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ОТ РЕДАКТОРА

2020 г. Кампанията за Белия дом започна 
и познайте кой отново ще бъде демонът, 
около който ще трябва да се обедини базата 
на Доналд Тръмп? Имигрантите. Легални, 
нелегални, търсещи убежище или образо-
вание – няма значение. Пригответе се за две 
години на екстремна антиимиграционна 
политика на тази администрация. Защото 
Тръмп просто няма друг полезен политиче-
ски ход. 

Осъзнавате, че републиканската партия 
никога няма да стане “партията на здраве-
опазването”, както обяви Тръмп. И че това 
е губещ проблем за тях, както показаха 
междинните избори през миналата година. 
Затова остават имигрантите и тази създаде-
на криза от администрацията по границата 
с Мексико.

През уикенда министърката на вътреш-
ната сигурност Кирстен Нилсен напусна 
поста си. “Искам да й благодаря за работата”, 
написа Тръмп в туитър. Но за всички е ясно, 
че президентът не е доволен от работата на 
жената, разделила майки от децата им по 
границата. Търси се някой още по-брутален 
и жесток, който да успее някак си да изпъл-
ни желанията на тираничния президент, 
които често са в разрез със законите на САЩ 
и международните споразумения.

„Реших, че това е подходящият момент да 
се оттегля”, пише Нилсен в писмото, с което 
подава оставка. Тя подчертава постигнатия 
напредък в реформата на вътрешната 
сигурност в съответствие с новите изисква-
ния. „Надявам се следващият министър да 
има подкрепата на Конгреса и съдилищата 
за поправяне на нормативната уредба, 
която пречеше на нашите възможности 
да гарантираме напълно сигурността на 
границите на Америка” и за разделението в 
обществото.

Какво казва всъщност Нилсен – Тръмп 
прави всичко възможно, за да спре 
миграцията, но му пречат Конгресът и 
съдилищата. Идеален предизборен слоган – 
президентът иска, дава всичко от себе си, но 
други са му виновни.

Нищо че  сега ситуацията по границата 
е много по-тежка отпреди – и то именно 
заради действията на тази администра-
ция – препълнени имигрантски центрове, 
разделени семейства, болести, задръстена 
система с дела и пълен хаос в администра-
цията. Към този момент Министерството 
на вътрешната сигурност, имиграционната 
полиция, скоро имиграционната служба и 
главният юрисконсулт там, “Сикрет сървиз” 
са без висши ръководства – позициите са 
свободни – или Тръмп не е назначил никого, 
или наскоро са били освободени.

Всички тези промени се правят под 
диктовката на съветника Стивън Милър, 
който е известен с антиимиграционните си 
убеждения. Той официално вече отговаря 
за имиграционната политика на Белия дом. 
И от това няма да излезе нищо добро за 
имигрантите – било то легални или не.

32-годишният Милър е израснал в либе-
ралния анклав Санта Моника, Калифорния, 
с родители демократи. Но  още в гимназията 
изразява десни възгледи и страст към 
огнестрелните оръжия; списва консер-
вативна рубрика в Университета „Дюк“ в 
Северна Каролина. По-късно работи за 
сенатора Джеф Сешънс (предишния главен 
прокурор и министър на правосъдието); 
сближава се със Стив Банън,тогавашен шеф 
на „Брейтбарт нюз”, по-късно стратег на кам-
панията на Тръмп и негов съветник в Белия 
дом. Милър е един от малцината оцелели 
Тръмп-оригинали от кампанията, който е 
известен с безкомпромисната си позиция за 
намаляване на всеки вид имиграция в САЩ. 
А последната му победа в задкулисните 
игри в Белия дом предвещава лоши дни за 
всички имигранти. Защото просто Тръмп и 
екипът му нямат никакъв друг избор, ако 
искат да имат поне някакъв шанс за победа 
през 2020 г.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Изкупителна жертва 2020 – 
отново имигрантите
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Бизнес експанзията на 
почетния лидер на 
ДПС Ахмед Доган край 
морето продължава. Този 
път с изграждането на 
пристанище на мястото 

на въглищния терминал на ТЕЦ -Варна. 
Най-вероятно бъдещият порт ще поеме 
част от товарите на държавното приста-
нище, съобщава изданието „Капитал”. 

Идеята за преместването на прис-
танище Варна от централната част на 
града към покрайнините не е нова. Тя 
датира още от времето на кабинета 
на Сергей Станишев. Съдружникът на 
Доган в ТЕЦ-Варна – бившият транс-
портен министър Данаил Папазов в 
кабинета „Орешарски”, също я лансира 
през 2014 г. За последно това направи 
кметът на Варна Иван Портних, който 
през 2017 г. предложи големите кора-
би, които сега товарят зърно и скрап 
в центъра на Варна, да се преместят 
на кейовите места на ТЕЦ-а край село 
Езерово. Аргументът е, че така ще се 
освободи зоната на сегашното приста-
нище и ще може да се отвори за отдих 
и забавления за жителите и гостите 
на града. Нещо обаче все пречеше 
за реализирането на тази идея и тя 
буксуваше през последните десетина 
години.

Съдружието на Ахмед Доган с бившия 
дългогодишен шеф на държавното 
пристанище във Варна и транспортен 
министър в кабинета на ДПС и Пламен 
Орешарски Данаил Папазов изглежда е 
разчистило пречките за нейната реали-
зация и 

тромавата държавна 
машина се е задействала
Малко след като в началото на август 

2018 г. децата на Папазов продадоха на 
символична цена на Доган 70 процента 
от дяловете си в дружеството „Сигда”, 
притежаващо ТЕЦ-Варна, е одобрен 
планът за управление на отпадъците на 
централата. Това се случва на 31 август 
2018 г., а под документа без забележ-
ки са се подписали директорите на 
Изпълнителната агенция „Морска  адми-
нистрация” Живко Петров и на дър-
жавното предприятие „Пристанищна 
инфраструктура” Ангел Забуртов. През 
януари 2019 г. министрите на транспор-

та и на регионалното развитие Росен 
Желязков и Петя Аврамова са издали 
съвместна заповед, с която са разре-

шили изработването на генерален план 
на новото пристанище, което ще носи 
името ТЕЦ-Езерово. В него е заложено 
обединяване на няколко нови имота 
около порта. Един от терените – кейова-
та стена, е собственост на държавното 
предприятие „Пристанищна инфра-
структура”, но то изрично е обявило, че 

не възразява срещу 
обособяването на новия порт

Очаква се и становището на варнен-
ската Регионална инспекция по окол-
ната среда и водите за представеното 
от ТЕЦ-Варна уведомление за инвести-
ционно предложение за разширение 
и модернизиране на пристанището 
ТЕЦ-Езерово.

„Очакваме процедурите да приклю-
чат успешно и през лятото да имаме 

готов генерален план за пристани-
щето. След това трябва да получим 
необходимите разрешения за строеж, 
така че преустройството на терена и 
изграждането на новия кей да могат 
да започнат до края на годината 

или в началото на 2020-а”, обяснява 
Емил Георгиев, който е служител на 

ТЕЦ-Варна и отговаря за проекта за 
реконструкция на пристанището. Сега 
прилежащото към ТЕЦ-Варна прис-
танище, което не работи от 2013 г., е 
с капацитет да посреща три кораба с 
товароносимост до 70 хил. тона, като 
общата дължина на корабните места е 
511 метра, а максималната дълбочина 
– 11.9 метра. Инвестиционно предложе-
ние за разширението и модернизиране-
то му предвижда към площта му 

да бъдат присъединени 
още три съседни имота

които по думите на Емил Георгиев са 
собственост на ТЕЦ-Варна и в миналото 
са използвани за складове. Ще има 
ново функционално зониране на тери-
торията, удължаване на съществуващия 
617-метров кей със 104 м и изграждане 

на нов с дължина 230 м, където ще 
се обособи и ново корабно място 
за обработване на наливни товари. 
Разчетният кораб за новия кей е тип 
„Панамакс” с газене до 12.50 м, което е 
повече от възможностите на държав-
ното пристанище Варна. На сушата ще 
бъдат изградени нови съоръжения за 

специализирането на отделните кораб-
ни места в обработването на определен 
тип товари.

През миналата година Данаил 
Папазов обяви, че планира портът да се 
използва за товарене на зърно, кон-
тейнери и пакетирани товари – каолин, 
глини, шамот. Прогнозира се товаропо-
токът да достигне 8 млн. тона годишно, 
показват публикуваните документи. 
За сравнение сега пристанище Варна 
обработва по около 10 млн. т товари, от 
което приходите му са над 70 млн. лева. 
Не е ясно колко ще струва на ТЕЦ-а 
новата инвестиция. Но дружеството 
може да си я позволи, след като само 
през миналата година получи над 27 
млн. лв. от държавата, за да остане като 
студен резерв.

Успоредно с работата по новото 
пристанище се движи и обновяването 
на самия ТЕЦ, така че от следващата 
година да може да участва с три пъти 
по-голям капацитет в търговете за 
предоставяне на студен резерв.

За да се случи това пък, 
“Булгартрансгаз” ще реконструира газо-
провода до централата, за да може да 
осигури доставките на необходимите за 
работата му количества природен газ. 
Така за по-малко от две години нерабо-
тещият енергиен комплекс и пристани-
щето му ще станат гореща бизнес точка, 
която ще генерира приходи от десетки 
милиони.

Доган прави и пристанищеДоган прави и пристанище
Бизнес експанзията на почетния 
председател на ДПС продължава
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Майката на депутата Делян 
Добрев, братовчедка му 
Росица Гаргова и кумът 
му Евгени Консулов са 

пазарували ново строителство в София 
на цени от 270 евро на кв. м, показва 
поредното проучване на „Биволъ“ от 
серията “Апартаментгейт”. Сделките 
са осъществени през 2016-2018 г. 
Всички изброени лица са част от т.нар. 
Дриймтийм, назован така от самия 
Добрев, след като стана ясно, че в 
обръч от фирми край Гаргови и роди-
телите на Добрев са отишли поне 100 
милиона от обществени поръчки.

През 2016 г. кумецът на Делян 
Добрев Евгени Консулов и съпругата 
му Кремена купуват “на изкоп” два 
апартамента на ул. “Иван Сусанин” в 
“Манастирски ливади”. Цените за тях 
са изключително изгодни – 41 115 
лв. за апартамент от 73 кв. м, или по 
288 евро на кв.м и малко по-скъпо за 
апартамент от 56 кв.м, придобит за 
315 евро на кв.м. Консулов е син на 
д-р Консулова, общинска съветничка 
от ГЕРБ. За него е известно, че 

е много близък с депутата 
и бивш енергиен 

министър 
Делян Добрев. 

В същия ден изповядва сделка за 
имоти в същата сграда Даниел Гаргов, 
общински съветник от ГЕРБ и шеф на 

комисията по бюджет и финанси при 
местния парламент в Хасково. Той е 
съпруг на братовчедката на Добрев 
Росица Гаргова и съсобственик в “Еко 
традекс груп”. Фирмата е в топ 3 на 
санирането в България.

Даниел Гаргов купува огромен 
апартамент от 284,44 кв. м, още един 
по-малък от 42 кв.м и три гаража по 
17 кв.м за сумата от 201 900 лв., или 
средно по 273 евро/кв. м.

Няколко дни преди първите оби-
татели да се нанесат в новопостро-
ените си жилища, Гаргови продават 
апартаментите и гаражите на фирмата 
“Иконус – икономически консултации 
и услуги”, която е еднолична собстве-
ност на майката на Делян Добрев – 
Златка Стойкова Добрева. Цената вече 
е двойна – 400 000 лв., без включено 
ДДС.  

В същия ден “Иконус” 

придобива и гараж в 
сградата

което е косвен знак, че трайно ще 
използва жилището. От нотариалния 
акт става ясно, че данъчната оценка на 
имотите на майката на Делян Добрев е 
387 000 лв. Реално обаче те могат да се 
закупят за същата цена, но в евро.

Самият Делян Добрев е декларирал, 
че живее под наем в “Манастирски 
ливади” и плаща 950 лв. месечно за 
апартамент с площ 110 кв. Бившият 
депутат от ГЕРБ и настоящ енергиен 
шеф Диан Червенкондев също е 
напазарувал изключително изгодно 
апартаменти от същата фирма.

През 2018 г. Дъщеря му Славяна 
Дианова Червенкондева, едва навър-
шила 20 г., си купува 40 кв. м с гараж 
13 кв. м за 42 480 лв., или близо 400 
евр/кв. м. В същия ден Диан и Стела 
Червенкондеви пазаруват апартамент 
64 кв. м и гараж 29 кв. м за 98 315 лв., 
или близо 500 евро/кв.м.

Дриймтиймът на Делян Добрев Дриймтиймът на Делян Добрев 
също си пазарувал евтини имотисъщо си пазарувал евтини имоти

Близки на депутата се сдобили с апартаменти в 
София на цени от 270 евро/кв. м
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Терасата на антико-
рупционния шеф Пламен 
Георгиев ще бъде 
бутната, ако се окаже 
незаконна.

Инспектори на сто-
личния район “Слатина” ще й направят 
двуседмична проверка. От общината са 
имали информация още от 2012 годи-
на, че на терасата от 186 кв.м е имало 
постройки без нужните документи, но 
проверката не е била допусната от пре-
дишния собственик. Ако се установи, че 
постройките на терасата са незаконни, 
трябва да бъде издадено предписание 
за премахването им в срок от 1 до 3 
месеца. Проверката ще отнеме 2 седми-
ци. Кметът на района Наталия Стоянова 
изрази надежда Георгиев да не постъпи 
като предишния собственик и да осигу-
ри достъп за проверката.

В петък съсед на Пламен Георгиев, 
пожелал анонимност, заяви, че 

никой от съсобствениците 
няма достъп 

до терасата на покрива на блока, за 
която се влиза през апартамента на 
Георгиев.

Пламен Георгиев е в отпуск по пред-
ложение на премиера Бойко Борисов, 
докато прокуратурата проверява 
законността на имотните му сделки. 
Преди дни пред журналисти той отказа 
да отговори на многократно на зада-
дения му въпрос колко души ползват 
терасата.

През последните седмици Георгиев е 
поредната фигура от властта, за която 
има разкрития от сайта „Свободна 
Европа“, Антикорупционния фонд и 
сайта “Биволъ” за имотни сделки на 
цени под средните за пазара и разми-
наването между цената на сделката за 
апартамента и данъчната му оценка.

Междувременно от Комисията за 
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобито 
имущество (КПКОНПИ) оповестиха 
декларация. В нея се заявява, че ин-
формациите за терасата на Георгиев 
са атака срещу комисията, която идва 

от двама олигарси. Имена не се спо-
менават. Изтъква се, че в момента тече 
разследване на лице, 

приближено до 
политически лидер

което е извършило злоупотреби като 
висш държавен служител. Имена отно-
во не се споменават.

Ето какво се казва в декларацията:
“Съгласно Закона за противодей-

ствие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество 
Комисията за противодействие на ко-
рупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество е независим 
специализиран, постоянно действащ 
държавен орган за осъществяване 
на политика по противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно 
придобитото имущество. Във връзка 
със свикания Консултативен съвет за 
национална сигурност е предоставен 
доклад на 5.04.2019 г. до Президента 
на Република България относно 
постигнати резултати в противодей-
ствието на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество 
за лица, заемащи висши публични 
длъжности.

Постигнатите резултати и ефектив-
ността на Комисията са оценени както 
от Европейската комисия, така и от 
международните партньори. Атаката 

срещу Комисията е от двама олигарси и 
една политическа партия, за което има 

2 млрд. и 200 млн. причини, които могат 
да мотивират не една политическа 
партия да направи това.

В Комисията тече проверка на 
информация на приближено лице до 
политически лидер. Същото лице в 
качеството си на висш държавен служи-
тел, възползвайки се от служебното си 
положение, е извършило злоупотреби, 
вследствие на което е получило не-
правомерно парични суми в особено 
големи размери. За същото това лице са 
налични данни, че организира избори-
те на определена политическа партия. 
По същия случай се извършва и втора 
проверка за изнасяне на информация 
от служител на Комисията към същото 
това лице. Материалите за изнасяне на 
информация са предадени на прокура-
турата. За нас Комисията, сигурността 
и стабилността на държавата, както и 
борбата с корупцията, са единствената 
задача.”

Бутат терасата на Бутат терасата на 

КПКОНПИ съзря атака от “двама олигарси”
антикорупционния шеф?антикорупционния шеф?

Нови проверки за имоти на 
политици

Върховната касационна про-
куратура е възложила на 
Антикорупционната коми-
сия проверка по сигнали 

за закупени от министъра на тури-
зма Николина Ангелкова жилища и 
за вила на народния представител 
от БСП Валери Жаблянов. Решението 
идва след постъпил на 8.04.2019 г. 
в прокуратурата сигнал от група 
народни представители от НФСБ и 
медийни публикации.

Прокуратурата е разпоредила на 
органите на Комисията да изискат 
информация относно притежаваните 
от проверяваните лица недвижими 
имоти, относно историята по соб-
ственици на всеки от закупените 
имоти, относно актуалното състояние 
на дружеството продавач, относно 
декларирането на имотите в съот-
ветните общински райони, относно 

заплащането на продажната цена и 
дължимите данъци и такси, както и 
относно произхода на средствата 
за покупката. С разпореждане на 
прокурор от съответните нотариуси 
ще бъдат изискани пълни копия от 
нотариалните дела за всяка сделка.

Дадени са също указания да се 
снемат обяснения от всеки купувач, 
както и от лицата, представляващи 
дружеството продавач, включител-
но и относно предни отношения 
и познанства между тях, начин на 
установяване на контакт и начални 
преговори, начин на получаване на 
информация за обявения за продаж-
ба имот и неговата цена.

От всяко от проверяваните лица 
ще се поиска съгласие за разкриване 
на банкова тайна, като при липса на 
такова ще се процедира по реда на 
Закона за кредитните институции.
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Федералното прави-
телство планира да 
издаде почти двойно 
повече H-2B визи за 
сезонни работници, 
които да се трудят в 

хотелиерския бизнес и строителството. 
Ходът идва в същия момент, в който 
Доналд Тръмп се опитва да ограничи 
мигрантите от Мексико, въпреки че 
голяма част от сезонните работници 
идват именно оттам.

Въпреки реториката на Тръмп него-
вото Министерство на националната 
сигурност планира да издаде допъл-
нителни 30 хиляди H-2B работни визи 
до септември тази година. Това идва в 
допълнение на 33-те хиляди визи, които 
са били планирани преди това. Само 
работници, които преди това са имали 
издадени работни визи, могат да полу-
чат от допълнителните бройки. 

H-2B визите осигуряват временен 
легален престой за работници извън 
селското стопанство, които заемат 
длъжности в хотели, увеселителни 
паркове, ресторанти и строителни 
компании. 

През миналата година 75% от тези 
визи са били издадени за работници от 
Мексико. 

Конгресът ограничи броя на визи 
за сезонни работници до 66 хиляди на 
година, разделени поравно за летния 
и зимния сезон. Бизнесът обаче призо-
вава това ограничение да се премахне 
или да се разреши по-голям брой на 
сезонни работници, защото има нужда 
от тях. 

Действията на федералното прави-
телство да издаде допълнителни визи 
изглеждат в 

несъответствие с 

политиката на Тръмп
според която страната е изправена 
през криза заради нарастващия брой 
на мигранти по южната граница. 

През изминалата седмица Тръмп 
заяви, че САЩ нямат повече капацитет 

за прием на мигранти. „Незаконните 
имигранти заляха нашата имиграцион-
на система и това не може да продъл-
жава така”, каза Тръмп на среща със 
служители на Гранична полиция. После 
той инспектира участък от стената по 
границата с Мексико. „Нашата система е 

пълна, не можем повече да ви приема-
ме. Нашата страна е пълна”, каза кратко 
Тръмп и препоръча на имигрантите, 
поели към САЩ, да се върнат обратно.

Програмата H-2B, която функционира 
от средата на ХХ век, често е гореща те-
ма за наемането на сезонни работници 
в САЩ. Според работническите съюзи 
и опоненти на имиграцията в страната 
програмата вреди, защото 

чуждестранните 
работници работят на по-

ниска заплата 
и заемат работните места на амери-
канците. Имиграционни адвокати и 
активисти обаче казват, че работниците 
често са експлоатирани, а всяко огра-
ничение на броя на H-2B визите само 
мотивира бизнесът да наема имигранти 
без легален статут. 

„Смятам, че икономическите ползи 
от H-2B визите са много големи”, казва 
Алекс Наурастех от Американския из-
следователски институт. „Американците 
не искат да заемат тези позиции, за-
това не трябва да има и ограничение.” 
Според Наурастех програмата H-2Б 
е спомогнала за спада в нелегалната 
имиграция от Мексико.

