
4 - 10 декември 2019, брой 67 (489), година IX

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РРРРРРРРРРЕЕЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

BG VOICE е издание на„BG VOICE” I

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова|С

Ангел Сапунджиев | Георг
Николова|Бор Дизй

увеличили 
трудно да си 

да, че може би става въпрос 

ишлено забавяне. Това са щати, къде-Я
ya

Обвинения за тормоз 
в българското 
училище в Сейнт Луис

» на 12 - 13

Стефан 
Данаилов: 
Сбогом на 
легендата

�  Big Brother в класната стая и притесненията на 
една майка, че детето й е третирано различно 

» на 17

» на 55» на 18

Арест за 250 
мигранти 
във фалшив 
университет, 
направен от 
Имиграционните

» на 39

» на 25

Даяна от 
Ванкувър – 
от първо
лице

» на 40 - 41

Българка е 
първата жена 
дипломат 
в света

Българче 
от Ню Йорк 
спечели 
скаутски медал 

Как да спестите 
от сметката 
за отопление 
през зимата



4 - 10 декември 20192

ОТ РЕДАКТОРА

BG VOICE е издание на „BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков

Галина Петрова | Вера Александрова | Сибила Патси | 
Невена Георгиева | Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | 
Анастасия Върбанова | Гергана Тодорова | Боян Димитров
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова | Жана Шепелява | Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

Българският премиер Бойко Борисов до-
летя до Вашингтон, разходи се из Белия дом 
(изглеждаше като домакин) и на изпрово-
дяк обясни, че визите скоро щели да паднат. 
Преди това американският президент До-
налд Тръмп каза в отговор на мой въпрос, че 
отношенията между двете страни са такива, 
че това би могло да се случи. Някога, но не 
сега, както се пее в една песен на дует „Ри-
тон“.

Темата за американските визи изглежда 
е тази, до която се свеждат българо-амери-
канските отношения в очите на повечето 
ни сънародници (странно, никой никога не 
пита за руските визи въпреки декларирана-
та обществена любов към съветския ни по-
робител). Визите няма да паднат скоро. По 
един или друг начин са го казвали всички 
американски посланици.

България e проядена от корупция и нямам 
никаква причина управляващите да бъдат 
възнаградени с политическата награда от 
отпадането на визите. Сегашният US посла-
ник дори обяви, че американски визи няма 
да бъдат издавани на корумпирани българ-
ски държавници и техните семейства. Аме-
риканската страна ясно показва, че вижда 
визите като средство за натиск.

България си остава руски сателит, „завла-
дяна държава“, според оценката на нов до-
клад от американския Сенат. Страната оста-
ва зависима от руските енергийни доставки, 
руското политическо и културно влияние 
във всеки аспект на живота в страната, а Бо-
рисов винаги е изглеждал страхлив от това, 
което Русия може да му причини (все пак той 
падна един път от власт заради протести, ор-
ганизирани от руските интереси). Тези за-
висимости тревожат Вашингтон, въпреки 
неестествената любов, която сегашният вре-
менен обитател на Овалния кабинет показва 
към руския диктатор.

Въпреки че българските граждани пра-
вят все по-малко имиграционни нарушения, 
процентът на отказа на американски визи в 
посолството на САЩ в София остава твърде 
висок - между 11 и 17% през последните 10 
години. Често заради грешно подадени до-
кументи или дребни шмекерии по българ-
ски. По закон отказите не трябва да надви-
шават 3% три последователни години, за да 
може страната да бъде приета в програмата 
за безвизово пътуване. Т.е. падането на ви-
зите не зависи от американския президент. 
Това трудно би могло да е случи в един ман-

дат на който и да е президент. Да, неговата 
администрация може да нареди на служите-
лите в консулството да бъдат по-благосклон-
ни при издаването на визите, но разликата 
от 3 до 17 процента е твърде голяма, за да 
бъде лесно преодоляна само по този начин.

Така че да обобщим - визите няма да пад-
нат скоро, независимо колко уверен е Бори-
сов или пък любезен е Тръмп.

