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Темата за фалшивия патриотизъм е била 
много пъти повод за мои коментари в тази 
колонка. 

В неделя за трети пореден път в Чикаго се 
проведе един от най-популярните ритуали 
в християнската традиция – хвърлянето на 
кръста във вода. Този път стана в езеро-
то Мичигън, а температурите бях малко 
по-благосклонни от предишните 2 години. 
Смелчаците бяха 17 този път. Видео може да 
видите на нашия сайт www.BG-VOICE.com, а 
на страница 8 – репортаж.

Но едно мнение предизвика смесени 
реакции и коментари във Facebook, затова 
реших да го споделя с вас и очаквам вашите 
мнения също. Силвия Гечева е написала: 
“За пръв път присъстваме на хвърлянето 
на кръста в чужбина. Заведохме и децата 
да видят. Беше студено, имаше много хора, 
дойдоха музиканти в народни носии, ямур-
луци... Започна добре, празнично... 

Но само започна така.
Дойдоха момчетата, които са решили 

да влезнат в студените води на езерото 
Мичиган и да се борят за изваждането на 
кръста. Появиха се с фланелки с Левски 
и разни други патриотични надписи. 
Започнаха да викат неща от рода „Влизам за 
кръста заради майка България”, „България 
над всичко”, „Бъл-га-ри ю-на-ци”... Това е 
празник, свързан с религията. Не е 3 март. За 
кръста се влиза в студената вода за здраве, 
а не заради „майка България”. И да не си 
на футболен мач, че да крещиш „Бъл-га-ри 
ю-на-ци”. Абсолютно излишна беше тази 
показност и този „патриотизъм”. Развали се 
идеята на цялата празничност.”

Лично смятам, че патриотизмът не е 
да споделяте във Facebook ликовете на 
националните ни герои с някой техен цитат, 
изписан често с грешки. Нито да тропате 
хорца по всякакви безумно тъпи инициати-
ви. Или да си слагате лепенки с трикольора 
на американските си автомобили.

Разбирам тезата на г-жа Гечева и прин-
ципно има право. Но в случая има нещо дру-
го – да, хвърлянето на кръста е спазването 
на християнската традиция, вяра и ритуал. 
Но езикът и религията са ни съхранили през 
вековете като нация, през трудности и под 

робство. Когато си в чужбина, религията е 
част от родното, българското. Празнувайки 
вярата, празнуваш и корените си, празну-
ваш България – когато си толкова далеч от 
нея. 

Разбирам емоцията на момчетата, които 
голи почакаха бая, преди да се хвърлят да 
спасят кръста в ледените води на езерото 
Мичигън. Адреналинът вероятно ги е стоп-
лил, но са помогнали и виковете, емоциите, 
патриотизмът им. Сигурен съм, че същите 
тези момчета ще бъдат и на вдигането на 
флага в центъра на Чикаго на 3 март, неза-
висимо колко ще е студено. И отново със 
същите мотиви.

А и тази седмица имаме поводи за нацио-
нална гордост в САЩ – филм с българско 
участие спечели най-много статуетки на 
наградите „Златен глобус“. Стивън Спилбърг 
лично избрал Димитър Маринов за ролята, 
а той трябвало за 5 дни да се научи да свири 
на виолончело. Още за наградите може да 
прочетете на страница 21, а скоро очаквай-
те и среща с актьора Димитър Маринов.

Още един повод за национална гордост 
е българката Дочка Ученова, която откри в 
Ню Йорк своя изложба на икони точно в на-
вечерието на Бъдни вечер. За нея и успеха й 
може да научите повече на страница 30.

Аз смятам, че трябва да сме горди и с 
българката Вероника Гаджева, която осъди 
адвоката си, че не подал документите й пред 
имиграционните власти, а я излъгал. Тя за-
губила статута си, наела нов адвокат и това 
й струвало повече пари. За решението на 
съда може да прочетете на страници 16-17.

Да си търсим правата си не е част от 
националната ни характеристика и е нещо, 
което бавно научаваме, че трябва да правим 
– не само за нашето лично, но и за общото 
благо. Вероника Гаджева е пример, че това 
трябва да се прави. С постъпката си тя 
ще предпази много други, които може да 
пострадат от некоректния адвокат. 

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Кое е повод за национална 
гордост?
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ТЕОДОРА ПЕНЕВА 
peneva@bg-voice.com

Без да напада директно 

Съединените щати, 

българският президент 

Румен Радев де факто ги 

обвини в политически 

лобизъм, чия то цел е 

била да се заобиколят правила и зако-

ни, за да бъде накарана България да 

купи американски самолети. След като 

участва в церемония по освещаване на 

бойните знамена, държавният глава за 

пореден път критикува управляващите 

за процедурата по избор на изтребите-

ли за българската армия. „Конкурсът за 

нов изтребител е удар по България, обя-

ви Радев. – За конкурса за нов изтреби-

тел настоявах да се спази процедурата 

и финансовата рамка, което е гаранция 

за оптимален избор независимо от типа 

самолет. Правителството направи точно 

обратното – обяви победител в разрез 

със собствените негови и на Народното 

събрание правила.” Г-н Радев посочи, 

че управляващите в допълнение са се 

ангажирали да надплатят огромна сума. 

„За мен това е троен удар по България. 

Имаше политически изказвания, че не 

купуваме изтребители, за да има пари 

за пенсии. Пари за пенсии така и няма, 

а сега ще похарчим много повече, и то 

за по-малко самолети”, каза още Радев 

и посочи, че това е удар по доверието 

на европейските партньори, които 

правителството използва като статисти 

в конкурса.

„Това е удар и по имиджа на нашите 

американски партньори, които в очите 

на българите печелят този конкурс с 

политически лобизъм, а не по прави-

лата. Как тогава искаме да печелим 

уважението на хората по света, при 

положение че ние не уважаваме собст-

вените си закони и правила”, заяви 

той. Попитан как ще коментира това 

парламентът да прегласува условията, 

които е предложил преди това, Радев 

отговори, че за него това е скандално. 

„Това говори изобщо за пълното неува-

жение към процедурата и процеса на 

избор”, каза още държавният глава.

Назначената комисия да избере 

изтребител излезе с решение в късния 

следобед в последния работен ден 

преди Коледа. В проекта й за решение 

е записано, че ще трябва да бъдат 

променени условията в проекта за 

инвестиционен разход, одобрен от 

Народното събрание (НС). По този 

начин бе спряна процедурата по избор 

на доставчик на самолети и в нару-

шение на гласуваните от НС правила 

българските власти започнаха директ-

ни преговори със САЩ за доставка. 

Министърът на отбраната и вицепре-

миер Красимир Каракачанов обяви, че 

в момента ставало дума за започване 

на преговори с избраната фирма, а не 

за окончателно решение. „Започваме 

преговори, ако не ни отговаря на изис-

кванията – финансови и икономически, 

имаме право да започнем преговори 

със следващата страна”, уточни той. Той 

посочи, че и в офертата от Швеция за 

изтребители има недостатъци – пред-

лагат се повече самолети за по-малко 

пари, но за сметка на така наречените 

способности, които отново трябва да се 

купят от САЩ, и така и тази оферта ще 

надхвърли предвидения лимит от 1.5 

млрд. лв.

Г-н Каракачанов увери, че в прегово-

рите, които предстоят, ще участват че-

тирима министри и когато се запознаят 

с всички детайли по офертата за Ф-16, 

тогава ще преценят дали да предложат 

на Народното събрание да ратифицира 

договора за покупка. „Всички други 

приказки са партизански изпълне-

ния на хора, които повече приказват 

колкото четат и разбират“, заключи 

Каракачанов.

Румен Радев нападна BG 
властите заради US самолетите
Президентът заобиколно обвини Америка в политически лобизъм и 
неспазване на правилата

Румен Радев

В момент, когато Радев намек-

ва за политически лобизъм, 

съветникът по националната 

сигурност на Доналд Тръмп 

Джон Болтън подкрепи избора на 

България на военните изтребители 

F-16 за своята армия.  Късно вечерта в 

понеделник той написа в twitter: „Сил-

но подкрепям министър-председате-

ля на България Борисов в усилията му 

да купи произведените в САЩ F-16 – 

превъзходен изтребител в сравнение 

с конкуренцията. Това допълнително 

ще укрепи нашето стратегическо парт-

ньорство, ще надгради над отговор-

ностите за споделена защита в НАТО 

и ще помогне за работната сигурност 

на 4,000 американци. Това е страхотна 

сделка за България, Америка и НАТО!”

Джон Болтън подкрепи 
България за избора на F-16
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Икономистът проф. Стив 

Ханке, известен като 

„бащата на валутния 

борд”, прогнозира 

рецесия в еврозона-

та през тази година. 

„Не се отказвайте от валутния борд! 

Еврозоната е пълна лудост!”, каза Ханке 

и посочи, че Европейската централна 

банка действа „хаотично” и допълнител-

но усложнява ситуацията във валутния 

съюз, в който има много структурни 

проблеми. „Именно заради това не тряб-

ва да се отказвате от валутния борд. Вие 

сте сред страните с най-малък държа-

вен дълг, имате много добър фискален 

контрол. Не разбирам защо искате да се 

присъедините към система, която може 

да гръмне и да се окажете в ситуацията 

на Гърция. Това е пълна лудост” – смята 

икономистът.

Ханке отдавна критикува желанието 

на България да се присъедини към ев-

розоната, с което да се откаже от борда. 

„В България нямате истински специали-

сти, които осъзнават как функционира 

валутният борд. Няма борд, който се 

е провалил. Той може да продължи 

изключително дълго време, всъщност 

– завинаги. Голямата грешка от присъе-

диняването към еврозоната е свързано 

с преотстъпване на възможностите за 

опериране със собствената валута. Това 

е част от националната независимост 

на страната. Ще трябва да се включите 

в онази бъркотия в еврозоната, където 

управляващите не знаят какво правят. 

Те действат изключително хаотично. 

Честно казано, мисля, че еврозоната 

върви към нищото. Именно заради това 

не трябва да се отказвате от валутния 

борд. Вие сте сред страните с най-ма-

лък държавен дълг, имате много добър 

фискален контрол. Не разбирам защо 

искате да се присъедините към система, 

която може да гръмне и да се окажете 

в ситуацията на Гърция. Това е пълна 

лудост“, каза проф. Ханке.

„Мисля, че най-накрая ще получите 

„да”, когато изпълните всичките изи-

сквания на еврозоната. Това зависи от 

прогреса в решаване на проблемите 

в съдебната система и намаляване на 

престъпността. Ако направите всичко, 

което ви казва Брюксел, най-накрая 

ще имате позитивен отговор. Но това 

е въпрос на национален суверенитет 

– ако не им се подчинявате, няма да ви 

допуснат до ERM II. Ако им се подчи-

ните, ще получите „да”, коментира още 

икономистът. 

Относно критиките на Тръмп срещу 

решенията на Федералния резерв Ханке 

коментира: „Мисля, че по този въпрос 

президентът Тръм е прав. Пазарите го 

показват. Те се забавят. Това означава, 

че американската икономика се забавя. 

Няма съмнение в това. Друг е въпросът, 

че Тръмп не трябваше да го казва пуб-

лично. Той обаче е такъв. Казва всичко 

на висок глас... Обстановката се проме-

ня много динамично. Вижте пазарите 

– чувства се изключителна тревога у 

инвеститорите. Ако погледнете картина-

та глобално, ще видите, че тенденцията 

е обща. В Европа също има забавяне. Аз 

мисля, че Европа върви към рецесия.”

Стив Ханке

Стив Ханке пак предупреждава 
България за еврото
„Не се отказвайте от валутния борд!  
Еврозоната е пълна лудост!“, казва икономистът
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НИХАРИКА МАНДХАНА
 „Да Уолстрийт джърнъл“

Koмпaниятa зa 

дъpвoдoбив e Aфpиĸa, 

ĸoнтpoлиpaнa oт 

Ceвepнa Kopeя, пoлyчaвa 

$100 000, пpoдaвaйĸи 

дъpвecинa нa ĸитaйcĸa 

фиpмa. Πxeнян имa нyждa oт пapитe, 

зa дa плaти нa чyждecтpaннитe cи 

дocтaвчици нa пeтpoл и дpyги ĸpитичнo 

вaжни пpoдyĸти. Ho aмepиĸaнcĸитe и 

мeждyнapoднитe caнĸции, нaлoжeни c 

цeл дa нaĸapaт cтpaнaтa дa ce oтĸaжe 

oт ядpeнaтa cи пpoгpaмa, oгpaничaвaт 

дocтъпa й дo cвeтoвнaтa финaнcoвa 

cиcтeмa. Зaтoвa Πxeнян тъpcи дpyг 

нaчин. Bмecтo дa cъбepe тeзи $100,000, 

Ceвepнa Kopeя иcĸa oт ĸитaйcĸия ĸлиeнт 

дa ги пpeвeдe нa тъpгoвeц нa cypoвини 

в Cингaпyp, ĸoйтo oт cвoя cтpaнa дa ги 

изпoлзвa, зa дa ĸyпи cтoĸи зa Πxeнян. 

Toвa глacи твъpдeниe нa aмepиĸaнcĸи 

пpoĸypopи, ĸoитo иcĸaт дa ĸoнфиcĸyвaт 

cpeдcтвaтa.

Cxeмaтa, зa ĸoятo oбвинитeлитe 

твъpдят, чe e изпoлзвaнa мнoжecтвo пъти 

през пocлeднaтa гoдинa, пoĸaзвa ĸaĸ 

Ceвepнa Kopeя изгpaждa ceнчecтa aл-

тepнaтивнa финaнcoвa cиcтeмa, ĸoятo й 

пoзвoлявa дa пpoдължи дa пpaви бизнec. 

Πxeнян ycпявa дa ĸyпи и пpoдaвa peдицa 

пpoдyĸти, вĸлючитeлнo пeтpoл, въглищa 

и тютюн.

Eднo oт нaй-гoлeмитe 

пpeдизвиĸaтeлcтвa пpeд peжимa нa Kим 

Чeн-ън e дa пpexвъpля дoлapи пo cвeтa 

въпpeĸи caнĸциитe. Peшeниeтo e дa пaзи 

пpиxoдитe в чyждecтpaннитe cвъpзaни 

ĸoмпaнии, чийтo вpъзĸи ca дoбpe cĸpити. 

„Mнoгo мaлĸo ĸoличecтвo пapи влизa в 

Ceвepнa Kopeя”, ĸaзвa Джoшya Cтeнтън, 

aдвoĸaт във Baшингтoн, ĸoйтo пoмага 

зa изгoтвянeтo нa пocлeднитe чepнoви 

нa зaĸoнa зa caнĸциитe cpeщy cтpaнaтa. 

„Πoвeчeтo oт тяx cтoят в чyждecтpaнни 

бaнĸи и ce пpeзpaзпpeдeлят oттaм.”

Cпopeд oбвинeниeтo плaщaниятa 

oт peгиcтpиpaн в Xoнĸoнг ĸyпyвaч нa 

ceвepнoĸopeйcĸи пapaфин ca oтишли в 

pycĸa ĸoмпaния, ĸoятo дocтaвя пeтpoл нa 

Πxeнян. B пoдoбeн cлyчaй Ceвepнa Kopeя 

изпoлзвa ĸитaйcĸи дocтaвчиĸ нa въглищa, 

ĸoйтo дължaл cpeдcтвa, зa дa плaти зa 

oбopyдвaнe oт ZТЕ. Πpeз ceптeмвpи 

cъдия paзpeши пpaвитeлcтвeнoтo иcĸaнe 

тeзи cpeдcтвa дa бъдaт ĸoнфиcĸyвaни.

Дeйнocттa нa дъpвoдoбивнaтa 

ĸoмпaния „Чилбо“ в Eĸвaтopиaлнa 

Гвинeя билa cпpянa, ĸaзвaт пpeдcтaви-

тeли нa влacттa тaм. Πo-paнo ĸитaйcĸи 

ĸлиeнт „Юани уд“ пpeвeл cpeдcтвaтa нa 

пocpeдниĸ, тъй ĸaтo пpeвoд дo „Чилбо“ 

щял дa бъдe видян oт бaнĸитe, ĸoитo дa 

aлapмиpaт зa cлyчaя. Cpeдcтвaтa ce paв-

нявaт нa $1,7 милиoнa. Cпopeд oбвинe-

ниeтo те ca били пpeнacoчeни ĸъм „Ве 

тионс пте“, ĸoятo тъpгyвa cъc cypoвини. 

Coбcтвeниĸът oтĸaзвa ĸoмeнтap. Πo-

ĸъcнo cъщaтa ĸoмпaния пpeвeждa $1,2 

милиoнa нa тpeтa ĸoмпaния – „Велмър 

мениджмънт“, a пpичинa зa пpeвoдa e 

„пpeдплaщaнe зa дизeл”. Heин coбcтвeниĸ 

e pycнaĸът Pycлaн Лapин.

Oт пpeдишни cъдeбни пpoцecи ce 

знae, чe cпopeд щaтcĸитe влacти „Вел-

мър“ e cъздaдeнa, зa дa мoжe Πxeнян дa 

плaщa нa pycĸитe пeтpoлни ĸoмпaнии. Зa 

бaнĸитe тaзи тpaнcaĸция нямa дa cъздaдe 

пpитecнeния – cингaпypcĸa ĸoмпaния 

тъpгyвa c pycĸa – и Ceвepнa Kopeя нe e 

нaмeceнa.

Северна Корея откри как да 
заобикаля санкциите
Taйнaтa й финaнcoвa cиcтeмa включва бизнес с дървесина

Вождът Ким Чен-ън демонстрира завидно настроение и не показва, че е притеснен от санкциите – най-
жестоките към отделно взета страна в цялата история на ООН

Новогодишната нощ в Пхенян бе белязана с невиждано до този момент шоу на централния площад с много музикални звезди и светлинни ефекти
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

17 българи скочиха за кръста 

в ледените води на чикаг-

ското езеро Мичигън на 

Богоявление. Времето беше 

сравнително меко за Ветро-

вития град – с температури 

около 4-5 градуса по Целзий. Темпе-

ратурата на водата обаче бе точно 0 

градуса според Националния метеоро-

логичен център.

Над 200 наши сънародници пък 

дойдоха на брега, развели родния три-

кольор, за да станат свидетели на тази 

церемония.

Отец Грую от църквата “Св. София” в 

Дес Плейнс отправи молитва и хвърли 

кръста.

Пръв до него стигна 29-годишният 

Борислав Кирилов от с. Габрене, Пе-

тричко. “Реших да се включа за здраве”, 

каза Борислав пред BG VOICE секунди 

след като излезе от ледените води. Той 

пожела на всички сънародници най-ве-

че здраве и любов. “Любовта е най-ва-

жна. Просперитет, мир за всички. Само 

напред и никога да не се отказват.”

Борислав има двама синове – Иван и 

малкия Никола. Именно той се качи на 

раменете на баща си и получи кръста, 

както повелява традицията.

Традицията по хвърляне на кръста за 

Богоявление в Чикаго беше поставена 

преди три години. Тогава желаещите да 

скочат в ледените води при минус 24 

градуса по Целзий бяха само трима.

През 2018 година термометрите по-

казваха минус 10 градуса по Целзий, а 

смелчаците бяха петима – почти двойно 

повече от предходната година.

Борислав от Габрене спаси 
кръста на Богоявление в Чикаго

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

ЯСЕН 
ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

Сн.: Николай Василев/chicago.bg

Видео от ритуала 

може да гледате на 

нашия уебсайт 

www.BG-VOICE.com
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Медсестрата Нася Ненова осъди 9 от 
мъчителите си в Либия

Еднa oт лежалите в затвор в Либия български 

мeдицинcĸи cecтpи Hacя Heнoвa ocъди 9 oт 

cвoитe мъчитeли. Това стана нa пъpвa инcтaнция в 

Coфийcĸия гpaдcĸи cъд. Така близо 12 гoдини cлeд зaвpъ-

щaнeтo си една от разследваните, съдени и осъдени в 

Либия по т. нар. СПИН процес медицински сестри, дочака 

справедливост. Слyжитeлитe нa Глaвнo cлeдcтвeнo 

yпpaвлeниe нa бившата джaмaxиpия, cpeд ĸoитo и eдин 

гeнepaл, трябва дa плaтят нa Hacя Heнoвa 500,000 лeвa oбeзщeтeниe зa нeи-

мyщecтвeни вpeди и 26,617 лeвa зa имyщecтвeни. Toвa e eдинcтвeнoтo oт пeттe 

дeлa, зaвeдeни oт мeдицинcĸитe ни cecтpи, което се увенча c блaгoпoлyчeн 

финaл. Двe oт дeлaтa пo иcĸoвeтe нa Kpиcтиянa Bълчeвa и Baлeнтинa Cиpoпyлo 

ca пpeĸpaтeни. Ocтaнaлитe двe – нa Cнeжaнa Димитpoвa и Baля Чepвeняшĸa, вce 

oщe ca виcящи.

Хаос с е-винетките, 
Борисов уволни трима

Премиерът Бойко Борисов разпореди три 

уволнения заради недобрата организа-

ция при подготовката и въвеждането на 

електронната винетка, съобщиха от пресцентъра 

на Министерския съвет. Става дума за двама ръководители в Агенция „Пътна 

инфраструктура” и един от съветниците на регионалния министър.

Електронната винетка трябваше да замени хартиената, но се оказа, че сис-

темата въобще не е готова, интернет сайтът блокира, а на много места не са 

поставени апарати за плащане. Такъв няма и на границата с Румъния, където 

шофьорите били съветвани да пътуват до Свищов, за да се снабдят с винетка. 

КАТ обяви, че поради хаоса засега няма да глобява водачи без винетки.

Декар скала се срути до манастир 
край Велико Търново

Почти декар от скалния венец се срути 

край манастира „Св. Троица” край Велико 

Търново. Светата обител и пътят към нея 

останаха невредими. Манастирът е в землището 

на Велико Търново, но скалата над него е в територията на Горна Оряховица. 

От двете общини започнаха оглед на мястото, за да преценят рисковете и да 

набележат мерки за изчистване и укрепване на срутището. Има хипотези, че 

скалният венец е част от древното тракийско укрепление Чуй петела. Там се 

намира и едноименната скала, която се е свлякла. Предполага се, че обектът е 

част от цялостна тракийска крепостна система, заемаща площ от около 5 на 6 

км. По всяка вероятност тук е била столицата на племето кробизи – Берипара, 

допускат историци. Тайните на тракийската цивилизация на платото между 

крепостите Царевец и Ряховец, което завършва до скалния венец, го правят 

привлекателно за имянари. Тунел, прокопан от тях, е вероятната причина за 

срутването сега.

Намериха 10 от откраднатите 
картини на Майстора

Намериха 10 от откраднатите картини 

на Владимир Димитров-Майстора и 

арестуваха двама, които са съпри-

частни към кражбата, съобщи вътрешният 

министър Младен Маринов. „В момента все 

още се развиват процесуално-следствените действия”, подчерта МВР шефът. 

Установените лица укривали картините. Повече информация не бе разкрита. 

През миналата седмица стана ясно, че са откраднати картини на Владимир 

Димитров-Майстора от столичен апартамент. Собственикът на ограбения дом 

Павел Антонов, който е син на племенничка на Владимир Димитров-Майстора, 

обясни, че вероятно кражбата е станала на 30 декември, но той е уведомил 

полицията вчера, тъй като бил извън България. Полицията пък разкри, че апар-

таментът бил необитаем, не бил обезопасен и било въпрос на време да бъде 

посетен от крадци.

Най-високата заплата 
в БНБ стана 16,849 лв.

16,849 лв. става най-високата заплата в БНБ 

от началото на годината. Тя ще бъде полу-

чавана от управителя на банката. Неговите 

заместници (подуправители) ще вземат по 14,442 лв., а останалите членове на 

ръководството – по 4,814 лв. Персоналът на банката ще получава по 5,244 лв., 

специалистите – 2,380 лв., а поддържащият персонал – 1,302 лева.

BG ТЕЛЕГРАФ

Нася Ненова
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Ексминистърът Мануел Чанг давал напразни обещания, с които привличал инвеститори

Федералният съд в БРуклин

СТАНИМИР ПАВЛОВ 
stamo@bg-voice.com

Българка и двама ней-

ни колеги банкери от 

голямата швейцарска 

банка „Креди Сюис” бяха 

арестувани в Лондон за-

ради участие в измамна 

схема за $2 млрд., свързана с фирми в 

Мозамбик, съобщи федералният съд в 

Бруклин. Чрез поредица от финансови 

трансакции между 2013 и 2016 г. са 

взети заеми за над $2 млрд., отпуснати 

на държавни фирми и гарантирани от 

правителството на Мозамбик. Схемата, в 

която участва българката, доведе стра-

ната до ръба на фалита. В хода на самите 

трансакции обвиняемите измамили 

инвеститори, някои от които американ-

ски граждани. „Банкерите” създавали 

кухи морски проекти, използвайки ги да 

събират пари, чрез които да се обогатят, 

и „умишлено отклонявали части от по-

стъпилите заеми, за да платят най-малко 

$200 млн. подкупи и рушвети на самите 

себе си, на служители на

правителството на Мозамбик и на 

други лица”, гласи обвинението, внесено 

в окръжния съд на Ню Йорк в Бруклин.