През миналата седмица група сенато-
ри демократи и републиканци поискаха 
от Министерството на националната 

сигурност да увеличи броя на сезонни-
те работни визи. „В краткосрочен план 
на много места в страната просто има 
недостиг на хора в работоспособна 
възраст, които да покрият тези сезонни 
позиции”, се казва в писмото на групата 
законодатели. 

Над 75% от позициите са 
заемани от граждани на Мексико

Тръмп почти удвоява Тръмп почти удвоява 
сезонните Н-2В визисезонните Н-2В визи

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Сезонни работници към строителна компания

Хосе де Хесус Алварез казва, че шансовете да бъдеш избран за H-2B виза са много малки. „Има милиони 
желаещи мексиканци”

СН.: Еshter Honig/Kunc

Сн.: “Чикаго трибюн”
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2 тона пилешко месо2 тона пилешко месо

Отвлечено ремарке със 
стока за 40 хиляди 
долара, среднощни 
преговори с измам-
ници от компания 
за вдигане на коли 

и размяна на пари кеш пред очите 
на полицаи на South side в Чикаго – 
така завършва уикендът на Минко 
Влаховски, който е собственик на малка 
транспортна компания в Чикаго. 

Според властите в града българи-
нът е станал жертва на хитра схема 
за измами на криминални банди, 
регистрирали towing компании, които 
оркестрират инциденти, за да вдигнат 
автомобили и ремаркета, а след това 
да искат пари за освобождаването 
им.  Разследващите казват, че по 
всяка вероятност бандите с “паяците” 
разполагат и с радиоскенери, които 
засичат обаждания за пътна помощ, 
след което пристигат на мястото и 
твърдят, че са легитимната компания, 
която да разреши ситуацията на пътя. 

След това обаче измамниците дър-
жат автомобилите и ремаркетата на 
собствениците като заложници, 
докато не се плати определена 
сума, и то кеш. В случаят на 
Минко Влаховски  

измамниците искат 
18 хиляди долара

“Обадиха ми се към 12 и по-
ловина през нощта. Мой шофьор, 
който отишъл да доставя товар в 
южните квартали на Чикаго”, казва 
Минко Влаховски, който още не може 
да повярва, че това му се случва. По 
думите му шофьорът на камиона с 
ремарке е закачил леко горната част 
на нисък мост, след което върнал теж-
котоварното средство назад. Въпреки 
че нямало видими следи от инцидент, 

изведнъж се 
появили два 

камиона за вдигане 
на автомобили и го блокирали отпред 
и отзад. От тях изскочили група мъ-
же, които твърдели, че са от towing 
компания и че ще му помогнат, но за 
целта трябва да излезе от камиона. 
След като шофьорът излиза, мъжете 

му казват, че ще 
вдигнат ремаркето и ще извършат 
доставката вместо него. Мъжете из-
зели документите на товара, т.нар bill 
of lading и накарали шофьора да се 
подпише на един бял лист. След, което 

измамниците накарали 
шофьора сам да откачи 

ремаркето 
и да отиде да чака на адреса за достав-
ка. “Той е отишъл и е чакал там цяла 
нощ. На сутринта се усеща, че са го 
измамили, и идва разплакан в офиса”, 
разказва Минко Влаховски. След като 
цял ден няма ни вест, ни кост от ремар-
кето на компанията, собственикът го 
обявява за краден. Но в 4 РМ мъжете 
от towing компанията се обаждат на 
мобилния номер на шофьора и питат 
за разговор със собственика на транс-
портната компания. “Те казаха, че са 
towing компания и че трябва да им 
заплатя $ 18,500 кеш до 5 часа, или в 
противен случай ще има още по-голяма 

глоба за повече още ден престой.” 
Българинът им казва, че няма 

възможност да отиде и да си вземе 
ремаркето. На следващия ден той си 
наема адвокат, който успява да води 
преговори с фирмата и да намали це-
ната от $18,648 на $13,500. “Аз обаче 
пак не отидох да взема ремаркето, а 

Измамници отвлякоха Измамници отвлякоха 
ремарке на ТИР на българин с ремарке на ТИР на българин с 

Случаите на измами с „паяци“ в Чикаго растат – търсят 
откуп за превозното средство, на което уж помагат

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Минко Влаховски и Лидия Трусова преговарят с дни с мъжете, задържали товара на компанията им, които 
искали 18 хиляди долара кеш, за да им върнат ремаркето

Паркингът на компанията за уж пътна помощ в южната част на Чикаго
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продължих да работя с полицията”, 

казва Минко Влаховски, който още в 

първите мигове на разговори с тази 

компания разбира, че си има работа с 

измамници. 

Българинът отива на мястото на 

паркинга на тяхната компания “Illinois 

Commercial Safety Towing”, която се на-

мира на 8825 S Genоа str., придружен 

от полицаи. След разговор на място 

с мъжете става ясно, че полицията 

не може да направи нищо в случая, 

защото ремаркето не е откраднато, 

шофьорът доброволно го е откачил и 

се е подписал на празен лист. “Казаха 

ми – 10 000 долара кеш и ви давам 

ремаркето”, казва Минко Влаховски. 

“Аз му казах, че няма да му дам 10 

хиляди и си отидох.” 

На следващия ден от towing компа-

нията се свързват с партньорката на 

Влаховски Лидия Трусова. “Не можех 

да повярвам, че това ни се случва”, 

казва Трусова. “Първата ми мисъл 

беше, че това е лоша шега.” Мъжете, 

които държат ремаркето им като 

заложник, й казали, че има проблем с 

температурата му, което може да раз-

вали товара. Според Минко Влаховски 

и Лидия Трусова това очевидно било 

мярка за сплашване, за да предприе-

мат мерки и да платят исканата сума. 

След много мъчителни и изтощи-

телни спорове и преговори мъжете от 

“Illinois Commercial Safety Towing” се 

съгласяват да намалят още исканата 

сума, като този път искат 5 хиляди 

долара, но отново заплатени кеш. 

Лидия Трусова също като съдружника 

си отказва. Още няколко разговора 

ги отвеждат до нова цена от $3000 

за товара. Минко Влаховски и Лидия 

Трусова се съгласяват да платят, за да 

избегнат други неприятности и раз-

правии със застраховката на товара. 

Така, по тъмно в неделя вечерта, 

двамата собственици на транспортна 

компания 

се оказват в грешната 
част на града с 3 хиляди 
долара кеш и патрулна 

кола
която да стане свидетел на размяната 

на парите. “Извикахме полицаи, но 

мъжете бяха дошли без документите 

на товара”, казва Лидия Трудова. 

“Казахме им, че си искаме докумен-

тите и няма да видят пари, докато не 

ги получим.” По думите на Трусова 

мъжете протакали размяната въз-

можно най-дълго, за да си играят с 

търпението им или може би защото 

се надявали да получат сумата и да 

избягат. “Стояхме 3 часа в South side 

да ги чакаме”, разказва младата жена. 

“Можеше да ни отвлекат, да ни поис-

кат и повече от 18 хиляди за живота 

ни.” В крайна сметка българинът и 

съдружничката му отново се обаждат 

на друга полицейска кола и в тяхно 

присъствие броят сумата кеш на 

служителите на towing компанията. 

“Беше като в екшън 
филм”, казва Трусова 

“Illinois Commercial Safety Towing” 

функционира от по-малко от го-

дина. Тя е легитимна и има номер 

в Department of Transportation. 

Собственикът на земята, върху която 

се намира паркингът, обаче казва, че 

фирмата няма офици и наема само 

заградено пространство, на което да 

паркира вдигнатите автомобили. 

Ден след случилото се с ремаркето на 

Минко Влаховски полицията в Чикаго 

арестува двама мъже в идентичен 

случай с towing на ТИР. 26-годишният 

Айнджъл Камачо и 30-годишният 

Джон Туист са заподозрени, че въртят 

фалшива компания за пътна помощ. Те 

са задържани, след  като се появили 

мястото на инцидент, отново в южната 

част на Чикаго. Двамата били облечени 

с униформи, подобни на служители на 

Chicago Transit Autority, и се представи-

ли за пратеници на полицията в Чикаго. 

И двамата мъже имат предишни крими-

нални провинения, а според властите 

те са малка част от добре разработена 

схема за измами. По време на ареста им 

полицията открива и устройство с 

радиолокационна антена 
за улавяне на полицейски 

радиостанции
Според Лидия Трусова е доста 

подозрително, че изнудвачите им 

започнали да търсят и нея, и Минко 

Влаховски в момента, в който двамата 

влезнали в полицейското управление. 

“Сякаш знаеха, че сме там”, казва 

Лидия Трусова. Тя и съдружникът й 

ще търсят правата си по съдебен път, 

като заведат граждански иск за изма-

ма срещу компанията. 

“Полицията каза, че виждат, че това 

е измама и рекет, но легално нищо не 

могат да направят, защото дефакто 

няма кражба”, казва Минко Влаховски. 

“Те нямат право да вземат докумен-

тите на стоката и нямат право да 

държат стоката като заложник.” Минко 

Влаховски казва, че е чувал и за други 

измамени компании. 

“Трейлърът никога не е бил под 

моста, въпреки че те казват, че 6 часа 

са го вадили”, казва Минко Влаховски, 

който е убеден, че ще спечели евенту-

ално дело, защото въпросната компа-

ния дори не разполага със снимки на 

инцидента. 

“Не мисля, че повече ще доставяме 

до South side в Чикаго”, казва Лидия 

Трусова. “Освен ако няма много добра 

цена и застраховка на товара.” 

Полицията в Чикаго продължава да 

разследва случая, както и подобни 

случаи на измама от мними towing 

компании. Властите припомнят, че 

независимо от инцидента служители 

на towing компания никога не биха се 

появили неповикани, а при присти-

гането те са длъжни да ви представят 

документи, че сте направили заявка 

колата ви да бъде вдигната. 

Айнджъл Камачо, на 26 години, и Джон Туист, на 30 години, арестувани, че се 
представили за пътни работници на общината в Чикаго

Един от мъжете, които работят за компанията Illinois Commercial Safety Towing, докато получава $3000 кеш в 
присъствието на полицаи, за да освободи ремаркето

“Отвлеченото” хладилно ремарке  с 20 тона пилешко месо



BG ТЕЛЕГРАФ
Оставката на Цветанов не 
решава “Апартаментгейт”
Скандалът “Апартаментгейт” има и мора-

лен, и законов аспект според 55% 
от запитаните в проучване на “Галъп 

интернешънъл”. 17 на сто намират най-вече 
законов проблем, 14 процента намират само 
морален, а 6 на сто не намират проблем. 
Осемдесет и седем процента от анкетираните 
смятат, че оставката на Цветан Цветанов не 
решава проблема, 6 процента – че го решава. 
45% смятат, че БСП може да спечели повече 
гласове от ГЕРБ на евровота.

БХК против Данаил Кирилов

Българският хелзинкски комитет (БХК) 
публикува становище след номина-
цията и избора на Данаил Кирилов 

за министър на правосъдието, в което изра-
зява тревога от назначението.

Според БХК Данаил Кирилов е доприне-
съл за отслабването на върховенството на 
правото и за подкопаването на граждански-
те права и свободи в България с дългосроч-
ни последици. Според неправителствената 

организация това е притеснително и в контекста на скандала с имотите, който 
доведе и до оставки в изпълнителната власт.

Нинова пита защо България не 
подкрепя Кьовеши
От коя българска институция е взето 

решението България да не подкрепи 
кандидатурата на румънския евродепу-

тат Лаура Кьовеши за поста европейски главен 
прокурор? Този въпрос задава към преми-
ера Бойко Борисов лидерът на БСП Корнелия 
Нинова. „Кой български орган, коя държавна 
институция, кога и с какъв акт реши България да 
гласува в Съвета против кандидатурата на Лаура 
Кьовеши за европейски главен прокурор?” 
написа Нинова в профила си във фейсбук.

Новият шеф на антикорупцион-
ната комисия може и да не е юрист

Бъдещият председател на антикорупцион-
ната комисия не е задължително да бъде 
с висше юридическо образование. Това 

предложение е внесено заедно с други в прав-
ната комисия в четвъртък часове преди да изтече 
срокът за внасяне на проекти за второ четене на 
проектоизменения на Закона за противодействие 
на корупцията и отнемане на незаконно имуще-
ство, известен като антикорупционния закон. 

Предложението веднага събуди подозрения, че може би се готви смяна на 
сегашния председател с определен вече човек и това е наложило промяна на 
изискванията.

Откриха тонове негодни 
продукти
При съвместна акция полицията, НАП и 

Агенцията по храните откриха тонове 
негодни продукти. Сред тях са и 12 

хил. килограма месо и колбаси с изтекъл срок 
на годност.

Проверяващите ревизират складове в девет 
града. Под лупа е поставена дейността на дру-
жество за производство на млечни продукти, 
което стопанисва складове на различни места 
в страната и извършва търговска дейност с 
месо и месни продукти.

Цветан Цветанов

Данаил Кирилов

Корнелия Нинова
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ с нови санкции срещу 
Венецуела и Куба
САЩ наложиха санкции срещу доставките на вене-

цуелски петрол за Куба с цел да окажат натиск 
върху правителството на президента Николас 

Мадуро. „Министерството на финансите предприема 
действия срещу плавателни съдове и юридически лица, 
превозващи петрол и предоставящи по този начин 
спасително въже, чрез което нелегитимният режим на 
Мадуро да може да се задържи на повърхността”, заяви 
финансовият министър на САЩ Стивън Мнучин. „Куба 
продължава да се облагодетелства и да крепи нелеги-
тимния режим на Мадуро”, допълва той.

Нова среща между Тръмп и Кин 
Чен-ън
Ръководителите на САЩ и Северна Корея 

Доналд Тръмп и Ким Чен-ън ще имат трета 
среща, предрече американският държа-

вен секретар Майк Помпео, но предупреди, че 
санкциите няма да бъдат отменени, ако Пхенян 
не се откаже от ядрените си оръжия. Не е ясно 
кога би се състояла нова среща Тръмп–Ким, каза 
Помпео. Той подчерта, че дипломатическите 
канали между Вашингтон и Пхенян са все още 
отворени въпреки враждебната реторика на 
севернокорейския външен министър. 

Двама американци арестувани в 
Саудитска Арабия 
Девет правозащитници, включително 

двама граждани на САЩ, бяха арестувани 
в Саудитска Арабия. Задържаните под-

крепят правата на жените и са свързани с вече 
арестувани активисти.

Сред задържаните са бременна жена и двама 
мъже, които имат двойно гражданство – саудит-
ско и американско. Това са писателят и лекар 
Бадер ал Ибрахим и активистът Салах ал Хайдар.

САЩ, Китай и Русия намаляват 
разходите за оръжия?

Кремъл каза, че идеята, изказана от 
американския президент Доналд 
Тръмп за сделка между САЩ, Китай 

и Русия за намаляване на разходите за 
производство на оръжия, заслужава вни-
мание и би трябвало да бъде допълнително 
обсъдена. „Всеки призив за разоръжаване 
заслужава внимание и висока оценка”, заяви 
говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По 
думите му засега Кремъл не е получил пред-
ложения в такъв вид от САЩ.

Конгресът призова Тръмп да не се 
меси в Йемен
Конгресът на САЩ одобри 

резолюция, призоваваща 
президента Доналд Тръмп 

да прекрати всякаква американска 
подкрепа за саудитската коали-
ция във войната в Йемен – тежка 
„плесница” за президента, който 
вероятно ще наложи вето. 

Камарата на представителите, 
където демократите имат мнозин-
ство, одобри с 247 срещу 175 гласа 
текста, вече одобрен от Сената, 
контролиран от републиканците.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 

Стивън Мнучин

Майк Помпео

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

Много отдавна 
Средиземно море 
е било известно 
като Средно море, 
защото от векове 
е осигурявало 

основното средство за комуникация 
между империите и цивилизациите. 
Днешното Средиземно море си въз-
връща голяма част от това историческо 

наследство.
Неограниченият потенциал на ре-

гиона беше изцяло разкрит по време 
на шестата тристранна среща на върха 
между Кипър, Гърция и Израел, която 
се състоя в Ерусалим. Срещата беше 
особено забележителна, тъй като 
Съединените щати, представлявани 
от държавния секретар Майк Помпео, 
също участваха за първи път.

Американските стратегически 
интереси са изправени пред предиз-
викателства около Източния среди-
земноморски басейн. Разделението 

между шиити и сунити доведе до още 
по-дълбоки сътресения в Близкия изток 
с участието на държавни и недържавни 
участници.

Турция – някога образец 
на стабилност 

и източник на голям оптимизъм за 
мнозина на Запад – става все по-авто-
ритарна и ненадеждна. Ръководството 
на президента Реджеп Ердоган пре-
върна външната политика на „нулеви 
проблеми със съседите“ в такава, в 

която Анкара има нула съседи, с които 
няма проблеми.

Две взаимосвързани кризи, едната 
икономическа и другата, свързана с 
миграцията, разтърсиха Европейския 
съюз, започвайки с държавите членки 
по Средиземноморието.

Изправени пред безпрецедентен 
брой външнополитически кризи, САЩ 
рискуват да бъдат прекалено слаби, 
за да отговорят адекватно на предиз-
викателствата в региона и да защитят 
американските интереси. Именно тук 
влизат Израел, Гърция и Кипър.

Първо, има ценностна свързаност – в 
американски национален интерес е да 
бъдат подкрепяни общества с еднакво 
мислене. Твърде дълго Вашингтон тряб-
ваше да привлича държави със съмни-
телни демократични ценности за свои 
партньори в региона. Този тристранен 
съюз от солидни западни демокрации 
разрушава формата.

Второ, Кипър, Гърция и Израел пре-
доставят важни активи за интересите 
на Запада в областта на сигурността. 
Всяка държава вече сама е допринесла 
съществено, но нарастващото сътруд-
ничество и координацията в борбата 
с тероризма, противодействието на 
разпространението, търсенето и спа-
сяването и морската сигурност отварят 
следващо ниво, в което Източното 
Средиземноморие и Югоизточна 
Европа ще станат по-безопасни.

Морската база на Сауда Бей в Гърция 
и британските бази в Кипър правят тези 
страни особено ценни за западните 
интереси в областта на сигурността и 
разширяването и в двете страни може 
да позволи на САЩ, ако е необходимо, 
да намалят зависимостта си от базата 
Инджирлик в нестабилната Турция. 
Междувременно 

стратегическата връзка 
между САЩ и Израел 

е дълбока и широкообхватна.
И накрая, откритите неотдавна 

големи находища на природен газ и 
амбициозни планове за нови подводни 
газопроводи. Американските компании 
Noble и ExxonMobil вече са най-значи-
мите играчи в изключителните иконо-
мически зони (ИИЗ) на Израел и Кипър. 
Само преди три седмици ExxonMobil 
обяви третото най-голямо находище на 
газ в света през последните две години 
край бреговете на Кипър.

Комбинирането на това откритие със 
съществуващите инвестиции на Noble в 

израелските и кипърските ИИЗ, нахо-
дището Зор в Египет и всичко, което 
произтича от предстоящото проучване 
в региона от ExxonMobil, Total и Eni, 
може да има важни геополитически, 
екологични и икономически последи-
ци. Тези ресурси могат да бъдат до-
ставени на европейските пазари чрез 
планирания газопровод EastMed, което 
прави западните демокрации основни 
участници в енергийната политика на 
региона.

В краткосрочен план тези находища 
на природен газ ще помогнат на стра-
ните от Източното Средиземноморие 
да преминат от суровия петрол като 
източник на производство на електро-
енергия и биха могли да предоставят 
икономически стимули за страни като 
Кипър, Египет, Гърция и Йордания, кои-
то излизат от икономическа криза или 
във всеки друг случай имат належаща 
нужда от тласък. Освен това те осигуря-
ват алтернатива на рисковата зависи-
мост от руския газ не само за страните 
от Източното Средиземноморие, но и за 
Балканите и Италия.

В дългосрочен план дипломацията 
в областта на енергетиката има по-
тенциала да трансформира Източното 
Средиземноморие от просто географ-
ско предназначение до жизненоважен 
политически и икономически субект. 
Отдавна твърдим, че природният газ 
от Източното Средиземноморие може 
да бъде „стомана и въглища от XXI век“, 
припомняйки основата на основата на 
днешния Европейски съюз.

Точно както взаимозависимостта 
между въглищата и стоманата по-
могна да се сложи край на вековните 
конфликти в Западна Европа, енерги-
ята и електричеството биха могли да 
започнат да отдалечават Източното 
Средиземноморие от ерата на войни, 
тероризъм и несигурност.

