виетнам – цели 250 метра, 
които спират при първите песъчинки 

на крайбрежието.
Списание Forbes класира плажове-

те на Дананг сред най-красивите на 
планетата.

Всички те, макар да имат различни 
имена, сякаш преливат един в друг – My 
Khe, Bac My An и Non Nuoc. Особено в 
работни дни човек може да се почув-
ства там като Робинзон на пустинен 
остров. Местните смятат бялата кожа 
за изключително достойнство и затова 
предпочитат да тичат сутринта преди 
изгрев по пясъка или да поседнат на 
крайбрежната алея с приятели след за-
лез-слънце. Това важи и за многоброй-
ните корейски и японски туристи.

Bac My An е централният плаж на 
Дананг и често го наричат Китайския, 
защото е предпочитан от поданиците 
на Поднебесната империя. Това е люби-
мото сборно място на сърфистите – тук 
всяка година се провеждат състезания 
и поклонниците на този спорт го окупи-
рат главно от септември до декември, 
когато вълните са подобаващи. През 

май в Дананг се провежда прочутият

фестивал на 
фойерверките

с пироучастници от цял свят, включи-
телно и „Огнена хризантема“ от Бълга-

рия. В момента там тече най-големият 
във Виетнам Фестивал на цветята.

Ако имате проблем с вестибулар-
ния апарат, не рискувайте с лодките 

кошове, които рибарите въртят като 
полудели.

Ако вече се чудите къде, по дяволите, 
е този Дананг – намира се на брега на 
Южнокитайско море в северната част 
на Виетнам, на 759 км от столицата Ха-
ной и на 960 км от Хошимин, популярен 
повече като Сайгон. Населението му е 
около милион, а общата площ – 1283 кв. 
км. Но тези факти в съчетание с инфор-
мацията, че градът е традиционно голя-
мо пристанище, не бива да ви отказват 
от идеята да го посетите. Практически 
селищата са две. Курортната част е 
отделена от типично градската от река 
Хан, която е широка неколкостотин 
метра. На Запад са кадаифът от улици с 
рева на мотопедите, магазините и мест-
ното население. На изток от реката е 
кротката туристическа зона със зелени 
оазиси, луксозни хотели, не особено ин-
тензивно движение и някой и друг мол.

И понеже още от времето, когато 
в Дананг са изпращали на почивка 
американските войници от близката 
военна база, са осъзнали, че природни-
те дадености не са достатъчни, за да се 
привлече един гост, местните непре-
къснато обогатяват атракциите. А това 
не е много трудно дори само с мостове-

те и близкото градче 
Хой Ан, вписано в 
съкровищницата на 
ЮНЕСКО. За киберма-
ниаците на главната 
улица има нелош 
безжичен интернет, 
а и в най-презряното 
капанче заедно с 
менюто ви поднасят 
паролата за Wi-Fi.

Едно от приключе-
нията е да се превър-
нете, макар и за ден, 
във

виетнамски 
рибар

Голяма дървена лодка откарва 
авантюристите насред солено-сладък 
лиман, където осъзнават, че кръглите 
кошове, завързани за корабчето, не са 
за прибиране на рибата, а своеобраз-
ни превозни средства. Необичайната 
форма идва от стремежа на рибарите 
да заобиколят старинното правило 
данъкът за лодката да се плаща според 
дължината на кила й.

Подсигурени със спасителни жилетки 
и островърхи бамбукови шапки, люби-
телите на екстремни усещания още не 
подозират какво ги очаква. Рибарите 
подхващат с греблата си вълните и за-
почват така да въртят кошовете лодки, 
че те лудо подскачат като умело хвър-
лени по повърхността камъчета. Ако 
имате морска болест, не рискувайте.

Градът е един от много 
популярните сред туристите

Дананг – плажният 
рай на Виетнам
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