Заподозрени за участие в измамата 

заедно с 37-годишната българка Дете-

лина Събева са 49-годишният Андрю 

Пиърс от Нова Зеландия и 44-годишни-

ят Сурджан Сингх, британски гражданин 

с индийски корени – и двамата бивши 

банкери от „Креди Сюис”. Заради учас-

тие в схемата

в ареста бяха вкарани

и Мануел Чанг – бивш финансов ми-

нистър на Мозамбик, и ливанецът Жан 

Бустани от фирма в Абу Даби. Подроб-

ности за делата им са описани в обви-

нението по делото „САЩ срещу Бустани” 

(U.S. v. Boustani, 18-cr-681). САЩ искат 

екстрадиране на бившите банкери по 4 

обвинения – заговор за пране на пари, 

заговор за нарушаване на американ-

ския закон срещу корупционни практи-

ки в чужбина, заговор за измама с ценни 

книжа и измама на инвеститори.

Схемата е подготвяна още през 2011 

г., но започва през 2013 г. със сделка 

между бедната държава Мозамбик за 

заем от международни инвеститори с 

цел разработване на морски проекти, 

включително за преработка на риба тон 

и брегова защита от пирати.

Получатели на средствата са държав-

ните дружества „Ематум“, „ПроИндикус“ 

и държавният фонд „Мозамбик асет 

мениджмънт“. Според обвинението 

трите компании били само прикритие 

на схемата за обогатяване на петимата 

заподозрени. По това време в качест-

вото си на финансов министър Мануел 

Чанг давал обещания за допускане на 

инвеститори до офшорни газови полета 

на Мозамбик. Размерът на заемите, 

гарантирани от Мозамбик, обаче бил 

частично скрит от Международния 

валутен фонд и чуждестранните донори 

на африканската страна. Международ-

ната група „Привинвест”, специализи-

рана в строителство на плавателни 

съдове, доставяла катери и оборудване 

за проектите в Мозамбик. Изпълнителен 

директор на компанията е ливанецът 

Жан Бустани. През 2013 г. Пиърс и Събе-

ва напускат „Креди Сюис”, за да работят 

за „Привинвест”.

В обвинението се дава пример за 

незаконните практики с откъси от 

електронната кореспонденция между 

заговорниците. В имейлите, изпратени 

от името на „Привинвест”, Бустани се 

съгласява през декември 2011 г. на 

искане от неназовано официално лице 

от Мозамбик да плати рушвети в размер 

на $50 млн. плюс $12 млн. за тримата 

банкери. Одитори установяват, че дър-

жавните компании платили свръхскъпо 

за оборудване и не успяват да открият 

къде са отишли $500 млн. от заемите, 

по които „Креди Сюис” консултирала 

инвеститорите. По-късно се оказало, че 

с рухването на проектите към края на 

2015 г. и началото на 2016 г. Мозамбик

не е в състояние да 
обслужва дълговете

си, натрупани от измамната схема. 

Те били продадени на инвеститори по 

целия свят, включително на САЩ, чрез 

посредничеството на „Креди Сюис” и 

още една финансова група. В Мозамбик 

избухва остра финансова криза. МВФ 

научава за скандала през 2016 г. и спира 

финансовата помощ. Последва рязко 

забавяне на една от най-бързо развива-

лите се дотогава африкански икономики 

и замразяване на инвестициите в добив 

на природен газ.

За българката Детелина Събева е 

известно, че е родена през август 1981 

г. До 2013 г. работи като вицепрезидент 

на поделението за глобални инвестиции 

на „Креди Сюис”. През март 2015 г. е 

назначена за директор на лондонската 

консултантска компания

„Дискавъри кепитъл”, закрита година 

по-късно през 2016 г. Сред останали-

те двама директори на дружеството 

присъства името на споменатия Андрю 

Пиърс. Третият директор на компанията 

е Доминик Шултенс, който е с немско 

гражданство.

Събева беше задържана в Лондон в 

четвъртък заедно с банкерите от „Креди 

Сюис” Пиърс и Сингх. След това българ-

ката и двамата мъже бяха пуснати под 

гаранция,

докато е в ход процедура за екстра-

дирането им в САЩ. Ексминистърът Ма-

нуел Чанг бе задържан миналата събота 

в Йоханесбург при опит да отпътува за 

Дубай.

Арестът на ливанеца Бустани стана 

миналата сряда на международното 

летище „Кенеди” в Ню Йорк. Никой от 

адвокатите на петимата не даде комен-

тар пред медиите.

Говорителка на „Креди Сюис” посочи, 

че „обвинението показва, че бившите 

служители са саботирали правилата на 

банката за вътрешен контрол, действа-

ли са за лична облага и са прикривали 

тази си дейност от банката”. Швейцар-

ският кредитор не е страна по делото 

и обещава изцяло да сътрудничи на 

разследването.

Делото „САЩ срещу Бустани” може 

да предизвика и политическа криза 

в Мозамбик в навечерието на парла-

ментарните избори, на които партията 

„Фрелимо” на президента Фелипе Нюси 

се бори да запази властта. Арестът на 

ексминистъра Чанг в Република Южна 

Африка вероятно ще засили напре-

жението вътре в партията, тъй като е 

бил близък до предишния президент 

Арманду Гуебуза.

САЩ обвиняват българка, че е 
източила $2 млрд.
Парите прибирала от US инвеститори  
в схема за кухи проекти в Мозамбик
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ГЕОРГИ МИЛКОВ
 „24 часа“

Да бъде задържан всеки 

кораб, плаващ под бъл-

гарски флаг, който влезе 

в териториалните води 

на Либия. Да се прави 

обстойна проверка на 

всички плавателни съдове и ако сред 

техните собственици има български 

фирми или такива, регистрирани в 

България, те също да бъдат задържани. 

Това се казва в заповед на началника 

на Либийската морска администрация 

инж. Омар Абделла Джауши, чието 

копие е публикувано в арабски медии. 

Инструкциите са разпратени до всички 

търговски,

промишлени и нефтени пристанища 

на Либия. От заповедта става ясно, че 

това са реципрочни мерки „в отговор 

на действията, предприети от българ-

ските власти” спрямо либийския танкер 

„Бадр”.

На 21 декември хора от частна охра-

нителна фирма заедно с частен съдебен 

изпълнител (ЧСИ) са се качили на борда 

на либийския кораб и са принудили 

екипажа му да слезе, сменили са флага, 

след което корабът е бил изведен от 

пристанището в открито море. „Бадр” 

е в Бургас от ноември 2017 г. заради 

претенции на частна българска фирма 

за стари вземания от Либия. Либийската 

държава, която се явява собственик на 

танкера, обаче оприличава случилото 

се на пиратски действия и алармира 

международните организации. Тъй като 

при акцията частните охранители и 

ЧСИ са били придружени от официални 

представители на Гранична полиция и 

„Морска администрация–Бургас”, които 

реално са осъществили отнемането на 

кораба и смяната на екипажа и неговия 

флаг, Либия е решила да предприеме 

ответни действия срещу българската 

държава.

Принудителната смяна на флага се 

тълкува като

посегателство срещу 
националния суверенитет

което дава право на Либия да сезира 

Съвета за сигурност на ООН и да 

настоява за предприемане на санкцио-

ниращи действия по чл. 7 от устава на 

международната организация. През 

миналата седмица в Ню Йорк Либия 

е инициирала среща на 

ниво постоянни пред-

ставители в ООН. Шефът 

на либийската мисия 

там е предал в Триполи 

след срещата, че бъл-

гарският представител в 

ООН Георги Панайотов е 

окачествил случая като 

“недопустим криминален 

акт” и е поел ангажимент 

да информира държавно-

то ръководство в София, 

за да бъдат предприети 

незабавни действия за 

възстановяване на соб-

ствеността и наказване на 

замесените лица.

Като последна мярка 

преди разгарянето на 

истинска морска война 

Файез Сарадж – премиер 

в правителството на на-

ционалното единство на 

Либия, е командировал 

свой специален пратеник 

в София, който да се опи-

та да убеди българските 

институции да се намесят 

в случая. Пратеникът 

е Джамал Али Омар ал 

Барак – изключително 

сериозен дипломат, на 

когото правителството в 

Триполи възлага дели-

катни мисии в чужбина. 

Официално той е директор на департа-

мента за международно сътрудничест-

во в либийското външно министерство. 

По времето на Кадафи Ал Барак бе 

посланик на Либия в Германия.

Пратеникът, който ще има срещи в 

Министерството на външните работи 

в София, настоява българските власти 

да приложат закона, да съдействат 

за връщането на танкера „Бадр” на 

неговия собственик и „да предприемат 

наказателно преследване срещу всички 

замесени в този безпрецедентен за 

международното и морското право 

случай”. Това основно искане е част и 

от официалната нота, която посолство-

то на Либия в София е подготвило за 

внасяне в Министерството на външните 

работи.

От разговорите на специалния прате-

ник в София на практика зависят всички 

последващи действия, които Либия се 

готви да предприеме срещу България.

Либийците са представили доказател-

ства, че танкерът е задържан в Бургас, а 

след това и присвоен с фалшифицира-

ни документи,

изфабрикувани подписи и 
печати

на гръцки длъжностни лица и на 

панамския консул в Пирея, за да може 

да се представи в момента, че кора-

бът плава под панамски флаг. Освен 

това операцията по присвояването е 

направена въпреки две решения на 

български съдилища. Първото е от 21 

декември 2018 г. на Бургаския окръжен 

съд, с което се отменя постановлението 

на ЧСИ като незаконно, а второто е от 

2 януари тази година и е на Върхов-

ния административен съд, което пък 

отменя окончателно решението на 

първа инстанция на Бургаския админи-

стративен съд и постановява корабът 

да бъде освободен от наложения му 

от „Морска администрация” арест. 

Твърдата реакция на Либия и решение-

то за ответни действия срещу всички 

български кораби и фирми идва заради 

факта, че въпреки решенията на съда 

властите в Бургас в лицето на „Гранична 

полиция” и „Морска администрация” са 

съдействали за смяната на екипажа и 

флага. Според либийците представите-

лите на държавната администрация са 

игнорирали съдебните решения и така 

са помогнали за незаконното отнемане 

на кораба и на неговото извеждане в 

международни води.

От „Морска администрация–Бург ас” 

и Гранична полиция твърдят, че са съ-

действали за смяна на екипажа, както е 

по закон. Те обаче са били уведомени от 

Министерството на външните работи в 

София за наличието на двустранен про-

блем и въпреки това са допуснали кора-

ба да отплава под друг флаг и с друг 

екипаж. „МВнР не може да се намеси, но 

не сме стояли безучастни. Информира-

ли сме всички възможни институции за 

проблема”, каза шефът на консулския 

отдел във Външно Николай Ванчев. На 

27 декември в МВнР е свикан кризисен 

щаб по случая. Либийският временно 

управляващ в София също е изслушан. 

Въпреки всички действия на МВнР и 

изпратените до различни инстанции 

препоръки корабът отплава от Бургас 

с нов екипаж и украински капитан под 

името „Бдин” и с временна шестме-

сечна регистрация. В момента според 

радарите и международната система 

за обозначение се вижда как кръстосва 

недалеч от българската акватория в 

Черно море.

Екипажът на либийския кораб нито 

е бил арестуван, нито заплашван, 

твърдят от Гранична полиция. Служи-

тели от регионалния сектор в Бургас 

са присъствали на смяната на екипажа, 

осъществена на 21 декември 2018 г. 

в пристанището, извършвайки про-

верка на документите на моряците. 

Няма използвана сила, нито помощни 

средства и ако някой твърди това, то е 

тотална лъжа и измама, категорични са 

от Гранична полиция.

Пиратски истории с България
Либийски кораб бе отнет и преименуван в Бургас. Властите в Триполи се 
заканиха да арестуват всеки BG съд

„Бадр“, преди да бъде прекръстен в Бургас

Системата Marine Traffi  c показа, че на 27 декември танкерът е напуснал Бургаския залив и в момента е извън 
териториалните води на България

Факсимиле от заповедта на шефа на либийската морска администрация 
да се задържат всички български кораби в либийски води
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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 
US ТЕЛЕГРАФ
Търси се място за нова среща с Ким

Администрацията на президента Доналд 

Тръмп търси място за провеждане на 

нова среща със севернокорейския 

лидер Ким Чен-ън. През последните няколко 

седмици на миналата 2018 г. администрацията 

е изпратила няколко екипа до различни места, 

включително в Азия, за да разузнаят доколко 

са подходящи за подобна дипломатическа 

проява. Експертите смятат, че срещата на ръко-

водителите на САЩ и Северна Корея може да се проведе след няколко месеца. 

Вашингтон е предложил тя да се състои в Швейцария. Това не е случайно. Ли-

дерът на КНДР е учил през 90-те години на миналия ХХ в. именно там. Северна 

Корея пък смята, че подобна среща може да се проведе в Пхенян.

Шефът на Фед: Няма да 
подам оставка

Председателят на Федералния резерв 

Джеръми Пауъл заяви, че няма да подаде 

оставка, ако президентът Доналд Тръмп я 

поиска. Държавният глава многократно критикува 

Пауъл и решенията на Фед да вдигне основната лихва. През миналата седмица 

Тръмп дори обяви, че централната банка е единственият проблем на иконо-

миката на страната. Гуверньорът добави, че няма планирана среща с Доналд 

Тръмп и не поддържа пряк контакт с Белия дом. Той защити независимостта на 

Фед и отбеляза, че централната банка има „много силна неполитическа култура”.

Държавният департамент: Китай е 
опасна страна

Държавният департамент предупреди всички 

американци да бъдат предпазливи по време 

на посещенията си в Китай, тъй като същест-

вува заплаха те да бъдат арестувани или поне да им 

бъде попречено да напуснат китайската територия. „В 

повечето случаи американските граждани разбират за забраната за напускане 

едва когато са вече на летището. Гражданите на САЩ, на които е забранено да 

напускат, са тормозени и заплашвани”, пише още в официалното съобщение 

на Държавния департамент. Повод за него станаха серията арести на канадски 

граждани, с които Пекин очевидно реши да отмъщава за ареста в Отава на фи-

нансовата директорка на „Хуавей“ Мън Уанджоу, която бе задържана по искане 

на САЩ.

Белият дом подозира Китай, че е 
откраднал технологията на „Епъл“

Китай може да е откраднал 

технологията на „Епъл“, обяви 

Лари Кудлоу, директор на 

Националния икономически съвет 

към Белия дом и главен икономически 

съветник на президента Доналд Тръмп. 

„Има доста признаци от Китай, че са 

откраднали технологиите, но все още 

не сме успели да го докажем”, обясни 

той. САЩ и Китай се намират почти в търговска война с огромни мита, които си 

наложиха един на друг. Търговските преговори между Пекин и Вашингтон за 

нормализиране на отношенията трябва да бъдат възобновени по-късно през 

този месец.

Седем души загинаха при зверска 
катастрофа във Флорида

Седем души загинаха при зверска 

катастрофа на магистрала във Фло-

рида. От патрулната щатска полиция 

поясниха, че пет деца от Луизиана и двама 

шофьори на тежкотоварен автомобил са 

загинали. Пострадали са още 8 души. В 

катастрофата се нацелили ван, пътнически 

автомобил и два камиона. На пресконфе-

ренция местната полиция обясни, че ванът, 

превозващ деца, е на църква в Луизиана. 

Катастрофата станала посред бял ден южно от Гейнсвил, Северна Флорида. 

Тежкотоварен камион и пътнически автомобил преминали през мантинелата и 

ударили вана и друг камион, които са се движили в южна посока. Камионите се 

запалили. Възникнал е голям пожар след разлив на 189 литра дизел на магис-

тралата. Децата пътували към „Дисни уърлд“.

Рийд О`Конър

Джереми Пауъл

Мън Уанджоу
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Имиграционните зако-

ни и процедури обик-

новено са сложни за 

разбиране и много 

българи прибягват до 

услугите на адвокат. 

Но, оказва се, не всички в тази профе-

сия действат добросъвестно, както се 

очаква от тях. Наша сънародничка се 

е опарила от такъв адвокат и е подала 

жалба срещу него. След това е успяла 

да „оправи“ документите по статута си с 

друг адвокат. Историята обаче се оказва 

по-заплетена от това.

Вероника Гаджева, която в момента 

живее и работи в Калифорния, успя 

да докаже, че адвокат Харлан Карп от 

Охайо не е защитил интересите й, дока-

то я е представлявал в имиграционно 

дело, което тя започнала през 2015 г., 

и я е излъгал, че е пращал документи 

до имиграционните служби (USCIS), с 

които да й бъде разрешено да пребива-

ва легално в Щатите и да продължи да 

работи. В резултат българката изгубила 

статута си и трябвало не само да подава 

нови документи, но и била уведомена, 

че ще се наложи да напусне страната и 

да влезе обратно.

На 27 декември Върховният съд на 

щата Охайо наложи 2-годишно спиране 

на лиценза на адвокат Карп. Според 

мнението на върховните съдии Карп е 

злоупотребил с имиграционния случай 

на българката. Съдиите са категорични, 

че адвокатът е излъгал сънародничката 

ни, че движи делото й. 

Вероника Гаджева дошла в Амери-

ка през 2015 г., след като студио за 

стандартни и латинотанци в Ню Джърси 

(„Фред Aстeр денс студио”) подава до 

имиграционните петиция за издаване 

на виза O-1 B. Такава виза се дава на 

кандидати, изявени в културните, фил-

мовите, телевизионните или артистич-

ните среди, които имат изключителни 

способности в тази сфера. Властите 

одобрили молбата и българката по-

лучила виза с валидност до февруари 

2018 г. Малко след като пристигнала в 

Ню Джърси през 2015 г., Гаджева полу-

чила оферта от друго студио за танци в 

Калифорния.

През юли 2015 г. Гаджева влиза в 

контакт с адвокат Карп след приятелска 

препоръка и двамата се договорили тя 

да му плати 750 долара и да внесе такса 

от 325 долара за подаване на докумен-

тите за прехвърляне на визата й към 

студиото в Калифорния. Карп посъвет-

вал и успокоил Гаджева, че тя може да 

се премести в Калифорния и да започне 

работа, още с подаването на молбата за 

прехвърляне. Карп също казал, че ще е 

необходимо да се подпишат някои фор-

муляри и подаването на петицията най-

вероятно ще отнеме около седмица.

По-късно през юли същата годи-

на Гаджева изпратила на Карп 500 

страници информация за визата си и 

платила таксата. В средата на август 

адвокатът поискал от работодателя на 

българката в Калифорния да отговори 

на някои въпроси за прехвърлянето на 

визата, на което тя дала отговор след 

около седмица. Три седмици по-къс-

но Гаджева попитала Карп дали той е 

подал молбата. Той й отговорил с имейл 

по електронната поща: 

„Да. Изпратена е.” Но това 
било лъжа

Няколко седмици по-късно Гаджева 

изпратила и поискания от Карп хоно-

рар от 750 долара.

В началото на октомври 2015 г. Гадже-

ва уведомява Карп, че се премества в 

Калифорния с надеждата, че трансфе-

рът на визата й ще бъде одобрен скоро. 

Карп, който въобще не бил подал 

петицията, отговорил, че одобрението 

трябва да се получи до седмица и ще я 

уведоми за това. По-късно през същия 

месец танцовото студио в Ню Джърси 

поискало оригиналната петиция на 

Гаджева да бъде отменена. Карп не 

знаел за искането и разбрал за него чак 

няколко месеца по-късно.

Гаджева продължила да пита Карп 

какво й е позволено да прави, докато 

чака одобрение за визата си. През 

декември тя попитала конкретно дали 

може да се върне в Европа, „ако доку-

ментите все още не са готови“. Карп я 

уверил, че е безопасно да пътува. Той 

пак заявил, че визата й ще бъде готова 

до седмица и той ще я уведоми за това.

След оплакване на българка спряха 
правата на имиграционен адвокат
Вероника Гаджева подала жалба в съда за лоша работа по 
имиграционното й дело и лъжи от страна на адвоката

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Вероника Гаджева работи като танцьорка в професионално денс студио в Калифорния

Решението на Върховния съд на щата Охайо
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До април 2016 

г. Гаджева и 

работодателят й 

от Калифорния 

се опитвали да 

получат доказа-

телство от Карп, 

че петицията е 

подадена – той 

няколко пъти 

потвърдил, 

че това е така. 

Карп обаче 

подал нужната 

документация 

чак ден след 

като пак през 

април 2016 г. 

госпожа Уест, в 

качеството си на 

работодател на 

Гаджева, поис-

кала да получи 

входящия номер 

на петицията. 

Така молбата 

на българската 

танцьорка била 

подадена седем 

месеца след 

като тя влязла в 

контакт с Карп и се съгласила той да я 

представлява. Когато адвокатът внесъл 

документите, той подписал Уест на две 

места без нейното съгласие.

Последвало запитване от имигра-

ционните, изпратено до Карп и до Уест 

с общо искане за повече информация. 

В документа агенцията отбелязала 

още, че петицията на първоначалния 

работодател на Гаджева е била отмене-

на. Седмица по-късно Карп изпраща на 

Уест пълно копие от файла с документи 

по делото на Гаджева. Неговото убежде-

ние било, че вече не представлява съ-

народничката ни. Съдът установи обаче, 

че няма доказателства, че двете жени са 

съобщили за прекратяване на взаимо-

отношенията между Гаджева и Карп. 

Уведомление за това не е пращано нито 

до Карп, нито до имиграционните. Аген-

цията по имиграция изпратила до Карп 

и второ запитване за информация, на 

което той не отговорил изобщо. Заради 

липсата на отговор имиграционните от-

хвърлили молбата на Гаджева, смятайки 

я за изоставена.

Гаджева наема нов адвокат, който по-

дава нова молба за виза за О-1B, която е 

била одобрена. Тъй като първоначална-

та й петиция обаче е била отменена, 

тя загубила 
имиграционния си статут

Гаджева трябвало по правило да на-

пусне страната, за да влезе в сила нова-

та й виза. Но тя заявила, че се страхува 

да напусне страната, защото заради 

отмяната на първата й виза може да й 

бъде забранено да влиза в страната от 3 

до 10 години.

Гаджева подава жалба срещу Карп 

при адвокат по дисциплинарни въпро-

си. Той отнася въпроса до комисията за 

професионално изпълнение на задъл-

женията (Professional Conduct Board), 

която прави разследване по случая 

и препоръчва спиране на правата на 

Карп за две години и тяхното възстано-

вяване само ако няма други нарушения. 

Комисията също издава препоръки 

адвокатът да плати разноските по 

разследването. По време на разслед-

ването на професионалната комисия 

дисциплинарният адвокат попитал 

Карп дали е имал разрешение от Уест 

да я подпише и Карп отговорил, че го 

е имал. За да прикрие лъжата си, Карп 

предоставил версии на формуляра на 

петицията, за които той твърдял, че са 

подадени с допълнителни бележки, 

доказващи, че е получил нужното раз-

решение. Но от разследването станало 

ясно, че това не са копията, изпратени 

до правителството.

Комисията отбелязва, че Карп е 

извършил много престъпления и е 

причинил вреда на Гаджева, като е 

направил нейния имиграционен статут 

„изключително уязвим”. Членовете на 

комисията посочват още, че са „обез-

покоени от неспособността на Карп 

да оцени сериозността на неговото 

неправомерно поведение, което 

включва неколкократно предоставяне 

на информация с невярно съдържание 

до клиентката му Гаджева, до нейния 

работодател, до федералното прави-

телство и до дисциплинарния адвокат. 

Комисията била обезпокоена и от 

неспособността на Карп да разбере 

сериозните последици, които неговото 

нарушение може да има върху Гадже-

ва и нейния имиграционен статут. По 

време на изслушванията 

адвокат Карп е бил 
прегледан от психиатър
Д-р Шериф Солиман свидетелства, 

че Карп страда от хипотиреоидизъм и 

изострено депресивно разстройство. 

По този повод комисията препоръчва 

на Карп да се лекува и да се свърже с 

организация, помагаща на адвокати в 

нужда, която да изготвя периодични до-

клади дали Карп спазва препоръките.

Карп обжалва санкцията, като твърди, 

че бордът не е обърнал достатъчно 

внимание на смекчаващите доказа-

телства с неговото заболяване. Делото 

стига до Върховния съд на Охайо. На 

едно от изслушванията през май 2018 

г. защитникът на Карп Мари Сибела 

пледира, че той има безупречна репута-

ция на адвокат с 28-годишна практика, 

че веднага признал пред комисията 

за професионално поведение, че е 

сгрешил и че вече се лекува, както и че 

трима други адвокати свидетелствали, 

че Карп бил споделил с тях през 2017 г., 

че изпитва угризения за извършеното. 