Този потенциал беше очевиден, ко-
гато в началото на годината в Кайро се 
състоя първият годишен форум за газ 
от Източно Средиземноморие, сформи-
ращ подобна на ОПЕК институция, об-
хващаща Кипър, Египет, Гърция, Израел, 
Италия, Йордания и палестинците.

САЩ се нуждаят от надеждни съюзни-
ци и за пръв път в историята на региона 
могат да разчитат предимно на онези, 
които споделят интересите и ценности-
те им. Гърция, Кипър и Израел са силни 
партньори, които могат да ограничат 
злокачествените влияния в този регион 
и в по-широкия Близък изток.

Средиземно море има Средиземно море има 
неограничен потенциалнеограничен потенциал

САЩ стават все по-активни 
в този регион
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Израел обмисля съз-
даване на механизъм 
за контрол върху 
чуждестранните 
инвестиции. Съветът 
за национална сигур-

ност разработва за кабинета становище 
по този въпрос. Еврейската държава 
изглежда проявява интерес главно 
към финансовите инжекции от Китай. 
Експерти потвърждават: Израел се тре-
вожи заради паричните потоци от КНР, 
препълнили сферата на високите техно-
логии. Израелците споделят страховете 
на Европа, че зад големите финанси 
стоят военни амбиции.

Препоръките, подготвяни за израел-
ското правителство, засягат отдавна из-
вестен проблем. Нуждата от преглед на 
чуждестранните инвестиции в еврей-
ската държава се появи след скандал 
около арендата на пристанищата Хайфа 
и Ашдод от китайски фирми.

Ръководството на Израел 
бе обвинено, 

че нехае кои чужденци получават 
достъп до стратегически важни пун-
ктове. В Хайфа често се отбива Шести 
флот на САЩ, чието командване надали 
ще хареса новите си „съседи”. Серия 
сигнали от американците изправиха 
властите в Израел пред избор: да 
продължат политиката, насърчаваща 
чуждите инвестиции в икономиката, 
или да жертват тези инжекции в името 
на националната сигурност. Днес е 
застрашена най-деликатната сфера – 
израелските шпионски технологии не 
са застраховани срещу кражба. 

Още преди да станат ясни пре-
поръките на Съвета за национална 
сигурност, изданието „Форин полиси” 

публикува за пръв път данни на из-
раелското разузнаване, според които 
китайските инвестиции в Близкия изток 
(не се посочват конкретни страни) са 
нараснали с 1700 процента от 2012 до 
2017 г. Вложенията на Поднебесната 
империя в региона възлизат сега на 
700 милиарда долара. Както изтъкват 
израелски разузнавачи, китайските 
власти инвестират най-вече в енер-
гийния сектор (150 милиарда долара). 
Следват промишлеността (113 милиар-
да долара), транспортът (103 милиарда 
долара), отбранителните технологии 
(68 милиарда долара). Ако погледнем 
само Израел, от 1992 до 2017 г. обемът 
на двустранната търговия с Китай е на-
раснал от 50 милиона на 13,1 милиарда 
долара, което прави Китай най-големия 
търговски партньор на еврейската 
държава в Азия и трети по големина 
партньор в света след ЕС и САЩ.

Не по-малко опасения 
буди сферата на отбраната

Както пише „Форин полиси”, днес 
китайските инвеститори се насочват към 
неколцина от най-големите износители 
на оръжия от Израел – „Израел еъ-
роспейс индъстрийз”, „Рафаел” и „Елбит 
систимз”. Първите две корпорации са 
държавни; и трите обаче имат дъщерни 
фирми в САЩ, които също разработват 
модерни оръжия. Разследвания на 
израелското контраразузнаване разкри-
ха, че връзките на местни предприятия с 
доставчици за отбраната от САЩ заси-
лено се проучват от китайски хакери. 
Както впрочем и прочутите из целия 
Персийски залив шпионски технологии, 
майсторени от израелците. Нищо чуд-
но, щом Китай разглежда Израел като 
прозорец, през който може да получи 

достъп до секретни програми на САЩ.
Действията на Китай, наречени 

„джибутийска стратегия” в неот-
давнашен доклад на американския 
аналитичен център „Хъдсън инститют”, 
са опасни, доколкото финансовите 
инжекции и грижите за инфраструк-
турата на друга страна по принцип се 
диктуват от военен интерес. През 2017 
г. КНР се укрепи на Африканския рог, 
като подписа редица споразумения с 
властите на Джибути. Отначало Пекин 
говореше само, че ще гради логистичен 
обект, но после се разбра: Китай строи 
военна база. Днес Пекин постоянно 
буди подозрения, че се стреми да кон-
вертира икономическото си влияние 
във военно. В навечерието на визитата 
на китайския президент Си Цзинпин в 
Италия лидерите на водещите страни 
от ЕС също изразиха опасения по повод 
намерението на Рим да подпише с 
Пекин меморандум в рамките на проек-
та „Един пояс, един път”. Според тях са 
прекалено силни шансовете Италия да 
стане зависима от Китай.

„Китайските инвестиции в израелска-
та икономика през последните години 
растат, и то с високо темпо – призна 

пред „Независимая газета” израелският 
политолог Ариел Булщайн, оглавяващ 
проект за публична дипломация към 
Евроазиатския еврейски конгрес. – Ако 
погледнем основния локомотив на 
израелската икономика – високите 
технологии, през 2018 г. 12 на сто от 
всички инвестиции в израелски стар-
тъп компании са били китайски; ако 
пък добавим и големите инвестиции, 
сиреч от 25 милиона долара нагоре, ще 
видим, че 25 на сто от всички инвес-
тиции в израелски стартъп компании 
идват от Китай. Доскоро това срещаше 
само положителни реакции в Израел, 
всяко сътрудничество се разглеждаше 
в позитивна светлина. Но главно за-
ради мнението на САЩ, според които 
китайските инвестиции често съдържат 
освен икономическата съставка и 
възможност за придобиване на поли-
тическо влияние, израелците взеха да 
стават по-предпазливи.”

По препоръка на компетентните 
ведомства в Израел в най-близко време 
ще бъде формиран правителствен ме-
ханизъм за контрол над инвестициите 
в стратегическите отрасли, прогнозира 
експертът.

Скандал с арендата на 
пристанищата Хайфа и Ашдод

Израел шпионин на Китай?Израел шпионин на Китай?

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео в Израел

Бенямин Нетаняху

АР/БТА

АР/БТА
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Run, Forest, run – всички 
помним легендар-
ната фраза от филма 
„Форест Гъмп“ на Робърт 
Земекис, в който млад 
мъж основава многоми-

лионно движение за спорт чрез бягане 
в САЩ. Много сходства могат да се 
намерят между тази история и живота 
на българина Калин Василев от Велико 
Търново, пише в. „Труд“.

„Калине, ти си луд! – казват му всички, 
когато след 14 години учене в САЩ 
и Великобритания той се прибира в 
родното си Велико Търново. – Връщай 
се там, вземай голямата заплата и си 
гледай живота.“ С резюме като неговото 
– две докторантури по генно инженер-
ство от знаменитата Бръшлянова лига 
в САЩ и от Кеймбридж, всяка голяма 
компания по света би го глътнала със 
стартова годишна заплата от 120 до 200 
хиляди долара. 

Като един съвременен Робин Худ 
обаче доктор Калин Василев се връща 
във Велико Търново, за да основе дви-

жение за здравословен начин на живот 
Tarnovo Run и 

избира кариерата на 
визионер, лидер и 

мотиватор 
в България... 

Калин се ражда в семейство на двама 
известни търновски стоматолози, които 
очакват умното им момче да наследи 
бизнеса им. Още от гимназията той 
се цели нависоко. Кандидатства в 20 
университета в чужбина и е приет 
на много места, но постъпва с пълна 
стипендия в „Гетисбърг“, Пенсилвания 
– един от най-елитните колежи в света 
за „бели и богати“. Там учи биология 
и химия. Годишната такса е 45 хиляди 
долара. Баща му осигурява 5 хиляди 
долара и оттам нататък да се оправя 
сам. Пълната стипендия обаче реално 
се изплаща в 95%, останалото трябва да 
набави сам плюс разходите за храна и 
всичко останало за живота в Щатите.

Оправният болярец си урежда работа 

директно в университета, и то на 3 мес-
та. Разбира и от дигитален печат, плака-
ти, прави презентации за професори, 
защото още на 14 години се занимава 
сериозно с компютри и работи в такава 
фирма. С парите, изкарани в универси-
тета, Калин си доплаща за следването. 
С какво живее? „Не питай“, казва той. 
Случвало се е да кара по 3 седмици 
на нудълси, 5 пликчета за долар. Няма 
смартфон, лаптоп и интернет.

След „Гетисбърг“ получава оферта 
от топ университета „Карнеги мелън“ в 
Питсбърг, Пенсилвания, за докторан-
тура по генно инженерство. Там първо 
ходи на практика, професорите са 

очаровани от интелекта и 
знанията му 

и го приемат с пълна стипендия за 
докторантурата плюс издръжка от 1900 
долара месечно. 

В „Карнеги Мелън“ Калин Василев 
попада в среда, където се правят науч-
ни открития, в една от най-популярните 
и перспективни дисциплини, и то в 

сърцето на големите открития – техно-
логичния сектор. Там се разработват 
технологии, които моментално се 
прилагат в живота – биосензори. Името 
на доктор Калин Василев ще остане 
в историята на генното инженерство 
с няколко проекта – за докосването 
на клетките, за методиката на имунни 
клетки, имащи способността сами да 
мутират и да променят протеините в 
тях, което е много важно за онколозите. 
От 10-те биосензора, които разработва 
неговият център, два са лични открития 
на д-р Василев.

Поканен е за пост докторанту-
ра в университета Кеймбридж, 
Великобритания. Едно от приложени-
ята, които разработва, е процесът на 
метастаза на рака. Когато прибавя и 
Кеймбридж към резюмето си, 

всички врати за него са 
отворени

авсякъде по света. Има предложения от 
три континента. Стартова заплата от 200 
хиляди долара годишно. Но Калин си 
събира куфарите, връща се в България 
и решава да основе движение за здра-
вословен начин на живот Tarnovo Run 
(„Търново бяга“), защото е шокиран от 

ниския здравен статус на българина.
В началото никой не ходи на съби-

тията му. Днес последователите му са 
десетки хиляди, не само в старопрес-
толния град. „Откакто дойде пролетта, 
имам толкова много записвания за 
походи, по 200 души, че се чудя какво 
да ги правя“, смее се Калин. 

Tarnovo Run далеч не означава само 
бягане и походи. Калин започва преди 
повече от 4 години с масови кросове 
за здраве, после включва специални 
тренировки за тонус, организира и йога 
фестивал. Много често Калин изнася 
мотивационни лекции в училищата. 
Организира и семейни събития – фес-
тивали, игри, велопоходи с шегови-
тото име „Веломафия“, почистване на 
околната среда. Посещават старчески 
домове, дневни центрове на хора с 
психични разстройства.

В момента има основен дарител 
от Англия, който в началото на всяка 
година превежда на организацията по 
2000 лв. В една търновска фирма хората 
подкрепят мисията на Калин и всеки 
месец превеждат по 200 лв. В кутията 
за дарения по събития също се събират 
някакви средства, но не му е лесно.

Но затова пък е много богат на после-
дователи. За последните 4 години на 
близо 500-те си събития е отчел 

25 хиляди посещения на 
хора от цяла България

Не е зависим от бизнес интереси 
и от партии, макар че са го канили в 
какви ли не политически формации 
заради многохилядния му готов 
„електорат“. 

„Аз го запазвам чист и основната ми 
цел е да бъдем здрави, да се движим 
и да създаваме по-здрава социална 
среда. Дали съм един Робин Худ? Да, аз 
наричам това модерното робинхудство. 
Вземаш от по-заможни хора средства 
за дейността и осигуряваш безплатна 
превенция на здравето за всички“, смее 
се Калин.

Бягай, Калине, бягай...Бягай, Калине, бягай...
Докторът по генно инженерство зарязва световна 
кариера и 6-цифрена заплатаБОРЯНА АНТИМОВА

Калин Василев на масова хоротека на паметника „Асеневци” във Велико Търново 

Масова тренировка на стадиона
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Едно от най-известните 

имена в архитектур-

ната индустрия е това на 

Анджела Данаджиева. 

Нейното име се споме-

нава рядко в българските 

медии. Американските издания, спе-

циализирани в тази област обаче, не 

спират да сипят суперлативи по неин 

адрес и да описват мащабността, пре-

цизността и красотата на проектите 

й. Българката има принос за изграж-

дане на облика на градове като Сиатъл, 

Индианополис, Портланд и Ричмънд 

(в щата Вирджиния). Тя е носител на 

много награди, сред които и отличие за 

дизайн от Американското дружество на 

ландшафтните архитекти. Освен това 

проектите на Данаджиева се изучават в 

различни университети.

Сънародничката ни, която днес е на 

88 години, идва в Америка през 60-те 

години на миналия век. Тогава тя пече-

ли конкурс за цялостно преустройство 

на един от централните площади в Сан 

Франциско – Сивик плаза. Това я среща 

с един от най-реномираните американ-

ски архитекти Лоурънс Халприн. С него 

българката реализира над 20 съвмест-

ни проекта.

Данаджиева е внучка на бележития 

ни държавник и министър в четири 

правителства след Освобождението 

Димитър Христов, основал лесотехни-

ческото образование у нас. Тя завърш-

ва УАСГ и 

отначало работи като 
дизайнер на декори за филми 

в киноцентър „Бояна“. Лентата „Пленено 

ято”, в която взема участие, е отличена 

със „Златна роза”. В архитектурата я 

въвежда баща й, който бил в ръковод-

ството на голяма столична проектант-

ска организация. 

Преди блестящата си кариера от тази 

страна на океана Данаджиева завърш-

ва и Академията за изящни изкуства в 

Париж и също така печели награда от 

кубинското правителство за изграж-

дане на паметник „Мемориал на по-

бедата”. Наградата е връчена лично от 

Фидел Кастро. 

След като спечелва конкурса в Сан 

Франциско, Данаджиева получава по-

кана от Лоурънс Халприн да работи с 

него. Така двамата осъществяват една 

от значимите урбанистични промени на 

Сивик плаза пред сградата на центъра 

на Обединените нации (United Nations 

Civic Center), където през 1945 г. е осно-

вана и самата организация.

„Когато дойдох в Америка, бях много 

млада. Можете да си представите, че не 

ми беше лесно. Но аз съм преди всич-

ко архитект и затова мисълта ми беше 

и продължава да е заета най-вече с въ-

проси за връзката между нещата, меж-

ду формите”, казва Данаджиева в едно 

от малкото си интервюта. 

Преустройство на Сивик плаза включ-

ва полагане на плочки на площ от пове-

че от 10 хил. кв. м, създаване на тревна 

площ от поне 2 хил. кв. м, поставяне на 

пейки и лампи, както и построяването 

на фонтан. Строителството на гранди-

озния тогава проект започва през януа-

ри 1975 г. и е приключено през юни съ-

щата година.

Друго голямо постижение на 

Данаджиева и Халприн е паркът 

„Фрийуей” (Freeway) в Сиатъл, създа-

ден през 1976 г. Той е разположен над 

магистралата Interstate 5 и свързва жи-

лищната част с центъра, което 

води до нови инвестиции 
в града 

с изграждането на модерни хотели, 

жилищни и офис сгради. Българката 

е автор на каменните скулптури, 

а внушителният фонтан е дело на 

Халприн, но със значителен принос от 

нейна страна. „Проектът струваше 22 

млн. долара и оживи града значител-

но”, казва Данаджиева. През 1990 г. тя 

добавя към парка и търговски център 

(Washington State Convention and Trade 

Center).

Данаджиева е сочена и за съав-

тор (с Халприн) на фонтана „Айра 

Келър” в Портланд, подобен на този в 

Сиатъл. В Индианаполис и Ричмънд, 

Вирджиния, тя оставя отпечатък в оф-

ормянето на ландшафтната структура 

на два големи парка – White River State 

Park в Индианаполис и James River Park 

Systems в Портланд. Тях тя прави в съ-

дружие с покойния си съпруг Томас 

Кьониг, също архитект. 

Освен уменията си в урбанистичните 

пейзажи Данаджиева изумява специа-

листите с дизайна си на къщи. Тя про-

ектира домовете на Джеръми Айрънс и 

Доли Партън.

За жилището на Айрънс, което спо-

койно може да се определи като дво-

рец, тя казва, че представлява „сим-

фония от светлина и пространство 

с естествена и органична среда от 

вода, камък и положителна енергия”. 

Имението струва 7 млн. долара. 

Дизайнът на залата “Марин вете-

ранс мемориъл” в Сан Рафаел също е на 

Данаджиева. “В нейния покрив вплетох 

елементи, които да приличат на лавро-

ви венци в памет на загиналите”, споде-

ля сънародничката ни.

Анджела Данаджиева е архитект на паркове, 
обществени сгради и къщи на знаменитости

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Неизвестният успех на една Неизвестният успех на една 
българка в Америкабългарка в Америка

Къщата на Джереми Айрънс

Фонтанът „Айра Келър“ в Портланд

Анджела Данаджиева
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Климатът на Канада се затопля 
по-бързо от средното за света 
Северната част на Канада се 

затопля два пъти по-бързо в 
сравнение с останалата част на 

света в резултат на климатичните про-
мени. Това се посочва в правителствен 
доклад, изготвен от 43-ма учени. От 
1948 г. до сега средногодишните тем-
ператури в страната са се увеличили с 
1,7 градуса по Целзий, което е два пъти 
повече от средното годишно покачване 
за света от 0,8 градуса.  

    

Драстичен спад в продажбите на 
имоти във Ванкувър

Продажбите на жилища във 
Ванкувър намаляват на фона на 
нарастващото предлагане, съоб-

щава Bloomberg. Според местния имотен 
борд промените в политиките са виновни 
за ограничаването на броя на потен-
циалните купувачи. През март в област 
Ванкувър са били продадени общо 1727 

жилища. Това е спад от 31 на сто в сравнение със същия период за 2018 г., а 
общият обем на продажбите е на най-ниското си ниво за месеца от 1986 г.   

Външният министър притеснен от 
възможна руска намеса на изборите 

Канадският външен министър Кристия 
Фрийланд изрази притеснение, че е много 
вероятно да има външна намеса в избо-

рите през октомври и че вече е имало известна 
намеса в изборния процес. „Мисля, че оценяваме 
намесата като твърде възможна и смятаме, че вече 
е имало опити от злонамерени чужди сили да раз-
строят демокрацията ни”, коментира Фрийланд в 
отговор на въпрос дали се притеснява, че Русия 
ще се опита да се намеси в канадските избори. Тя 
добави още, че подобни опити са насочени повече 
към поляризиране на обществото, отколкото към 
крайния резултат.  

Трюдо застрашен от 
политическа криза заради скандал 

Канадският премиер Жустен Трюдо 
е застрашен от политическа 
криза след обвиненията от двама 

министри от неговата партия в намеса в 
наказателно дело, свързано с влиятелната 
компания „Ес Ен Се-Лавален”. В подкрепа 
на обвиненията си бившата правосъдна 
министърка на Канада разпространи 
направен тайно видеозапис от разговор, 
доказващ намеса. Джоди Уилсън-Рейбоулд 
подаде оставка през февруари.  

Взрив от салмонела в 6 провинции

Официални здравни лица раз-
следват взрив от салмонела 
в шест канадски провинции. 

63-ма са заболели, като 18 от тях са 
били хоспитализирани. Агенцията 
по обществено здраве на Канада 
обяви миналия петък, че има лабора-
торно потвърдени случаи в Британска 
Колумбия, Албърта, Саскачеван, 
Манитоба, Онтарио и Квебек. 
Източникът на бактериална инфекция 
не е установен.

Жустен Трюдо





Здравей, Ангеле. Искам да те върна 
към една от старите ти статии за 
кредитните карти, в която пома-
гаш на едно семейство, което бе 
доста затънало. Това ме впечатли 
изключително много. Накара ме да 
се замисля за моята лична ситуация 
и как мога да изляза възможно най-
безболезнено от нея. Накратко ще 
ти обясня за какво става въпрос. 

В момента изплащам жилище 
(първи и втори заем), имам две коли 
на изплащане и около 5 кредитни 
карти. Минималните плащания по 
всички тези заеми са $2,460, но аз 
вкарвам допълнително $700 на ме-
сец, по малко във всяка една карта, и 
плащам минималното за колите и за 
заемите по къщата. 