Адвокатката обясни още, че нелекува-

ната 

депресия довела до 
необяснимото поведение 

на Карп

 и че по времето, когато той получил 

500-те страници от Гаджева, му било 

трудно да следва стъпките за зад-

вижването на молбата на клиентката 

му (преглеждане на документацията, 

преценка кои трябва да се използват 

и подаване на петицията), а също, че 

имало моменти, когато той буквално се 

чувствал парализиран да работи. Съдът 

отхвърли аргументите на защитата на 

Карп. Съдът отбеляза, че адвокатът 

е започнал да приема лекарства за 

депресията си през март 2017 г. и е 

започнал психотерапия през юни 2017 

г., но постави под въпрос факта, че е 

постигнал „продължителен период на 

успешно лечение“, необходим да може 

психичното му разстройство да бъде 

счетено за максимално смекчаващо 

вината му. Съдът също така посочи, че 

Карп е проявил нечестност по време 

на дисциплинарното разследване и 

при неговия случай има допълнителни 

утежняващи вината обстоятелства, за 

разлика от двата случая, които адво-

катката на Карп цитира като сходни с 

неговия.

Адвокат Харлан Карп Снимка на част от интернет страницата на адвокат Карп
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Няма да има закъснения в изплащането 
на надвнесени данъци според Белия дом
Близо 90 процента от служителите на IRS са в неплатен отпуск заради затварянето на правителството

Белият дом ще нареди 

на данъчните власти в 

страната да изплатят 

всички надплатени 

данъци (tac refunds) 

от предходната сче-

товодна година въпреки частичното 

затваряне на федералното прави-

телство. Това съобщи директорът на 

бюджетната комисия в Белия дом Ръс 

Вах на брифинг при вицепрезидента 

Майк Пенс. 

Вече трета седмица една четвърт от 

федералните служби са парализирани 

заради искането на Доналд Тръмп 

Конгресът да му даде над 5 млрд. 

долара за изграждането на стената по 

границата с Мексико.  

Президентът дори заплаши, че ще 

обяви извънредно положение, след 

като и втората среща между него и 

представители на демократите в Кон-

греса не доведе до резултати. 

Евентуалният компромис  за изграж-

дането на стена с Мексико  все повече 

изглежда като мираж, а през това вре-

ме близо 90 процента от служителите 

на IRS са в неплатен отпуск. Офисите на 

администрацията са затворени, а фи-

нансовите експерти и счетоводители в 

страната се опасяват, че ситуацията ще 

доведе до забавяне на плащанията към 

граждани за т.нар. tax refunds. 

„Целта ни и тази на президента е да 

направим това затваряне на правител-

ството по-безболезнено и същевре-

менно съобразено със закона”, казва 

Вах. Според него администрацията на 

Тръмп ще промени правилата от пре-

дишни пъти, в които правителството е 

затваряло, за да успее да избегне за-

бавяне в плащанията. Но за данъчните 

власти (IRS), които загубиха повече от 

23 хиляди служители от 2010 г. насам, 

това ще е трудна задача. 

Според президента на Съюза на 

работниците в държавната хазна Тони 

Риърдън служителите на IRS са били 

недостатъчни още когато са премина-

вали обучение за това как да  импле-

ментират данъчните промени, приети 

от републиканците 2017 г. 

През 2013 г. по време на спирането 

на правителството близо 4 милиарда 

долара плащания към гражданите от 

надплатени данъци бяха забавени, а 

 до началото на новия данъчен сезон 

остава само месец.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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Явор Янакиев, по-извес-

тен с прякора 100 Кила, 

ще зарадва българската 

публика в САЩ и Канада 

с турне през март. Рапъ-

рът идва с нови песни, 

свежи идеи и настроение, с което да 

зареди публиката тук. 

„Програмата ми, която ще пея, ще 

бъде между 25 и 40 песни, но всъщност 

ще се ангажирам повече и преди това 

ще съм подготвил DJ сетове с готина 

българска музика”, казва 100 Кила. 

4-часовата си шоу 
програма

рапърът е сглобил след дълги години 

практика в заведения, в които е бил и 

DJ. На участията на Килата българите 

в Северна Америка ще чуят любими 

родни и чуждестранни песни, включи-

телно и хитови дуети на изпълнителя. 

Само преди няколко месеца той пусна 3 

нови хита в действие – новия си дует с 

Маги Джанаварова „Just the two of us” и 

песните “Posh” и “Swiss made”. 

Това ще е първото пътуване на рапъ-

ра до Америка, където той се надява на 

ново вдъхновение. „Знам, че всеки един 

българин там има уникална история, 

защото познавам манталитета и психо-

логията му и знам, че всеки би пробил”, 

казва изпълнителят.

На турнето си в Северна Америка е 

готов да се срещне с много хора от раз-

лични поколения, каквато е и публиката 

му. „Ще направим такъв meet & greet 

за хората с по-малки деца, за да може 

от рано-рано да се видим. Тези, които 

са дошли по-късно за дискотеката, са 

други хора, които вече са дошли да се 

забавляват цяла вечер с нас. Там вече 

ще мога да разлея моя диджей сет”, каза 

рапърът. 

За феновете си казва, че са от „без 

зъби до без зъби” – няколко поколения, 

които съумяват да се забавляват на 

стиховете му. „Инстаграмът ми е пълен 

с всякакви бебета, които танцуват и 

драпат на 100 Кила. Бабите са по-малко, 

които ми ги пращат без зъби – и те да 

се кефят, но съм сигурен, че след като 

дам това интервю, ще започнете да ми 

пращате и своите баби, нали, които 

избухват на 100 Кила”, каза рапърът за 

BG VOICE.

За Америка казва, че е повлияла 

много на творчеството му, защото 

шоубизнесът тук има други размери. 

Изпълнителят няма търпение да посети 

града на Кание Уест, да види безкрай-

ния Гранд Каньон и да се потопи в греха 

на Лас Вегас. 

Многократно получавал наградата за 

рапър на годината в България, Килата 

не се страхува да експериментира с 

фолклорни мотиви и  различно звучене. 

Килата търси гайдари в 
САЩ

На участията си в България той ходи 

с гайдари, които изпълняват и хита 

му „100 гайди”, а в САЩ се надява да 

намери местни изпълнители на гайда, 

желаещи да свирят с него. „Би било мно-

го готино, ако има гайдари в градовете, 

нали, в които гостувам, и ако може и 

имат желание, време и възможността 

да дойдат и да ме придружат за изпъл-

нението на това парче, адски много ще 

се радвам”, казва Килата.

След дуетите му с естрадната прима 

Нели Рангелова и попфолк певицата 

Цветелина Янева изпълнителят вече се 

оглежда и за други стилове като класи-

ческата музика. „Защо не, казва Килата 

с усмивка – мисля, че е време за един 

класически албум на Килата.”

Програмата на 100 Кила се запълва 

все още, но той ще посети около 10 гра-

да в САЩ и Канада. Билети и резерва-

ции за концертите му може да намерите 

на www.bg-voice.com. Ако искате да 

свирите с Килата на гайда, пишете ни на 

newsroom@bg-voice.com

100 Кила с първо турне в САЩ  
и Канада през март
Искам да върна българите директно в България с готина българска 
музика – обещава най-голямата звезда на родния хип-хоп

100 Кила е 5-кратен носител на 

статуетката за най-добър ра-

пър в България. Той е типичен 

пример за това как човек може 

да израсне от бедно семейство и с 

много труд да постигне успехи в Роди-

ната. Когато е на 13 години, баща му 

изоставя семейството им, а майка му 

заминава да работи в Гърция. Килата 

е принуден да започне да работи от 

ранна тийнейджърска възраст. Меж-

дувременно сменя 12 училища. Често 

е бил продавач, а по-късно открива 

музиката. За бедността и лошите мо-

менти в живота разкрива: „Най-трудно 

ми беше, когато трябваше да съм с 

нови маратонки на 15 септември. 

Наложи ми се да порасна по-бързо от 

останалите деца.”

Артистичната си кариера стартира в 

бившия лейбъл на Мишо Шамара “R’nB 

Records”. Сега Килата е един от най-по-

пулярните изпълнители в България с 

касови хитове като „Няма такава жена” 

и „Газ до дупка”. 

Продуцирал е изпълнители като 

Лора Караджова, Маги Джанаварова, 

Бобо, Дичо от D2, Цветелина Янева, 

Нели Рангелова и Гери-Никол. Има из-

дадени 4 албума, а през 2016 г. излиза 

съвместното му парче с основателя на 

Maybach Music Group (MMG) Рик Рос – 

Babuli Jabulah.

Килата е номиниран в четири 

категории на тазгодишните хип-хоп 

музикални награди в България, които 

ще се проведат на 7 февруари в хотел 

„Маринела“ в София.

Баща му изоставя семейството, 
майка му емигрира

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

ТУРНЕТО В ДАТИ

8 март, петък – Ню Йорк

9 март, събота – Чикаго

15 март, петък – Бостън

16 март, събота –  Сиатъл 

20 м арт, сряда – Лас Вегас  

22 март, петък – Сан Франциско 

23 март, събота – Торонто
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА 
evstatieva@bg-voice.com

Големият победител на 

наградите „Златен глобус” 

в неделя беше филмът с 

българско участие „Зеле-

на книга”. Той получи три 

отличия – за най-добър 

филм комедия или мюзикъл, за най-

добър сценарий на Ник Валелонга, 

Брайън Къри и Питър Фарели, който е 

и режисьор на продукцията, и за най-

добър актьор в поддържаща рола за 

Махершала Али. Филмът връща зрителя 

през 60-те години на миналия век, 

когато Тони Лип, италиано-американски 

охранител, е нает да вози и охранява 

Дон Шърли, известен афроамерикански 

джаз пианист, по време на турнето му 

в силно консервативния американски 

Юг, където законите на Джим Кроу за 

сегрегацията все още се прилагат. Два-

мата трябва да използват пътеводител, 

известен като „Зелената книга на негро 

пътешественика”. Той е списван години 

наред от цветнокожия пощальон от 

Ню Йорк Виктор Грийн и представя 

местата, в които се приемат цветнокожи 

пътници. Наръчникът е известен като 

Библията на цветнокожия пътник.

В лентата има българска връзка –

една от второстепенните
роли се изпълнява

от актьора
Димитър Маринов

„Бохемска рапсодия”, посветен на 

групата „Куийн“, получи две награди – 

„Златен глобус“ за най-добра драма и 

за най-добър актьор в драма. „Рома” на 

Алфонсо Куарон също е с две награди 

– за най-добър чужд филм и за най-

добра режисура. Филмът проследява 

историята на мексиканско семейство 

през 70-те години на миналия век и е 

вдъхновен от живота на самия режи-

сьор. Действието във филма се развива 

в квартала Рома на мексиканската 

столица, откъдето идва и заглавието 

му. В продукцията се проследяват и 

протести на студенти, прераснали в 

насилие. Филмът вече спечели „Златен 

лъв“ на Кинофестивала във Венеция 

през миналата година. Той взе и редица 

отличия на филмови асоциации. „Рома” 

е номиниран за няколко награди „Избо-

рът на критиците“.

Фаворит на букмейкърите и кинома-

ните и големият губещ на вечерта бе 

“Роди се звезда”. Музикалният филм бе 

спряган за победител в двете кате-

гории, в които “Рапсодията” спечели. 

Очакваше се, че Лейди Гага ще грабне 

наградата за най-добра главна женска 

роля във филма, но статуетката беше 

дадена на Глен Клоуз (за играта й в “Съ-

пругата”). На финала “Роди се звезда” си 

тръгна само с една статуетка – тази за 

най-добра песен.

В останалите категории наградите 

бяха разпределени както следва:

- Най-добра актриса в драматичен 

филм за Глен Клоуз за „Съпругата”.

- Най-добра актриса във филм коме-

дия или мюзикъл за Оливия Колман за 

„Фаворитката”.

- Най-добър актьор във филм коме-

дия или мюзикъл за Крисчън Бейл за 

„Вице”.

- Най-добра актриса в поддържаща 

роля за Реджина Кинг за „Ако Бийл 

стрийт можеше да говори”.

- Най-добра анимация за „Спайдър-

мен: В Спайди вселената”.

- Най-добра музика за Джъстин Хър-

виц за „Първият човек”.

- Най-добра песен за Shallow от фил-

ма „Роди се звезда”. Музиката и текстът 

на парчето са на Лейди Гага, Марк Рон-

сън, Антъни Росомандо и Андрю Уаят. 

Песента се изпълнява от Лейди Гага и 

Брадли Купър.

Димитър (вторият вляво) трябвало за 5 дни да се научи да свири на виолончело за кастинга за „Зелена 
книга”, където си партнира с Махершала Али, Виго Мортенсен и Майк Хътън

Лейди Гага и Брадли Купър

Един от продуцентите на „Бохемска рапсодия” Джим Бийч, барабанистът от „Куин“ Роджър Тейлър, 
китаристът Брайън Мей и другият продуцент Греъм Кинг (от ляво на дясно)

Най-много златни глобуси за филм с 
българско участие



Отмъщенията на Китай не спират

Китай продължава серийно с отмъщенията си към 

Канада заради ареста на финансовата директорка на 

„Хуавей“ Мън Ванчжоу. За последните две седмици 

Пекин успя да изпоарестува цели 13 канадци, някои от които 

са с гражданство и на други страни, оплакаха се от външното 

министерство в Отава. От всички тях са известни имената 

само на трима – Майкъл Ковриг, Майкъл Спейвър и Сара 

Макливър. Бившият дипломат Майкъл Ковриг и бизнесменът 

Майкъл Спейвър продължават да са в ареста и са изправени 

пред обвинения в увреждане на националната сигурност.

Пекин преди беше предупредил Отава за „сериозни последици”, ако Мън 

Ванчжоу не бъде освободена. Тя беше пусната от съда под гаранция в размер на 

7.5 млн. долара след ареста й на 1 декември във Ванкувър по искане на САЩ. В 

Америка я чака дело за нарушаване на антииранските санкции. Ванчжоу носи 

във Ванкувър електронна гривна за проследяване.

Пожар избухна на контейнеровоз до 
брега 

Пожар избухна на борда на контей-

неровоза „Янтиян експрес“, съобщи 

пресслужбата на компанията соб-

ственик „Хападж–Лойд“. При инцидента не са 

пострадали моряци от екипажа (8 офицери и 

15-членен изпълнителски състав). Екипажът установява, че са се възпламенили 

контейнери, превозвани на борда му. Започва незабавна борба с огъня, която е 

прекратена заради влошаване на метеообстановката. Корабът плава под флага 

на Германия. В момента се намира на около 650 nm от бреговете на Канада.

Първите два австралийски „F/A-18 
Хорнет“ идват тази пролет

Министерството на националната 

отбрана в Отава съобщи, че 

Австралия ще достави първите 

два изтребител-бомбардировачи „F/A-18 

Хорнет“ тази пролет. Втора партида ще 

пристигне до края на 2019 г. Поради 

прекратените конкурси за нов изтребител 

канадското правителство реши да закупи 

от излишъците на австралийските ВВС 

изтребител-бомбардировачи „F/A-18 Хор-

нет“, за да покрие недостига до придобиване на нови бойни самолети.

Стотици банкомати не работят 
заради новата банкнота от $10

Стотици хиляди банкомати поетапно ще 

бъдат захранени с нов софтуер, за да могат 

да различават току-що пуснатата банкнота 

от 10 долара. На нея е изобразена Виола Дез-

мънд, защитничка на гражданските права от Нова 

Скотия. Засега повечето устройства все още не я 

различават. Според Спенсър Бакстър, собственик 

на „Валю вендинг“ в Нова Скотия, неговите 125 

устройства просто няма да приемат нови банкно-

ти, защото така и не са получили новия софтуер. 

Актуализирането им, което той все още предстои, 

струва около $10 за всеки от тях, без да се вземат 

предвид цената на бензина и човешкия труд. Новата банкнота бе въведена в об-

ращение в средата на ноември. Наместо банкоматите да са готови преди това, 

подмяната на софтуера започна едва след пускането на купюрите. 

Откриха мухъл върху партида 
канабис

Компанията от Торонто „Ъп кана-

бис“ бе принудена да изземе 

обратно своя партида коноп, 

която трябваше да бъде доставена в 

Албърта, заради съмнения, че се е по-

явила плесен. От компанията обявиха, 

че са действали превантивно и че това 

не значи, че непременно е имало плесен. Тестовете на надзорния орган обаче 

показват, че в пратката наистина е имало мухъл заради нивото на различни 

микроби, което е било силно завишено. „Ъп канабис“ иззе обратно 1,428 еди-

ници от продукта. Те са с дата на опаковка 28 ноември 2018 г. и са били пратени 

единствено в Албърта.

ТЕЛЕГРАФ CANADA

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

През последните години 
се интересувам от 
пенсионирането в 
Америка, защото вре-
мето ми до него набли-
жава. Това, което знам 

в момента, е, че на 62 г. бих получила 
около $650, а на 66 г. те биха били около 
$850. Въпросът ми е има ли смисъл да 
чакам до 66 г. за тази надбавка, или да 
я взема още на 62? Моите намерения са 
да се върна в България и да получавам 
пенсията си там.

Благодаря ви за въпроса, който ми 

задавате. Много хора се питат същото, 

но за съжаление невинаги отговорът е 

еднозначен. Нека обаче да приложим 

една бърза математика, която може 

да послужи за опорна точка за вашето 

решение.

Ако започнете да вземате пенсия на 

62 г. – по $650 на месец, докато станете 

на 66 (предполагам, вашата пълна пен-

сионна възраст), то вие ще сте получили 

вече $31,200 под формата на държавна 

пенсия. При това тук не броим надбав-

ките за инфлация, които почти всяка 

година слагат около 1.5% растеж, за да 

се покрие инфлацията до определена 

степен.

Ако пък вземем тези $31,200 и прие-

мем, че вашата пенсия на 66 г. ще бъде 

$850 на месец, тоест с $200 отгоре на 

тази, която ще вземете на 62 г. – то се 

оказва, че трябва да получавате тази 

по-висока пенсия за 13 години след 

66 г., за да изравните сумата, която ще 

сте взели, ако сте започнали на 62 г. От 

това следва, че за да вземете абсолютно 

същата сума, като сбор от $132,600 (без 

надбавките за инфлация), вие трябва да 

живеете поне до 79-годишна възраст.

Вие знаете ситуацията си най-добре, 

но ако – недай си, Боже – не можете да 

стигнете до тази възраст по една или 

друга причина, губите, ако се пенсиони-

рате на 66 г. – въпреки че ще получавате 

по-голяма месечна вноска, като цяло ще 

сте получили по-малка сума, сравнено 

с пенсиониране на 62 г. Аз лично бих 

се радвал да живеете много след тези 

79 години и ако това стане, вие ще сте в 

по-добра ситуация, ако вземете парите 

си на 66 г.

Друг фактор, който трябва да вземете 

под внимание, са разходите ви по време 

на пенсиониране. Ако мислите, че имате 

допълнителни средства и тези $650 от 

пенсията ви ще ви устройват сега и в бъ-

деще, пенсионирайте се на 62 г. Но ако 

не сте сигурни в това, може би трябва да 

обмислите ходовете си по-внимателно.

Аз все пак съм човек на логиката и 

математиката, а цифрите в тази ситуация 

показват какви са плюсовете и минусите 

при ранно пенсиониране и при по-къс-

но пенсиониране на пълна пенсионна 

възраст. След като имате фактите черно 

на бяло, вярвам, че оттук нататък ще 

прецените кое ви устройва най-добре. 

Ако все пак имате допълнителни въпро-

си, не се притеснявайте да се свържете с 

мен и да продължим да търсим по-до-

бри варианти.

Надявам се информацията, която ви 

представих днес, да ви бе полезна и ако 

е така, моля споделете я с хора, които 

мислите, че ще се възползват по най-

добрия начин от нея. 

Това е от мен за днес. Ако имате 

въпроси или се интересувате от раз-

личните аспекти на финансовата част 

от живота, можете да си запазите час за 

консултация на директния ми телефон 

(224) 522-2413 или на електронната ми 

поща Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.

com. Въпросите, които четете, са зада-

дени от клиенти, с които съм работил по 

време на консултации в моя офис.

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

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

 Кога да започна да вземам 
пенсия от държавата?
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СИЯНА СЕВОВА
 „Монитор“

Номен ест омен.“ 

Буквалният превод от 

латински е „Името й 

е поличба“. Осъвре-

мененият вариант 

на сентенцията е, че 

името прави човека, а човекът – името. 

Не една е хипотезата, че името носи 

вибрации, които по някакъв начин оп-

ределят съдбата на човека. В древност-

та ритуалът, съпровождащ даването на 

име, е смятан за магическо действие, за-

щото хората са вярвали, че то притежа-

ва скрита сила, която преминава върху 

носителя му.

Всъщност кръщаването е ритуал във 

всички религии. Дори в атеистичните 

времена, по социалистическо, пак си 

имаше церемония, защото името е чо-

векът. То не е само съчетание от звуци, 

на което се обръщаш, когато някой те 

вика, или композиция от букви, с които 

се подписваш. Името е твоята същност.

И като говорим за същност, стигаме 

до изконната българска традиция да 

се кръщават децата на предците си. Тя 

е вплетена в системата от магически 

пожелания, защити, връзки с рода, но 

и със света. Да, понякога името звучи 

остаряло, „селско“ или тривиално. Все-

ки втори се казва Иван или Мария, да 

не говорим за по-архаичните варианти 

Ваньо и Мара. Обаче точно тези имена 

продължават  да тъкат нишката на рода.

В миналото тази нишка е била много 

важна. Семейството, роднините са се 

държали един за друг, защото е било 

въпрос на оцеляване. Съществувало 

е само известно ограничение, но не 

навсякъде, да не се кръщава детето на 

починал роднина. Железният принцип 

да се продължава родът с името звучи 

дори и в пожеланието: „Да ти е живо 

името“, защото то е отправено и към 

семейството, към хората около теб, пък 

даже и към небесния ти покровител.

Е, в сегашните глобални времена 

традициите не са това, което са. Напо-

следък дори не използваме звателните 

форми на личните имена, които не знам 

да са извадени от граматичната норма. 

Все по-малко казваме Марийо или 

Антоне, което е нормално за родния 

български език. Май скоро ще скъсаме 

и с тази традиция.

Та, в този ред на мисли това, че някои 

имена са изчезнали и вече никой не си 

кръщава децата с тях, не е изненада. 

Още повече че в глобалния свят родо-

вите връзки се разкъсват и понякога 

между отделните брънки има цял океан 

или половината земя. Затова и все 

по-често децата носят „международни“ 

имена с идеята, че ако живеят някъде 

по света извън Родината си, да не ги 

приемат като нещо екзотично, или – не 

дай си Боже – да ги гледат с лошо око.

Вероятно това е и някаква част 

от причините имената Виктория и 

Александър да са в челните позиции на 

класацията за кръщаване на новороде-

ни. Е, няма как да отречем, че и двете 

имена означават „победител“ и всеки 

родител иска неговото дете да е точно 

такова. Дано! А за старите имена няма 

какво да тъгуваме или да се тревожим. 

Преди години някои красиви български 

имена като Божана, Димана и Гергана 

се измъкнаха от бабината ракла. Никога 

не е късно. Защо да не се сетят някои 

бъдещи родители, че Щилян, Куман и 

Станил са също прекрасни имена. Те 

носят силни български вибрации. Носят 

победата в себе си.

БЛОГ

Виктория като 
Victory
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лева е била средната заплата във веригата „Лидл“ в България 
през 2017 година при средна за страната 1,060 лв. Това съобщи 
пресслужбата й. Немските супермаркети, които са и лидер на 
пазара за бързооборотни стоки, сами решиха да представят 
какви пари получават служителите им.

милиарда долара загуби за един ден милиардерът Уорън Бъфет заради срива на ак-
циите на „Епъл“. Koнглoмepaтът „Беркшир хедъуей“, на който той е собственик, 
пpитeжaвa дял oт 252.5 милиoнa бpoя aкции нa „Епъл“, кoeтo я пpaви втopият нaй-
гoлям инвecтитop в пpoизвoдитeля нa айфони. Миналия чeтвъpтък цeннитe книжa 
нa кoмпaниятa изгyбиxa 10% oт cтoйнocттa cи.

долара на вечер струва нощувката в нaй-лyкcoзния нoв 
кypopт нa 2019-a „Кудадо“. Той се намира в ocтpoвнaтa 
дъpжaвa Maлдиви и се състои от 15 дъpвeни къщички c пo eднa 
или двe cпaлни, нaмиpaщи ce тoчнo нaд вoдaтa и paзкpивaщи 
пpeкpacни глeдки.

милиона деца по-малко са се родили през 2018 година в сравнение с пре-
дходната 2017-а, обяви китайски учен дисидент, живеещ в САЩ. Населе-
нието на Китай е 1.4 милиарда души.

в цифри

2.5

41,721

4,000



КРИСТИНА ПАТРАШКОВА
 в. „Галерия“

Иване, преди  дни с Николета 

Лозанова си  разменихте остри 

реплики и  обиди. Конфликтът ви 

избухна  изненадващо, тъй като е 

трудно да се открият теми, които 

да вълнуват едновременно и два-

ма  ви. Какво се случи?

– Аз не познавам това мъдро съще-

ство. Освен това във въпроса ти се 

съдържа отговорът ми и това много 

ме радва. Не познавам субекта, който 

се интересува от ролите и застарява-

нето ми, но познавам субекта „изтре-

щял селяндур идва в София, за да си 

сложи цици, ходи на МОЛ и участва 

на телевизора“. Този субект, Кристи-

на, е епидемия. И ако някой, който 

се е припознал в характеристиката 

„плачевен субективоселянин“, нека 

не обвинява мен за това. А себе си.

За съжаление знам и винаги съм 

бил сигурен, че „застаряващият” ми 

талант да осмивам и усмирявам не-

доразумения ще ме срещне с Негово 

Величие Селяндура… с безпросвет-

ния бацил, с Управляващия дили-

жанса на тъпоумието и лайняните 

прашки.

Не искам да познавам този изпро-

стачен, тъпоумен ендемит, който 

епидемства в клетата ми Родина! Не 

се интересувам от никакви създания, 

по-нелицеприятни и от възлеста 

зеленикаква храчка, които ми се 

навират всеки ден през стъклото 

на колата ми и телевизора ми. Не 

искам! Не обиждам никого, защото 

не познавам някого. Не познавам ни-

какви плеймейтки, защото бягам от 

гангрената! Давам ти интервю заради 

приятелството ни и тъгата ми. Яд ме 

е, че толкова често ми се случва да 

съм размесен насила в полемика с 

безпросветни идиоти.

Дразня се, че участвам принуди-

телно в евтинията на тъпата селска 

„проблематика“, така добре подстре-

кавана от жълтата ПИКня и „УЙкенд“. 

За теб ще се въздържа… засега.

Разпалих се и чуй. Аз наистина 

не познавам Глистия, Издристия, 

Никлозета и Разпоретина Би. Не по-

знавам Преспала, Дивана, Гангрена и 

Клитемнестра. Просто ще се отдам на 

иронията и ще забавлявам читате-

лите. Правя го заради хумора, правя 

го заради това, че искам да покажа, 

че делението на мозък и гъз е едно и 

също деление при повечето атрак-

тивни „водещи“ еднодневки. Правя 

го, защото страната ни стигна дотам, 

че да обръща внимание на полуиди-

оти само защото пълните идиоти се 

женят за полуидиотите. На всички 

нива. Просто едни хора делят мозъка 

си на две: чувства и мисъл, а други – 

гъза си на две: прашки и целулит. Не 

знам защо току-що се присетих за тв 

водеща с визия на Круела Девил, ама 

осъзнах, че там гъз и мозък са едно! 

То в телевизиите 90 процента от 

водещите са гъзомозък!

Макар да твърдите, че не се 

познавате с Николета, оставам с 

подозрението, че публичният ви 

сблъсък има предистория.

– Има, да, аз имам нетърпимост 

към простотията на всички нива. 

Към необразоваността. Към празния 

поглед, напомнящ ми, че не гледам 

човек, а сафрид. Аз съм колекцио-

нер на дебилни тв изрази. Питаш ли 

ме кой е първи в „изложбата“? Не 

понасям ефирната евтиния. Страдам 

от факта, че повечето зрители имат 

нужда от Чалгавизия!

Красивите момичета със сили-

конови подобрения се страхуват 

от вас, тъй като вие сте сред тези, 

които не забелязват физическите 

им данни, а се интересуват от ин-

телектуалния им капацитет. Защо 

постоянно ги иронизирате, което 

е нетипично поведение за един 

мъж, за когото най-нормално е да 

харесва такива момичета?

– Да, така е. Мъжът трябва да 

харесва такива жени, но трябва да 

отговаря и на следните условия, за да 

осъзнае харесването си:

а) ако, разбира се, мъжът е селски 

дебил, чиито въжде

ни с това да пъхти в

по-топлокръвно от

гумена кукла, която

янно казва „О“. Ето, 

принуждава мисли

към мутрите на тез

които четящите тез

веднага със смях. Го

телно споделям тов

б) бе – няма.

Лозанова заяви, 

ва от застаряващи а

меланхолия си спо

та слава и са извест

ствена роля“. Вероя

„Васко да Гама от се

те ли, че Лозанова е

или е научила за не

– Не мога да се о

не го познавам. Но 

моля да  отвори Ен

България и да проч

съм известен. Пояс

педията е ценна за 

книга, разтваря се п

от краката и се пол

познание, а не нови

Между другото,

водещата на театъ

– Е, защо сега спо

чието Театър в това

кой знае защо се съ

години не слизам о

най-голямата побе

стигнал в живота с

дра, колегите ми…

щастието, смях и съ

удоволствие, обич 

всичко!

А има „тв водещи

сека в салона, ще с

феномен: седи няк

а столът празен.

Николета е куми

млади момичета. 

този тип поведени

в идеал?

– В прекрасната м

ление е пълно двук

на импланти, които

Иван Ласкин: Не познавам Глистия
Книгата се разтваря по различен начин от краката, казва актьорът*

В знаковата си роля от „Васко да Гама от село Рупча“

Във вторник (8 януари) в църквата „Св. Седмочисленици” се 
състоя поклонението пред Иван Ласкин. Той почина едва на 
48 години. „Иван не беше тъжен човек, затова ще го запом-
ним и го изпратихме с усмивка, каза Христо Мутафчиев, 
председател на Съюза на артистите в България, който е 
приятел с Ласкин от първите им студентски дни в НАТФИЗ. 

– Той беше от хората, които не споделяха, таяха в себе си какво им тежи, 
тъгата си. Много сме говорили... А когато душата е тъжна, и тялото се 
разболява.”

Иван Ласкин е роден на 10 март 1970 г. в София. Става популярен през 
1986 г. с изпълнението си на главната роля на малкия Васко в 6-серийния 
детски филм „Васко да Гама от село Рупча” на режисьора Димитър Петров 
по сценарий на Братя Мормареви. За ролята е избран съвсем случайно. 
Родителите му нямат нищо общо с киното и театъра. Корените на баща 
му са от Самоков, а по майчина линия е арменец. Асистенти на режисьора 
Димитър Петров го забелязват на улицата сред група момчета, които 
обикалят из улиците на София и стрелят с прашки.

През 1994 г. завършва НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков. Същата 
година в Малък градски театър „Зад канала” изпълнява ролята на Джими 
Портър в постановката „Обърни се с гняв назад” от Джон Осбърн, която 
му носи голям успех. За тази роля през 1995 г. печели награда „Аскеер” в 
категория „Изгряваща звезда”.

В творческата му биография са записани участия в повече от 12 българ-
ски игрални филма, 20 европейски и американски продукции и телевизион-
ни сериали.

Макар и да е таял своите проблеми, по обществените теми Иван Лас-
кин никога не мълчеше, а езикът му бе особено пиперлив. BG VOICE публику-
ва едно от знаковите интервюта с него, направено след като Николета 
Лозанова, наричайки го „застаряващ актьор, който с меланхолия си 
спомня за отминалата слава и е известен с една-единствена роля“.



еления са свърза-

върху нещо малко 

т надута с помпа 

о с устата си посто-

този лицеизраз 

ите ни да полетят 

и тв водещи, за 

зи редове се сещат 

Горещо и повери-

ва;

че не се впечатля-

актьори, „които с 

мнят за отминала-

тни с една-един-

ятно тя говори за 

ело Рупча“. Смята-

е гледала филма, 

его от интернет?

бидя на момичето, 

ако е казала така, 

циклопедията на 

чете там с какво 

снение: енцикло-

историята ни 

по различен начин 

зва, за да получиш 

и цици. Благодаря.

, засичали ли сте 

ър?

оменаваш вели-

а интервю, което 

ъгласих да дам. 22 

от сцената – това е 

да, която съм по-

и. Там са Алексан-

… Там са трепетът, 

ълзи, болка и 

и омраза… Там е 

и“, които, ако ги за-

стана свидетел на 

ой и мига от стола, 

ир на много 

Защо според вас 

ие се превръща 

ми страна за съжа-

краки разносвачи 

о се самокумириз-

ират. Пак повтарям – не съм ядосан 

на Николета, а на епидемията от 

простотия на тези красиви 111,000 

квадратни километра!

Смятате ли, че има шанс в скоро 

време тийнейджърките да искат 

да постигнат славата на победи-

телка от олимпиада по математи-

ка?

– Няма никакъв шанс. Победите-

лите от олимпиади по математика 

живеят в добре уредени финансово 

и мисловно държави, в които ценят 

науката, а не вкоренената тъпотия. 

Четящите и умните хора са дар от 

Бога и затова се къпят в просперитет. 

А тука – в евтин силикон и без анти-

бактериален сапун.

Как си обяснявате факта, че хора 

без висше образование, сред които 

е и Николета, се превръщат във фак-

тори в държавата – те стават не само 

водещи, но министри, шефове на 

агенции, депутати. Да не би образо-

ванието в България вече да е порок?

Абе стига ме пита за момичето, бе, 

не го познавам! Говоря за епидемия-

та. Ако Николета се припознае в нея, 

аз не съм виновен. А образованието 

е всичко. Даже се възгордях, че съм 

бакалавър.

Как ще реагирате, ако малката 

ви дъщеря каже, че иска да при-

лича на Николета? И какво лошо 

виждате в това?

– Гледай сега какъв въпрос. Защо 

ме подвеждаш да „мисля лошо“ за 

това! Аз знам какви са ми дъщерите. 

Голямата владее перфектно англий-

ски и испански и започва да учи 

немски. Има държавна стипендия за 

отличен успех и рисува толкова уди-

вително, че водеща фирма в модния 

дизайн й предложи да рисува щампи 

за детските им колекции. Какво пове-

че да ти кажа? А малката… е малка. 

Моите деца са свободни да избират 

каквото искат.

Какъв въпрос искате да зададе-

те на г-жа Лозанова?

– Не искам по никакъв начин да 

задавам въпроси на никого, когото 

не познавам. Момичето, разбрах, 

си има мъж, семейство и нека си е 

щастливо. Обобщавайки, искам да 

кажа, че въобще не искам да задавам 

въпроси на хората в България, 

които дори не могат да обемат и 

един процент от въжделенията и 

таланта ми. А ако трябва да го задам 

на адекватен и умен човек, само с 

каквито хора аз общувам, бих го по-

питал: „Къде отиват патиците, когато 

замръзне езерото?“ Смееш се, нали? 

Знаеш цитата, знаеш романа. Но да 

не хвърляме перли на свинете.

Чудя се дали не изпитвате страх 

от Николета? Тя има трибуна всяка 

седмица и в своето предаване 

може да ви атакува постоянно. 

Това я превръща в личност, която 

формира обществено мнение.

– Такъв сериозен журналист си, а 

ми задаваш подвеждащ въпрос за 

петокласник. Все едно да изпитвам 

страх от бордюр, паве, използвана 

хартия или някой, който е пръднал 

пред блока и срамотно се оглежда! 

Какво ти става, Кристина?

Обиждаш ерудицията ми и съгла-

сието ми само на теб да дам това 

интервю. Моля те!

Ще ви помоля да коментирате 

следните факти – през миналия 

век интелектуална София се е 

занимавала със съперничеството 

между Дора Габе и Елисавета Баг-

ряна не само заради творчеството 

им, но тъй като и двете са харес-

вали един и същи мъж. Днес т.нар. 

хайлайф се вълнува главно от 

конкуренцията между Николета и 

Алисия заради слабостта им към 

едни и същи футболисти. Какво 

става?

– Аз сто пъти ти казах, че не позна-

вам нито едното, нито другото. Нито 

познавам Алисиета, нито Николисия. 

Разсъждавайки и осмисляйки въ-

просите ти, намирам, че явно искаш 

да създадеш някакъв конфликт. Да 

кажа скандал, все тая. Да, това е твоя 

работа, но те моля да не ме питаш 

повече за същества, на които, ако съ-

берем заедно мисловния им капаци-

тет, докоснем главите им и сумарно 

определим потенциала им, надали 

ще образуват и половината капаци-

тет на действащ мозък! Разбира се, 

говоря за мозък на археоптерикс 

или гол охлюв, който е в депресия. А 

що се отнася за „футболистите“, виж 

кавичките. Даже сега ми хрумна идея 

за татуировка на български футбо-

лист, нали отделят повече време да 

се татуират, отколкото да ритат. Над 

ластика на шортите си, ако ги обуят 

някога, да татуират следния текст 

„Имала Лалка на гъза запалка“.

Това е.

Така и не  разбрах защо водеща-

та ви нападна, след като твърди-

те, че никога не сте я наричали с 

обидни епитети? Да не би и вие 

да сте част от задкулисие, което 

криете?

– Разбира се, толкова обичам да 

стоя зад кулисите. И да излизам 

щастлив пред тях. Двадесет и две 

години го правя с удоволствие.

И най-накрая – как се чувствате 

като застаряващ актьор, нападнат 

от красива жена?

– По-добре, отколкото красив 

актьор, нападнат от застаряваща 

жена. Ще го кажа веднъж и няма да 

повтарям: отговарям ти искрено и 

лично. Горещо и поверително.

* Интервюто е направено по вре-
мето, когато Николета Лозанова 
освен модел води и високобюджетно 
предаване по ТВ7, а слухове я свърз-
ват с Делян Пеевски като негова 
любовница.

я, Никлозета и Разпоретина Би…

Със съпругата си Александра Сърчаджиева и детенцето им

КОНТРА

Не скърбя за Ласкин*

На 48-годишна възраст почина актьорът Иван Ласкин. Вслед-

ствие на цироза на черния дроб. Вследствие на дългогодишен 

алкохолизъм. Вследствие на традиционно, културно подкрепе-

но, многогодишно оправдано, вкоренено, прието за нормално, 

че всяка вечер със салатката трябва да се пийне една ракийка (едно много 

разтегливо понятие).

Почина, оставяйки една прекрасна жена и още по-прекрасни деца без 

най-важното в живота им – подкрепата на мъжа и на бащата. Защото през 

тези години, въпреки появата им, не е оставил на заден план болестта да 

се налива. Да се самоиронизира уж, че бил средностатистически едър 

мъж, който обичал да пие вино с приятели.

Българинът има сериозен проблем с алкохола. България е на първо 

място в Европа по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Една 

от причините за тях е злоупотребата с алкохол. Празник ли е, ако не се 

натряскаме? Мъж ли съм, ако не пия? Толкова, прието за норма в българ-

ското семейство, че отдавна никой пиещ не знае колко може, никоя жена 

не знае има ли право да се кара, има ли право да потърси помощ, има ли 

право на защита...

Не скърбя за Ласкин. Жал ми е за жена му, за децата му. Жал ми е за хиля-

дите български жени, чийто живот е съсипан от мъжете им заради страстта 

към алкохола, а децата им остават с отровено детство. За този битов ал-

кохолизъм, който остава вечер и нощем зад стените на хиляди български 

домове. И не – талантът и любовта тук нямат значение. Защото пиещият е 

поставил алкохола над тях. Убил ги е заради алкохола. Единичните им про-

яви се изпаряват, след като една жена остава вдовица, а децата – сирачета. 

Защото животът е висша ценност, изборът как да го живееш също. Едва ли 

това е бил изборът на семейството му и всички, които са го обичали...

П.С. През 2012 година Ласкин е хванат от КАТ да шофира колата си, дока-

то пие бира. Отказва да даде проба с дрегер. По-късно е осъден. В колата е 

била дъщеря му, тогава около 2-годишна.

* Авторът пожела да остане анонимен поради страх от заплахи заради 
крайно сериозната тема, която не намира достатъчно съпротивителни 
сили в българското общество.
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Беше Бъдни вечер. Бяхме 

се уговорили да си пого-

ворим в предишен ден, 

но не се получи. Така че 

разговорът ми с Дочка 

Ученова, която изографи-

сва икони, използвайки стара техника 

отпреди седем века, направи празника 

ми още по-светъл и приятен. Обсъдихме 

не само изложбата й в Ню Йорк и как е 

започнала да се занимава с това, но и че 

не трябва никога да губим вярата си, че 

трябва да бъдем по-добри и така ще се 

чувстваме в хармония със себе си.

Самата Дочка започва да се занимава 

с иконография през 2005 г., след като 

синът й заминава за Ирак с части на 

американската армия. Тя пристига в Ню 

Йорк през януари 2001 г. Два месеца 

след нея идва и синът й, който се запи-

сал за година и половина в американско 

средно училище, а след това завършил 

полувисше образование с инженерна 

специалност. После заминал на фронта 

в Ирак. „Можете да си представите какво 

съм преживяла като майка. Аз и сега не 

мога да го опиша”, казва Дочка. Беше ми 

много притеснено и се страхувах да не 

загубя детето си. Всеки ден си запалвах 

свещичка и се молих, молих Дядо Боже 

да ми го върне жив и здрав. Тогава се 

записах на курс по иконография и бях 

решила да направя две икони – за сина 

ми и за племенницата ми, която също 

ми е като дъщеря. За мен

това беше форма на 
молитва

Това ми беше упованието”, разказва 

още сънародничката ни. Синът на Дочка 

остава в Ирак 15 месеца, връща се жив 

и здрав и се установява в Америка, като 

в момента живее в Калифорния. Дочка 

обаче продължава да рисува икони за 

други роднини и приятели, а понякога 

дори получава поръчки за продажба.

57-годишната българка се научила 

на иконографския занаят в школата на 

Владислав Андреев, който давал уроци 

в градчето Принстън, Ню Джърси. Той 

обучавал учениците си на техниката, 

използвана от Андрей Рубльов, руски 

иконограф, живял през XIV век. Рубльов 

бил известен майстор от Московската 

школа, канонизиран след смъртта си 

като светец. Точно такива икони, напра-

вени с естествени материали и по автен-

тична технология, Дочка показа в гале-

рия „Джейдайт” (“Jadite Galleries”) в Ню 

Йорк, собственост на Каталина Петрова 

и Роланд Заинц. Изложбата се състоя от 

5 до 21 декември. Освен българските 

и американските гости на събитието 

присъства и отец Петър от църквата „Св. 

св. Кирил и Методий” в Ню Йорк. Дочка е 

представила напълно завършени, както 

и някои незавършени икони, в различни 

размери. Най-голямата от тях е висока 

близо метър. Експозицията е породила 

идеи за още нови проекти, свързани със 

свещени картини и калиграфия. „Имам 

идея в бъдеще евентуално да пред-

ставя икони с определени събития от 

Библията, като Възкресение Христово 

(Великден) например, или да покажа 

известни на българите молитви, изпи-

сани калиграфски. Засега съм изписала 

само молитвата “Отче наш”, обяснява 

сънародничката ни.

Дочка следва 22 стъпки при изработ-

ката на иконите. Казва, че не пести мате-

риали и усилия. „Обичам иконите да са 

богати, с много злато и да са направени 

от сърце, защото те винаги са наречени 

за някого и защото ще живеят много 

след нас”, споделя тя. Първо се избира 

дъската, която трябва да се грундира-

на. После на местата, където ще има 

злато, се полага глина. Повърхността 

под златния слой, който обикновено се 

забелязва по ореола на светците или 

във фона на иконата, трябва да е съвсем 

гладка (като повърхността на огледало). 

„За обработката й се използват различ-

ни видове шкурки, понякога фини почти 

толкова, колкото тези за колите”, по-

яснява Дочка. След златото се поставя 

първият слой от пигменти. Той се нанася 

по цялата дъска. Пигментите, които се 

използват, са стрити на прах минера-

ли. Следва нанасяне на няколко слоя 

пигменти, но това, оказва се, не е лесна 

работа. „Когато се прави една икона, 

от нея трябва да идва светлина. Тя не е 

само напластяване на слоеве, те трябва 

да са ефирни и прозрачни, така че да се 

чувства тази светлина”, разкрива Дочка. 

Тя споменава, че образите не трябва 

да са реални, а мистични и благи. Най-

интересното, е че

за иконите е характерна 
обратната перспектива

– колкото по-далеч е образът, толкова 

той е по-голям. Освен това на нас обик-

новено ни се струва, че ние гледаме 

иконата, но всъщност иконата е така на-

правена, че светците и божиите образи 

гледат нас. При цветовете има стриктни 

канони – например Майка Богородица 

е изобразена винаги в кафяво-червен 

плащ и той трябва да се оприличи на 

вълна, а не на коприна. При някои 

светци плащът може да наподобява коп-

рина, но самият цвят се постига по друг 

начин. За изографисването на иконата 

се използва яйчена емулсия (жълтък от 

яйце, разбъркан с бяло вино). Емулсията 

се смесва с пигментите и се разрежда с 

различно количество вода в зависимост 

от това дали ще се нанася като воал 

върху повърхността, или ще се използва 

за светлосенките.

„Нас ни учеха, че когато изографисва-

ме иконите, трябва да постим, а после, 

преди да започнем да изографисваме 

една икона, трябва да се помолим. След 

завършването на иконата традицията 

е иконографът да я освети. Аз спазвам 

всичко това”, казва Дочка.

Силната вяра на нашата сънароднич-

ка идва от двете й баби. Родом от Стрел-

ча, Средна гора, тя от малка е закърмена 

да бъде дълбоко свързана с религията и 

земята. Макар и да е израснала в Плов-

див, Дочка не загубва връзката с родния 

край и пази хубави спомени оттам. И 

двете ми баби бяха много вярващи, 

много добри, честни и трудолюбиви и 

аз посветих изложбата на тях, допълва 

Дочка. – Даже си спомням, че едната 

ми баба ме кръсти тайно от родителите 

ми, защото по комунистическо време 

църковните обичаи не бяха поощрява-

ни и тя не искаше да навреди на майка 

ми и баща ми.“

„Вкъщи е като малка църква. Това 

е моят храм. Най-голямата ми икона 

е може би най-сложната, която съм 

рисувала. Тя не е завършена още.  В нея 

е образът на Исус Христос в средата 

с апостолите около него. От моите 

учители знам, че най-трудно се описва 

Христос, не графически, но защото не 

сме стигнали това съвършенство. Аз 

затова съм я оставила засега и ще я 

продължа, когато се чувствам готова за 

това”, разкрива Дочка. 

Тя казва, че би приела предизвикател-

ството да изрисува библейска сцена или 

образ в църква, макар там техниката да 

е съвсем друга.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Дочка Ученова с иконите си

Дочка Ученова (вляво) с Каталина Петрова, собственик на галерия „Джедайт”

Българка представи изложба с 
икони в галерия в Ню Йорк
Дочка Ученова е усвоила иконографската техника от XIV век
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА 
evstatieva@bg-voice.com

Канадски учени установиха, 

че мъжете с ниски и плътни 

гласове притежават повече 

имунни антитела в гърлото 

и съответно са с по-добър здравен 

статус от останалите. Екипът по уши, 

нос, гърло (УНГ), воден от Стивън Ар-

ноки от университета Ниписинг, взел 

натривки от гърлата на 100 добровол-

ци в търсене на следи от имуноглобин 

А. Той представлява клас антитела, 

които играят важна роля в имунна-

та защита. Участниците в тестовете 

попълнили въпросници за прекарани 

болести. Изследователите взели пред-

вид и вокалния им тракт.

От получените натривки станало 

видно, че доброволците с дебели 

гласове са с по-добра имунна защита в 

областта на гърлото и по-рядко стра-

дали от УНГ заболявания. Канадското 

изследване поставя под нова светлина 

факта, че дамите намират мъжете с 

басови гласове за по-привлекателни в 

сексуално отношение. Досега учените 

считаха, че подобно привличане се 

дължи на индикации за по-високи 

нива на тестостерон при хора с нисък 

тембър и за по-здрава телесна кон-

струкция.

Сега се оказва, че мачовците с дебел 

глас и по-дълъг вокален тракт са по-

здрави и в медицинско отношение. 

Те по-рядко боледуват, което също 

им е дало предимство в процеса на 

еволюцията. Според Стивън Арноки 

плътният нисък мъжки глас е отчетлив 

сигнал за добри имунни качества на 

конкретния индивид.

В момента се разработва 

дихателен тест, който ще 

открива различни видове 

рак. В рамките на клинични 

изследвания със специална техноло-

гия, известна като дихателна биопсия, 

ще бъдат взети проби от дъха на 1,500 

души в търсене на летливи органич-

ни съединения. Прегрупирането им 

по определен начин може да доведе 

до откриване на някои видове рак. 

Предишни проучвания показаха, че в 

човешкия дъх се съдържат въглеро-

ден диоксид, азот и кислород, както 

и над 100 химични съставки, някои 

от които са с канцерогенен ефект. От 

Центъра за онкологични изследвания 

в Кеймбридж и компанията „Оулстоун 

медикъл” се надяват, че технологията 

дихателна биопсия ще допринесе за 

идентифицирането им. „Спешно се 

нуждаем от нови инструменти, които 

да помогнат за откриване и диагности-

циране на рак в по-ранния му стадий, 

предоставяйки на пациентите по-го-

леми шансове да се излекуват – заяви 

ръководителката на екипа Ребека Фиц-

джералд от центъра. – Посредством 

тези клинични изпитания се надяваме 

да попаднем на „подписи” в дъха, от 

които се нуждаем, за да открием рак 

в по-ранния му стадий. Това е важна 

следваща стъпка в разработването на 

въпросната технология. Става дума за 

първата технология, която е пред-

назначена за откриване на различни 

видове рак и може да допринесе за 

създаване на универсален дихателен 

тест.” Изпитанията първо ще обхва-

нат хора, за които се подозира, че са 

засегнати от рак на хранопровода или 

на стомаха. Впоследствие в изследва-

нията ще се включат хора, за които се 

предполага, че са засегнати от рак на 

пикочния мехур, бъбреците, черния 

дроб, простатата или панкреаса.