Лошото е, че нямам събрани пари 
настрани и в стремежа си да изпла-
тя заемите си по-бързо, изпадам в 
ситуация, в която се налага тук-там 
пак да използвам кредитните кар-
ти. Чувствам се като в омагьосан 
кръг и не знам как да изляза. Какво би 
ме посъветвал да направя? 

Здравейте и от мен и благодаря за 
интересния въпрос. 

За съжаление тези ситуации зачес-
тяват и даже си мисля, че над 70% от 
хората, живеещи в Америка, са в тази 
ситуация в момента. 

Тези от вас, които са чели предишни-
те ми статии, си спомнят, че обожавам 
да говоря за инвестиране и това е 
много интересна тема и за вас като 
читатели. В последно време виждам 
тенденция, при която много от хората 
изпитват сериозни затруднения с об-
служването по заемите си и не трябва 
да пренебрегваме този социален 
проблем. Това важи в особено висока 
степен при поколението на възраст от 
25 до 45 години. 

Нека погледнем ситуацията, за която 
ми пишете днес. Тя е типична и изход 
от нея има, но както споменах на се-
мейството от статията, която визирате, 
което вече работи усилено по направе-
ната от мен програма, ще трябва тотал-
на промяна в дисциплината и начина на 
мислене оттук нататък. Първо трябва да 
седнем и да изградим финансов план, 
който ще ни насочи накъде да съсре-
доточим усилията си. Въпреки че сега 
сте много притеснени от заемите, които 
имате, не трябва да се забравя важност-
та на спестяванията в краткосрочен 
и дългосрочен план. Това е подводен 
камък, който може да ви подхлъзне, и 
една от основните причини да използ-
вате кредитни карти. 

На първо четене, без да съм навлязъл 

в детайли с анализа, мога да ви кажа 
директно едно от нещата, които бих 
променил веднага. Аз лично бих спрял 
да вкарвам всичките $700 като допъл-
нение към кредитните карти и бих взел 
$400 от тях, за да вкарвам в спестовен 
влог. По този начин малко по малко ще 
изградя спестовна сметка, която ще 
използвам в случай на непредвидени 
ситуации (“бели пари за черни дни”), 
вместо да използвам кредитните карти, 
на които плащам лихви всеки месец. 
Открито съм заявявал неведнъж, че 
мразя кредитните карти и това, което те 
причиняват на много семейства, които 
се подлъгват да ги използват. Но всеки 
от нас трябва да поеме лична отговор-
ност за ситуацията си и да осъзнае, 
че системата с кредитните карти е 
измислена, за да движи икономиката 
и продуктите, които се произвеждат в 
нея. Без лесен достъп до потребителски 
кредит Америка никога нямаше да бъде 
тази икономическа сила в световен 
мащаб, но и страданията, които тази 
финансова система нанася върху хората 
с неограничени желания и ограничени 
финансови възможности, също са 
много големи. 

С помощта на един финансов анализ 
ще можем да подредим картите и за-
емите по реда на изплащане, което да е 
най-рационално и това е направено от 
компютъра според баланса, който дъл-
жим по заема и лихвата. Тази програма 

работи безотказно и ще ни помогне да 
изплатим заемите много по-бързо с по-
малко пари, докато спестяваме настра-
ни в спестовния акаунт. Тук важното е и 
да променим навиците си на харчене и 
да знаем с какви ресурси разполагаме, 
без да има нужда да опираме до нови 
заеми. След около 6 месеца най-веро-
ятно ще усетите разликата в нивото 
на стреса и в начина ви на живот. Вече 
ще имате някой долар настрана и ще 
имаме изграден бюджет, който да ви 
помогне да живеете, без да харчите не-
нужно за прищевки, които са излишни, 
ако чувствате, че сте го правели досега. 
Веднага ще изкараме кредитните карти 
от портфейла ви и този на съпруга ви 
и ще ги заменим с дебитни такива. И 
не искам да чувам и дума за безплат-
ните билети или процентите, които ти 
връщат, когато пазаруваш с тези карти. 
Това са само уловки. Отсега нататък ще 
работим с това, което имаме, докато си 
стъпим на краката и изградим стабилна 
финансова основа. А то се намира само 
в джоба под формата на кеш или пари в 
банковата ни сметка. 

Постепенно ще изплатим всички 
карти до 2 години и после ще започ-
нем да изплащаме по-бързо колите и 
заема по жилището. Като елиминираме 
заемите един по един, ще видите как 
качеството на живот ви и нивото на 
стреса, който изпитвате, ще намалеят. 
Това ще ви помогне да прекарвате по 

много по-спокоен начин свободното 
време със семейството си и най-важно-
то – ще знаете, че имате план, който 
следвате и който работи. Неяснотата 
около финансовите въпроси е едно от 
най-изтощителните и мъчителни про-
цеси за нашето подсъзнание, но много 
малко хора от нас си признават това и 
избягват тази тема, докато болката не 
стане наистина нетърпима. 

Това е от мен за днес. Ако имате 
приятели, които са изправени пред 
същите финансови лабиринти, които 
споменах днес, и правят същите 
грешки като много от моите клиенти, 
преди да се запозная с тях, моля 
споделете тази статия и това какво сте 
научили от нея с тях. Моята работа е 
да ви показвам различните начини, по 
които да се справяте с финансовите 
препятствия във вашия живот, а ваша-
та е да помагате на другите около вас 
с нещата, които научавате от статии 
като тази. 

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

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователните 
полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Как да изплащам Как да изплащам 
заемите си и да заемите си и да 
събирам пари събирам пари 
едновременно?едновременно?
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блог   

Наниз

АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Нанизът от мъниста, който 
вече свикнахме да нари-
чаме „Апартаментгейт“, 
обещава да бъде дълъг. Че 

сюжетът е част от станалите обичайни 
и в България предизборни хватки, го 
знаят вече и малките деца. Но този път 
дължината на наниза действително 
говори за един космос (за да си поиграя 
със значенията на тази дума в старо-
гръцкия език), за една подредба, за 
един добре подреден и уреден свят на 
взаимносвързани интереси. За един 
космос, устроен от хора на високи 
позиции във властта, за да ги обслужва. 
А космос има и значението на „украше-
ние, накит, наниз“ в старогръцкия език, 
както се знае.

Засега си говорим само за пробляс-
вания на мъниста в прахта. Истината, 
надяваме се, ще дойде като резултат от 
усилията на прокуратурата и на всички 
други институции, работа на които е 
истината.

Но освен в смисъла на „устройство, 
ред, космос, свят“, а също и на „украше-
ние, накит“, думата космос има и една 
друга употреба в старогръцкия език 

– със значението на „приличие, благоп-
ристойност, чувство за благоприличие“. 
Ето тази последна употреба на космос 
кара според мен въздухът да трепти 
най-много сега. И ще продължи да го 
прави, независимо от това до какви 
изводи ще стигнат разследващите 
институции.

Тази си остава за съжаление най-тъж-
ната страна в поведението на мнозина 
от онези, които съставляват днешната 
българска политическа класа. Защото 
дори и обзавеждането с апартаменти 
да е законово чисто, дори и да не си се 
възползвал от политическия си пост, за 
да си издействаш чутовни намаления 
на цените, дори и да не си се корум-
пирал, дори и да можеш да докажеш 
съответствие между доходи и разходи, 
липсата на съзнание за това, че бидей-
ки политическо лице със съответните 
амбиции и постижения в полето на 
политиката, си задължен да спазваш 
хигиена на нравите и благоприличие, 
си остава големият недостатък на много 
от политиците ни.

Съвременният българин е до голяма 
степен програмиран да отсъжда от-

носно смисъла на това да си политик 
и да правиш политическа кариера в 
съгласие с тази фраза, но (и тук е ин-
тересното) през призмата на следната 
нейна интерпретация: в действията на 
политиците трябва да доминира моти-
вът за работа в полза на общото благо 
до степен на себеотрицание. Точно по 
примера на Левски. Особеното в това 
разбиране (сравнено с утвърдените 
обществени нагласи и очаквания в 
Съединените щати и други стари демо-
крации например) е там, че балансира-
нето между усилията, полагани в името 
на обществения интерес и общата 
полза, от една страна, и честното екс-
плоатиране на политиката като поле за 
личностна реализация, от друга, у нас 
не се възприема като нещо достатъчно 
оправдано и в крайна сметка легитим-
но. Ето защо в България масовата идея 
за благоприличие в политиката е зна-
чително по-строга, отколкото в някои 
други демократични общества. Тоест 
очакванията са за по-скромни финан-
сови възможности и имотно състояние 
сред представителите на политическата 
класа.

Поради което, ако искаш да си почтен 
и уважаван български политик, да оста-
виш името си неопетнено и да те запом-
нят с добро, е необходимо да разбереш 
от самото начало, че не отговаряш ли 
на тези представи за благоприличие 
в политиката, си обречен на провал и 
на крушение. Ще рече, ти наистина ще 
трябва сериозно да се замислиш, какво 
може да си позволиш да имаш и какво 
не.

Характеристика, разкриваща една 
особена двойственост в същото това 
разбиране за благоприличие и за 
почтеност. Така както днешният бълга-
рин изисква от политическата класа да 
следва заветите на Левски, и в грижата 
за общото да демонстрира едва ли 
не прояви на себеотрицание, така 
същият този българин в мислите си и в 
частните си разговори проявява едно 
съчувствено емпатично разбиране към 
схеми и хитрости, подобни на тези от 

„Апартаментгейт“. В едно друго прос-
транство на душата си българинът про-
явява разбиране, че действията на тези 
хора са природни, човешки, обясними с 
човешката им същност. Човещина...
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млн. са престъпленията в Германия през 2018 г. – с 3,6 на 
сто по-малко от предната година и най-ниското ниво 
от десетилетия. Германия е една от най-безопасните 
страни в света. По-малко от 1 процент от 
населението е било жертва на сериозно престъпление.

хил. долара премина биткойнът и поскъпна до максимум за 
близо пет месеца, теглейки нагоре и по-малките криптовалути. 
Биткойнът скочи до близо 20 000 долара в края на 2017 година в пика 
на балона, раздут от инвеститори. През миналата година обаче 
цените се сринаха с три четвърти.

в цифри

млрд. е достигнало населението на Земята, а през 2050 г. може да 
се увеличи с още 2 милиарда според доклад, на генералния секретар 
на ООН. Тенденцията е населението да се увеличава, да е по-
възрастно, по-мобилно и по-концентрирано върху отделни площи. 

електроцентрали на въглища, включително една в България, и 
“Райънеър“ са най-големите замърсители в Европа. Най-голям 

замърсител е ТЕЦ „Белхатув” в Полша. Сред деветте теца седем са 
в Германия, а българската „Марица изток” е на осмо място.



Най-старото вино е 
направено преди 8000 
години

В керамика, намере-
на при археологички 
разкопки в днешна 

Грузия, са открити при анализ следи от 
вино. Това е най-старото познато дока-
зателство за правене на вино в света 
от 6000 г. пр.н.е. в периода на неолита. 
Преди това откритие най-старите хими-
чески доказателства за вино са от 5400–
5000 г. пр.н.е. в Иран. Глинените съдове 
са били направени преди 7890–8020 
години. Тези находки показват, че произ-
водството на вино е започнало 600-1000 
години по-рано, отколкото се смяташе.

Експертите съветват бутилките да се 
съхраняват в хоризонтално положение. 
По този начин корковата тапа е постоян-
но овлажнена и не може да се разсъхне. 
В противен случай през пукнатините в 
корка във виното попада кислород и то 
започва да се окислява.

Чаша червено вино на ден е полезно. 
Изследванията показват, че частта на 
мозъка, която отговаря за разпознава-
нето на ароматите на виното при соме-
лиерите, е много по-голяма, отколкото 
при други хора. Също така учените са 
установили, че умерената консумация на 
вино понижава риска от намаляване на 
познавателните способности. Пиенето на 
вино снижава риска от сърдечно-съдови 
заболявания, Алцхаймер и инфапкт и ин-
султ с 25-40%. Най-известният сорт бяло 
грозде във винопроизводството е шардо-
не. То омайва с наситен ягодово-ябълков 
вкус, а в неговия букет от аромати може 
да се доловят също дъб, подправки и 
орех.

Мнозина се заблуж-
дават, че бялото вино 
се прави от светли сортове 
грозде, а червеното – от 
тъмни. Всъщност

цветът на виното 
зависи от 

обвивката на 
зърната

поради което бяло вино 
може да се направи и от тъмно 
грозде, ако се обели. Виното и 
храната са неразделни, допълват се 
перфектно и подчертават вкуса си по 
начин, който не може да се постигне, 
ако се консумират поотделно. Но истин-
ските ценители знаят, че само правилно 
подбраното вино към съответната храна 
помага да се разкрият истинските вкусо-
ви възможности и на двете.

Винените чаши трябва 
да се държат само за 
столчето, за да не се 
нагрява виното от 
дланта и по та-
къв начин да се 
влияе на вкуса 
му. Правилно 
е виното да се 
поднася в ча-
ши с заоблени 
навътре краища, 
което помага за 

задържа-
не на 

аромата му. Също така се счита, че чаши-
те трябва да бъдат от тънко стъкло.

Кухнята и хладилникът са 
най-лошите места за 

съхранение, тъй като

виното не 
обича високите 

и ниските 
температури

Виното трябва да се пази на тъмно и 
прохладно място.

За производството на 1 бутилка вино 
се изразходва обикновено 1 килограм 
грозде. Вино се прави на всички конти-
ненти освен в Антарктида, където клима-
тът не е подходящ.

Едно от най-добрите в света е розето 
Côtes de Provence Rosé, което струва 
едва 9 долара за бутилка, но спечели 
сребърен медал на международен 
винен конкурс, равнозначен на „Оскар“ 
за винопроизводителите. За най-скъпа 
бутилка вино се счита Château Cheval 
Blanc, реколта 1949 г., което бе продадено 

на аукцион в Женева за 
304 375 долара. Sherry 

de la Frontera, силно 
испанско вино от 1775 
г., се счита за най-

старото европейско 
вино. 5 бутилки от него се 

съхраняват 
в музея в 
Крим.

BG VOICE

In Vino VeritasIn Vino Veritas

Любопитни подробности

Постепенно капачките с 
винт заменят класиче-
ските коркови тапи. Почти 
всички по-евтини вина са с 

капачки на винт. 
� Най-добрите производители на ви-

но са Италия, Франция, Испания, САЩ, 
Аржентина, Австралия, Южна Африка и 
Германия. 
� Съществува погрешно схващане, 

че всички вина се подобряват с възрас-
тта. В действителност 90% от всички 
вина трябва да се консумират до една 
година след производството си. 
� Терминът „букет” се отнася до 

общия аромат на виното, не само до 

мириса на грозде. 
� Белите вина с времето насищат 

цвета си, а червените, напротив, стават 
по-светли.
� Червените вина се произвеждат 

от червено грозде, но белите могат да 
бъдат произведени както от бяло, така 
и от червено грозде. 
� Чаша вино съдържа 85 калории. 
� Смята се, че жените са по-добри де-

густатори на вино, защото по принцип 
имат по-добро обоняние от мъжете. 

- Червеното вино съдържа повече 
антиоксиданти от бялото и затова е 
по-полезно. Важна съставка е т.нар. 
ресвератрол, който защитава сърцето.
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Първо обърнете внима-
ние на сорта грозде. 
9Това ще ви ориентира 
предварително какъв 
ще е вкусът и ароматът 
на виното. От различ-

ните сортове грозде и комбинирането 
им се получават, разбира се, различни 
видове вино.

Сортът на гроздето се маркира задъл-
жително само върху етикетите на бутилки 
вино, произведени в Съединените щати, 
Чили, Австралия, Аржентина и Нова 
Зеландия. Не е такъв случая например с 
европейските и грузинските етикети. На 
тях е посочен не сортът грозде, а мястото 
на производство.

Любителите на френското вино знаят, 
че виното от Бордо е произведено от 
каберне совиньон и мерло (червени сор-
тове грозде), а бялото вино в Бургундия е 
от шардоне (бял сорт грозде).

Открийте мястото на 
производство върху 

етикета
Това е необходимо, за да добиете 

представа за качеството на напитката 
предварително. Понякога са написани 
не само районът, където се произвежда 
виното, но дори и конкретното лозе. Ако 
се върнем към френския пример, „Вин 
дьо Франс“ е напитка, която може да бъде 
донесена от всяка област на Франция. 
Въпреки това гроздето за Chateau Latour 
се събира само в Бордо, в община Медок 
и Поулиак. Въпреки че и двете разно-
видности са френски, цените са коренно 
различни. Цената на виното често зависи 
от региона. Например същото качествено 
вино от района на Бордо е по-скъпо, 
отколкото от Лангедок.

Името на производителя казва много за 
качеството на напитката. Основното тук 
е, че посоченият производител наистина 
съществува и информацията за него може 
да бъде намерена в интернет.

Обърнете внимание на

датата на прибиране на 
реколтата

Тази информация е необходима, за да 
се разбере дали виното все още може да 
се пие. „Колкото по-отлежало, толкова 
по-добре“ е стереотип, който невинаги 
е оправдан. Всъщност повечето вина, 
предлагани за продажба в супермарке-
тите, се произвеждат, при условие че ще 
бъдат продадени и изпити в рамките на 
3 г. Само малка категория вина може да 
оцелее повече от 5 г., без да загуби вкус 
и качество. Ето защо, ако търсите скъпо 
вино за вечеря, по-добре е да изберете 
такова, което е било бутилирано преди 
не повече от три години.

Има ли значение силата на 
виното?

Категорично да. Различните вина обик-

новено имат различен алкохолен градус. 
Алкохолното съдържание пряко влияе 
на вкуса на виното. Тук се осланяйте на 
логиката: колкото по-малки са градусите, 
толкова по-пивко е виното. Ниското 
съдържание на алкохол подчертава вкуса 
на виното. Доброто силно вино се харак-
теризира с по-сложен вкус. Това обаче не 
е „желязно“ правило: силните алкохолни 
напитки също могат да бъдат сладки 
на вкус, а някои нискоалкохолни вина, 
напротив, имат остър и неприятен вкус.

Важна ли е големината на 
бутилката?

Разбира се. Най-често използваният 
размер на бутилката е 0.75 л. Бутилка 
вино от 1.5 л е рядкост – така нареченият 
Magnum. Виното в различни бутилки 
отлежава по различен начин: колкото 
по-малка е бутилката, толкова по-бързо 
отлежава напитката и обратно. В този 
случай е важен обемът на кислород, 
който се вкарва с помощта на помпа 
и, разбира се, количеството на самата 
напитка. Ето защо не се препоръчва вино, 
произведено в малки бутилки от стара 

реколта. Най-добрата селекция отлежали 
вина като правило са в стандартни или 
големи бутилки.

Задължително погледнете от 
другата страна на бутилката

Проверете детайлите на етикета от дру-
гата страна, той се нарича „контраетикет“. 
Той допълва лицевия етикет и съдържа 
подробности, които изясняват основната 
информация. Например, възможно е 
датата на производство на виното да 
не съвпада с годината на гроздовата 
реколта, което означава, че на виното 
му е необходимо още време да отлежи 
бутилирано.

Контраетикетът се отнася до мястото 
на производство, което в най-добрия 
случай съвпада с мястото на прибиране 
на реколтата, посочено на главния етикет. 
Съдържанието на захар се определя от 
съдържанието на захар в един литър на-
питка. Този показа-
тел е особено 
важен, когато 
главният ети-
кет не посоч-
ва дали виното 
е сладко или су-
хо. Например 1 
л пенливо вино 
съдържа от 17 до 
32 г захар, докато 
шампанското 
„Брут“ (сухо вино) 
е с по-малко от 12 г 
захар.
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Как дКак да избеа изберем винорем вино
Да изберем качествено вино, 
без да сме сомелиери – няколко 
практически съвета
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Инициативата #МeToo, 
която се появи през 
миналата година, 
продължава да вади 
на показ нови и нови 
случаи на недотам 

благопристойни прояви на мъже спрямо 
жени. Началото бе дадено след раз-
критията за сексуалните посегателства, 
извършени от влиятелния холивудски 
продуцент Харви Уайнстийн.

Инициативата обаче датира от 2006 
г., като през миналата и тази година тя 
се разпростря в целия свят. В някои 
страни движението запази оригинал-

ното си име, а в други името му беше 
променено.

В Бразилия например то се нарича 
„Не означава не”, в Италия – „Онзи път 
когато”, а във Франция и франкофон-
ския свят – „Издай твоята свиня”.

Медиите бяха залети 
от разкрития на 

знаменитости 
за сексуални посегателства, които те са 
преживели или видели. Такива раз-
крития направиха Мерил Стрийп, Кейт 
Бланшет, Лупита Нионго, Салма Хайек 

и др. Някои звезди избраха да говорят 
за това на престижни церемонии. Азия 
Ардженто, Розана Аркет и Лейди Гага го 
направиха на кинофестивала в Кан, на 
връчването на наградите на Гилдията 
на американските актьори и на връчва-
нето на отличията на сп. „Ел” на най-
влиятелните жени в Холивуд. Идеите 
„Аз също” и „Времето изтече” заразиха 
всички водещи прояви в света на 
шоубизнеса – в знак на съпричастност 
на наградите „Златен глобус“ звездите 
носеха черни тоалети, на „Грами“ – бели 
рози, на „Сезар“ – бели ленти, на БАФТА 
– емблемите на „Времето изтече”. От 

церемонията на Гилдията на амери-
канските актьори отсъстваха набедени 
в сексуални посегателства звезди. На 
Берлиналето се проведе дискусия за 
сексуалния тормоз в киното, телеви-
зията и театъра. Кинофестивалът в Кан 
беше разтърсен от безпрецедентен 
протест на червения килим на 82 актри-
си, продуцентки и режисьорки, оглавен 
от председателката на фестивалното 
жури Кейт Бланшет.

След като беше отстранен от проду-
центската си компания и от американ-
ската филмова академия, Уайнстийн 
беше обвинен за няколко случая на 

посегателства, а за разкритията си 
„Ню Йорк таймс” и „Ню Йоркър” полу-
чиха престижната награда „Пулицър“. 
Джеймс Тобак вече е обвиняван в по-
сегателства от близо 400 жени. Заради 
обвиненията от актьора Антъни Рап за 
посегателство над него, когато бил едва 
на 14 години, и заради последвали дру-
ги подобни обвинения Кевин Спейси 
се раздели принудително с ролята си в 
сериала „Къща от карти”, а Ридли Скот 
презасне всички сцени с негово учас-
тие във филма „Всички пари на света”, 
заменяйки го с Кристофър Плъмър.

През септември Бил Козби получи 
осъдителна присъда за дрогиране и 
изнасилване на своя позната. Той е 
обвиняван от още 50 жени в изнасилва-
не и дрогиране с цел сексуални отно-
шения и за сексуални издевателства 
над деца и непристойно поведение. 
Във Франция Люк Бесон бе обвинен от 
6 жени за изнасилване и посегателства, 
сред които Карин Изамбер и датско-
белгийската актриса Санд ван Рой. В 
Швеция на 2,5 години за изнасилване 
бе осъден френският фотограф Жан-
Клод Арно, съпруг на шведската поете-
са Катарина Фростенсон от Нобеловия 
комитет за литература към Шведската 
академия, връчващ Нобеловата награда 

за литература.
Арно бе обвинен от общо 18 жени в 

сексуални посегателства и се твърдеше, 
че той налетял дори на престолона-
следничката Виктория по време на 
обществена проява. 

Този скандал, съчетан с 
обвиненията 

срещу Арно, че е издавал пред медиите 
имената на бъдещи Нобелови лауреати, 
които научавал от съпругата си, опетни 
репутацията на Нобеловия комитет 
и много от членовете му подадоха 
оставка, а Шведската академия реши 
да отложи с година присъждането на 
Нобеловата награда за литература.

В разгара на #MeToo издирваният в 
САЩ за изнасилване на непълнолетна 
Роман Полански породи критики с 
новия си проект „Аз обвинявам” за 
„Аферата Драйфус”, възприет като 
търсене на реабилитация чрез филм за 
несправедливо обвинен мъж. Дилън 
Фароу, осиновената дъщеря на Мия 
Фароу и Уди Алън, пък повтори обвине-
нията си от 1992 г. срещу осиновителя 
си, че й посегнал, когато тя била дете.

Отдавна Алън отрече тези твърдения, 

наричайки ги заговор за отмъщение на 
Фароу за това, че той я изоставил зара-
ди нейната осиновена дъщеря Сун-И 
Превин. Подновените обвинения срещу 
него обаче съвпаднаха с новата му про-
дукция „Един дъждовен ден в Ню Йорк”. 
Актьорите от филма побързаха да се 
дистанцират от режисьора и да дарят 
хонорарите си на организации, подпо-
магащи жертвите на сексуално насилие. 
Очакваната премиера на продукцията 
така и не се състоя. Мюзикълът по 
филма на Алън „Куршуми над Бродуей” 
беше свален от афишите на два щатски 
театъра, а в испанския град Овиедо, 
където има статуя на Алън, се надигна-
ха призиви за демонтирането й.

Според статистиката на новинарския 
сайт „Вокс” от април 2017 г. до септем-
ври 2018 г. обвинения са отправени 
към 252 знаменитости, сред които 
Морган Фрийман, Жерар Депардийо, 
Майкъл Дъглас, Стивън Сегал, Стан Лий, 
Силвестър Сталоун, Кристиано Роналдо, 
Доналд Тръмп, Бред Кавано и др.

Бяха отправени и редица нападки 
към обвинителките на Уайнстийн. 
Някои бяха критикувани, че са мълчали 
дълго. Срещу тези критики не помог-
наха аргументите, че те са го правели, 
защото Уайнстийн е бил способен да 
съсипва кариери, както направи с Мия 
Сорвино или Ашли Джъд, разпростра-
нявайки слухове колко трудно е да се 
работи с тях.

Равносметката отРавносметката от  #МeToo#МeToo
Случаите на жени, които обвиняват мъже в 
посегателство, продължават
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Съществуването на дълъг 
и сполучлив брак в 
Холивуд се смята за 
рядкост и причините за 
това са различни – от 
амбицията и стремежа 

към успешна кариера през твърде мно-
гото изкушения, с които се сблъскват 
звездите, до обикновено непостоян-
ство – достатъчно сериозни пречки 
за изграждането на стабилна връзка. 
Въпреки това обаче и в сърцето на 
киноиндустрията се срещат прекрасни 

и често устояващи на годините бракове, 
които могат да служат за добър при-
мер. Някои от холивудските двойки са 
намерили правилната рецепта, а други 
дори не могат да обяснят как това се 
случва, но всички те са доказателство, 
че успешните холивудски бракове не са 
само илюзия. 

От повече от седем години насам 
двойката Мила Кунис и Аштън Къчър се 
нарежда сред звездите, които се радват 
на хармония в отношенията. Всъщност 
в началото на познанството им и два-
мата са далеч от идеята, че може да 
се случи нещо истинско, и се влюбват 
близо 15 години по-късно. Освен това 
не са свободни – тя живее с Макколи 
Кълкин, а той с Деми Мур до драматич-
ния развод, приет трудно от бившата 
съпруга на Брус Уилис. Започнали с 

убеждението, че 
отношенията им са 

неангажиращи
двамата заживяват заедно, две години 
по-късно се сгодяват, а след още една 
се женят и се превръщат в една от най-
стабилните двойки. 

Преди месец Аштън и Мила се на-
редиха и сред двойките, „лишаващи 
от наследство“ децата си. Причината е 
същата като при Стинг и Елтън Джон – 
желанието да не ги разглезват. Малко 

след това обаче се заговори, че двамата 
имат семейни проблеми, а връзката 
им е на кръстопът. Колко сериозни са 
проблемите в семейството на Кунис и 
Къчър, е рано да се каже, но те едва ли 
правят изключение от всяка двойка, 
която преминава през някаква криза. 
Справянето с такива проблеми невина-
ги е лесно, но някои семейни двойки, 
включително в Холивуд, са намерили 
точния начин да преминават през тях.

Емблематичният пример за това е 
бракът между легендата Пол Нюман 
и съпругата му Джоан Удуърд – брак, 
издържал половин век, до смъртта на 
Нюман през 2008 година. През всичките 
50 години семеен живот Джоан Удуърд 
ще твърди, че съпругът й е най-деликат-
ният мъж, когото познава. А за един от 
най-красивите мъже на Холивуд 

въпросът как е успял да 
остане верен

има съвсем прост отговор: „Защо да ям 
хамбургер навън, когато имам пържола 
вкъщи.“ Но допълва, че „когато си с един 
човек толкова дълго, понякога наисти-
на се докарвате до лудост, но в сърцето 
на всичко това стоят привързаност и 
уважение“. 

На близо 45-годишен брак се радват 

също Майкъл Кейн и съпругата му 
Шакира. Двамата са заедно, откакто 
актьорът я видял в телевизионна рекла-
ма за кафе и решил, че това е жената, с 
която ще прекара живота си. С успешен 
семеен живот може да се похвали и 
Самюъл Джаксън, който от 38 години е 
със съпругата си Ла Таня Ричардсън. За 
Джаксън нещата просто опират до из-
бор – „след 30 години можеш да кажеш 
„всичко да върви по дяволите“, но също 
така и „всички да вървят по дяволите, 
извинявай“. 

Мерил Стрийп, за разлика от коле-
гите си, не може да каже на какво се 
дължи успешния й брак със скулптора 
Дон Гъмър. Тя просто обяснява, че се 

чувства късметлийка. „Не знам тайната 
за успешната връзка, не знам какво 
правя правилно, за да се получава, но 
просто съм щастлива, че имам такава 
със съпруга си“, признава Стрийп. 

От 31 години единствената жена в 
живота на Том Ханкс е съпругата му 
Рита Уилсън. Въпреки че това е втори 
брак за Ханкс и началото на връзката 
им не е безпроблемно, те са още един 
пример за здраво семейство и устоял 

на времето брак. При това с българско 
участие, защото корените на Рита са 
от България, а истинското й име е 
Маргарита Ибрахимова. „Ние просто 
се харесваме, оттам се започва“, обяс-
нява Том Ханкс, но все пак съветва, че 
„никой не трябва да се жени, докато не 
стане на 30 г.“. Каквато и да е причината 
за успешния им и щастлив брак, Том 
Ханкс не пропуска да изрази публично 
чувствата си към Рита, за която казва, 
че освен негова любов е и най-добрият 
му приятел от самото начало. А според 
признанието му след 30 години съвмес-
тен живот те се смеят точно толкова, 
колкото винаги преди това, и се карат 
все по-малко и по-малко.

Успешните холивудски бракове Успешните холивудски бракове 
не са само илюзияне са само илюзия Звездите, радващи се на 

здрава семейна връзка, имат 
съвсем прости рецепти 
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Досега речните круизи 
бяха разработвани 
предимно за меж-
дународния пазар и 
най-вече за американ-
ски клиенти. Сега обаче 

организаторите на пътувания по реки 
в Европа обръщат поглед към герман-

ските туристи и по-младите целеви 
групи. 

Компаниите, предлагащи речни кру-
изи, активно модернизират флотилиите 
си, които отдавна бяха поостарели. 
Най-накрая и по-млади хора могат да се 
впуснат в разтоварващи плавания сред 
природата и градовете по Дунав, Рейн и 
Мозел или дори по Волга. 

Само през 2019 г. в експлоатация 
трябва да влязат двадесетина нови 
кораба, а повечето от тях са предназ-
начени предимно за международния 
пазар. Американците, които могат да 
си го позволят, с удоволствие откриват 
Европа на луксозни речни плавания. 
Пет нови кораба, построени за ком-
паниите Phoenix, Arosa, Croisi Europe и 
Amadeus, са за германски клиенти и за 
по-високия ценови сегмент. 

Нови дестинации, концепции за раз-
влечения на борда и модерни кораби 
тласкат напред сектора. 

„Гостите стават по-взискателни”, 
заявява Гуидо Лаукамп, ръководител на 
Nicko Cruises.

Търсят се просторни кабини, кули-
нарни удоволствия, развлечения на 
борда и атрактивни екскурзионни 
програми. Все по-малко туристи се 
задоволяват с кабини с микроскопични 
прозорчета и легла под водната линия. 

Приходите и броят на 
гостите нарастват

Европа води с голяма преднина като 
най-важния пазар за речни круизи. 
„Тримата големи” на германския пазар 
са компаниите Phoenix, Arosa и Nicko 
Cruises. Години наред браншът плаваше 
в насрещни води, търсенето оставаше 

под очакванията, а ожесточената борба 
в цените доведе до големи загуби. През 
2015 година Nicko дори обяви фалит. 
Собствениците на туристически бюра 
също загубиха много пари и до днес 
водят спорове за обезщетения с пред-
шествениците на компанията. 

Успешно ново начало за 
Nicko 

Компанията с централа в Щутгарт със 
своите 100-тина служители все пак успя 
да постигне забележително завръщане. 
Шефът й Гуидо Лаукамп успя да започне 

на чисто, залагайки на подкрепата на 
новите португалски собственици и 
25-годишния опит на екипа в Щутгарт. 
Бившият ръководител на европейското 
подразделение на Viking и мениджър в 
McKinsey се възползва от шанса. 

Търсят се нови дестинации като 
португалската река Дуеро, а корабите 

се модернизират, разкрасявани напри-
мер с френски балкони и състарена 
керамика. 

Новият петзвезден флагман Nicko 
Vision от 2019 година вече плава по 
Дунав и не може да се оплаче от липса 
на търсене на резервации. 

Новият каталог на речните круизи за 
2019 година съдържа почти рекордните 
340 страници, предлага 634 пътувания 
в 22 страни и флотилия от 28 кораба, 
плаващи по 27 водни басейна, вклю-
чително реките Яндзъ, Меконг, Волга и 
Нил. 

Хората, които резервират речни 
круизи, често предпочитат уюта и искат 
през свободното си време да разглеж-
дат пейзажи, набирайки преживявания 
от нова перспектива. За разлика от 
плаванията в открито море при тези 
пътувания брегът никога не се губи 
от поглед. Акостира се в градове, до 
чиито центрове обикновено може да 
се стигне пеша, да се наеме колело или 
туристите да се включат в тематични 
излети. Поради това на борда на пове-
чето кораби пътуващите на възраст над 
65 години се чувстват като у дома. 

Arosa се прицелва към по-
младите 

Компанията за речни пътувания 
Arosa има силното желание да промени 
това. Фирмата с централа в Рощок, за 
която работят 750 служители и има 11 
кораба, от години полага усилия да 
привлече по-млади клиенти и е ангажи-
рала актрисата Ивон Кетърфийлд като 
рекламно лице. В каталозите си Arosa 
дори представя речните круизи като 
„пътешествия сред природата и градо-
вете”. Деца до 15 години пътуват без-
платно със семействата. Непринуденият 
лукс на борда, обширните СПА зони, 
гурме бюфетът вечер и спирките за 
пренощуване в градове, изпълнени 
със забележителности, са примамките, 
с които Arosa се опитва да изпревари 
конкуренцията. 

Phoenix строи нови 
кораби

Phoenix Reisen от Бон също залага на 
растежа. Още през 1993 година рейнска-
та компания започва да предлага плава-
ния по Нил и в Европа.Междувременно 
флотилията й нарасна до над 40 кораба, 
като особено новите параходи се радват 
на голям успех сред клиентите. През 
2018 година корабът „Alena” започна 
да плава по Рейн, Майн и Дунав, а 
година по-рано в експлоатация влезе 
близнакът му „Asara”. Съдовете са за по 
190 пътници, а френските балкони на 
горните палуби отварят кабините към 
речната панорама.

Тези круизи са предимно за американски клиенти
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Попфолкът е подценяван 
от години, смята Камелия. 
Звездата допълва, че се 
радва, когато я избират за 

ментор, и признава, че иска победи-
телят в „Гласът на  България“ през този 
сезон да бъде от нейния отбор.  „Време 
е да бъде в моя отбор! Това го казвам 
вече няколко пъти. Самият жанр, в 
който аз работя, е много подценяван 
през годините. Някак си се опитват 
да го изолират, но пък голяма маса от 

хората слушат нашите песни“, обяснява 
тя. „Смятам, че аз като представител на 
този жанр съм доказвала неведнъж, 

че притежавам качества не само като 
изпълнител, но и във времето да мога 
да помогна на млад артист да раз-

вие качествата си“, категорична е 
Камелия.

Относно конкуренцията сред 
треньорите в шоуто тя без колеба-
ние признава, че когато става дума 
за победа,

Иван Лечев я плаши 
най-много

„Винаги е Иван Лечев. Той го-
вори малко, но може би опитът, 
времето, през което е живял, 
харизмата му, поведението…. 
Някак си му вярват. Той не говори 
много, но винаги успява“, обяснява 
звездата.  

Много от участниците в „Гласът 
на България“ избират Камелия 
с аргумента, че това е предиз-
викателство за тях, тъй като не 
изпълняват музика в нейния жанр. 
Като треньор на младите таланти 
тя смята, че би било непрофеси-
онално да дава на изпълнители 
различен жанр от подходящия за 
техния глас и тембър. „Ако изберат 
мен, това не означава, че ще им 
дам попфолк задача. Би било мно-
го непрофесионално да чуя къде 
му е силата като вокал, техника и 
усещането му за музика 

и аз да го набутам в 

чужди ботуши 
– в т.нар. попфолк“, категорична е тя. 

В личен план фолкзвездата споделя, 
че очаква през тази година да й се случ-
ват само хубави неща. “Обичам първо 
да слушам себе си. А когато слушам 
себе си, нямам очаквания, но вярвам, 
че ще ми се случат само хубави неща. 
Трудните или новите, защото няма само 
хубави, ще бъдат нещо ново, което ще 
науча“, откровена е звездата в интервю 
за #Гласът зад кадър. Камелия  разказва 
още как се справя с притеснението. 
„Това става с практика. Нужно е човек 
първо да го осъзнае, да се запознае 
със своето притеснение,след това да 
му стане приятел и накрая то само ще 
изчезне. Нужно е просто време“, споде-
ля звездата 

По време на участието си в преда-
ването 120 минути на БиТиВи преди 
седмица  Камелия сподели, че майка й 
е много амбициозна и я е отглеждала 
като определена да бъде известна. 
Според звездата хората вече се за-
бавляват като се тагнат в социалните 
мрежи и пропускат истинските прежи-
вявания. 

Камелия призна още, че рядко се 
прибира в родния си Чипровци, защо-
то й е мъчно да гледа как градът се е 
обезлюдил. По думите й България за 
нея е като Родина - рай, като държава 
– ад, а като територия – с голям потен-
циал. 

Камелия смята, че попфолкът Камелия смята, че попфолкът 
е подценяван години нареде подценяван години наред

Според звездата хората вече се забавляват в 
социалните мрежи и пропускат истинските 
преживявания



9-11 април 2019 35



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

Храните, които Храните, които 

здравето низдравето ни

В последните години 
здравословното хра-
нене се превърна почти 
в мода, за някои е дори 
мания. Истината е, че да 
се храним правилно и с 

качествени храни действително е сери-
озна част от здравословния живот. А 
понякога в желанието си да направим 
най-доброто за себе си, се „облъчваме“ 
от всевъзможни реклами, които ни обе-
щават , че ако консумираме определени 
храни или добавки, може да очакваме 
чудеса. Дали наистина съществуват 
суперхрани, благодарение на които да 

сме винаги здрави и в изключителна 
форма, да понижават магически нивата 
на холестерола и да  гарантират бързо 
отслабване и строен силует?  Едва ли, 
но със сигурност има храни, които 
помагат за доброто ни здраве, доказано 
диетични са и неслучайно се използват 
при определянето на добър храните-
лен режим. Ето и някои от тях, които е 
хубаво да включвате в менюто си.