Децата трябва да преустано-

вят гледането на екраните 

на телевизора и на мобил-

ните устройства най-малко 

един час преди лягане. Такива са 

препоръките на Кралския институт по 

педиатрия и детско здравеопазване. 

Британските специалисти са събрали 

многобройни данни, според които 

времето, прекарано пред екрана, 

може да се отрази неблагоприятно 

върху детския сън. А недоспиването 

е свързано с опасни здравни по-

следствия. За пръв път британските 

педиатри от Кралския институт 

публикуваха указания, предназначени 

за родителите и как те да контролират 

времето, прекарано от техните деца 

пред екраните. По този начин ще 

могат да бъдат избегнати здравните 

рискове, на които са изложени децата. 

А злоупотребата с екранното време 

води до нездравословно хранене, 

заседнал начин на живот и влошено 

психично здраве.

Според британските здравни 

експерти екранното време на децата 

не трябва да се бие с часовете за хра-

нене, за сън и за семейно общуване. 

Децата най-добре усвояват нещата, 

следвайки чуждия пример. Поради 

тази причина педиатрите препоръч-

ват родителите да дават личен пример 

в семейството и те самите да изключ-

ват дисплеите при първа възможност. 

И най-вече един час преди лягане.

Редица тийнейджъри, които 

живеят в градове, са засегна-

ти от астма, но заболяването 

им не е диагностицирано и 

не е лекувано, сочат резултатите от 

изследване. То обхванало над 33,000 

гимназисти в Ню Йорк, 20 процента 

от които имали подобни на астма 

симптоми, но не 

били диагно-

стицирани с 

болестта. Било 

установено 

също, че за 

тийнейджърки-

те вероятността 

да останат 

недиагностици-

рани с астма е 

по-голяма. „Въз-

можно е много 

от засегнатите 

от астма деца 

да останат недиагностицирани – заяви 

ръководителката на изследването 

Шарън Кингстън от колежа „Дикинсън” 

в Карлайл, Пенсилвания. – Нужно е 

препоръките на специалистите да се 

следват не само от тийнейджърите и 

семействата им, но и от медицинския 

персонал, който извършва прегледи 

за възпалителни заболявания на диха-

телните пътища.” Астмата е най-често 

срещаното хронично заболяване сред 

децата и може да доведе до отсъст-

вия от училище, намалена физическа 

активност и влошено качество на 

живота. 

Предишни проучвания показаха, 

че между 8 и 49 на сто от децата на 

7-18-годишна възраст със симптоми 

на астма са останали недиагностици-

рани. Резултатите от изследването са 

публикувани в „Джърнъл ъф пъблик 

хелт“.

Мъжете с плътни ниски гласове 
са с по-добра имунна система
Дамите пък ги намирали за по-желани за секс

Дихателен тест ще открива 
различни видове рак 

Децата трябва да загърбят 
екраните най-малко един 
час преди лягане

Астмата често остава 
недиагностицирана сред 
тийнейджърите

Пласидо Доминго
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ИВАНКА АРМЬНОВА 
armyanova@bg-voice.com

Навън е 

достатъчно 

студено, че 

да не искаме 

друго, освен 

да излезем 

за работа директно с одеялото 

например. Спокойно можем 

да се „завием“ с огромен шал, 

тъй като е супер тренд, цветно 

палто и… шапка! Да, голяма и 

топла шапка с косъм (естест-

вен или не, въпрос на избор). 

Каскет, с козирка, вариантите 

са безкрайно много. Но е факт, 

че за пореден сезон именно 

този аксесоар е главен герой 

в уличната стрийт стайл мода. 

Харесват ни, защото са чуден 

акцент, а зимата определено 

има нужда от такива. Предпо-

читаните цветове са по-тъмни, 

но пък освен с палто могат да 

бъдат съчетани и с кожено яке, 

защото игрите на обеми опре-

делено са хит!

При носенето на шапки има 

нещо наистина класно, тъй 

като ни пренасят в Париж, 

Милано и Ню Йорк. Тамошните 

момичета са царици на улич-

ния стил и много добре знаят 

как да съчетаят аксесоарите по 

най-добрия възможен начин. 

Впуснахме се по студените 

улици на любимите градове, 

където уловихме най-добрите 

комбинации на уютните шапки, 

с които спокойно можем да 

пуснем косите си на свобода. 

Какво по-хубаво? Истината е, 

че тенденциите на зимните 

шапки на 2019 се родиха още 

през топлите дни по време на 

Седмиците на модата. И ще 

са ни верен моден съюзник 

през цялата зима, която ни 

очаква. „Шанел“, „Баленсиага“, 

„Диор“ – всички те ни предла-

гат красив и вълнуващ пир на 

цветове, дължини, материи. 

Изобщо ключовата дума при 

шапките на новата година е 

въображение. Нищо повече. И 

не се страхувайте да смесвате 

максимално много стилове. 

Защото модните властелини го 

повеляват!

Какви ще са шапките на 2019-а
 Ключовата дума е „въображение“
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Почутият созополски 

вампир се премести от 

музея в частен замък 

срещу наем от 5,000 

лева годишно, научи 

„Телеграф“. Скелетът 

е напуснал археологическия музей в 

морския град преди две години, като 

сделката е била скрепена с договор, 

призна шефът на музея в Созопол Ди-

митър Недев.

Такси

В момента атрактивната археологиче-

ска находка продължава да е изложена 

в една от залите на равадиновския 

замък „Влюбен във вятъра”. Достъпът 

до нея е срещу заплащане. Всеки, който 

иска да види вампира, трябва да плати 

10 лева такса вход за арт галерията. 

За разглеждането на целия замък пък 

се плаща отделно такса от 20 лева. 

Извън туристическия сезон цените са с 

отстъпка и срещу 20 лева посетителите 

получават правото да разгледат всичко. 

„Решихме да преотстъпим вампира с 

договор като елемент на изнесена екс-

позиция. Това е един вид диверсифика-

ция на културната дейност. Известно е, 

че интерпретацията с вампира е съвсем 

хипотетична, но явлението така или 

иначе съществува, имало го е в древни-

те обичаи. И този експонат много добре 

се вписва в мистиката на този замък 

и медийната проекция на находката”, 

коментира шефът на музея Димитър Не-

дев. Той допълни, че решението да даде 

вампира под наем е лично негово, но не 

успя да обясни каква е всъщност целта 

и дали наемната сделка е по-изгодна за 

музея. Сметките показват, че при дого-

вор от 5,000 лева музеят печели средно 

по 13 лева дневно, а таксата вход само 

за един посетител е 10 лева.

Прочутият вампир бе открит при ар-

хеологически разкопки в Созопол през 

2012 година, а скелетът бе изложен в 

местния археологически музей в стък-

лена витрина и привличаше туристи 

от цял свят. Според покойния историк 

проф. Божидар Димитров приживе вам-

пирът се наричал Кривич. Версията е, че 

е бил прободен с кол в сърцето – типи-

чен в древността ритуал против вампи-

рясване. Нашенският граф Дракула бе 

открит в некропола на същия манастир, 

в който бяха намерени и мощите на 

св. Николай. Скелетът на вампира от 

Созопол бе включен в класацията на 

National Geographic за най-популярните 

новинарски снимки на 2012 година. 

Скоро след това в созополския музей 

бе изложена и реконструираната глава, 

дело на антрополога проф. Йордан 

Йорданов. Тя показва аристократич-

ни черти на мъж на средна възраст. 

Археолозите предполагат, че скелетът е 

на мъж от знатно потекло, защото само 

представителите на аристокрацията 

са имали честта да бъдат погребвани в 

манастирски гробници. Изследванията 

установиха, че останките са на възраст 

над 700 години.

Кривич бил пират и 
управител на Созопол

Созополският вампир се казвал 

Кривич и бил пират и управител на 

морския град. Тази хипотеза изказа при-

живе покойният вече проф. Божидар 

Димитров. На името Кривич историкът 

попада, когато изучава Венецианския 

държавен архив. Според документите 

той управлявал Созопол, а търговията 

с Венеция и Генуа процъфтявала. Де-

сетки техни кораби идвали да товарят 

стотици тонове жито. Но за да избегнат 

държавните мита и такси, го правели 

тайно и от незаконни пристанища, зао-

бикаляйки Созопол. За наказание наши 

кораби ги нападали в открито море и ги 

обирали. След многобройни нападения 

флотилията от Генуа решава да отвър-

не на удара. Щом разбира, че кораби 

идват към Созопол, Византия предлага 

помощ, но гордият управител отказва. 

След тридневна обсада обаче градът 

паднал в ръцете на врага. Това накарало 

местните да мразят Кривич. Всички го 

сочели с пръст и го смятали за отгово-

рен за погрома на града им. Щом почи-

нал, през нощта след погребението му 

група младежи се промъкнали до гроба 

му, изровили трупа му и забили желязо 

между ребрата му, за да не възкръсне и 

да стори нови злини на града.

Ритуалът е бил жив 
доскоро

Ритуалът със забиването на кол в 

сърцето на вампира се е запазил и до 

наши дни в България. Последните данни 

за обичая са отпреди 30 години, обясни 

археологът проф. Николай Овчаров. 

Пробождането се прави с цел покой-

никът да не вампиряса. „Учени като 

проф. Рачко Попов направиха много 

интересни изследвания, от които стана 

ясно, че обичаите против вампирясване 

са се запазили и до днес. Така например 

в експедиция в края на 90-те години на 

ХХ век той открива запазени ритуали 

в Северозападна България“, разказва 

топ археологът. В едно от селата човек 

бил специално назначен да се справя 

със случаите, когато има опасност от 

вампирясване. Той пробождал с кол 

покойниците, за които се вярвало, че 

може да се върнат от света на мъртвите 

и да тормозят живите.

Дракула с/у Кривич

Откритите скелети на вампири в 

Родината изстреляха България като топ 

дестинация за феновете на страшните 

приключения. Страната е поставена на 

първо място в класацията на сайта за 

пътешествия thetravel.com като ново и 

атрактивно място за всички, които се 

вдъхновяват от романа на Брам Стокър 

„Граф Дракула“. С реклама „Ако иска-

те да видите скелети на вампири със 

забити в сърцето колове и да научите 

повече за историята им, заповядайте 

в България“ призовава сайтът. Кръво-

пиецът от Созопол, както и неговите 

събратя, пръснати из цялата страна, из-

превариха по слава в класацията дори 

легендарния граф Дракула в съседна 

Румъния.

Вампир под наем
Кривич – откритието на покойния проф. Божидар Димитров,  
е вече в частен музей с вход

Първоначално мнозина погледнаха с ирония на желанието на проф. Димитров да търси атракции за туризма 
у нас, но с времето останките на вампира се превърнаха в ценен експонат

Така е изглеждал Кривич приживе според компютърната възстановка, от която бе направена отливка на главата му

Замъкът в Равадиново е една от атракциите на Южното Черноморие в България

Поглед от птичи поглед
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Робот чистач ще унищожава 
боклуци в извънземието
Мръсотията в близкия Космос е опасна както за апаратите в него, 
така и за хората

ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА

НАСА стартира в нача-

лото на март дълго 

отлагания проект 

за прочистване на 

близкия Космос от 

задръстилите го 

обекти, които са огромна опасност как-

то за апаратите, намиращи се там, така 

и за хората. Главната роля е поверена 

на робот. На 4.10.1957 г. бе изстрелян 

първият в света изкуствен спътник на 

планетата. Той изпълни предназна-

чението си, но след време системата, 

захранваща го с енергия, се изтощи. 

Сателитът се превърна в 

непотребен предмет 

и остана в извънземието като отпа-

дък номер едно. Същата участ сполетя 

доста негови „родственици”. Амери-

кански, руски и канадски източници 

съобщават, че активни са само 4.7% от 

12,580-те известни изкуствени спътни-

ци (в извънземието има и обекти, из-

ведени на орбита тайно). По думите на 

Павел Никитенко от Руската космиче-

ска агенция до края на 2017 г. в близкия 

Космос е имало поне 29 800 отпадъци, 

чиито размери са достатъчно големи, 

за да бъдат наблюдавани от 63 наземни 

станции. Компанията на „пенсионира-

ните” обекти обаче е доста по-много-

бройна. В нея се включват и по-малки 

тела – с размери от 1 до 10 см. Според 

японски астрономи най-внушителна е 

групата на дребосъците, чиято големи-

на е до 1 см – сега те би трябвало да са 

приблизително 470,000,000! 

На височина около 2,000 км има

над 7,500 тона 
непотребни предмети

сателити, които са си изпели песента, 

части от степени на ракети, късове от 

разрушени космически апарати, пар-

ченца от защитната обвивка на сонди и 

др. Най-сложна е ситуацията в диапа-

зон от 900 до 1,000 км, където се нами-

рат повечето навигационни спътници и 

апаратите за дистанционно изследване 

на Земята. Именно там са регистрирани 

60% от ударите, в резултат на които 

проблемният регион бързо се запълва 

с нови отпадъци.  

Калабалъкът в извънземието наисти-

на представлява голяма опасност – раз-

рушителната способност на боклуците 

е страхотна. Челен удар със средно 

голям обект например може да доведе 

до унищожаване на спътник. Частичка 

с размери няколко милиметра е в със-

тояние да причини гибелта на астро-

навт, намиращ се в открития Космос. 

Преди 20 години вероятността от 

сблъсък с шеметно 
летящо тяло 

(средната скорост е 12 км/сек!) бе 

19%, а сега – 62,4%. Тя ще се увеличава 

с течение на времето, понеже броят на 

участниците в космическото брауново 

движение непрекъснато нараства).

Според изчисленията на Никитенко 

при падането си към земната повърх-

ност големи космически обекти, които 

вече не се използват (например орби-

талните станции „Салют”, „Скайлаб” и 

„Мир”), са изгорели до 60-70%. Оцеле-

лите им фрагменти пък са се разпилели 

на площ няколко хиляди квадратни 

километра. Приземяването им е много 

опасно и по чудо досега няма значител-

ни материални щети и човешки жертви. 

През 1996 г. излезлият от строя френ-

ски разузнавателен спътник „Сериз” се 

сблъска с камерата за съхранение на 

горивото на ракета носител „Ариана”.  

Чашата на търпението 
преля 

и космическите държави сключиха 

договор, забраняващ взривяването 

на каквито и да било ракети и горив-

ни камери в извънземието. Повечето 

учени са наясно, че това е само малка 

крачка към предотвратяването на бъ-

дещи катастрофи. Те обсъждат какво би 

могло да се направи, за да се избегнат 

стълкновенията. Спор няма: първата 

задача е да се разчистят отпадъците. 

Появиха се интересни предложения, 

подкрепени със съответни проекти, за 

създаване на апарати, унищожаващи 

опасните боклуци. 

Първите кандидати за работници в 

отдел „Космическа чистота” са робо-

тите. Специалисти от Университета 

на Аризона вече конструираха 5 и 

ги подлагат на различни тестове. В 

началото на март един от тях ще 

бъде командирован в извънземието. 

Френски физици и инженери предла-

гат хаотично движещите се останки от 

сателити, сонди и др. да се обстрелват 

с ледени куршуми. Японски специа-

листи разработват космическа плат-

ноходка със собствен двигател. Тя ще 

има 3 ръце, чиято задача е да събират 

космически боклуци и да ги товарят 

на кораби за многократно използване, 

които ще ги превозват до Земята. Руски 

инженери пък създадоха оръдие от 

специална сплав, което ще взривява 

боклуците с лазерни „снаряди”. Има и 

други проекти.

В близкия Космос летят хаотично какви ли не отпадъци
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МАРИЯ МАЛЦЕВА

Помните ли BlackBerry 

– онези симпатични 

смартфончета, които 

имаха qwerty клави-

атура? Е, BlackBerry 

отпадна от този 

пазар, но скоро пак ще е голямо име 

в технологиите: това вероятно ще е 

„ключът“ към бъдещите умни автоном-

ни автомобили.

След краха на своя бизнес със смарт-

фони BlackBerry се насочи към разра-

ботките в сферата на сигурността на 

големи технологични инфраструктури 

– област, в която тя отдавна има много 

добри позиции. При това решение, 

общо взето, беше съвсем логично име-

то да изчезне от полезрението на ин-

дивидуалните потребители. Сега то е от 

значение само за корпоративните CSO 

– „главни служители по сигурността“. 

Да, обаче разработената от BackBerry 

система Security Credential Management 

System (SCMS) може да се окаже клю-

чова за навлизането на автономните 

превозни средства в реалността.

Склонни сме да смятаме, че разра-

ботването на безпилотен автомобил 

означава създаването на уред, който е 

в състояние да гледа и слуша наоколо 

и да взема решения как да продължи 

да се движи. Това е начинът, по който 

човекът шофира. Безпилотната кола 

обаче, за да „гледа“ и да „слуша“, трябва 

да си „говори“ с обектите наоколо. Това 

означава да улавя сигналите, излъчва-

ни от тях – от радари, от други автомо-

били и т.н.

Но какво би станало, ако някой се 

намеси в тези сигнали и ги изкриви? 

Това може да се случи заради човешка 

грешка, разбира се, но и в резултат 

на нечий злонамерен план. Ето тук 

именно се намесва BlackBerry. Нейната 

система е предназначена да се грижи 

за сигурността на тази многостранна 

комуникация между бъдещите умни и 

безпилотни коли и всичката заобикаля-

ща ги среда.

Новото в цялата тази работа е, че 

наскоро започна първото внедряване 

на услугата. То ще се реализира заедно 

с Invest Ottawa в канадската столица 

Отава. Една 16-километрова отсечка, 

представляваща „мостра“ за цял умен 

град, ще се превърне в зона за „умен“ 

транспорт, с всичките възможни смарт 

екстри – умна настилка, умни светофа-

ри, умни пътни знаци, умни пешеходни 

пътеки.

Услугата на BlackBerry е безплатна за 

всички пилотни проекти в областта на 

интелигентните пътища, категорично 

е ръководството на компанията. Тя се 

надява да спечели доверието на авто-

мобилните производители, както и на 

местните власти във връзка с разработ-

ването на умни градски инфраструкту-

ри. „Превозните средства [в бъдеще] ще 

трябва да си комуникират сигурно по-

между си с другите превозни средства, 

с инфраструктурата и с набор от умни 

устройства“, казва Марк Уилсън, главен 

маркетингов директор на BlackBerry.

Подобно решение изглежда доста хи-

тро. От една страна, то ще спести част 

от инвестициите на градските власти в 

проекти за интелигентна градска среда. 

Това е фактор с голямо изкушение във 

време, в което всички градски ресурси 

са подложени на огромно натоварване. 

От друга страна, подобно партньор-

ство ще помогне на самата BlackBerry 

да доразвие системата си, да я изпита 

до краен предел и да я усъвършенства 

максимално.

„Бъдещето на автономните автомоби-

ли не може да се случи, докато не бъдат 

въведени интелигентни транспортни 

системи”, каза главният изпълнителен 

директор на BlackBerry Джон Чен. “Чрез 

премахване на бариерите пред сигур-

ността, неприкосновеността на личния 

живот и разходите ние вярваме, че 

нашата услуга ще спомогне за ускоря-

ването на многобройните пилотни про-

грами за свързани автомобили, които 

се провеждат по целия свят”, добавя 

той. Подобна заявка е доста сериоз-

на. Според пазарните наблюдатели 

BlackBerry е сред имената в глобалната 

индустрия, които са най-обещаващи 

за бъдещето на безпилотните автомо-

били.

Blackberry: „ключът” за 
безпилотните коли
Компанията се провали при телефоните, 
но скоро пак ще е голямо име в технологиите
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АТАНАС МАРКОВ 

Нуждаеха се от кола в 

този сегмент. И Hyundai 

реши да стреля смело 

с радикално изглежда-

щата Kona. Компактни-

ят кросоувър е кръстен 

на област в Хаваи, а идеята е да не се из-

ползват скучни цифри, като се наблегне 

на приключенско място. Всъщност в Кона 

се провежда световният силов шампио-

нат „Айрънмен“, също тук е лобното място 

на легендарния капитан Джеймс Кук. 

Тесният отвор на предната решетка има 

заемки от Audi, а тесните фарове много 

напомнят на Jeep Cherokee, но каквито 

и заемки да намерите, без съмнение не 

може да сбъркате тази кола на пътя. Ди-

зайнът има толкова много елементи, че в 

един момент се губите в тях. 

Платформата е изцяло нова и не се 

базира на компактния Hyundai i20. Иде-

ята е шасито да разполага с 4х4 и да има 

електрическа версия. Всъщност задвиж-

ването на четирите колела е истинско, а 

не само различна настройка на тракшън 

контрола. Различният цвят на арките, 

престилките и релсите на покрива му 

създава истински офроуд вид. 

Двигателят е бензинов 1,6-литров със 

180 к.с., но в гамата има 1,0 3-цилиндров 

турбо със 120 к.с. Ако искате да имате 

достатъчно ресурс, по-добре вземете 

големия мотор, който е чудесен за дълъг 

път, а идва и с автоматична кутия, която 

е с два съединителя. Също така 1,6 има 

мултилинк отзад, а 1,0 торсион. Окач-

ването е сравнително меко, но доста 

стабилно в завоите заради многоточково-

то захващане.

Салонът не изненадва с нищо, но и 

не губи в нито една област. Чудесна 

ергономия, добро качество на матери-

алите, мигновено свързване с iPhone. Ако 

отговарях за интериора, вероятно бих 

поставил управлението на климатика на 

друго място, но бързо се свиква с разпо-

ложението на бутоните. Екранът е 7,0-ин-

чов, сензорен, поставен директно върху 

арматурното табло, като в Mercedes и 

BMW. Багажното пространство е 334 л, 

но може да го увеличите, като свалите 

задния ред облегалки. Hyundai Kona 

влиза в много конкурентни води, но има 

всичко необходимо, за да повтори успеха 

на Nissan Juke.

Добре дошли в Хаваи
С Kona Hyundai показва смел дизайн в един от най-конкурентните 
сегменти
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ 
dimitrov@bg-voice.com

Кирил Десподов е футболист 

№ 1 на България за 2018 

г. Нападателят на ЦСКА 

спечели анкетата пред 

вратаря на „Славия” Георги 

Петков. Десподов събра 

159 точки, само с осем повече от ветерана 

Петков. Трети е халфът на „Ботев” Тодор 

Неделев, който има 149 точки. Неделев 

влиза в тройката за втора поредна година, 

като преди 12 месеца се нареди зад Ивелин 

Попов и Мартин Камбуров. Първите трима 

бяха разделени само от 10 точки, а в топ 10 

попаднаха още Мартин Камбуров, Страхил 

Попов, Ивелин Попов, Пламен Илиев, Ни-

колай Бодуров, Станислав Костов и Антон 

Недялков.

„Искам да кажа, че Георги Петков и Тодор 

Неделев също заслужават да спечелят, 

защото се представиха много силно. 

Благодаря на моите съотборници в ЦСКА 

и националния отбор, защото без добри 

съотборници не се печелят индивидуални 

награди. Заменям тази награда за титла с 

ЦСКА и класиране на европейското пър-

венство”, каза Десподов при получаването 

на приза.

Едва за втори път след 1999 г. трима 

футболисти от българското първенство 

са в призовата тройка. Преди 20 години 

пръв беше Александър Александров пред 

Станимир Стоилов и Димитър Бербатов. За 

последно играч от Първа лига спечели пре-

ди пет години, когато № 1 беше Владислав 

Стоянов от „Лудогорец”. Единственият друг 

случай през последните десет години беше 

през 2012 г., когато спечели Георги Мила-

нов, тогава играещ за „Литекс”.

През календарната 2018 г. Десподов за-

върши с 34 мача, 11 гола и 14 асистенции за 

ЦСКА. За националния тим на България той 

има два мача и един гол. През 2018 г. Неде-

лев завърши с 37 мача, 13 гола и 12 асистен-

ции. Неделев записа и шест мача с един гол 

за националния отбор. Петков е единстве-

ният от призьорите, който спечели трофей 

през 2018 г. Той помогна на „Славия” да три-

умфира с Купата на България при победата 

над „Левски” след дузпи. През 2018 г. Петков 

стана и най-възрастният вратар в Европа, 

който играе за национален отбор, и № 1 по 

този показател в България.

10-годишният Михаел Ангелов получи 

наградата на името на великия Трифон 

Иванов „Лъвско сърце” заради любовта си 

към футбола. Малкият играч бе отличен 

от Асоциацията на спортните журналисти 

в България в 58-ата анкета „Футболист на 

годината”. Въпреки че е роден с тежко забо-

ляване – артрогрипоза, което ограничава 

движението на ставите и може да доведе до 

парализа в бъдеще, той тренира в хасков-

ския клуб „Слънце”. До момента момчето 

има 10 операции, които обаче не са го 

сломили и той продължава да се готви и е 

пример за своите връстници.