Сред тях са  

зелените зеленчуци 
които осигуряват редица хранител-

ни вещества, между които фолиева 
киселина, цинк, желязо, магнезий, 
фибри и витамин С . Те намаляват риска 
от сърдечни заболявания и диабет, 
а освен това са добри и в борбата с 
някои видове рак. Няма как сред тях 
да не споменем спанака.  Той съдържа 
само 23 калории, а за сметка на това е 
богат на витамини, като А,С,и К, а също 
и на минерали, като магнезий, манган 
и разбира се, желязо. Може да го наме-
рите лесно в пресен или замразен вид. 
Понякога се прибавя към салати, но от 
него става и чудесна супа, а  замразен 
вид можете да го намерите през всеки 
сезон.  Може би по-малко известен ни е 
кейлът, но той също така е полезна хра-
на.  Има ситно къдрави листа и един от 
зеленчуците, които не губят витамините 
си след готвене. Той съдържа по-малко 
от 50 калории за 100 грама и голямо 
количество витамин К.  От зеленчуците 
естествено се преминава и към 

плодовете 
като задължително трябва да споменем 
горските плодове. Всеки един от тях 
е източник на витамини, минерали и 
антиоксиданти, така че те намаляват 
риска от сърдечни заболявания и рак., 
но също така са полезни и пир пробле-
ми с имунитета и храносмилателната 
система. Ароматни и вкусни, почти няма 
човек, който да не ги харесва, освен ако 
не е алергичен, защото някои от тях са 
алергени. Ягодите например съдържат 

само 33 калории и цели 70 процента 
витамин С а също така и омега 3 и 
омега 6, които са много необходими, но 
човешкото тяло не ги произвежда. Ако 
нямате алергия към ягоди, ги включвай-
те в менюто си винаги, когато можете. 
Малините пък имат 53 калории на 100 
грама, високо съдържание на фибри, 
витамин С и нисък процент захар – едва 
4. Къпини и боровинки – червени или 
черни, също дават много необходими  
вещества. В къпините има 43 кало-
рии и 25 процента от дневната 
доза фибри, а семките им 
съдържат масло, богато 
на омега 3 и 6, както и 
25 процента съдър-
жание на витамин С. 
Боровинките пък съдър-
жат важния за мускулите 
и нервните клетки магнезий.  
Бобът и останалите 

бобови растения 
може да изглеждат проста храна, но 
са изключително полезни. Бобовите 
растения – боб, леща, грах, соя, са 
богати на витамини група В, намаляват 
холестерола и понижават кръвното и 
съдържат фибри, които дават чувството 
за засищане, но в същото време са и 
диетична храна.  Добър за намаляване-
то на холестерола и кръвното, е и 

чесънът  
Той е източник на магнезий, 
селен и фибри, а полез-
ните му свойства при 
борбата с простуд-
ни заболявания 
са добре 
известни. 

Рибата 
като цяло е една 
от най-здравослов-
ните храни. Като добър 
източник на омега 3 може 
да се посочи сьомгата, която 
освен това съдържа селен, 

протеини и витамини от група В. Но 
каквато и риба да предпочетете, няма 
да сбъркате, ако я включвате в менюто 
си няколко пъти седмично. 

Като полезна храна не могат да бъдат 
пропуснати също 

ядките и семената
- орехи, бадеми, слънчоглед и 
тиквени семки, кашу и шам-
фъстък, а също семена от 
чиа и лен – всички те са 
полезни за тялото и 
съдържат полезни 
мазнини. Това 
прави съдър-
жанието на 
калории 
висо-
ко, 

но в малки количества са много по-
лезни. Източник на полезни мастни 
киселини е и 

зехтинът 
който освен това съдържа витамини Е 
и К.

В категорията полезни храни не 
трябва да се пропуска и 

зеленият чай 
който притежава редица лечеб-

ни свойства. Той е богат на 
антиоксиданти и има сил-

но противовъзпалител-
но действие, а също 

така предпазва 
от хронични 

заболявания и 
от рак. Затова е 

добре да сещате за 
зеления чай не само  

когато сте болни от 
простудно заболя-

ване. 

подобряватподобряват  

Не е задължително да ги смятаме 
за суперхрани, но е е хубаво да 
присъстват в менюто ни
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Мартина Апостолова 
получи награ-
дата за най-добра 
актриса на 43-тия 
кинофестивал в 
Хонконг за ролята 

си в „Ирина” на Надежда Косева.
Режисьорският дебют на Косева 

продължава своя тур по света и у нас. 
След успешни участия на „Златна роза” 
във Варна, 7 международни фестивала 
през есента на 2018 г., увенчани с на-
гради и среща със зрителите на София 
филм фест през тази година, филмът 
стартира новия си международен сезон 
с отличие за младата актриса Мартина 
Апостолова. Това е поредната награда 
на Мартина за ролята й на Ирина в 
едноименния филм.

Oт футболния терен до сцената и 
снимачната площадка – това е пътят 
на актрисата Мартина Апостолова, за 
която едва ли можете да кажете от 
пръв поглед, че се е занимавала про-
фесионално с футбол. По всичко обаче 
изглежда, че

решението й е правилно
Последната й роля в киното й носи 

редица награди за главна женска роля, 
при това на някои от най-престижните 
фестивали в Европа.

“Изобщо няма да си кривя душата – 
много работа свърших – и ментална, 
и физическа. Отидох да поживея при 
сестра ми в Германия, с един изкуствен 
корем, прекарвах време с току-що 
родили жени, бъдещи майки, бебета. И 
един куфар книги.“

Така актрисата се подготвя за роля-
та, която й предстои. А тя е наистина 
сложна – Ирина, млада жена от бедно 
градче, която става сурогатна майка, за 
да изхранва семейството си.

Мартина не крие, че е имало трудни 
моменти по време на снимките.

„Оказа се много сложно просто да 
ходиш в кадър“, споделя младата актри-
са и допълва: „Но има една сцена, която 
чисто сценарно не можахме да решим. 
Едно припадане след няколко чаши 
ракия на екс; хората, чието дете нося, се 
срещат за първи път с мъжа ми… Освен 
това в нея наричам Ирини Жамбонас 

„коза нещастна“. А „най-труден“ ми беше 

един кадър, в който ям кренвирш и 
банан едновременно. Не помня колко 
точно дубъла направихме.“

Наградата за труда на Мартина и 
целия екип не закъсняват. Превъплъ-
щението й е забелязано на фестивала 

„Златна роза“ във Варна, но това е само 
началото.

Следват още фестивали в Европа, 
които потвърждават, че тази роля не 
е случайност. Във Варшава, където 
филмът е селектиран в състезателната 
програма, няма награда за актьор или 
актриса, а специална награда на журито. 
То може да даде приза на когото реши 
от филмовия екип, участвал пред или 
зад камерата. И в залата във Варшава 
се чува името на българската актриса 
Мартина Апостолова.

След успеха в Полша идва и приза 
за главна женска роля на фестивала в 
Котбус, Германия. Коя обаче е

най-ценната награда

която Мартина печели до този момент? 
„По-ценно от това да оправдаеш или 
опровергаеш нечии очаквания няма. 
Думите на Цветана (Манева – бел. ред.) 
след фестивалите са най-голямата 
награда за мен. Ще ги оставя за себе си. 
Именно те осмислят положения труд, 
споделя Мартина. 

Освен „бременния“ корем актрисата е 
гледала с часове майсторски класове на 
любими актьори, но признава, че има 
едно нещо, без което превъплъщенията 
й – не само в тази роля, а и по принцип, 
няма как да са същите. „Ако не беше 
подготовката и образованието ми във 
физическия театър – никога нямаше 
да достигна това ниво на готовност и 
психологическа органика.“

Мартина не помни момента, в който 
решава, че ще смени спорта с актьорско 
майсторство, но за сметка на това няма 
да забрави друг момент – „този, в който 
разбрах, че съм приета. Ако го приемем 

така – беше едно минималистично, едва 
доловимо за външния свят извисяване, 
на около 2 см от земята. За миг.“

Мартина признава, че трудни момен-
ти не липсват, но тогава тя 
има своите начини да се 
справи. „Имам си артисти 
вдъхновения, книги вдъх-
новения и представления 
вдъхновения, които са 
моето спасение. Искам да 
дам пример с едно такова 
представление вдъхно-
вение: „Хората от Оз“ (от 
Яна Борисова, реж. Галин 
Стоев). Това представление 
го гледам минимум вед-
нъж на сезон и усещането 
всеки път е, сякаш София е 
осъмнала без мъгла и смог 
и ти тръгваш на работа, 
огрян от слънчев лъч. И 
дишаш и съзнаваш всяко 
поемане на въздух.“

Какво би искала да 
изиграе Мартина? „Много 
искам да играя доктор, ис-
кам да изиграя силни жени, 
исторически личности, 
променили света или поне 
част от него, искам също да 
играя Агент 007, искам да 

играя княз Мишкин…“ Тя допълва още, 
че мечтите й са много, но са свързани 
не толкова с конкретни роли, а с хората, 
които би искала да срещне професио-
нално.

В работата си актрисата разчита на 
инстинкта си. Който явно до този мо-
мент не я е подвел и винаги я води към 
роли, които носят заряд, който разтърс-
ва. „Непримиримостта, тя е движещата 
сила, негодуванието, несъгласието 

– карат те да мислиш, да измисляш, да 
твориш. Да си уравновесен – това вече 
е друго и никак не е излишно за изку-
ството. А мирът е свързан с комфорт-
ната зона – за мен тя е черната дупка за 
артистите.“

Това, което мотивира Мартина, както 
самата тя казва, е необятната любов 
към професията и изкуството, също 
така успехите и паденията. „И необятна-
та любов на хората, които ме подкрепят 
и вярват в мен.“

Актрисата жъне успехи с ролята 
си във филма “Ирина”

с награда от 
кинофестивала в Хонконг

Мартина Апостолова 
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С каквито и дрехи да е 
пълен гардеробът на 
една жена, в него трябва 
да присъстват поне 
някои от вечните рокли, 
смятани за класика. 

Освен че подчертават женствеността и 
правят визията неотразима, те са подхо-
дящи и за различни поводи. И за да сте 
сигурни, че имате подходящата рокля, 
е препоръчително да изберете няколко 
от тях, за да сте спокойни, че винаги 

имате нещо подходящо и, разбира се, 
да са съобразени с вашата индивидуал-
ност и стил. 

Естествено няма как първото мяс-
то да не е за малката черна рокля. 
Класическа и елегантна, тя дава въз-
можност да бъде носена както през 
деня, така и като официална рокля и 
винаги 

създава впечатлението за 
стил и изисканост

А черният цвят се съчетава идеално с 
всичко. И не на последно място, винаги 
ще ви дава усещането, че няма как да 
не бъдете забелязана. А като говорим 
за цветове, естествено е да споменем 
и червената рокля. Ярка и излъчваща 
енергия, страст и увереност, тя не-
изменно би привлякла погледите към 
дамата, която я носи, ако я изберете 
пред друга елегантна рокля, но с по-
неутрален цвят.    

Друга рокля, която създава неустоим 
силует, е официалната тип молив. Тя 
неслучайно е предпочитана от много 
знаменитости, но не е необходимо и 
вие да сте известна, за да я имате в 
гардероба си. Тя се съчетава перфектно 
с високи токчета и 

излъчва сексапил и самочувствие, а 
освен това към нея можете да добавите 
и изискани бижута, ако имате такива, 
които също да подчертаят нейната 
изтънченост. Можете да я изберете 
винаги когато по някакъв повод искате 
да изглеждате впечатляващо и да при-
влечете погледи, но дори само заради 
удоволствието да имате такава дреха, 
е добре да си изберете една такава 
рокля. 

Още един тоалет, който е добре да 
имате в своя гардероб, е нещо дантеле-
но. За някои тя може да изглежда като 
спомен от други времена, но всъщност 
не е така най-малкото защото дамите, 
които са привърженички на готик 
стила, я имат в гардероба си. Защо не и 
вие, тя е 

подходяща не само за 
официални събития 

като сватби, но и за всекидневието. 
Едновременно изтънчена и закачлива, 
една дантелена рокля или с дантелено 
покритие е добър избор, за който едва 
ли бихте съжалявали. А ако е добре 
подбрана, не само че няма да ви съста-
ри, но и дори ще ви придаде младежки 
вид, съчетан с изисканост.

Друга възможност за обновяване 
на гардероба, ако все още я нямате в 

него, е поне една флорална рокля. Тя 
излъчва свежест и настроение и макар 
да я свързваме повече с летния сезон, 
тя далеч не се ограничава само с него. 
Комбинирана с подходящо сако, може 
да донесе настроение и цвят дори в 
мрачни есенни или зимни дни, а освен 
това е подходяща и за всекидневни, и 
за по-официални случаи. 

И ако се говори за класически рокли, 
няма как да се пропусне вечният деним. 
Дънковият плат в различни варианти 
създава стилна визия и е подходящ за 
всяка възраст. Една такава рокля може 

да бъде много удобна за всекидневието, 
но също и елегантна. Затова е препоръ-
чително да си я осигурите в гардероба. 
И може да бъдете сигурни, че винаги ще 
ви влезе в употреба. 

И накрая не забравяйте дългата 
рокля. Една къса рокля може да е много 
секси, но дългата едва ли някога би 
излязла от мода, тя винаги присъства 
в модните тенденции. И това е съвсем 
обяснимо – тези рокли са елегантни, 
стилни, а в същото време и удобни и 
лесни за носене, при това независимо 
от сезона.

Малката черна рокля е устояла 
на времето класика, подходяща за 
всякакви поводи 

Вечните рокли, които Вечните рокли, които 

е добре да има в гардероба сие добре да има в гардероба си
всяка женавсяка жена  
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През последните 3 

десетилетия и осо-

бено през последните 

10 години след гло-

балната финансова 

криза технологич-

ният сектор се превърна в синоним на 

бърз растеж на фондовите пазари. На 

практика всички са чували за компании 

като Facebook, Apple, Amazon, Netfl ix и 

Google, по-известни като FAANG. Освен 

тях има още не по-малко популярни 

компании като Microsоft, IBM и Nvidia. 

Но кои са най-интересните техноло-

гични компании за инвестиции през 

2019 година?

Една от тях определено е гореспо-

менатата IBM. Технологичният гигант 

претърпя серия от трансформации 

през последните години, което доведе 

до низходящ тренд през последните 5 

години след пика на цената на акциите 

на компанията от 215 долара в нача-

лото на март 2013 г. В края на 2018 г. 

цената на IBM  падна до нива под 106 

долара, което е спад от повече 50% 

спрямо най-високата й стойност.

IBM започна 2019 г. като най-евтината 

акция в Dow Jones, въпреки това се 

представи най-силно през януари, като 

натрупа ръст от над 18%.

Изглежда, IBM е променила страте-

гията си и прави нещо доста успешно. 

Самата компания започна да се тран-

сформира от такава гледна точка, че се 

заговори за суперкомпютър, за крипто-

валути, отиде и в облачните технологии.

IBM сякаш е това, което беше 

Microsoft през 2008 година. Тогава 

Microsoft не бе толкова интересна 

акция и след подобна трансформация 

книжата поскъпнаха 7 пъти за послед-

ните 10 години именно защото се на-

сочи към облачни технологии и други 

подобни сектори, където растежът е 

над 20% на година.

Друга интересна технологична акция, 

която е по-тясно свързана с криптова-

лутите, е Nvidia. Тя направи връх близко 

до 290 долара през 2018 г., като започна 

възхода си от 23 долара през 2015 г. 

Това е растеж над 10 пъти. Инвестиции 

в компании, свързани с криптовалутите, 

са за предпочитане вместо директно в 

дигиталните активи.

Nvidia е добър пример за висока 

корелация между акция и криптовалу-

ти. Когато криптовалутите започнаха 

да предлагат добра възвръщаемост, 

Nvidia започна да покачва цената на 

акциите си много агресивно. Въпреки 

това само за няколко месеца по време 

на разпродажбата в края на 2018 г. 

акцията се срина до нива около 125 

долара. Това бе близо 60% корекция. 

Именно мечият тренд при криптова-

лутите през 2018 г. също допринесе за 

понижението.

В кои технологични компанииВ кои технологични компании  
да инвестирамеда инвестираме

Фейсбук премахна пакистански акаунти, 
насочени срещу Индия

Фейсбук съобщи, че премахва 103 страници, 

групи и акаунти, които са част от мрежа, свър-

зана със служители на медийната служба на 

пакистанската армия.

Социалната медия е премахнала също 687 страници 

и акаунти, свързани с главната индийска опозиционна 

партия на Конгреса, броени дни преди началото на парла-

ментарните избори в Индия на 11 април.

„Координираното неавтентично 

поведение” на акаунтите е нарушавало 

политиката на фейсбук, заяви шефът 

на киберсигурността в компанията 

Натаниел Глайшер.

Пакистанската мрежа често поства-

ла „местни и политически новини, 

включително теми като индийското 

правителство, политически лидери и 

военни”.

„Въпреки че хората зад тази дейност 

се опитаха да скрият самоличността 

си, нашето разследване откри, че тя е 

свързана със служители на медийната 

служба на пакистанската армия (Inter-

Services Public Relations,ISPR)”, пише в 

съобщението на фейсбук.

Свалени са 24 страници, 57 инди-

видуални акаунти и 7 фейсбук групи, 

които са имали над 2,8 милиона после-

дователи.

Според лабораторията за дигитален 

анализ на Атлантическия съвет тонът 

на страниците и групите е бил „силно 

подкрепящ Пакистан и нападателен срещу Индия в съот-

ветствие с поведението на ISPR”.

Фейсбук заяви също, че е открил спам активности, 

извършвани от индийска айти фирма, която поддържа 

страница, подкрепяща управляващата партия Бхаратия 

Джаната – The India Eye. 

Индия има най-големият брой потребители на фейсбук – 

над 230 милиона според оценките.

Секторът е синоним на бърз растежСекторът е синоним на бърз растеж
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Отново имаме Отново имаме 
златнизлатни момичета момичетаБългарският ансамбъл по 

художествена гимнас-
тика спечели златния 
медал на финала на съче-
танието с три обръча и 
два чифта бухалки на 

първата за годината Световна купа в 
италианския град Пезаро.

Възпитаничките на Весела Димитрова 
в състав Симона Дянкова, Стефани 
Кирякова, Мадлен Радуканова, Ерика 
Зафирова и Лаура Траатс изиграха без 
грешка композицията си и получиха 
оценка от 25.750 точки, от които 19.600 
за трудност – най-високата от всички 
осем финалисти. На второ място остана 
Украйна с 25.100 точки, а на трето се 
нареди Израел с 24.450 точки.

Това е втори медал за българския 
ансамбъл от Световната купа в Пезаро 
след среброто в многобоя. Така българ-
ските гимнастички 

завършват участието 
си в турнира с общо пет 

медала

след като Боряна Калейн грабна сре-
бърно отличие на финала на топка 
и бронз в многобоя, а Катрин Тасева 
завоюва сребро на лента.

Председателят на Българската фе-
дерация по художествена гимнастика 
Илиана Раева отправи суперлативи към 
ансамбъла, Боряна Калейн и Катрин 
Тасева за участието им на Световната 
купа в Пезаро. Раева не спести добрите 
думи за грациите и треньорите в пуб-
ликация във фейсбук, където също така 
призова за подкрепа идната седмица на 
Световната купа в София. 

Ето какво написа ръководителят на 
родната централа:

„Златен и два сребърни медала 
спечели днес България на финалите 
на Световната купа в Пезаро! Златен 

медал за българския ансамбъл 
на финалите на обръчи и бухалки 
спечелиха “диамантите” на Весела 
Димитрова! Симона Дянкова, Лаура 
Траатс, Стефани Кирякова, Ерика 
Зафирова и Мадлен Радуканова 
изиграха с невероятен заряд своето 
съчетание. Допуснаха някои неточно-
сти и грешки, но това не им попречи 
да грабнат златния медал! Все пак 
това беше първото тяхно участие за 
сезона! Публиката ги аплодира бурно, 
а специалистите не пестят суперлати-
ви! Ансамбълът ни е много зрелищен 
и много силен. Композициите ни са с 
най-висока трудност и с много ярка 

артистичност. До Световното първен-
ство в Баку през септември със си-
гурност ще изглеждат още по-добре и 
вълнуващо! Дотогава – работа! Друга 
рецепта няма! Браво, момичета!”

Тя отправя поздравления и към 
Боряна Калейн, Катрин Тасева. Според 
нея Боряна Калейн има всичко, за да 
бъде шампион, а Катрин Тасева тепър-
ва ще навлиза във върхова спортна 
форма.

Световната купа в София ще се 
проведе от 12 до 14 април. За девета 
поредна година „Арена Армеец“ ще 
приеме най-изтъкнатите имена в 
нежния спорт.

Отборът ни по художествена гимнастика с 5 медала
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

Тираджия, металист и програмист 
решили да се надпиват с бира. Пили 
каквото пили, тираджията се отказал. 
Програмиста и металиста продължили, 
ама в един момента се оказало, че и 
двамата не могат повече, но са изпили 
по равно. Металиста се напънал и изре-
вал „МЕТАЛ ФОРЕВЪР” и гаврътнал още 
една халба. Той погледнал към програ-
миста с усмивка, доволен от победата 
си, и казал:

- Ами сега?
Програмиста отговорил:

- Сега включвам виртуалния стомах. 
Барман, дай още една каса!

� � ☺
Катастрофа на магистралата. Челен 

сблъсък между кола и тир. Водачът на 
колата младеж без опит. Катаджията 
недоумяващо:

- Господа, как на магистрала с 3 платна 
в една посока успяхте да се блъснете 
челно?

Младежът:
- Господин сержант, извинете, нямам 

опит, мислех, че ще се промъкна.
Шофьорът на тира:

- Шефе, аз 40 години съм зад волана, 
при мен не можеш да се промъкнеш.