През декември малкият герой получи 

и награда от фондация „Български спорт”, 

като взе „Икар“ за висок спортен дух на 

церемонията в Националната художестве-

на галерия.

Организаторът на анкетата Весела 

Лечева по традиция връчи и наградата 

за развитие на футбола, която се дава за 

трети пореден път. Този път бе спечелена 

от „Асарел Медет” за развитието на играта 

в Панагюрище. През декември там бе 

проведен и голям турнир за юноши, където 

дойдоха елитни италиански отбори, а гости 

бяха едни от най-големите звезди на нацио-

налния отбор на Апенините.

Изненадващо призът за най-красив гол 

отиде при играча на „Етър” Иван Петков, 

който изпревари с малко изпълнението от 

центъра на Тодор Неделев. Над 20 000 са се 

включили в допитването, което бе проведе-

но от Sportal.bg.

Кирил Десподов стана BG футболист на годината
Рядко явление: в призовата тройка бяха играчи само от българското първенство

Челната тройка бе само от футболисти в българското първенство

Евдокия Попадинова (вляво) е най-добрата BG футболисткаГеорги Петков – най-добрият вратар

Никога не е късно да станеш 

за резил. Това стана ясно, 

след като Американската 

антидопингова агенция от-

мени световен рекорд на 90-годишния 

колоездач Карл Гроув, след като той 

беше уличен в употреба на забранени 

стимуланти. В пробата на мъжа, взета 

през юли миналата година, са били 

открити следи от анаболния стероид 

тренболон. След като беше заловен с 

допинг, Гроув беше лишен от дър-

жавната титла на САЩ и от световния 

рекорд във възрастова група между 

90 и 94 години. Причината за наличи-

ето на непозволеното съдържание в 

пробата е престояло замразено месо, 

което е консумирал вечерта преди 

старта. Американската антидопингова 

агенция прие аргумента на най-въз-

растния участник в състезанието за 

ветерани, но въпреки това му отне 

титлата и рекорда, поставен на тра-

сето.

90-годишен колоездач 
е хванат с допинг

Най-добра футболистка: Евдокия 
Попадинова.

Най-прогресиращ млад играч: 
Валентин Антов (ЦСКА) 22, Георги 
Йомов („Славия”) и Светослав Кова-
чев („Дунав”) по 13.

Най-добър чужденец: Клаудиу 
Кешеру („Лудогорец”).

Най-добър вратар: Георги Петков 
(„Славия”) 80 т., Ренан („Лудогорец”) 
16, Душан Перниш („Берое”) и Дани-
ел Кайзер („Ботев”) по 6.

Най-добър защитник: Николай 
Бодуров (ЦСКА) 68, Антон Недялков 
18, Холмар Ейолфсон 12.

Най-добър халф: Тодор Неделев 
(„Ботев” Пловдив) 82, Марселиньо 
(„Лудогорец”) 10, Кирил Десподов 
(ЦСКА) 8.

Най-добър нападател: Мартин Кам-
буров („Берое”) 43, Клаудиу Кешеру 
(„Лудогорец”) 33, Станислав Костов 
(„Левски”) 21.

Треньор на годината: Петър Хубчев 
(национален отбор) 265 т., Димитър 
Димитров („Лудогорец”) 149, Злато-
мир Загорчич („Славия”) 98.

Ето и останалите наградени:



ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 7084156985
$35 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$25 на брой след първите 

3 месеца

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 7084156985
$35 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$25 на брой след първите 

3 месеца
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Алкали. Мук („Малкият Мук”). Треска. Дудин (Никола). Фло (Торе Андре). 
Кантор. НОКИА. БОИНГ. ЕГИДА. Озбърн (Ози). Ра. Елам. Танк. „Ота”. Жупел. Дилема. Тибия. 
Мас. Колумб (Христофор). Нация. АЕГ. Бразилия. Омлет. ТДК. Ува. Неро (Франко). Ро. Рон. 
Бреза. Бинт. Каравела. „Га”. Карю (Джон). Макара. КЕНТ. Лъга. Кабиле. Нониус. Бол (Алън). 
Питие. Тоника. Бар. Замах. Нена („Невеста Нена”). Ом. Лица. Опал. Разпра. Отов (Любен). 
Стомах. ПУР. ИДО. Ла Пас. Сочи. Айскафе. Калъф. БЕ. ВИВА. Дипли. Ки. Лати. Янев (Марин). 
Фризура. Бъги. Урея. Упадък. Сиромах. Флаг. Роко („Роко и неговите братя”). 

ОТВЕСНО: Ел Дорадо. Драма. Алтай. Аби. Кук (Джеймс). Нил. Кораб. Рио. Сатър. Ради-
оклуб. Накип. Цвик. Иго. ЛИАЗ. Емре (Белозоглу). Вализа. ДАВ. Им. Син. Бомба. БЕРЕТА. 
София. Бъта. Зурла. Имот. Евнух. Амфора. НИВЕА. Неапол. Аер. Улин (Бертил). Талаз. Ко. 
Хамак. ВЕФ. Юкон. Жици. Агент. Лапад. Ял. Грубиян. Анион. Халиф. БТК. Апия. Еб (Фред). 
Тунер. Съпруг. Рае. Ея. Орик (Жорж). Синап. Флип. Ченгел. Амонал. Казус. Изар. Стил. 
Мел. Тръба. Проб (Марк Аврелий). УДО. ШКОДА. Агер (Даниел). Юго (Виктор). Ор (Ро-
бърт). Чекрък. Арамис. Тон. Алемани. „И ако”.

- Ами какво чакаш?
- Трамвая.

3.14е ми се !

По случай Йордановден:
- Искаш ли да ми се хвър-

лиш под кръста?

Склерозата е хубаво нещо. Про-
четеш един виц - посмееш се... Пак 
го прочетеш, пак се посмееш...

Първи парадокс на термодинами-
ката:

- Отваряш вратата на фризера 
изваждаш заскрежена бутилка ракия, 
сипваш, отпиваш и се сгряваш.

- Сине, това калкулатор ли е?

- Не, бабо, това е iPad.

- А?

- Таблет, бабо.

- К’во?

- Уфф! Компютър, бабо, из-

мислили са го Бил Гейтс, Стив 

Джобс...

- Заеби, исках само да ти 

кажa, че изглеждаш като педал 

с него!

– Освободете този мъж.

- Иване, ти нали завърши Техниче-
ския?

- Да?!
- Ще станеш ли да загасиш лампата, че 

ти е по специалността...

Жена се обажда на мъжа си:
- Къде си, свиня такава?? Пак ли 

пиеш?
- Съкровище, помниш ли бижутерския 

магазин, в който хареса онзи диамантен 
пръстен?

- О, да, скъпи!
- Аз съм в една кръчма срещу него, 

черпим се с приятели.

Психолози са установили, че в зимни-
те дни, оранжевият цвят освобождава 
емоциите, повишава самооценката и е 
чудесно антидепресантно средство. 

Същото правят и внезапно намерени 
500 евро, въпреки, че са розови.

Село - това е мястото, където кокош-
ките ходят сурови по улицата.

Отива ученик при Далай Лама и го 
пита:

- Учителю, каква е разликата между 
жените и перлите?

- Ще медитирам върху това – отвър-
нал Далай Лама – ела след 3 дни за 
отговор.

След три дни отива ученикът и Далай 
Лама му казва:

- Разликата между жените и перлите 
е тази, ученико, че перлите се нижат от 
две страни, и отпред, и отзад, а жените 
само отпред!

- Но, учителю, аз съм чувал, че има 
жени, които също се нижат и отпред, и 
отзад!

- Това, ученико, не са жени – това са 
перли!

- Докторе, искам съвет за моя болен 
стомах.

- Но аз съм доктор по философия!
- По философия?! Боже, какви ли 

болести няма по света...

Старият сатанист като видя приятеля 
на 16 годишната си дъщеря безмалко да 
се прекръсти...

- Как са сънотворните свещички, 
които ви предписах?

- Страхотни, докторе! Даже не успя-
вам да си измъкна пръста!!!

Мъж и жена копаят градината. Мъжа 
казва:

- Малиии, тия краставици ако посра-
стнат големи като моя ще има да ядеме 
цела зима!

Жената казва:
- А пък тия домати ако порастнат 

големи колкото мойте цици верно ше 
ядеме цела година!

Комшията слушал слушал и казал:
- А ако замаа градушка, голема колко 

мойте мъдие, шъ ми ядете к*ра!

Виц в снимка

Забележка в ученически бележник:
„Вашият син днес отново се би в меж-

дучасието. Заложих на него и спечелих 
50 лева. Благодаря!”

Врачка казва на Бойко Борисов: „Ще 
подадеш оставка на голям български 
празник!”

„Добре де, ама на кой?” пита той
„Аааа, ами на който ден да я подадеш, 

ще е голям празник за България!”

Приятели на маса:
- Какво ти подари твоята за празни-

ците...?
- Много секс!
- Е, тя пък на всички едно и също.

За вредата от ябълките.
- Ябълката те зарежда с витамини, 

витамините ти дават енергия, енергията 
ти позволява да работиш, а работата 
ти носи пари. Парите привличат жени, 
а с жените идва и стреса. Стресът те 
кара да пушиш, а пушенето убива! Сега 
искаш ли ябълка?

Тя си имаше принципи. Никога не 
спеше с мъж на първа среща! Но този 
път не издържа ..... и заспа.

– Обвиняеми, значи сте влезли в 
склада и сте откраднали тази рокля.

– Да, господин съдия, за жена ми.
– Три нощи подред?
– Накара ме два пъти да я сменям.

Как различните нации реагират на 
вицове?

Германецът: Хо Хо Хо Хо! - гръмоглас-
но. 

Британецът: Хе хе хе хе! - сдържано.
Руснакът: Ха ха ха ха, блядь!
Българинът: А, да бе, ама аз го знам 

по друг начин!

Мъж се къпе в банята. Дълго и мето-
дично. Когато най-накрая излиза жена 
му го пита:

-Защо толкова дълго?
-Защото се къпах с антибактериален 

сапун.
-И какво от това?
-Как „какво от това”? Докато хванеш 

всяка бактерия, докато я изкъпеш...

Защо навсякъде има автомати за 
кафе, а няма автомати за шкембе? Е 
,няма да се оправи тази държава!

-Със спортни обувки не се влиза!
-Слушай, селянино, рокля с маратон-

ки-това е тренд!
-Възможно е, но правилото си е пра-

вило, съжалявам господине!

Седи блондинка на паркинга в 
ново БМВ и плаче. Цялата е в сълзи и 
разтекъл грим: педалите в колата-три, а 
краката и са само два

-Искаш ли да се запишеш в нашия 
хор? На сбирките ние ядем, пием, танцу-
ваме, флиртуваме...

-А кога пеете тогава?
-Нощем, когато се прибираме вкъщи.

Гледам сагата с винетките и си мисля - 
бе дали верно да не въведем електрон-
но гласуване...

„Който не краде, няма да яде.”
ромска пословица

- Защо заека спи с отворени очи?
- Защото страда от недостиг на кожа, 

и когато си затвори очите, му се разтва-
ря дупето.

-Ало, скъпи, мама я ухапа един скор-
пион...

-Как така един, в кутията бяха пет?!

Двама програмисти си говорят:
- Да речем че имаш 1000 лв. или, за 

по-лесно смятане - 1024.

- Сине, това калкулатор ли е?
- Не, бабо, това е iPad.
- А?
- Таблет, бабо.
- К’во?
- Уфф! Компютър, бабо, измислили са 

го Бил Гейтс, Стив Джобс...

- Заеби, исках само да ти кажa, че 

изглеждаш като педал с него!

- Знаете ли как е “СПИН” на сръбски?

- УЗЗУ - Умрем да го заврем, заврем ли 

го умрем!

Арестуван циганин в районното:

- Как се казваш?

- Артур!

- Знаеш ли защо те арестувахме, 

Артуре?

- Сигурно щот съм крал..

- Какво правиш?

- Пия.

- Пак ли?

- Под стрес съм. 

- Всеки ден си под стрес.
- Раним съм.

- Ало, с кой разговарям?
- С продавачката от магазина за 

обувки.
- Извинете, сбъркал съм номера...
- Няма проблем, елате да ги сменим!

Срещат се двама стари приятели на 
спирка:

- Ти ожени ли се?
- Не.

- Едни кори за баница.
- „Фамилия”?
- Трифонова.



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ В 
WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ SAFETY 
MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН. ЗА ПО-
ВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С 
НАС НА 630.948.4547 №15702

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
Търся CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 цента на 
миля (пълни и празни) 3000-4000 мили 
на седмица, бонус след 6 месеца ($2000) 
Може и без опит (Обучавам)773-946-3517 
№15705

SAFETY ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60007
We are looking to hire a motivated and 
hard working safety assistant. Experience 
in the transportation industry is a plus but 
not mandatory, English is a must! For more 
information please e-mail your resume to 
information@cellexconsultinggroup.com or 
contact our offi  ce 224-404-6114. №15710

CDL DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60181
Търся OTR шофьор за Volvo камион 
без log book Looking for CDL driver for 
Volvo,no electronic log book, over the road 
6309652001 №15711

ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160
Търся мъж за обща работа без английскик 
на открито в Melrose Park. Работата не е 
тежка, но трябва да може да вдига поне 40 
кг понякога. Заплащането е между 10-12 
долара на час Обадете се на 3125179163 
№15714

OWNER OPERATORS

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Малка компания търси Owner Operators 
със собствен трейлър! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Pредимно леки товари; Постоянни курсо-
ве; Чек всеки петък! Коректно отношение! 
8476659273 №15718

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
************ Тел. 847-665-9273 ************ 
24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – 70 цента на галон 
8476659273 №15719

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся шофьор за малък камион с клас 
“С”. Ако Вашият CDL изтича и не можете 
да го подновите, все още може да изка-
рате клас С. Нужен е шофьорски опит, 
мога да помогна за изкарването на клас С. 
8477499161 №15692

ЧИСТАЧКА ЗА ОФИС
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся жена за почистване на офис в Елк 
Грове, сряда и уикенд. За повече инфо: 
847-312-3672 №15701

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ В 
WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ SAFETY 
MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН. ЗА ПО-
ВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С 
НАС НА 630.948.4547 №15702

DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Търсим шофьор на ТИР за работа от поне-

делник до петък (dry van) Заплащане вся-
ка седмица без никакви удръжки $300 на 
ден 708-953-9035 Вера №15704

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
TARSIA CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 CENTA 
NA MILIA(PALNI,PRAZNI)3000-4000 MILI 
NA SEDMICA,BONUS SLED 6 MESECA 
2000$,DRIVERS BEZ EXPERIENCE NIAMA 
PROBLEM(OBUCHAVAM)773-946-3517 
№15705

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 №15663

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60007
Owner Operators wanted.Are you ready for 
more freight, more miles and more top-
earning opportunities.Please call us for 
more details. 3127097973 №15638

CDL CLASS A DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60014
Malka konpania tursi shofi or za dry van 
plashtame .60centa za vsichki mili! Kamiona 
e volvo sus 10 skorosti Molia obadete se za 
informacia: 773-704-3360 №15643

CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся шофьор с HazMat за 2017 Volvo с 
I Shift. Ще прави по 3000 miles weekly, 
$0.70 CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 №15630

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518
Looking for Owner Operators only.Clean 
driving record. Direct deposit every Friday. 
All 48 states. For details call 4045132422. 
№15605

ДЕТСКИ АНИМАТОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202
ART splash ME търси да назначи атистичен 
екип от момичета и момчета за почасова 
работа като детски аниматор за рожде-
ни дни и партита. Изисквания - добра 
комуникативност с деца, организиране 

на игри и креативност. С предимство са 
кандидатите с опит и личен автомобил. 
(224)408-0045 - Julia №15584

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ
Цена US$ , Зипкод 60008
Почистваща компания търси да назначи 
жени за почистване на домове.Телефон за 
контакти 224-425-2197 №15564

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ СЪС СОБСТ-
ВЕН СЕРВИЗ В WOOD DALE, IL ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И 
ТРЕЙЛЪРИ. ОПИТ НЕ Е НЕОБХОДИМ, НО 
Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 630-948-
4547 х.601 №15545

CDL DRIVERS VOLVO
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181
Предлагам работа за CDL class A шофьо-
ри VOLVO без електронен лог, заплаща-
не от $0.60 на миля/Looking for CDL class 
A driver for VOLVO -no log book, over the 
road with $0.60 per mile. CALL 6309652001 
6309652001 №15511

НАЕМАМЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЧИСТВА-
НЕ
Цена US$ , Зипкод 60074
Euroclean Cleaning Company наема жени 
за почистване на къщи и офиси в райо-
на на Palatine. За повече информация 
търсете Петя (773)600-0019 Благодарим! 
7736000019 №15520

TRUCK DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Trucking Company Needs CDL Truck Drivers 
REGIONAL OR OVER THE ROAD Weekends 
home avail 7735804032 №15521

HIRING MECHANICS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101
Repair shop located in Addison,IL Hiring full 
time Mechanics and Diesel Mechanics.We 
repair trucks,trailers and cars.Friendly work 
environment and good pay.If you want to 
be a part of a Great team,please call 224 
623 2446 or 773 732 6604.We also speak 
Bulgarian and Turkish. №15489

CDL CLASS A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Търся шофьор за камион Volvo 2016 от 
понеделник до петък Midwest South 
Southwest товари 0.57$ на миля всички 
мили платени 6303637787 №15497

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой.

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел.: 224-600-1550

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

CDL-A DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60101
KN Group Inc. търси шофьори предимно в 
Midwest. Заплащането започа от $0/55 на 
миля, всички мили са платени. ГАРАНТИРАНИ 
$275 НА ДЕН. За контакти 630-842-9211 - Mишо 
№14895

OWNER OPERATORS
 Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Собственици на камиони с опит и желание за 
работа - заповядайте при нас! Ние сме екип 
с над 10 годишен опит. Rate confi rmations 
винаги се изпращат на шофьра. Работим на 
12%. Имаме паркинг и ремаркета под наем. 
7739662672 №15479

СЕРВИТЬОРКИ И БАРМАНИ
Цена US$ , Зипкод
Newly opened Balkan style restaurant is looking 
for waitresses and bartenders on full and part-
time. Please call 773-344-6317 №15604

OFFICE ASSISTANT NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60160
Busy tractor trailer repair shop seeking a full-
time offi  ce assistant. Duties include fi ling, 
answering phones, Quick Books, Excel, and other 
projects as assigned. Must be computer literate, 
organized, have attention to detail and speak 
Bulgarian. Please call 708-223-0984, Elena P., or 
Roxanna. №15602

NON CDL REQUIRED
Цена US$ , Зипкод 60089
Търсим шофьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за доставки 
на хартия. Изисквания: желание за работа и 
валидна шофьорска книжка. Ползването на 
английски език не е задължително. Запла-
щане $16–$20 на час. Ежедневни маршрути 
от Buff alo Grovе. Работна седмица, от поне-
делник до петък. За контакти: (224) 518 7032 
careers@tangraexpedited.com №15652

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60089
Owner Operators Box Trucks & Sprinter Van Тър-
сим да си сътрудничим със собственици на ми-
кробуси и камиони (Box Trucks/ Straight Trucks/ 
Sprinter Van) с товароносимост до 10000 LBS. 
Предлагаме възможност за регулярни дос-
тавки в Чикаго и предградията. Регионални, 
локални и дълги курсове в зависимост от же-
ланието Ви. Карти за гориво, съдействие при 
регистрация и застраховка. Директен депозит 
всяка седмица. За контакти: тел: (224) 518 7032 
careers@vnvdistribution.com №15653
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PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

TRUCK DRIVER OTR
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Truck Driver position available. New trucks 
and trailers and good pay. 20 years in 
business for more info call 773-580-4032 
№15460

SPRINTER VAN
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131
Looking for sprinter van owner operators. 
2246221263 №15466

CDL DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131
Looking for CDL Driver 25% from gross, 2016 
Cascadia automatic. 2246221263 №15467

РАБОТА
Цена US$ , Зипкод 60005
ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ ПОСТОЯННА РАБОТА 
ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ТЕЛ. 773-865-0406 
7738650406 №15442

LIMO DRIVERS WANTED
Цена US$ , Зипкод 60016
Limo drivers..full..time part time.. Illinois..
driver’s license only needed 630.4305340 
№15444

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

RESTAURANT HIRING
Цена US$ , Зипкод
Hubs Restaurant located at 3727 Dempster 
str, Skokie, IL is looking to fi ll a delivery driver 
position and a cashier position. Please come 
in to fi ll out an application and talk to the 
hiring manager. Call us at 847-677-7695 
№15429

STEADY RUNS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193
Търся шофьори за steady runs, class A CDL, 
double-triples. Минимум 6 месеца опит, 
добро заплащане, всеки уикенд вкъщи. 
Tel:847-877-4745 №14853

РАБОТА ЗА ШОФЪОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525
Диспечер с 18 годишен опит  Търси шо-
фьор на камион - 1 единствен свободен 
Локална работа  Dry Van, 24/7 диспеч  За-
плащането е моментално  Възможност за 
$2000 на седмица и бонуси За контакт:   
Светлин @ 708.261.9099  №14289

OFFICE ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for an offi  ce assistant - must live 
nearby. willing to train the right person 
7083722576 №14295

CDL DRIVER/OWNER OP., 
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for CDL drivers with min 1 year 
experience for new equipment,or if you want 
to be your own boss - lease to buy option is 
available as well.All attention you deserve as 
a driver or owner operator and best rates in 

town. for details call 7083722576 №14296

COAST TO COAST

AAA
Цена US$ , Зипкод 60005
A trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland. We 
contract IOOs with all types of vehicles and 
equipment.We off er expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay. Please call us 
for more details. 3127097973 №15639

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод
Транспортна фирма набира owner 
operators за регионални и OTR курсове. 
Добро и коректно заплащане. Моля оба-
дете се на 312 709 7973 №15649

OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод
Транспортна компания набира контракто-
ри с hazmat и tanker endorsements. Бързо 
и добро заплащане. Коректно отношение. 
Лесни за работене ELD’s. Моля обадете се 
на 312 709 7973 за повече информация 
№15650

HOUSEKEEPERS
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109
Нужни са housekeepers в Pennsylvania по-
магаме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609

EНЕРГИЧНА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110
Необходима е млaда и eнергична помощ-
ница за управлението на few companies 
in Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612

TERMINAL DO TERMINAL
Цена US$ , Зипкод 60016
Набираме шофьори за работа от терми-
нал до терминал. Повечето курсове са 
WEST,SOUTH. Предлагаме коретни отно-
шения и възможност за steady курсове. 
7737470875 №15517

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056
Гледам деца-почасово и целодневно.Бе-
бета до 1 год.и ученици.Помощ в дома-
кинството.Имам дългогодишен опит.За 
контакт:7735101992 №15708

ДИСПЕЧЕР С ОПИТ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001
Диспечер с опит търси работа. Намирам 
се в България.Имам повече от 4 години 
опит.Fluent in English and Russian. : +359-
876-511-784 или Viber  №15716

ГЛЕДА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за котакти 872 484 3052 
№15721

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171
Гледам деца в моят дом в River Grove.Пред-
лагам домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън.Информация на телефон 

7739712024 №15697

СТРОИТЕЛСТВО И АВТО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564
Търся работа в строителството, като auto-
mechanic или работа в офис.Без опит 
в САЩ,но отговорен с желание за до-
казване. За предпочитане West Chicago 
Area suburbs. Възможност за full time job 
10.00AM-20.00 PM, 5-6 дни. 5716999103 
№15698

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074
Търся работа като детегледачка. Живея в 
района на Палатайн. За повече информа-
ция 224-324-0655 №15626

ПРАВЯ НОВИ BROKER
Цена US$ 30.00, Зипкод 34652
правя нови broker set up za trucking 
companii 7278355206 №15502

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 34652
TRUCKING DISPATCHER dry van, reefer. 
fl at bed, car hauler, 3% Nick 7278355206 
№15503

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 4.50, Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен ап. 
на II ет. в Шилер Парк.Наема е $450+ел.
ток.Задължителен депозит от $450 
тел.7737042622 №15707

ЕТАЖ ПОД НАЕМ/АДИСЪН
Цена US$ 650, Зипкод 60101
Уютен приземен етаж от къща с голяма 
стая и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. В 
наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 
жена или двойка. Имаме куче. $700-850. 
+17738292393 №15713

HOFFMAN ESTATES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60169
Стая от апартамент в Hoff man 
Estates,всичко включено в наема 
8478046160 №15715

ПОД НАЕМ
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016
За жена,обзаведена стая ,самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на границата 
със Park Ridge. за контакт: 224 659-0357 
№15717