� � ☺
Катаджия спира ТИР.

- Слизай! Проба за алкохол.
- Ба! Ш’слиаммм! Найш с к’ъв зор съ 

качих...

� � ☺
Шофьорите тираджии получили 

заповед, да си съберат всички деца от 
местата, дето са били командировка. 
Иван запалил тира и цяла седмица 
събирал деца. Накрая ги събрал и се 
прибира.

- Скъпа, изведи нашите деца, за да ги 
запозная с...

- Още вчера ги взеха, скъпи... 

� � ☺
Зима. Къща. Седя пред камината 

в хола. Пия уиски, пуша цигара... 
Спокойствие. Изведнъж с трясък се раз-
бива стената и в хола се натресе един 
тир. Питам изплашения шофьор:

– За къде бързате, сър?
– За Пловдив!
Викам:

– Ще стигнете по-бързо през кухнята...

� � ☺
Мотоциклетист блъска пешеходец, 

помага му да се изправи и казва:
- Братле, егати късметлията си!
- Ама как, можеше да ме контузиш 

лошо?
- Абе, днес е неделя и си карам мотора, 

ала през седмицата карам ТИР...

� � ☺
Магистрален паркинг, няколко тира 

паркирани, на чешмичката на паркинга 
стар тираджия си налива вода. До него 
спира лека кола и отвътре шофьорът го 
пита:

- Извинете, а водата добра ли е за 

пиене?
- От 10 години съм тираджия и само 

оттука си наливам. Едни рога само дето 
ми пораснаха, инак нищо ми няма!

� � ☺
Катаджия в леглото с жена си.
Изведнъж в съня си започва да ръко-

маха, да се мята и да крещи: 
- Пенчо, ТИР! ТИР! Турски ТИР! спирай 

го, спирай го!
Жена му го гали нежно по ръката и 

внимателно:
- Тшш-тшш - спи-спи - празен е!

� � ☺
След като се обърна ТИР на магистрала-
та, ядосан на съвещание на Министер-

ския съвет Бойко Борисов заявил:

- Отменям всички досегашни обръща-
ния на тирове.

� � ☺

Секретът на спокойния ден:
- Жената е като тир „отдясно” на 

нерегулирано кръстовище... Винаги 
отстъпваш.

� � ☺
Семейство са интимно в леглото. 

Жената дава наставления:
- Скъпи, мааалко по наляво... я по-на-

пред... дай назад, де...
- Мама му стара, стига ма! Аз да не 

паркирам ТИР!

� � ☺
Стои тираджия на паркинга. 

Приготвил си е ядене, седи в кабината и 
яде. Минава едно куче:

– Здрасти, колега!
– Абе, къв колега съм ти аз?! Ти си куче, 

аз съм шофьор... човек.
– Ти кажи - живееш в будка, ядеш от 

пластмасова чинийка, пикаеш на гумата. 

Имаш си и собственик. 
Така сме и ние.

� � ☺
Късна нощ. 

Магистрала. За да не заспи, 
шофьорът на ТИР включва 
радиото. Водещият на предава-
нето говори:

- А сега излъчваме за тези, които 
не спят!…

Включва се запис и монотонен 
глас:

- Една овца прескочи оградата, 
втора овца прескочи оградата, трета 
овца…

� � ☺
Още от надписите в асансьора на 

блока, тираджията Пешо разбра, че же-
на му Мара, не е била примерна, докато 
той е бил на път…

� � ☺

Женският пикочен мехур е създаден, 
за да научи шофьора на смирение - тък-
мо изпревариш колона от седемнайсе 
тира и жена ти се обади с тънък гласец: 

„Ходи ми се до тоалетна…”

� � ☺
Отива един тираджия в публичен дом 

и пита едно от момичетата:
- Какво си готова да направиш за 50 

евро?
- Всичко, миличък!
- Е, бягай тогава да разтовариш тира.

� � ☺
Баба излиза на магистралата и маха 

на стоп. Тираджия я качва в камиона си. 
Като потеглили, той й казал:

- Бабо, ей там вдясно от тебе има един 
колан, вземи се вържи!

- Абе, чадо, не ме карай да правя 
такива работи. Аз, щом съм се качила, 
значи съм се решила, бе!

� � ☺
Катаджия спира някаква кола и като 

отваря багажника, какво да види, цели-
ят пълен с ножове.

- Леле, какво е това? За какво са ти тия 
ножове?

- Господин полицай, не е това, което 
си мислите. Аз работя в цирк и с това се 
прехранвам. Мятам ножове.

- Я ми покажи колко си добър.
През това време минал тираджия и 

като видял полицая, застанал до един 
знак, а другият да мята ножове по него, 
си казал:

- Слава Богу, че отказах пиенето, че 
каквито тестове са измислили сега…

� � ☺
Един тираджия минава през някакво 

село и на един завой сгазил десет патки. 
Като съвестен гражданин спрял ками-
она и отишъл да потърси евентуалния 
стопанин. Вижда една бабичка и и 
казва:

- Бабке, ела да видиш, сгазих едни 
патки, да не би да са твоите.

Бабата дошла, погледнала ги и каза-
ла:

- Не са моите, чедо, аз такива плоски 
патки нямам!

� � ☺
Двама наркомани се возят в кола. 

Единият:
- Пешо, внимавай бабичка! Ех, язък за 

бабичката.
- Пешо внимавай - колоездач! Ех, язък 

за колелото.
- Пешо, внимавай бе - тир иде!
- К’во да внимавам - нали ти караш. 

� � ☺
Не и върви на Станка и това е.
Мъжът и моряк в океанския риболов, 

любовникът й тираджия.

� � ☺
В църквата шеф на охранителна 

фирма се молил на Бога: 
- Помогни, Боже, борчетата да са 

здрави, пари да носят, помогни и тоя 
ТИР с бензин да мине границата! И ни 
пази от пандиза. 

За момент дочул в другия ъгъл пенси-
онер да нарежда: 

- Боже, моля ти се, нека ми стигне 
пенсията и този месец за хляб, за мляко 
и да мога и тока да платя…

Веднага борецът притичал при старе-
ца и ядосано му казал: 

- На ти сто марки и стига си занимавал 
Господа с глупости!

� � ☺

- Тате, телефонът ти 

звъни.
- Кой звъни, сине?

- Пише „божието 

наказание”.

- Вдигни, сине, това 

е майка ти.

ВОДОРАВНО: Капитан планета. Бас. Вадуц. Марли. Рутери. Диков. Юг. Шип. Манто. 
Овисти. Кери. Арсен. Нант. Барони. Отбор. Виа.Метох. Опера. Бисе. Ариел. Конго. Козли. 
Патос. Ил. Шир. Листо. Ариана. Видия. Охрид. лек. Банан. Скаут. Песо. Ки- рии. Чирак. 
Акче. Омове. Икона. Оолити. Айова. Инс. Кадар. Парсек. Дъги. Ириси. Дима. Карека. 
Шивач. Нит. Нерви. Итиси. Шепи. Фенът. Финал. Войници. Актриси. 

ОТВЕСНО: Фабрикати. Иван Кондарев. Паупер. Скрин. Чосър. По. Лист. Ромео. 
Дакел. Гений. Емине. Злини. Икике. Ларва. Италия. Рота. Арфи. Наина. Орис. Си- миди. 
Вец. Кпд. Трохи. Токио. Аршини. Лудост. Епоха. Варии. Каци. Ебола. Ручеи. Свита. Коноп. 
Таити. Опиат. Семов. Рекорд. Рива. Чифт. Тавин. Роси. Пакард. Сир. Фар. Саван. Алеко. 
Синини. Лютни. Гинес. Наеми. Ас. Бригита Чолакова. Катили.

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви ир ц р
административни сградид р р д
и здравни кабинетидр

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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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

РАБОТНИК ЦЕХ И МОНТАЖ
Цена US$, Зипкод 60131, Предлага-
ме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716   №16144

РАБОТА
Предлагам

Chicago + suburbs
OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За информация
търсете Зори на телефон (224)659-2356. 
2246592356 №16130
CLEANING LADIES 
Цена US$, Зипкод 60714, Looking for 
cleaning ladies full and part time $15/h 
pay. Need to have her own transportation 
and understand basic English. Please call 
or text 7739710470 7739710470 №16131
FEDEX GROUND 
Цена US$, Зипкод 60668, Търся един шо-
фьор за тим в FedEx Graund,стеди курс 
до Rifle,CO четири дни $1500 на 1099 
+$300 кеш 3126753489 №16136
CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL 
A шофьор за Volvo i shift Dry van, 2500-
3500 мили на седмица.Паркингът е в
Melrose park. Отлично заплащане за 
контакт : 7573386477 Сава 7573386477 
№16138
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Пред-
лагаме НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за соб-
ственици на камиони и CDL шофьори? 
*********Тел. 847-665-9273 ; тел. (847)
483-8787 ************ 24/7 Диспеч *

Регионална работа * Леки товари * 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 
8476659273 №16139
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up 
to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни кур-
сове; Чек всеки петък! Коректно отно-
шение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16140

РЕГИОНАЛНИ ШОФЬОРИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за прибиране 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 
№16141
$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХА-
НИК НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/
СЕДМИЦА! Транспортна компания нами-
раща се в Wood Dale, IL търси да назна-
чи МЕХАНИК на пълен работен ден. За 
повече информация моля обадете се на 
630.948.4547 х.601 6309484547 №16119
HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , 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
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
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-
доставчик за FedEx с любителска книжка 
в Carol Stream. Заплащане: $16-$20 на час. 
Фирмата осигурява камион, гориво и уни-
формa. За контакти: 702-215-9196 №16084
DISPATCHER WANTED , 
Цена US$ 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, Roofing 
company is looking to hire Full Time 
Office Assistant - Excellent English 
required - Benefits include Paid 
vacation, Health Insurance and 401K 
- Early Morning start – 8:00 a.m. The 
office is located in Burr Ridge, IL For 
more information and to schedule an 
interview call 847-630-4050 №16078

ЛОКАЛНА РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Локал-
на работа - абсолютно всяка вечер 
в къщи. Между 1200$ до 1600$ на 
седмица. Една година (12 месеца) 
опит. Не повече от един тикет за 
последната една година или два за 
последните три. Ние имаме рабо-
та всеки ден, за разлика от over the 
road. Защо да стоите по truck stops, 
като можете да работите нормално 
и да си бъдете в къщи всяка вечер? 
За повече информация се обадете 
на 3016931273, Иван. 2246234341  
   №16142 
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TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking for 
a CDL-A truck driver with a min of 3 years of 
experience up to $0.70 per mile for more info
call 773-580-4032 №16051
OWNER-OPERATOR MILES, 
Цена US$ , Зипкод 60103, Owner-operators 
needed. All miles paid 1.30 $ per mile. Free 
Insurance, Free Trailer, Free Parking, Free 
Plates and Permits. 2500-3500 miles per 
week. ELD trucks only. No paper logs. Call - 
1-844-349-4349. №16052
CUSTOMER SERVICE REP, 
Цена US$ , Зипкод 60181, Fast pace office in
Oak Brook is looking for motivated individual
to join the team. Position requires customer 
service skills. Please call 630-379-6793 for
more details. №16054
CDL OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 1.52, Зипкод 60632, Търся CDL 
owner operator за район Midwest. Товари-
те са Drop and hook .Всеки уикенд вкъщи.
Заплащане - $1.52/mile. Платени cargo 
insurance , 100% tolls and scales. Изисква се 
Hazmat endorsement, най-малко 2 години
опит и чиста шофьорска книжка. Тел: 817-
896-7612 №16056
$TЪРСЯ ТИРАДЖИИ$, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60062, ТЪРСЯ ТИ-
РАДЖИЙ ЗА НОВИ 2020 FREIGHTLINER
Ц

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 р №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

CDL- LOCAL DRIVER 
Цена US$ , Зипкод , CDL- A local driver
needed for dedicated run at FedEx Ground.
Running Monday- Friday Same destination
every day Great pay, flat rate, paid vacation
safety bonus Loads are ready to go no waiting
No touch freight loading or unloading For 
more info call: 815**919*9194 №16029
CDL DRIVER WANTED
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tърсим 
CDL шофьор за работа от понеделник до
петък. Малко мили, добро заплащане от
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Обаде-
те се на Вера 708 953 9035 р №16031
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 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
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

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

РАБОТАРАБОТА 
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
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

ИМОТИО
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$, Зипкод 60016, Обзаведе-
на стая за жена в къща в Des Plaines. 
8476093535 №16129
СТАЯ В ЧИКАГО
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Да-
вам стая под наем $480 на месец, 
всичко включено. Чикаго (Belmont и
Naragansent) 7734252700 №16133
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ
Цена US$, Зипкод 60527, Давам под 
наем апартамент в Knolls, Willowbrook, 
2 bedrooms 1 bath. Газ, вода, паркинг, 

басейн, тенис корт, фитнес, club house
-free, Hinsdale Central High School. Ме-
сечен наем 1300 $. 7087908100 №16134
TOWNHOUSE FOR RENT
Цена US$, Зипкод 60194, 2 bdr 1 bath 
with garage,driveway for 3 cars,with 
patio townhouse for rent in Scahumburg 
by Higgins and golf. $1450 a month
6306393170 №16137
СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем 
стая от къща в Розел $500 на месец.
Всички консумативи са включени в на-
ема.За контакти-630-923-3333-Пламен 
6309233333 №16143
CONDO FOR RENT
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60008, Condo 
for rent 2br/2bth in Rolling Meadows.Has
washer/dryer,storage, 2parking spots, on 
the 1floor with private deck!Wm Fremd 
High Scool!On Euclid Ave and Plum 
Grove. Available on 5/15/19 7088565608 
№16127
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 Hoffman Estates.
На 1 миля от Golf и Higgins-$900 Сво-
боден е веднага. тел: 773-538-3818 (call
or text) Снимки на: https://apt-for-rent.
weebly.com/ Току що боядисан в бледо 
сиво. №16106
POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod 
naem za nepuchach jena v Des Plaines.
600$-vsichko vklucheno + bonus internet. 
Kompleksa e s basein. Lubo-773 677 9484,
Kremena 773 366 4225 №16110
СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая 
в Palatine 7088376432 №16063
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Давам стая 
под наем в къща в Lombard,IL тел. 630 915 
1352 №16088
СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая 
в Palatine 7088376432 №16063
ROOM FOR RENT
Цена US$ 350.00, Зипкод 60659, room for
rent kitchen bathroom laundry wifi +++call 
7738170102 or 7738148338 $350 ALL INCL. 
№16082
RENT DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Two&One bedrm 
apts available at GOLF&ELMHURST ,next 
to WallMart plaza,Nik Grill,Serdica.After 
total renovation with new hw floors,ss
apliances,new kitchen&bathrm.Good 
schools!ready to move in.$1,300.00-$950.00-



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

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
WELLNESS COMPANY
Цена US$ , Зипкод , Shop non-toxic and 
environmental safe products! Great for you, 
family and home! Opportunity for extra
income available. Interested? Send email
to melgimom@gmail.com 7337446039 
№15995
CONDO IN SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60173, Давам под 
наем напълно обновено кондо в Шам-
бург. 2 спални, 1 1/2 чисто нови бани, 
кухня, нови подови настилки, изцяло 
пребоядисано. Близко е до ресторанти 
и до Уидфиелд мол. Училещен район - в 
топ 10. Свободно е от 1 март. $1500 на 
месец. Тел.: 773 742 5068   №15922 

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под
наем стая в Des Plaines за непушачи, 
7739344547 №15927
СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ 
СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТ-ТТ
КА Самостоятелна стая с ползване на
мебелиран хол и голяма кухня. Гардън
апартамент в Schiller Park. Месечен наем 
500 долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо. 
 №15914
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/ка
за двустаен в Шилер парк, наема от $450 
+ задължителен депозит, включва : ото-
пление, вода топла и студена, газ, паркинг. 
ел. и интернет се плащат отделно. Стаята 
е свободна от 01Юни2019 7737042622 
№15978
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 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 flooring, paint etc. Rent includes heat, 
cooking gas, water, garbade.

For more info call 773 996 8900 Sylvia 
№15881

ИМОТИИМОТИ
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, 
flooring, 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

SOMEWHERE ELSE
КОНТЕЙНЕР ДО Б-Я
Цена US$ 1000, Зипкод 95134, Предла-
гам контейнери до България 6308431326 
№16101

НЮ ЙОРК
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 Buffalo 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

ПРОДАВАМMAZDAPROTÉGE
Цена US$ 800, Зипкод 60625, Продавам
Mazda Protégé 1998 седан - 4 врати, сре-
бърен металик, автоматик, 160000mi, 
работещи перфектно A/C и радио.При-
емлив външен вид с малко ръжда около 
калниците, но върви перфектно.$800.00
Тел:847-429-8128 №16132
РЕСТОРАНТ ЗА ПРОДАН
Цена US$ 250,000.00, Зипкод 60707, 
Продавам разработен от 30 години 
ресторант. Италианска кухня, стабилен 
оборот в Elmwood Park на North ave. За 
повече инфо: 708 304-3448 7088344445 
№16135

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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Принц Хари и Меган със 
собствен акаунт в инстаграм
Британският принц Хари 

и съпругата му Меган 
пуснаха свой собствен 
официален акаунт в инста-

грам – @sussexroyal.
Това е поредната стъпка в 

отделянето им като семейство 
преди раждането на първото им 
дете.

Досега двойката споделяше 
снимки на страницата на двореца 
Кенсингтън, където се публикуват 
и кадри за принц Уилям и семей-
ството му.

През миналия месец беше съ-
общено, че принц Хари и Меган, 
освен че се местят да живеят в 
резиденцията Фрогмор хаус, ще 
наемат отделен пиар екип.

„Добре дошли в официалния ни 
инстаграм – с нетърпение очаква-
ме да споделяме с вас за работата 
си, за каузите, които подкрепяме. 
Ще правим важни съобщения и 
ще използваме възможността да 

насочваме вниманието към ключо-
ви въпроси” – написаха херцогът 

и херцогинята на Съсекс, както са 
официалните им титли.

Обявяват селекцията за 
фестивала в Кан
Куентин Тарантино, Кен 

Лоуч, Ксавие Долан, 
братя Дарден – както 
всяка година слуховете 

за знаменитостите, които ще минат 
по червения килим на 72-рия кино-
фестивал в Кан, се увеличават две 
седмици преди обявяването на 
селекцията му. 

Вече започнаха залозите за 
филмите, които ще участват в 
надпреварата за „Златната палма” 
на кинофестивала в Кан, чието 
жури ще бъде председателства-
но от мексиканския режисьор 
Алехандро Гонсалес Иняриту, 
докато въпросът за евентуалното 
участие на „Нетфликс“ все още 

не е получил отговор. През сеп-
тември м.г. филмът на „Нетфликс“ 
„Рома” на режисьора Алфонсо 

Куарон спечели наградата „Златен 
лъв” на кинофестивала във 
Венеция.

Показват 
“Процентното 
споразумение”

Получилият названието „Процентно 
споразумение” оригинал със записки 
за договарянето между бившия бри-
тански премиер Уинстън Чърчъл и 

съветския лидер Йосиф Сталин за разделянето 
на Югоизточна Европа на сфери на влияние 
за пръв път ще бъде показан в изложба във 
Великобритания. Документът ще бъде пред-
ставен на 4 април в Националния архив на 
Великобритания в рамките на изложба за сту-
дената война. По думите на главния куратор на 
изложбата Марк Дантън Чърчил наричал този 
къс хартия „неприличен документ” и не желаел 
да го излага публично.

Тази договореност била постигната на чет-
въртата Московска конференция през октомври 
1944 г. В съответствие със споразумението обща 
сфера на влияние на СССР и западните съюзни-
ци трябва да станат Югославия и Унгария, сфера 
на влияние на СССР – Румъния и България, а 
сфера на влияние на Великобритания и САЩ – 
Гърция. 

Германия намали 
парниковите си 
емисии

През миналата година Германия 
започна отново да намалява пар-
никовите си емисии благодарение 
донякъде на благоприятните метео-

рологични условия след 4 години на стагнация 
и изоставянето на поставените за 2020 г. цели в 
областта на климата.

„За година парниковите емисии са намалели 
с 4,2 процента през 2018 г.”, заяви министърката 
на околната среда, опазването на природата и 
ядрената безопасност на Германия Свеня Шулце. 
По-мекият от обичайния климат е намалил 
свързаните с отоплението парникови емисии, 
но страната е използвала също повече вятърна 
и слънчева енергия и по-малко въглища, петрол 
и газ, докато дължащите се на транспорта еми-
сии малко са намалели. С 868,7 милиона тона 
парникови газове, изхвърлени в атмосферата 
през миналата година, Германия е регистрира-
ла 30,5-процентно намаляване в сравнение с 
емисиите си през 1990 г.

Лейди Гага и Брадли Купър 
са сред номинираните за 
наградите „Уеби”
Стивън Колбер, Лейди Гага 

и Брадли Купър, Чайлдиш 
Гамбино са сред номи-
нираните за наградите 

„Уеби”, както и „Епъл“, „Спотифай“, 
„Инстаграм“.

Уил Смит и Елън Дедженерис и 
Опра Уинфри също са номинирани.

Номинираните са коментирали 
социални проблеми като прите-
жанието на оръжие, правата на 
жените, наркоманията, тормоза в 
училище.

Международната академия за 
дигитални изкуства и науки при-
съжда наградите за иновативност 
и изключителни постижения в 
интернет в десетки категории, сред 
които за сайтове, реклама и медии, 
онлайн видео, мобилни сайтове 

и приложения, социални медии и 
видео игри.

Новите категории са за изключи-
телни изяви в социалните платфор-
ми и за иновации.

Победителите ще бъдат обявени 
на 23 април, а наградите ще бъдат 
връчени на 13 май в Ню Йорк. 
Водеща на церемонията ще е 
актрисата Джени Слейт. 
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Котките 
познават 
имената си

Ново проучване на учени от Токио 
доказа, че котките могат да разпозна-
ват собствените си имена от списък 
с други думи и от други шумове и 

могат да ги различат, произнесени от различни 
човешки гласове.

В течение на четири експеримента, изследова-
телите са тествали способността на домашните 
котки и котета от популярните в Япония “ко-
тешки кафенета” да разпознават собствените си 
имена, смесени между други записани думи.

Учените са пускали записи на различни 
съществителни, смесвайки ги с имената им и 
имената на други котки. Открили са, че повечето 
от котките са открили звука на собствените си 
наименования – опашките им се залюлявали 
и ушите се извивали към източника на звука. 
Когато в записите били вмъкнати произволни 
съществителни, домашните котки пренебрегва-
ли човешките гласове, до следващото произна-
сяне на собственото им име

Изхвърлиха козле 
от автобус

Клипче с нахално козле, което пре-
режда децата и се качва в училищен 
автобус, стана хит в интернет.

На кадрите, заснети от Меган Макай 
в град Хибър сити в щата Юта, се вижда как 
дечица се редят на опашка, за да се качат през 
предната врата на училищен автобус. Изведнъж 
се появява козлето Танго, което е известно 
на местните хора със своята общителност. То 
просто иска да бъде част от групата и прережда 
опашката. Мъж се опитва да препречи пътя 
му, но то с нахалство успява да се вмъкне във 
возилото. Налага се една преподавателка да го 
изнесе на ръце и да го положи на улицата.

Фотограф засне руса зебра
Фотограф засне руса 

зебра в националния 
парк „Серенгети“.

Това е първата поява 
на такъв блед представител на вида 
в естествена среда. Русата зебра 
е била сред стадо и е общувала 
нормално с останалите животни.

Зебри албиноси досега са наблю-
давани само в плен – едната в на-
ционалния парк „Планината Кения”, 
а другата в резерват в Хаваи.

Малко е известно за зебрите и 
албинизма, но снимката на русата 
зебра потвърждава за първи път, че 
такива животни се приемат от ста-
дото. Липсата на силно контрастни 
райета обаче е голямо неудобство, 
защото те отблъскват мухите цеце.

Има и други теории за какво 
служат райетата на зебрите – с 
тях изглеждат по-големи, виждат 
се по-добре на лоша светлина, в 
движение хипнотизират хищници-

те, служат за камуфлаж. Възможно 
е също в стадото да носят социални 

плюсове, да са показател за здраво-
словно състояние.

113 млн. души са гладували
През 2018 година над 

113 милиона души по 
света са изпитвали 
остър недостиг на 

храни, включително и глад. Това се 
посочва в доклад на ЕС и две аген-
ции на ООН.

Най-тежка е било положение-
то в Йемен, Конго, Афганистан, 
Етиопия, Сирия, Судан, Южен Судан 
и Северна Нигерия, се посочва 
в Световния доклад за кризите с 
прехраната.

Броят на гладуващите хора, ма-
кар и по-малък в сравнение с броя 
им за 2017 г., който е 124 млн. души, 
„все още е прекалено голям”, каза 
ръководителят на Организацията 
на ООН по прехрана и земеделие 
Жозе Гразиано да Силва.

В съставянето на доклада е 
участвала и друга организация 
на ООН, Световната програма по 
прехраната.

„За да сложим наистина край на 
глада, трябва да атакуваме първоп-
ричините: конфликти, нестабилност, 

отражението на резките климатич-
ни промени”, каза изпълнителният 
директор на СПП Дейвид Бийзли.

Две сърнички бамби във Виена
Виенският зоопарк 

„Шьонбрун” се обогати с 
две новородени, които 
досущ приличат на сър-

ничката от известния анимационен 
филм на Уолт Дисни „Бамби”, съз-
даден по едноименната книжка 
на австрийския писател Феликс 
Залтен.

Родени само преди няколко дни, 
двете сърнички са като нарисувана-
та Бамби – с кафява мъхеста козина, 
с бели точки по гърба и с големи 
кръгли доверчиви очи. Бебетата са 
от породата на виетнамските елени 
„Зика“, които вече са изчезнал вид 
и не могат да се срещнат в дивата 
природа. Единствено няколко зо-
опарка в света отглеждат животни 
от този вид. В зоопарка „Шьонбрун” 
представители на този рядък вид 
са пристигнали в края на 2017 
година.

Новородените са едно мъжко и 
едно женско, родени са на 7 и 20 
март.

Интересното при този вид е, че 
симпатичните бели точки по гърба 

се запазват и в зряла възраст и са 
ясноизразени особено през лятото, 

когато представляват добра защита 
в гората.
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Класираха най-красиво 
остаряващи знаменитости
Шведската уелнес 

фирма „Форео” 
изготви класация на 
най-красиво оста-

ряващите знаменитости, като на 
първо място при дамите застана 
британската актриса Хелън Мирън.

Седемдесет и три годишната 
носителка на „Оскар” зае първата 
позиция в подреждането след 
онлайн допитване. На второ място 
се оказа 92-годишната британска 
кралица Елизабет Втора, а на трето 
– Кралицата на попмузиката,  60-го-
дишната Мадона.

В десетката попаднаха също 
Доли Партън (73), Шер (72), Джуди 
Денч (84), Тина Търнър (79 ), Ким 
Бейсинджър (65), Шарън Стоун (61) 
и Сюзън Сарандън (72).

Според анкетата за най-красиво 
остаряващите мъже в първата пети-

ца са включени Ричард Гиър (69), 
Лиъм Нийсън (66), Пиърс Броснан 

(65), Арнолд Шварценегер (71) и 
Харисън Форд (76).

Ариана Гранде подобри 
собствено постижение
Певицата Ариана Гранде 

запази челната си пози-
ция в класацията Хот 
100 на „Билборд” за 

сингли, отбелязвайки осма непо-
следователна седмица на върха с 
хитовото си парче 7 Rings.

С общо осемте седмици, прека-
рани на първо място със сингъла 7 
Rings, 25-годишната Гранде подо-
брява собственото си постижение. 
Преди изпълнителката отбеляза 
седем седмици на върха в чарта със 
сингъла Thank U, Next.

На втора позиция е рапърът Пост 
Малоун със самостоятелното си 
парче Wow. Малоун заема и тре-
тото място със сингъла Sunfl ower, 
записан съвместно със Суа Ли. 

Пост Малоун става 30-ият из-
пълнител в 60-годишната история 
на чарта, окупирал едновременно 
две от челните три позиции. Сред 

изпълнителите с подобно пости-
жение са Ариана Гранде, „Бийтълс”, 
Бионсе, Джъстин Бийбър, „Блек айд 
пийс”, Марая Кери, Дрейк, Риана, 
Дона Съмър, Тейлър Суифт, Уикенд, 

Фарел Уилямс, Ъшър. 
Единствените изпълнители, 

заемали едновременно първото, 
второто и третото място, са Ариана 
Гранде и „Бийтълс”. 

Умна пижама следи 
качеството на съня 
Мечтаете за добър 

сън? Отговорът 
на бляновете ви 
може да се крие в 

данните, събрани от спалното ви 
облекло. Изследователи от САЩ 
са разработили умна пижама, 
която следи качеството на съня 
и може да допринесе за подо-
бряването му. 

Разработката е дело на специали-
сти от Масачузетския университет в 
Амхърст. Умната пижама разполага 
с вградени самозахранващи се сен-
зори, които осигуряват ненатрап-
чиво и продължително наблюдение 
на сърдечния ритъм, дишането, 
позата – ключови показатели за 
добър сън. 

Подобен тип спално облекло 
може да предостави полезна ин-

формация за качеството на съня и 
съответно за подобряването му не 
само на редовите потребителите, 
но и на лекарите. 

Набавянето на достатъчно ко-

личество качествен сън осигурява 
защита срещу стрес, инфекции и 
редица болести. Качеството на съ-
ня се свързва и с по-добра работа 
на мозъка.

Кръстиха мече на 
футболен отбор

Роденото неотдавна полярно мече в 
берлинската зоологическа градина 
Тиерпарк беше кръстено Херта – на 
името на футболния отбор от герман-

ската столица, предадоха световните агенции.
„Берлин си има нова любимка и ние с гордост 

станахме нейни кръстници”, написа в страни-
цата си в туитър първодивизионният футболен 
отбор.

Тимът, основан през 1892 година, дължи името 
и цветовете си (синьо и бяло) на парен кораб, на 
който е пътувал един от основателите на клуба.

Мечето се роди на 1 декември 2018 година и 
за пръв път беше представено на публиката в 
средата на март. Всяко раждане на полярно мече 
се посреща с голям ентусиазъм от берлинчани. 
Те от доста време търсят заместник в сърцата си 
на любимеца им Кнут, който развълнува цялата 
планета след раждането си през 2006 година в 
друга берлинска зоологическа градина, разпо-
ложена в западната част на столицата.

“Куийн” мюзикъл 
тръгва на турне

След успеха на филма „Бохемска рап-
содия” за Фреди Меркюри и „Куийн”, 
мюзикъл, вдъхновен от легендарната 
британска рок група, се готви за турне 

в Северна Америка. 
Продуцентите съобщават, че първата спирка 

на мюзикъла We Will Rock You ще бъде на 3 
септември в Уинипег, Канада. Предвиждат се 
представления и в други градове, сред които Ню 
Йорк, Лос Анджелис, Денвър и Лас Вегас. 

Оригиналната продукция, над която авторът 
Бен Елтън работи в сътрудничество с музикан-
тите от „Куийн” Брайън Мей и Роджър Тейлър, 
е поставена за първи път на Уест Енд в Лондон 
през 2002 г., припомня агенцията.
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Принц Хари избегна среща с 
бивша приятелка
Принц Хари избегна 

среща с една от бившите 
си приятелки в Лондон.

34-годишният херцог 
на Съсекс трябваше да седи до би-
вшата си изгора - 29-годишната би-
вша участничка в телевизионното 
риалити шоу „Остров на любовта“ 
Камила Търлоу, по време на светов-
ната премиера на телевизионната 
поредица “Нашата планета“ на сър 
Дейвид Атънбъро. В последния 
момент обаче местата на двамата 
бивши бяха разменени и срещата 
им не предизвика скандал, с оглед 
на факта, че всеки момент Хари оч-
аква първото си дете от съпругата 
си – американската актриса Меган 
Маркъл.

Източник, близък до британското 

кралско семейство, заяви, че никой 
не е помислил за общото минало на 
Хари и Камила. Конфузната ситу-

ация била избегната малко преди 
началото на събитието и местата на 
двамата били разменени.

Проучване разкрива какво мразят 
мъжете по време на секс
Питали ли сте се какво 

отблъсква мъжете в лег-
лото? След като наскоро 
установи какво дразни 

жените, допитване, направено от в. 
„Дейли стар”, дава отговор и на този 
въпрос.

Липса на ентусиазъм или лоша 
хигиена – определено се намират 
женски привички, които мъжете не 
могат да понасят по време на секс. 

Допитването сред 2200 читатели 
на изданието показва, че ако да-
мата нехае за сексуалните мераци 
на партньора си, вероятността да 
го подразни е най-голяма. Липсата 
на ентусиазъм е посочена като 
най-отблъскваща от 43 процента от 
анкетираните мъже. 

Лошата хигиена е втората най-
дразнеща привичка на жените, 
която отблъсква 30 процента от 
мъжете. За 14 процента от пред-
ставителите на силния пол най-не-

приятно е неподдържаното срамно 
окосмяване.

Макар и в не толкова голяма 
степен другите привички на дами-

те, които мъжете трудно понасят по 
време на секс, са приканването да 
побързат (7 процента) и зяпането в 
смартфона (6 процента).

Най-старият затвор в Япония 
ще бъде луксозен хотел
Най-старият японски 

затвор ще бъде основно 
реконструиран и през 
2021 година ще се пре-

върне в луксозен хотел.
Новата придобивка ще бъде 

включена към международна 
верига традиционни японски 
хотели „Хошино ризортс”. На 
историческия затвор в град Нара 
ще бъде направена реконструк-
ция на стойност 136 милиона 
долара, като сградата ще бъде с 
повишена устойчивост на земе-
тресения.

От петте корпуса на затвора в 
четири ще бъдат оборудвани хотел-
ски стаи. Килиите с високи тавани 
ще бъдат преобразени в луксозни 
стаи за бъдещите клиенти, а скла-
довете и офисите на охраната – в 
общи помещения.

Цените за нощувка ще варират 
между 450 и 727 долара по ана-

логия с ценоразписа на другите 
хотели от веригата.

Фейсбук пуска 
страница с 
качествени 
новини

Фейсбук работи по създаването на 
„страница с новини” на платформата 
си с цел да подкрепи финансово 
„висококачествената и достойна за 

доверие” журналистика. Това заяви основателят 
на социалната мрежа Марк Зукърбърг.

„Искаме това да позволи на преден план да 
се поставя висококачествената и достойната за 
доверие информация”, каза Зукърбърг по време 
на дискусия с Матиас Дьопфнер, президента 
на германския медиен гигант Аксел Шпрингер. 
Видеото от дискусията бе качено на страницата 
на Зукърбърг във фейсбук.

Според него 10 до 15 процента от потребите-
лите на фейсбук (сега те са 2,3 милиарда души) 
ще бъдат заинтересовани от новото простран-
ство, посветено на новините.

Наводнение в 
британския 
парламент

Долната камара на британския парла-
мент беше принудена да приключи 
работа, след като в пленарната зала 
започна да тече вода от тавана.

Депутатите в Камарата на общините обсъж-
даха данъчната политика, когато в мястото за 
журналистите в залата започна да тече вода. 

Заради наводнението заседанието беше 
прекратено и на депутатите беше наредено да 
напуснат залата.

Горната камара на парламента - Камарата на 
лордовете, продължи да обсъжда Брекзит в 
друга част на сградата.

Дворецът Уестминстър, където се помещава 
парламентът, е в лошо състояние от десетилетия 
и се нуждае от чести ремонти. Някои негови 
части датират от 1097 г. 

Специалисти предупреждават, че сградата, 
която е една от най-известните забележително-
сти на Лондон, се нуждае от спешно възстано-
вяване.
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Интересът към траките, 
към техния бит и кул-
тура, техните порядки 
и начин на живот не 
престава да вълнува 
както нас, българите, 

така и много учени по света. Траките са 
съжителствали с елините и римляните 
и в много отношения не са им отстъп-
вали по нищо. Те обаче са имали свои 
нрави и обичаи, които археолозите и 
историците непрестанно проучват, а 
новите находки, които непрестанно са 
откривани по нашите земи, им дават все 
повече информация.

Какви дрехи са носели, 
как са се женели

Защо не са държали на девствеността, 
били ли са пияници или не? 

Обичайната ни представа за древни-
те гърци и римляни е свързана с леко 
облечени хора. Дрехите им от ленен 
или вълнен плат са били свободни, не 
са прилепвали по тялото. Носили са къ-
си или дълги хитони, както и хламиди и 
химатиони. Ефирните дипли на премя-
ната им – и по-специално на дорийския 

пеплос, античните скулптори са умеели 
да пресъздават и в студения камък. За 
тази мода думата и тогава си е казвал 
мекият средиземноморски климат, в 
който виреят маслини и смокини, а 
дебелият сняг е сензационно изключе-
ние. Полуразголеният облик обаче не е 
присъщ на траките, от които малка част 
са се радвали на преобладаващо топло 
време. Дрехите им – пригодени за 
по-сурови и променливи условия – са 
правили впечатление на летописците. 

“Тракийците носели в похода – отбеляз-
ва на едно място Херодот – на главите 
си шапка от лисича кожа, по тялото си 
хитони, отгоре наметнати с шарени 
ямурлуци, на краката и бедрата чизми 
от еленова кожа...”

100 години по-късно калпакът при-
влича погледа и на Ксенофонт, един от 
онези елински историци, които имат бо-
гати лични впечатления за траките. Ето 
как разказва той епизод от една военна 
кампания: „Падна много сняг, а студът 

беше такъв, че водата, която донасяха за 
обяд, замръзваше, виното в гърнетата 
също и на много гърци им премръзнаха 
носовете и ушите. Тогава се разбра 

защо тракийците си 
покриват главата и ушите 

с лисичи кожи, защо ризите им обгръ-
щат не само гърдите, но и бедрата, и 
даже за езда те обличат не къси пла-
щове, а наметала до петите.” Воинските 
еленови ботуши, отбелязани от Херодот, 
позволяват да допуснем, че тракийски-
ят селянин е носил цървули – най-прос-
тата и евтина обувка от кожа. Загадка 
остава обаче дали в гардероба си 
траките са имали нещо като панталони. 
По-скоро да, особено ако се вгледаме 
във фреските от Александровската 
гробница. А в началото на I в. сл. Хр. 
римският поет Овидий, заточен в Томи 
(днес Кюстенджа, Румъния), презрител-
но пише за „тълпи от гети в панталони”.

Исторически появата на тази дреха е 

свързана с ездата. Причините са раз-
бираеми. Тъкачките в Древна Тракия 
са знаели как да правят разнообразни 
платове. Боядисвали са ги и в различни 
цветове – умение, овладяно по нашите 
земи още в медно-каменната епоха. 
Траките са държали не само да им е 
топло, но и да изглеждат добре.

И мъжете, и жените еднакво обичали 
пъстрите дрехи. Освен това са се татуи-
рали и са носили всевъзможни пищни 
накити от злато, сребро или бронз – 
пръстени, обеци, гривни, торкви (огър-
лици във формата на гривни), колани, 
фибули (големи безопасни игли за 
закопчаване на облеклото). На въпроса: 

„Как изглеждам?”, криво-ляво са отго-
варяли кръгли огледалца от излъскан 
бронз. А козметиката навлиза по-сери-
озно едва по римско време, откогато 
са запазени доста приспособления за 
разкрасяване – предимно съдинки за 
благоухания и грим. Благодарение на 
такива находки знаем, че заможната 
тракийка е била наясно с процедурата, 
която днес се нарича коламаска.

На красотата онези, които са можели 
да си я позволят, са държали и в бита. 
Използвали са разнообразни майстор-

ски изпипани съдове – глинени, брон-
зови, а нерядко сребърни или златни. 
От технологично напредналите елински 
полиси и най-вече от Атина заможните 
траки се снабдявали и с луксозна рису-
вана керамика и други стоки.

Многоженството е било прието и 
разпространено сред древните траки, 
за това свидетелстват различни елин-
ски автори. Еврипид (480–406 пр. Хр.), 
един от най-големите антични поети 
и драматурзи, пише за “покритата със 
сняг Тракия, където един мъж се свърз-
ва с много жени и поред легло им дава”. 
А тъй като е било обичайно мъжете да 
откупуват жените си от техните роди-
тели, по-многобройни хареми ще да са 
имали аристократите. Учените, разбира 
се, не биха употребили думата “харем”, 
а тя и не е съвсем точна. Терминът им е 

“разширено семейство”. Девствеността 
на булката не е била съществена за 
траките, научаваме от Херодот: “Не па-
зят девиците, ами им позволяват да се 
сношават с онези мъже, с които те сами 
пожелаят. Но омъжените жени пазят 
строго.” Подобна свобода преди брака 
впрочем е била обичайна и при други 
племена и народности в древността.

Какви са били обичаите Какви са били обичаите 
на тракитена траките

Мъжете са имали много жени, а девствеността не е била съществена
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