2 BED FOR RENT
Цена US$ 1350, Зипкод 60007
2 bedroom/2 bath renovated apartment in 
Elk Grove Village. Close to schools, shopping 
and highways. The apartment complex has a 
club house, fi tness center and a pool. Heat, 
cooking gas, water, garbage included in the 
rent. For more information please call 847 
420 3110. №15664

2 BED FOR RENT
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007
2 bedroom apartment in downtown Elk 
Grove Village! Brand new everything! Heat, 
cooking gas, water, garbage included in the 
rent. For more information please call 773 
996 8900 №15642

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен в Ши-
лер Парк от 01Март19г.Наема е $ 450+ел.
ток+нет,депозит $450тел. 7737042622 
№15629

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за едностаен в 
Шилер Парк Наем $ 425 + ел. ток + депо-
зит, тел: 18473122511 №15631

STAIA V BASEMENT
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem vav visok basement. 
$370 vsichko e vkliucheno. Chicago 
- Belmont/Naragansent 7734252700 
№15588

WRIGLEYVILLE 1 BED
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60613

Beautifully remodeled fi rst-fl oor apartment 
in a secure, three-fl at building. The apartment 
features hardwood fl oors, bay windows, 
maple kitchen cabinets, dishwasher, central 
air & heating, beautiful custom woodwork, 
and a spacious patio. Quick walk to Wrigley 
and Southport restaurants and shops. 
7737442772 №15599

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15565

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15567

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005
Давам стая под наем със самостоятелна 
баня Arlington Heights. В цената е влю-
чено отопление , Интернет , ползването 
на фитнес центъра и басейна в компле-
кса. Предпочитам шофьори на камиони. 
7736729954 №15577

APARTMENT FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Renovated 2 bedroom apartment in 
most desirable part of Arlington Heights. 
Everything included in the rent (heat, 
central air, water, garbage). John Hersey 
High School! Available as of December 15th. 
For more information call 773 996 8900 
№15487

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem.staia ot tauynhas luksozen 
mebeliran .sled remont vsichko e novo.
perfektna lokatsia.Schamburg.zadTarget. 
na micham i higans .5m do Woodfi eld Mol. 
Izgodno tel.7087693578.predlaga se i garag.
samostoiatelen. №15498

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem.staia ot tauynhas luksozen 
mebeliran .sled remont vsichko e novo.
perfektna lokatsia.Schamburg.zadTarget. 
na micham i higans .5m do Woodfi eld Mol. 
Izgodno tel.7087693578.predlaga se i garag.
samostoiatelen. №15499

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem garag.za storich,sklad.ili 
za kola . Garaga se namira v schaumburg 
il do Woodfi eld Mol. Higans i Micham.za 
kontakt.7087693578 №15500

STAIA POD NAEM
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem Chicago (Belmont i 
NAragansent). US$ 480 vsichko vkliucheno 
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CDL DRIVER S HZMT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся CDL diver с Haz Mat. Плащам всички 
мили $0.60 на regular и $0.70 za Haz Mat това-
ри. Възможно е заплащане на ден- $350.00. 
Нов камион- Volvo I shift. Плащат се допълни-
телни стопове, забавания и safety bonus. Чист 
MVR eе плюс. Коректно отношение и добри 
мили. Cell:224-659-1690 №14034

EXPEDITE LOADS
Цена US$ 12.00, Зипкод 61020
Спедиторска компания SR FREIGHT предлага 
работа на собственици на спринтер, ван и ав-
томобили с товарен капацитет до 10,000 паун-
да. Ние предлагаме: - Товари за дълги и къси 
маршрути - Директен депозит всяка седмица 
- 24 / 7 връзка с диспечер - Персонален подход 
и избор на условия за шофиране за всеки - По-
мощ с регистрация и застраховка Ако се инте-
ресувате, обадете се на телефон 630 863 5114 
- Станислав. №14038

FULL TIME IN TRUCKING COMPANY
Цена US$ , Зипкод 60160
VV Logistic Solutions in Melrose Park is now 
looking to fi ll multiple positions within the 
organization. If you have experience in the 
transportation industry, we are looking for 
you. The following departments currently have 
positions available ready to fi ll: - Safety (ELD 
Experience and Knowledge of HOS helpful) 
- Billing Clerk - Fleet Maintenance Clerk - 
Dispatcher Positions - Experienced Diesel 
Mechanics and Shop Assistants - OTR Drivers 
(Clean MVR and 2 Years OTR Experience Needed) 
Please submit your resume/qualifi cation for 
immediate consideration OR CALL 708-223-
0984, Recruiting. №15603

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160
Стая под наем от къща в Мелрос парк Nort/25 
ave.Подходяща локация за шофьори на ками-
они .Наемът е$400+газ и ток. /около $30-$40/
Общо ползване на хол и кухня с другите квар-
тиранти.Пералня и сушилня без кодари.Вез 
съжителство с хазаи.Ще бъде свободна от 1ви 
февруари 7733879465 №15632

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаведен призе-
мен етаж за един или два месеца.$400 със 
включени всички консумативи+безплатен ин-
тернет и пералня 7733879465 №15722

3 BDR TOWNHOUSE
Цена US$ 1500, Зипкод 60172
Давам под наем 3 bdroom, 3 bathrooms 
townhouse в Roselle, central air, central heat, 2 
parking spots, хубави училища, близо до Ме-
тра и магистрали I290, I355, след основен ре-
монт, Наем: $1,500 на месец. Tel.: 312-493-5471 
оставете съобщение. №15723

АПАЕТАМЕНТ 2BED2BATH
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60008
Давам под наем голям двустаен апартамент 
(1000 sqft) Адрес 3275 Kirchoff  Rd, Rolling 
Meadows Zip 6008. 2 спални, 2 бани, пералня 
и сушилня в апарамента, stainelss steal уреди 
в кухнята,джакузи,фитнес басейн. $1350/ме-
сец. Телефон 2248291688 №15706



7734252700 №15501

BASEMENT
Цена US$ 850.00 Зипкод 60634
Давам под наем мазе (Basement) за жи-
веене $850 на месец с всичко включено. 
Намира се в Чикаго в близост до Belmont 
и Narragansett. 7734252700 №15471

2 BEDROOM FOR RENT
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60195
Давам под наем $1200 - 2 bedroom with 1.5 
bathroom apartment в района на Pavilion. 
Cumberland and Foster Ave. На една спир-
ка от летището с Blue line. Бърза връзка с 
I-90 and I-294. Топлото е включено в цена-
та на наема. 224-595-2552 №15458

ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 60641
Дава се етаж от къща под наем в Чикаго 
близо до Belmont и Central. 2 спални, хол, 
кухня, баня/тоалетна. 773-283-8276 след 
обед №15181

STAQ POD NAEM !, 
Цена US$ 440.00, Зипкод 60656
Zdraveite! Tursiq sukvartirant za „Two 
bathroom apartment” na vtoriq etash, 
namirash se v raiona na N East River Rd & 
W Foster Ave, Chicago, IL . Predpochictam 
seriozni, raboteshti hora , Za koito e vajno 
pochivkata i spokoistvieto ! Za Vruska: 
7737045820 №14130

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент (1300 
кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в района на 
Irving park / Harlem - Chicago. Централен 
климатик, луксозни уреди, пералня и су-
шилня. $1200. Cell: 847-312-8312 №14131

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент (1300 
кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в района на 
Irving park / Harlem - Chicago. Централен 
климатик, луксозни уреди, пералня и су-
шилня. $1200. Cell: 847-312-8312 №14132

COAST TO COAST

КЪЩА В ХАРИСБЪР
Цена US$ , Зипкод 17104
Даваме под наем къща в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15610

ROOM
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104
Даваме под наем room в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15611

ИМОТИ 
Търся под наем

SOMEWHERE ELSE

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА
Цена US$ 675.00, Зипкод 60656
Търся съквартирантка на двустаен апар-
тамент на 8538 W Catherine Ave. В Апар-
тамента има перална и сушилня , също 
така и тераса. Освобождава се на 1ви 
Януари. за повече информация позвъне-
те. 7737667176 №15613

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173
СТАЯ под наем в таунхаус .SCHAUMBURG- 
mecham /higins-всичко включено -лукс 
спешно. ЗА ровече информация тел.708 
769 3578 №15573

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

EXTERIOR SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60056
Exterior service for houses, siding,roofi ng, 
windows and doors 8478096144 №15724

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 8650 Chicago ave, Village of 
Lakewood. Sat, Dec 8 · 12pm - 2pm. Тел: 
847-854-8094 Къща след основен ремонт. 
2 спални, баня, хол, кухня, перално. В 
близост огромно езеро и плаж. САМО 
$137,900. Защо да плащате $1200 за наем, 
когато МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТ-
ВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 на месец. 
8478548094 №15589

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 7421 Chippewa dr, Wonder 
Lake. Sat, Dec 8 · 12pm - 1pm. Къща след 
пълен ремонт. 2 спални, 1 баня. В близост 
красиво езеро. САМО $126,900. Отворе-
на за посещение на 9-ти декември (не-
деля) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15590

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ 127,900, Зипкод
OPEN HOUSE: 7704 S Oak St. Wonder Lake. 
San, Dec 9 · 1pm - 2pm. Къща след ремонт. 
Всичко ново. Красиво място! На минути 
от езерото и плажа, обяд с лодка. САМО 
$127,900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (неде-
ля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591

ПРОДАВА СЕ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 
Защо да плащате $1000 за наем, когато 
МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА 
САМО ЗА $740 на месец. Crystal Lake. 
Тих, спокоен квартал. След основен ре-
монт. 2 спални, баня, хол, кухня, перал-
но. В близост огромно езеро и плаж. 
САМО $137,900. OPEN HOUSE Sun, Nov 
18 · 12:00am - 2:00pm. Тел: 847-854-8094 
№15484

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за контакти 872 484 3052 
№15720

GPS TRACKERS,ELD
Цена US$ , Зипкод 60070
GPS trackers,ELD,Remote start sales,service 
and install.oktracks.com cell:6084660182 
№15696

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$ , Зипкод
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стай и къщи. За 
ден, два, три, седмица, месец. Без дого-
вор. Северозападните квартали. Тел: 847-
854-8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.
com №15693

2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007
Давам апартамент под наем във 902 
Ridge Square, Elk Grove Village, в комплекс 
The Terrace. 2 bedroom, 1 bathroom , $ 
1150. Свободен от 1-ви февруари. Теле-
фон (773) 603-4962 - Евелина №15700

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Ремонт на всички видове Перални, 
Сушилни, Съдомиялни, Хладилници, 
Фризери, Микровълнови и Готварски 
Печки. Търсете Свилен 847-962-0242 
8479620242 №15674

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 605515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us IFTA CALCULATION 
CLASS Monday January 28, 6.00 PM - 9.00 
PM OR Tuesday January 29, 6.00 PM - 9.00 
PM TO REGISTER, CALL 331-551-8787 
OR EMAIL VAN53CO@GMAIL.COM www.
smarttrucking.us 3315518787 №15679

DISPATCH TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Dispatch Training 
- starts January 31 TO REGISTER, PLEASE 
CALL 331-551-8787 OR EMAIL VAN53CO@
GMAIL.COM 3315518787 №15680

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам строителни ремонти, работя 
професионално 2248300447 №15656

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Safety Manager 
Training starts December 28! For more 
information, please call 331-551-8787 or 
email van53co@gmail.com №15658

BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Book-Keeping For 
Trucking Companies starts January 14! For 
more information, please call 331-551-8787 
or email van53co@gmail.com №15659

NON CHIP & REG MANI
Цена US$ , Зипкод 60193
Подарявам маникюр за Коледа 
7088900577 7088900577 №15647

GLEDAM DECA
Цена US$ , Зипкод 60194
Гледам деца в дома си в Hoff man Estate в 
близост до улиците Higgins и Golf. Теле-
фон за връзка 224 659 1156 2244253813 
№15648

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham 
Rd / Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на гра-
ницата на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. 
Домашно приготвена храна, включващи 
2 закуски и обяд. Над 18 години опит. 
За повече информация: 773-931-8516 
№15627

ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам шивашки услуги. Намирам се 
в Дес Плайнс. Биляна Николаева 224-410-
9027 №15607

ЗАСТРАХОВКИ:
Цена US$ , Зипкод 
Всички видове ЗАСТРАХОВКИ: коли, 
къщи, камиони, бизнес, живот, стомато-
логични. Доверете вашата сигурност в 
сигурни ръце. Най-добрите застрахова-
телни компании в САЩ. 21 г. в бизнеса. 
Тел: (847) 854-8094. Е-майл: dimitrova07@
yahoo.com №15485

ШОФЬОРСКА КНИЖКА
Цена US$ , Зипкод 
Междунадна шофьорска книжка, ID Card. 
Без Social Security номер, без виза, без 
изпит. Статуса няма значение. За турис-
ти, студенти, временно пребиваващи. 
Валидна 10 г. В САЩ, България, Европа и 
други страни. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №15486

DAYCARE 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Daycare в Elk Grove Village (Arlington 
Heights and Oakton st)предлага почасова 
и целодневна грижа за деца във весела 
и спокойна обстановка. Децата получа-
ват топла храна,игри на вън,следобеден 
сън,много игри и забавления и безкрай-
на любов от нас.Предлагаме и подготов-
ка за kindergarten. 2244253371 №15446

УКРАСА ЗА ПРАЗНИЦИ
Цена US$ 0, Зипкод 60016
Разнообразна украса за 
партита,включваща обличане и декора-
ция на столове и маси,арки и фигури с 
балони,декорация и фон с воали и ръч-
но изработени аксесоари като хартиени 
цветя,украса за сладък бар, и още много.
Услугите ни са съобразени с вашите идеи 
и бюджет, за да направят вашия празник 
незабравим. 2244339749 №15455

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60133
Детски център в Шамбург предлага 
почасова и целодневна грижа за ва-
шето дете.Нашата цел е възпитание 
на детето в щастлива и спокойна сре-
да.Индивидуален подход към всяко 
дете.Децата получават подготовка за 
kindergarten,домашна храна и игри на-
вън. Позвънете 8476300821 №14408

ШОФЬОРСКИ КУРС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640
Шофьорски курс.най-добри цены и от-
лични резултати.бързо и евтино .теле-
фон:(773)807-2422.Илия №14128

АТЛАНТА

REALIZE YOUR PROJEC
Цена US$ 2.89, Зипкод 75001
Realize your projects in a short time. I am 
in a fi nance structure that grants loans 
in the following areas: Real estate loan, 
investment loan, car loan, personal loan 
and others. If you need credit to carry out 
your projects, please contact me: herv.

almeida@europe.com 08649562 №15438

НЮ ЙОРК

ТОМБОЛА ЗА ТЕРМАЖ
Цена US$ 0.00, Зипкод 1505
1. Харесайте страницата на Pretty Lab 
https://prettylab.bg в ФБ (ако не сте го 
направили https://www.facebook.com/
prettylab.bg)! 2. Споделете публикацията 
с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТВАМ“! 
Имената на печелившия ще се определят 
на 31.12.2018г. 0885108502 №15651

SOMEWHERE ELSE

PAINTING SERVICE
Цена US$ , Зипкод V3E 3C8
Commercial interior, exterior painting 
Residential interior, exterior painting Power 
Washing Deck & fence staining Drywall 
repairs Plaster repairs Service: All Metro 
Vancouver For more information visit my 
website: www.toppaintingrepairs.com 
6044409163 №15574

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

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

FOR SALE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Volvo vnl 770 С хартиен log book 
7735400101 №15633

2016 FREIGHTLINER
Цена US$ 71,500.00, Зипкод 60047
2016 FREIGHTLINER CASCADIA FOR SALE - 
ONLY 3 MORE TRUCKS AVAILABLE ENGINE 
- DD15 TRANSMISSION - DT12 395000 
- 420000 MILES EXCELLENT CONDITION 
- ALL 3 ARE CURRENTLY ON THE ROAD 
AND MAKING $$$ FINANCING OPTIONS 
AVAILABLE. FOR MORE INFO, CONTACT ME 
@ 708-655-7884 №15636

ПРОДАВАМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Продавам Volvo VNL 630, 2013г. I shift 640 
000 мили. Много добро състояния, готов 
за работа.За допълнителна информация 
224 595 0257. 2245950257 №15568

ПРОДАВАМ СКИ
Цена US$ , Зипкод 60176
Продавам ски в много добро състоя-
ние. И на добра цена Тел: 630 386 5280 
6303865280 №15581

MINI COOPER 2009
Цена US$ 4,100.00, Зипкод 60089
Prodavam MINI COOPER 2009 , s rachni 
skorosti, 112,000 mili. Cvqt siv, s cheren 
kojen interior v otlichno sastoqnie. 
3123511785 №15548

STOUGHTON 2005
Цена US$ , Зипкод 60515
Stoughton 2005 and Great Dane 2010 53ft 
dry van trailers 7735400101 №15518

ТЪРСИТЕ НОВА КОЛА?
Цена US$ 0.00, Зипкод 
Заповядайте в Honda of Downtown 
Chicago, адрес:1111 N Clark st, Chicago 
Illinois.Разполагаме с голямо разноо-
бразие от нови и употребЯвани автомо-
били! Телефон за контакти: 8472462257 
или (312) 429-4937 ехт. 532.E-mail:Boris.
Nikolov@dthondachicago.com Борис Ни-
колов - агент продажби. №15433

BMW 525I, 2004, 98600M
Цена US$ 9,300.00, Зипкод 60005
Please call Tim. 8475930707 №14918

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
У-ще за инвестиции в недвижими имоти 
набира студенти.Легални стратегии,пр
епродаване,Fix&Flip,маркетинг и още.
Физически и онлайн уроци всяка седми-
ца.Изискват се мотивация,решителност 
и сериозност.Ние не само препо-
даваме инвестиции,ние създава-
ме инвеститори!За контакти: Вале-
ри(224)404-0404 №15712

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

В началото на годината 

една от първите видими 

промени в живота ни е 

белязана със смяната 

на календара в офиса 

или у дома. Визията на 

този своеобразен брояч на време-

то напоследък обикновено е доста 

консервативна. Познатите варианти 

може да бъдат както много обикнове-

ни – от рода на палисада от задраскани 

чертички върху стената на стар затвор 

до доста сложни, подобно на календара 

на маите. Хубавото е, че са измислени 

и доста необичайни модели, които 

превръщат регистратора на дните и 

месеците в истинско изкуство.

Почти всеки е чувал, че този, който 

изяжда по една ябълка на ден, успява 

да държи лекаря доста далеч. Свежият 

хрупкав плод наистина има славата на 

незаменима подкрепа за имунитета. 

Така че, ако се сдобиете със специален 

годишен календар, който предвижда 

наличието на ябълки за всяка от датите 

на актуалната седмица, ще увеличите 

шансовете си (най-малкото) за по-добро 

здравословно състояние.

Испанският дизайнер Оскар Диаз 

измисля впечатляващия Инк календар. 

За пресъздаването на текущата дата се 

използват

капилярните свойства на 
хартията

и мастило в определен нюанс. В 

началото на всеки месец течността от 

бурканчето постепенно прониква в 

листа, върху който само релефно са 

отбелязани числата на дните. Оцветя-

ването дори е съобразено със сезона: 

за зимата са предвидени оттенъци на 

синьото, за пролетта – на зеленото, за 

лятото – на червеното... Според някои 

експерти този календар буквално 

напомня за скоротечността на живота, 

който спешно трябва да се насочи в 

правилното русло.

Мнозина са наясно как най-лес-

но може да се пресметне кой месец 

съдържа 30 или 31 дни – използвайки 

кокалчетата на пръстите в стиснатия 

юмрук. Устройството, наречено „Монтли 

межа“, изпълнява подобна функция, 

само че по отношение на факта на ка-

къв ден от седмицата се пада търсеното 

число. Първоначално звездата със 7 

лъча се позиционира така, че единият 

от триъгълниците й да съответства на 

актуалната дата, а линията – на чис-

лото, по-нататък е доста лесно. Освен 

това любопитното е, че всяка резка е 

равна на 1 см. Така че с този универса-

лен календар може да се определя не 

само времето, но и някои дължини и 

широчини.

Идеята за отминаващите дни е 

пресъздадена доста нагледно и във 

впечатляващия календар на германска-

та дизайнерка Сузана Хертрич. Освен 

че отброява дните, каквото впрочем 

е предназначението на всички негови 

събратя, този модел буквално ги уни-

щожава. Благодарение на вградения в 

устройството шредер в рамките на деня 

листът с текущата дата се превръща в 

тънко фиде – така както миговете от 

живота остават в съзнанието ни във вид 

на парчета от спомени.

Ако усещате, че всичко безвъзвратно 

изчезва, без да остави трайна следа в 

душата, това е сигурен знак за необхо-

димост от спешна промяна. Истински 

полезен в този случай е Лайф календар. 

Не бързайте обаче разочаровано да го 

дефинирате като

множество жълти 
кръгчета

Целта е върху тях да отбелязвате как 

е минал денят ви, рисувайки оригинал-

ни емотикони – позитивни или тъжни, 

в зависимост от преобладаващото 

настроение. А в края на седмицата, ме-

сеца и дори годината лесно може да се 

пресметне какви моменти са надделя-

вали в професионален и личен план.

Онези, които копнеят поне всеки 

месец да изживяват нещо различно, 

може да пробват да го направят с Тий 

календар. Комплектът от 12 специални 

кутийки дава възможност на почитате-

лите на горещата напитка да посрещат 

утрото с нови разнообразни усещания 

в продължение на цяла година.

Украинският дизайнер Юрко Гуцуляк 

е създателят на календар във вид на 

торби за смет – или обратното, торби 

за смет във вид на календар? Според 

автора така офисните работници се 

стимулират да изхвърлят боклука. Още 

повече че тези пакети са белязани и 

с „дата на производството”, което би 

трябвало да не позволява отлагането на 

почистването.

Годините и месеците на живота ни са 

като мозайка: съставени са от работа, 

почивка, приятелски срещи, пътешест-

вия, празници, крайни срокове... Всичко 

това е пресъздадено в магнитния ка-

лендар на руското дизайнерско студио 

„Дорогая”. Необичайното е не толкова 

в решението, че закачените върху хла-

дилника магнити дати може да се сме-

нят с магнити събития. А и във факта, че 

като резерва е добавен 32-рият пъзел: 

ако изведнъж някой реши да реформи-

ра познатия на всички брояч на дните.

Прочутата европейска фирма „Скот 

солар“, предлагаща слънчеви панели, 

е известна и с впечатляващото поръ-

чителство за продукцията си. За да 

пресъздаде голямата си корпоративна 

отговорност, компанията подарява на 

клиентите си и календар с гаранция 

от цели две десетилетия. Визията на 

този модел е колкото странна, толко-

ва и гениално проста: много дебела 

купчина хартия се подава от ръба на 

стената по подобие на рафт. Имайки 

предвид дебелината на всеки лист, 

наистина не е чудно, че последният 

ще бъде премахнат след 20 години. Но 

означава ли това, че може да се вярва 

на подобен трик? На този въпрос е 

отговорил още преди два века руският 

писател А.С. Грибоедов в римуваната 

пиеса „От ума си тегли”, където един 

от героите възкликва: „Календарите 

лъжат!” Ако наистина приемем наличи-

ето на измамен елемент при броячите 

на времето, необходимо е да се уточни, 

че той е в името на общото добруване 

на човечеството, което държи да прави 

разлика между петък и неделя.

Най-странни календари
Според авторите им те предпазват човечеството от загубата на 
безценни дни от живота

Календар за здраве

Чаени мигове

Лъжовна гаранция

Унищожител на дати
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Руският историк 

Вячеслав Риж-

ков представя 

нова теория за 

легендата, че френският 

император Наполеон 

Бонапарт е скрил карети с 

откраднато съкровище по 

време на катастрофалното 

си отстъпление от Москва 

през 1812 година. Той 

обяснява, че търсачите 

на съкровища са гледали 

на погрешното място в 

продължение на 200 го-

дини и трябва да насочат 

вниманието си към град 

Рудня, близо до границата 

с Беларус. В продължение 

на 200 години се коменти-

ра, че победената армия 

на Наполеон отстъпва с 80 

тона злато и други ценнос-

ти, които неговите войни-

ци са взели от Москва, и 

са ги погребали някъде по 

пътя към Франция, когато 

отстъплението им става 

твърде трудно. Никога не 

е намерена каквато и да 

било следа, но Филип дьо 

Сегур, генерал на Наполе-

он, коментира, че съкро-

вището е изхвърлено в 

езеро Семлево в Смолен-

ска област. Информацията 

изглежда достоверна, тъй 

като френската армия из-

оставя големи количества 

оръжие и боеприпаси наб-

лизо. Различни руски офи-

циални лица, археолози и 

търсачи на съкровища са 

претърсвали езерото през 

30-те години на миналия 

век, но без резултат.

Други историци считат, 

че разказът на генерал Дьо 

Сегур е опит да се отклони 

вниманието от истинското 

място на съкровището и 

предлагат река Березина 

в Беларус като вероятно 

място. Френско-беларуска-

та експедиция през 2012 г. 

не намира нищо. Теорията 

на Вячеслав Рижков стига 

до руските медии през 

новата година. Той вярва, 

че Наполеон е изпратил 

конвой за примамка, 

за да подведе руските 

шпиони, че плячката е в 

езерото Семлево, а самият 

император и истинското 

съкровище тръгват на 

юг към Рудня и близкото 

езеро Большая Рутавеч. 

Създават временен път 

до средата на езерото, а 

златото и скъпоценните 

камъни внимателно се 

скрити в могила на дъното. 

В подкрепа на своята тео-

рия Рижков цитира местни 

сведения за пътека, която 

постепенно ерозира след 

1812 г., а анализ от 1989 

г. показва необичайно 

високи концентрации 

на сребърни йони във 

водата. Той твърди, че „с 

правилното оборудване и 

специалисти съкровището 

може да бъде спасено от 

могилата на дъното на 

езерото”.

В Русия търсят злато от 
отстъплението на Наполеон

Йордан Господинов, на 21 години, хвана кръста в Бургаския залив на Богоявление при минусови температури и снеговалеж и веднага се 
превърна в медийна звезда за един ден

Двойка от австралийския град Мелбърн 

откри игли в грозде, закупено от су-

пермаркет на 1 януари. Скендър Хаса 

и Шамс Алсбей останали вцепенени, 

след като видели какво има в гроздето. Семей-

ството закупило зеленото грозде от австралий-

ски супермаркет. На вечеря двойката разбрала, 

че в гроздето има две игли. Австралийската 

полиция потвърди, че разследва инцидента. 

Властите призоваха гражданите да сигнализират 

при подобни случаи с храна. Полицията преду-

преди, че всеки, който замърсява хранителни 

продукти, може да бъде осъден на затвор до 10 

г. През септември миналата година Австралия 

беше изпаднала в паника след стотици случаи 

на открити игли в ягоди. Водещи хранителни 

магазини в Австралия и Нова Зеландия бяха 

принудени да изтеглят голямо количество ягоди, 

дори фермерите бяха задължени да унищожат 

част от продукцията.

Рекордни 3.1 милиона долара бяха 

платени за огромна риба тон на новия 

рибен пазар в японската столица Токио, 

който замени световноизвестния пазар 

Цукиджи през миналата година. 278-килограмо-

вата риба е уловена до североизточното край-

брежие на Япония. Тя е закупена от суши магната 

Kийоши Кимура, който притежава популярната 

верига „Суши цамай“. Компанията на Кимура 

„Кимура корп.“ често е печелила годишния търг 

в миналото. Самият той усмихнат коментира, че 

е изненадан от високата цена на рибата. Стойно-

стите през тази година са далеч от обичайните. 

Нормално рибата се продава до 40 долара за 450 

грама, но в края на годината цената скочи до 200 

долара, особено за улов от Ома, Северна Япония. 

Японците са най-големите консуматори на риба 

тон. Експерти предупреждават, че има опасност 

от изчезване на рибата, след като популацията 

й в Тихия океан е намаляла с 96% в сравнение с 

нивата преди близо 200 г.

Откриха игли в грозде в 
Австралия

Рекордни $3.1 млн. платиха 
за 278-килограмова риба 
тон в Япония
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И тази година кукери гониха злото в Благоевград в рамките на 11-ия фестивал на кукерските и маскарадни игри

Kитaйcĸaтa 

ĸoмпaния 

„Хуавей“ нaĸaзa 

двaмa cвoи 

cлyжитeли зapaди нoвoгo-

дишни пoздpaви, изпpaтe-

ни oт oфициaлния aĸayнт 

нa ĸoмпaниятa в туитър, 

само че  изпoлзвaйĸи ай-

фон наместо ведомствен 

телефон. „Хуавей“, чиитo 

мoбилни тeлeфoни oт 

cepиятa Р ce ĸoнĸypиpaт c 

айфон нa „Епъл“, пo пoвoд 

нa Hoвa гoдинa пoжeлa нa 

пocлeдoвaтeлитe cи „Нар-

ру # 2019” в тyит, изпpaтeн 

именно от машинка ай-

фон. Tyийтът бeшe бъpзo 

пpeмaxнaт, нo cнимĸи oт 

eĸpaнa ce paзпpocтpa-

ниxa в coциaлнитe мeдии. 

Bъв вътpeшнo мeмo нa 

„Хуавей“ oт 3 янyapи 

cтapши вицeпpeзидeнтът 

и диpeĸтop нa yпpaвитeл-

ния cъвeт нa ĸoмпaниятa 

Чeн Лифaн, ĸaзвa, чe 

„инцидeнтът e нaнecъл 

щeти нa мapĸaтa „Хуавей“. 

Πpичинa зa гpeшĸaтa e, 

чe плaтфopмaтa, ĸoятo 

пoддъpжa aĸayнтитe в 

coциaлнитe мpeжи нa 

пpoизвoдитeля, e имaлa 

VРN пpoблeми c изпoлз-

вaния paбoтeн нacтoлeн 

ĸoмпютъp. Зapaди тoвa 

зa пocтa вмecтo тoвa e 

бил изпoлзвaн айфон 

c poyминг, зa дa бъдe 

изпpaтeнo cъoбщeниeтo 

нaвpeмe в пoлyнoщ, 

пocoчвaт oт „Хуавей“ в 

бeлeжĸaтa.

Туитър, пoдoбнo нa 

фейсбук и алфабет, е 

блoĸиpaн в Kитaй, ĸъдeтo 

интepнeт e cилнo цeн-

зypиpaн. Зa дa пoлyчaт 

дocтъп, пoтpeбитeлитe 

ce нyждaят oт прокси 

сървър или вpъзĸa зa 

виpтyaлнa чacтнa мpeжa 

(VРN).

„Хуавей“ зaявявa в 

oфициaлнaтa cи пo-

зиция, чe гpeшĸaтa e 

пoĸaзaлa пpoцeдypнa 

и yпpaвлeнcĸa 

нeĸoмпeтeнтнocт. B нeя 

ce ĸaзвa, чe ĸoмпaниятa 

e пoнижилa двaмaтa cи 

cлyжитeли c eдин paнг 

и e нaмaлилa мeceчнитe 

им зaплaти c 5,000 юaнa 

($728.27). Зaплaтaтa нa 

eдин oт cлyжитeлитe – 

диpeĸтopът нa Нuаwеі зa 

дигитaлeн мapĸeтинг – 

пък щe бъдe зaмpaзeнa зa 

12 мeceцa.

„Хуавей“ нaĸaзa двaмa за 
ЧНГ от айфон Xoтeл в Шoтлaндия зaпoчнa дa изпoлзвa 

литиeвo-йoннa бaтepия, зa дa пoд-

пoмoгнe зaxpaнвaнeтo нa дeйнocти-

тe мy. 200-cтaйният „Премиер Инн 

Единбург парк“, ĸoйтo ce нaмиpa в шoтлaндcĸaтa 

cтoлицa, изпpoбвa 100-ĸилoвaтoвa бaтepия 

c цeл пo-дoбpo yпpaвлeниe нa eнepгийнoтo 

cи пoтpeблeниe. Бaтepиятa щe ce зapeждa 

oт нaциoнaлнaтa eлeĸтpичecĸa мpeжa извън 

пиĸoвитe чacoвe, ĸoгaтo eлeĸтpoeнepгиятa e 

пo-eвтинa. Tя тeжи oĸoлo 5 тoнa и ca й нyжни 

oĸoлo 2 чaca, зa дa ce зapeди нaпълнo. Cлeд тoвa 

бaтepиятa щe ocигypявa цялocтнo зaxpaнвaнe нa 

xoтeлa в пpoдължeниe нa oĸoлo 3 чaca, cъoбщaвa 

бpитaнcĸият Іndереndеnt. Xoтeлът ce пpeвpъщa 

в пъpвия в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo, ĸoйтo щe 

изпoлзвa пoдoбeн мeтoд нa зaxpaнвaнe. Toй e 

coбcтвeнocт нa гигaнтa в oблacттa нa нacтaня-

вaнeтo „Уайтбред“. 

Aĸyмyлaтopнaтa бaтepия щe пoмoгнe нa 

ĸoмпaниятa дa изпълни aнгaжимeнтa cи дa 

нaмaли нaпoлoвинa въглepoднитe cи eмиcии 

дo 2025 г. Oчaĸвa ce инcтaлaциятa дa cпecти нa 

xoтeлa 20,000 пayндa (25,345 дoлapa) гoдишнo 

oт cмeтĸи зa eлeĸтpичecтвo. Aĸo изпитaниeтo 

ce oĸaжe ycпeшнo, тexнoлoгиятa мoжe дa 

бъдe въвeдeнa и в дpyги oбeĸти нa „Преми-

ер“. Уcтpoйcтвoтo e дocтaвeнo и мoнтиpaнo 

oт ĸoмпaниятa Е.ОН, ĸoятo щe нaблюдaвa и 

ĸoнтpoлиpa диcтaнциoннo paбoтaтa нa нoвaтa 

eнepгийнa cиcтeмa.

Целият ми род, 1,500 души, сме право-

славни християни. Имам роднини в 

арабските страни, в Сирия, в Бейрут, 

и всички са на страната на Башар 

Асад. Всички смятат, че той може да се справи с 

„Ислямска държава”. Това заяви актьорът и во-

дещ Башар Рахал. Той обаче посочи, че не знае за 

свои братовчеди, които да са бежанци. Баща му 

дал обет да пости 20 години, тъй като животът на 

малкия Башар бил в опасност. Но чак когато ак-

тьорът станал на 20 години, той му признал това. 

Децата са в Америка, липсват ми, но успявам да 

прелитам. Сега пътувам натам, ще изкарам три 

седмици с тях. Няма начин, има такава жертва, 

когато хората се занимават с такива професии, 

казва Рахал.

Литиeвo-йoннa бaтepия 
зaxpaнвa xoтeл c 200 cтaи

Башар Рахал призна: 
Цялата ми рода е на 
страната на Башар Асад
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Индийски ми-

лионер плати 

сватбите на 

261 осиротели 

булки, останали без бащи, 

като им организира ма-

сова венчавка. Според ин-

дийските традиции баща-

та е този, който трябва да 

плати сватбата на дъщеря 

си и да предложи зестра 

на младоженеца. Ако 

родителят се е споминал, 

тази отговорност ляга на 

плещите на братята на 

булката. Но когато и те не 

са налице, много индийки 

остават без човек, който 

да им заплати венчавка-

та, особено ако не са от 

заможни семейства. Така 

те не се задомяват. За 

да промени съдбата на 

жените с подобни съдби, 

индийският милионер 

Савани Махеш от годи-

ни поема разходите на 

булките. Така беше и при 

последната му масова 

сватба в град Сурат. 

Досега благодетелят е 

помогнал на 3,172 булки, 

останали без бащи, да си 

намерят жених и да се 

венчаят според местните 

традиции.

Индийска жена 

отряза пе-

ниса на свой 

съсед, който 

я тормозел сексуално, 

след което го завела в 

болница, за да му спаси 

живота. Четиридесет 

и седем годишната 

индийка прибягнала до 

услугите на двама мъже, 

за да подмами 27-го-

дишния си преследвач 

в индустриалната зона 

на Мумбай. След което 

тя му отрязала половия 

орган. Полицията задър-

жала жената и двамата 

й съучастници. Извър-

шителката си признала 

за деянието, към което 

тя пристъпила, след 

като била подложена на 

непрекъснат сексуален 

тормоз.

Съседът многократно 

искал сексуални услуги 

от майката на две деца. 

Той съобщил на съпруга 

й, че е влюбен в жена му, 

след което последвал 

семеен скандал. Поли-

цията събрала уликите – 

ножа на престъплението 

и отрязания полов орган. 

Пострадалият постъпил 

в болница в критично 

състояние и бил стабили-

зиран след претърпяната 

операция.

Милионер плати сватбите 
на 261 осиротели булки

Индийка отряза мъжкото 
достойнство на съсед, 
преследвал я

Стотици се включиха в ранното утро на Богоявление в традиционното мъжко хоро в ледените води на река Тунджа в Калофер

Компанията „Маркс енд Спенсър” пусна 

в продажба изключително лесен за 

машинно пране юрган, който не се 

нуждае от чаршафи и изсъхва само 

за един ден. Отзивите от клиентите за практич-

ната завивка са отлични, пише изданието, а и 

цената й е повече от достъпна – 32.50 британ-

ски лири. Майки хвалят юргана, тъй като при 

традиционните, изискващи чаршафи, те редовно 

се изплъзват и оплитат около въртящите се в 

съня си деца. С новата завивка тези недостатъци 

са избегнати. Търговската марка на артикула е 

Supremely Washable Printed Duvet. Предлага се в 

сива и тъмносиня разцветка, като материята е от 

меки микрофибри, приятна на допир. Мекотата 

на юргана се запазва и след многобройни цикли 

машинно пране. Според публикувани статисти-

чески данни британците сменят чаршафите си 

на 24 дни, а калъфките на възглавниците си – на 

24.6 дни. Оказва се, че мъжете изчакват 10 дни 

повече от жените, преди да сложат за изпиране 

чаршафите си.

Американският синдикат на модата 

призова дизайнери и модни къщи да 

ползват услугите на повече манекенки 

със закръглени фигури, като напри-

мер Ашли Греъм и Кандис Тъфайн, в дефилетата 

си. „Вече забелязваме признаци, че модата е 

поела в правилната посока”, са написали в свое 

послание Марк Каримзадех и Ники Кембъл от 

синдиката. „Известни дизайнери като Майкъл 

Корс и Крисчън Сириано работят с манекенки 

със закръглени фигури, които са в разрез с тра-

дицията.” Каримзадех и Кембъл имаха предвид 

манекенките Ашли Греъм и Кандис Тъфайн, които 

носят облекла с големи размери. „Надяваме се 

тази година повече дизайнери и модни къщи 

да възприемат този положителен подход към 

женското тяло, който е важен в света на модата”, 

се уточнява в посланието.

Произведоха юрган, който 
няма нужда от чаршафи

Синдикат зове за повече 
манекенки със закръглени 
фигури
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Красивите къщи с интересна фасада 

в Бургас са много. Има обаче една 

постройка на улица „Георги Шагунов” в 

центъра на града, недалеч от прис-

танището, която много се отличава от другите. 

Тя не прилича на останалите сгради в морския 

град, но много напомня за типичните за стария 

Несебър къщи. И това не е случайно. Построена 

била по поръчка на богат несебърски търговец, 

спомнят си стари бургазлии. За да може съпру-

гата му, която той много обичал, да отсяда в нея, 

идвайки на пазар в града. В онези далечни вре-

мена пътуването от Бургас до Несебър и обратно 

отнемало много време и било доста уморително. 

Особено за една дама. Минали години и дъще-

рята на търговеца се влюбила в беден младеж. 

Бащата не одобрявал връзката им и поставил на 

щерка си условие: забравя за бедняка и насле-

дява семейното богатство или остава в големия 

град с възлюбения си. Но се отказва от наслед-

ство. Девойката избрала любовта. А баща й въ-

преки заканата си решил да не я лишава изцяло 

от имот. Оставил младите да живеят в дървената 

къща близо до пристанището.

Единствената дървена 
къща в Бургас пази спомен 
за силата на любовта

Американски-

ят певец и 

продуцент Ар 

Кели е обвинен 

в документален филм, 

излъчен в края на мина-

лата седмица, в сексуални 

връзки с няколко моми-

чета под 16 години по 

времето, когато той е бил 

пълнолетен. Тези деяния 

могат да бъдат наказуеми 

в някои американски 

щати. Филмът с продъл-

жителност шест часа е 

излъчван от кабелната 

телевизия „Лайвтайм“ в 

шест серии. Той хвърля 

нова светлина върху 

обвиненията, отправяни 

от няколко години срещу 

Ар Кели, чието име е 

Робърт Силвестър Кели. 

Пред 2002 г. Ар Кели беше 

обвинен, че е снимал сек-

суални актове между него 

и момиче на 14 години. В 

крайна сметка той беше 

оневинен през 2008 г. За 

целите на документалната 

продукция, озаглавена „Да 

оцелееш от Ар Кели”, еки-

път е направил интервюта 

с десетки хора, които са 

общували с певеца. Бивши 

хористки разказват, че са 

били свидетели на сексу-

ални отношения между Ар 

Кели и три момичета под 

16 години, по-специално 

певицата Алия, загинала 

в самолетна катастрофа 

през 2001 г. По времето, 

когато според интервю-

ираните е имала връзка 

с Ар Кели, тя е била на 15 

години. Майката на Алия 

– Даян Хоутън, отхвърля 

твърденията и обвинява 

една от хористките в 

лъжа. 

В документалния филм 

други жени обрисуват Ар 

Кели като манипулатор, 

склонен към насилие и 

като любител на много 

младите жени, които той 

карал да му викат „татен-

це”.

В филма Лизет Мар-

тинес, която Ар Кели 

срещнал, когато била на 

17 години, а той на около 

30, го обвини, че е станала 

жертва на сексуален 

тормоз от негова страна 

и на физическа агресия 

по време на връзката им, 

продължила няколко го-

дини. Тя каза, че Ар Кели е 

откраднал живота й, като я 

е тормозил по този начин.

Засега звукозаписната 

компания Ар Си Ей на Ар 

Кели не е коментирала 

информациите.

През май платформата 

за онлайн музика „Спо-

тифай“ изтегли от плей-

листите си всички парчета 

на Ар Кели след призив 

от движението „Времето 

изтече” да „скъса всички 

мостове” с певеца.

Документален филм 
обвинява Ар Кели в 
педофилия

Руски учени твър-

дят, че рекордно-

то дълголетие на 

французойката 

Жан Калман всъщност 

е измама, извършена от 

дъщеря й. Жан Калман е 

на 122 години и 164 дни, 

когато умира на 4 август 

1997 г. Засега никой друг 

не е живял колкото нея. 

Тя обичала да казва, че 

„Господ я е забравил”, но 

математикът Николай Зак 

не е убеден в това.

Николай Зак заедно с 

геронтолога Валиерий 

Новоселов месеци наред 

анализира биографии, ин-

тервюта, снимки, архиви 

от Арл, където е живяла 

Жан Калман, както и 

разкази на хора, които са я 

познавали. „След анализа 

на всички тези докумен-

ти стигнах до извода, че 

дъщерята на Жан Калман 

– Ивон, е взела самолич-

ността на майка си” – каза 

Николай Зак. Някои учени 

приемат изводите му, 

както и идеята, че продъл-

жителността на човешкия 

живот има граници. Други 

ги отхвърлят. Според 

Николай Зак през 1934 г. 

от плеврит умира не един-

ствената дъщеря Ивон, а 

Жан Калман. Ивон тогава 

взема самоличността на 

майка си, за да не плаща 

данък наследство. През 

1997 г. умира именно Ивон 

на 99 години. Сред 17-те 

доказателства, събрани 

от Николай Зак, са копие 

на личната карта на Жан 

Калман от 30-те години на 

миналия век. На нея очите 

й са черни, а ръстът й 1,52. 

Те са различни от тези 

данни за столетничката 

от последните години на 

живота й.

„Като лекар винаги съм 

се съмнявал в годините й. 

Състоянието на мускулите 

беше различно от това на 

другите столетници. Тя 

седеше, без да се обляга. 

Нямаше никакви призна-

ци за деменция” – каза 

Валерий Новоселов. Ко-

гато става известна, Жан 

Калман нарежда да бъдат 

изгорени старите й сним-

ки. Това подхранва слу-

ховете за нещо нередно. 

Кметът на Арл от времето, 

когато умира Жан Калман 

– Мишел Возел, отхвърля 

тази теория с довода, че 

състоянието й е следено 

редовно от много лекари. 

Според специалистите 

само ДНК изследване 

може да установи исти-

ната. 

Ако рекордът на Жан 

Калман бъде анулиран, за 

най-дълголетен предста-

вител на човечеството ще 

бъде призната американ-

ката Сара Кнаус, почи-

нала на 119 години през 

1999 г.

Руски учени оспорват 
дълголетието на Жан Калман

Учени установиха, че от отсечените за 

новогодишните празници дървета 

може да се извлече полза. Специалисти 

от университета в Шефилд, Англия, 

предложиха отрязаните за новата 2019 година 

елхи да бъдат използвани. В игличките на игло-

листните дървета бе открито вещество, което до-

принася за производството на бои, оцет и дори 

на подсладители в храните. Учените отбелязват, 

че понастоящем отрязаните елхи се изхвърлят 

на боклука след празниците. Данните сочат, че 

само във Великобритания за новогодишните 

празници се отрязват около 7 милиона елхи.

Чрез нагряване от игличките е възможно да се 

извлекат твърди и течни вещества. 

Течните вещества могат да се използват за 

производство на захар, а твърдите – за произ-

водство на биовъглища.

Учени превръщат 
новогодишни дървета в 
сладости

Жан Калман
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ЗОРА БОГДАНОВА

Физици и инженери от 

университета на Ница 

планират интересен 

експеримент, чиято 

цел е да докаже, че 

душата на покой-

ниците може да се материализира. 

Поводът е зачестилата поява на образи 

на мъртъвци на телевизионни екрани 

и на техни гласове в магнетофонни за-

писи. Както е известно, преди време бе 

доказано, че в момента на физическата 

смърт човешката душа се отделя от 

тленното тяло и тежи около два грама.   

На 12.4.1967 г. Питър Майлс от Бостън 

включва телевизора си, за да гледа пре-

даване за  войната във Виетнам. След 

половин час екранът потъмнява и... се 

появява покойната му майка, починала 

през 1968 г. от инсулт. „Пийт, ти не харес-

ваш братовчедка си Нел, но именно тя 

ще ти помогне да си намериш работа, 

зная, че преди два месеца те уволниха”, 

казва тя. Майлс е потресен. Отива в 

телевизията, излъчила предаването, 

иска записа, прослушва го и установява, 

че няма грешка: това наистина е гласът 

на майка му.

Четири години по-късно руският 

зоолог Михаил Лаптин запечатва на 

магнетофонна лента

„разговор” на делфини

На другия ден прослушва касетата и в 

даден момент чува... гласа на малкия си 

брат, загинал в автомобилна катастрофа 

преди две десетилетия. Смеейки се, 

момчето пита: „Какво стана с Люда, защо 

я заряза, мислех, че ще се ожените?” 

Минават десетина минути и момчето 

пак се включва: „Вчера мама ми каза, че 

никога не си бил верен на Люда, през 

цялото време си й изневерявал.“ След 

тази фраза Михаил припаднал.

През миналата година Натали Сомиер, 

кардиоложка в общинската болница на 

френския град Тулуза, се прибрала вкъ-

щи след тежък работен ден и включила 

видеото, за да гледа филм с участието 

на любимеца си Луи дьо Фюнес. Тъкмо 

се излегнала в любимото кресло и... 

образът на актьора изчезнал. Екранът 

станал яркочервен и на него се появила 

съседката й Мишел, починала преди 

седем години. „Мишел ме посъветва 

да потърся откраднатите от дома ми 

предмети в дома на братовчед в Бордо, 

бях толкова изумена, че не можах да 

мръдна, мускулите ми се схванаха, 

дишането спря, гък не можех да кажа”, 

споделя тя с приятелки, които й гостуват 

на следващия ден.  

Шведът Фредерик Юргенсон записва 

с касетофон гласовете на птици в една 

гора. Прибира се вкъщи, прослушва 

записа и... на двайстата минута чува гла-

сове на съвсем непознати хора. Силно 

заинтригуван, той решава сериозно да 

ги изследва и установява, че те говорят 

на различни езици. Въз основа на ре-

зултатите от проучването си Юргенсон 

написва и издава през 1963 г. книгата 

„Гласовете на Вселената”, а през 1967 г. – 

„Радиоконтакт с мъртъвци”. 

През 90-те години на миналия век 

се появяват първите съобщения за 

телефонни позвънявания от оня свят. 

Бащата на английската актриса Ида Лю-

пин, който бил убит по време на Втората 

световна война, звъни на дъщеря си 

четири десетилетия след своята кончи-

на. Съобщава й последната си воля и 

посочва мястото,

където е скрил 
завещанието

Първият аудио-видео контакт с по-

койници осъществяват през 1987 г. фи-

зиците Маги и Жул Харш от Люксембург. 

Със специална апаратура те успяват да 

получат качествен образ на телевизион-

ния екран на бабата на Маги.

През 2001 г. семейна двойка от 

Лондон започва да получава имейли от 

някой си Томас Хардън, който твърди, 

че в момента годината е 1545-а. Опитни 

лингвисти потвърждават, че стилът му 

на изразяване съответства напълно на 

посоченото столетие. В 112-ия си имейл 

обаче Хардън пише, че живее в 2109 

година.

Руски, американски и австралийски 

учени в продължение на десетилетия 

изследват поведението на душата, отде-

лила се от тленното тяло на покойници-

те. Къртовската им работа засега е без 

резултат. 

Засега никой не знае какво става с чо-

вешката душа, след като напусне тялото 

на покойника.

Може ли да се материализира 
душата на покойници?
Мъртъвци се явяват на тв екрани, гласовете им изникват в 
магнетофонни записи

Възкресяването на мъртвия Лазар от Исус Христос е първото документирано (в Библията)  подобно чудо