Иначе срещата между двамата беше като 
между близнаци, които никога не са подо-
зирали за съществуването си. Тръмп може 
и да се отдръпна от първоначалния опит за 
целувка от Борисов, но бързо усети, че са от 
една порода. Това беше едно от най-инте-
ресното ми посещения в Овалния кабинет - 
гледайки тези двамата еднотипни политици 
- авторитарни манипулатори, които имат ха-
ризмата да влияят на масите с глупостите и 
лъжите, които често бълват. Само дето Тръмп 
може да завиди на медиите, които придру-
жаваха Борисов във воаяжа му на борда на 
правителствения самолет (само да уточним 
- екипът ни пътува отделно и за своя смет-
ка, въпреки че от МС ми предложиха да летя 
също с делегацията, понеже бях в България 
преди посещението и се върнах отново там). 
Повечето от тях бяха по-развълнувани от са-
мия Борисов, че влизат в Белия дом, и това 
опиянение ги беше завладяло тотално.

И макар че визитата на Борисов беше по-
скоро успешна за него самия и без гафове, 
тя е разочарование за България. Една от 
придружаващите го журналистки ме попи-
та с много радостен глас: „Е, кажи сега, това, 
което се случва, не е ли хубаво за България?“ 
Отговорих й, че хубаво за България щеше да 
е, ако в Белия дом имаше президент и ад-
министрация, за които борбата с корупция-
та и върховенството на закона беше важна 
и които биха използвали подобна среща, за 
да окажат натиск върху българските власти 
по тези теми. А сега имаме президент, който 
вижда всичко като една бизнес транзакция - 
докато купувате наши самолети и газ, ще ви 
потупвам приятелски по рамото и ще обеща-
вам за визите. Просто защото корупцията не 
е проблем нито за Тръмп, нито за Борисов. Те 
просто процъфтяват в нея.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

US визите щели да паднат. 
Някога, но не сега
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Б
ългарските ученици зат-
върждават ниското си ниво 
по четене, математика и при-
родни науки и остават на 
едни от последните места в 

света.
Това е обобщен извод от задачите за 

определяне на функционалната гра-
мотност при решаване на проблеми в 
програмата за международно оценя-
ване на 15-годишни ученици PISA 2018. 
Проучването се прави на всеки три го-
дини и оценява степента, в която тий-
нейджърите са придобили ключови 
знания и умения, важни за пълноцен-
ното им участие в съвременното об-
щество. Изследването е разработено 
от Организацията за икономическо съ-
трудничество и развитие (ОИСР).

Изследването е проведено сред 600 
хил. ученици от 79 държави. 

В България участниците са 
били 5294 от 199 училища.

Министърът на образованието Кра-
симир Велчев коментира, че не очаква 
догодина резултатите да са по-добри, 
защото България сега преминавала на 
метода на изпитване, заложен в тесто-
вете на PISA.

Данните показват, че в България 53% 
от деветокласниците са на малко над 
най-ниското ниво в четенето, което е 
под средното за ОИСР (77%). Като ми-
нимум тези ученици могат да посочат 
основната идея в текст с умерена дъл-
жина, да намерят информация, която се 

основава на сложни критерии, и да оп-
ределят целта и формата на текстовете, 
когато това е изрично указано.

Проучването по математика показва, 
че около 56% от 15-годишните ученици 
в България имат базови познания и по 
математика, което отново е по-ниско от 

средното за ОИСР (76%). Като минимум 
тези ученици могат, без преки инструк-
ции, да представят математически 
проста ситуация (например да сравнят 
разстоянието между два алтернатив-
ни маршрута или да пресметнат цени 
от една валута в друга). Делът на 15-го-
дишните, които покриват минималните 
нива на владеене по математика, вари-
ра в широки граници - от 98% в Пекин, 
Шанхай, Джансу и Джъдзян (Китай) до 
2% в Замбия.

В България 4% от деветокласници-
те са се класирали на високо ниво по 
математика (средно за ОИСР са 11%). С 
най-висок процент са отново азиатски-
те държави: Джансу и Джъдзян (Китай) 
- 44%, Сингапур - 37%, Хонконг (Китай) - 
29%, Макао (Китай) - 28%, Тайван - 23%, 
и Корея - 21%. Такива ученици могат да 
моделират математически сложни си-
туации, както и да избират, сравняват 
и оценяват подходящи стратегии за ре-
шаване на проблеми и справяне с тях.

В природните науки около 53% от 
деветокласниците в България имат ни-
ско ниво на познания (средното ниво в 
ОИСР е 78%).

�Министърът на образованието не очаква това да се оправи скоро

Българчетата на дъното по 
математика и четене в света

Красимир Вълчев

Снимкa: „Дневник“
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Т
ормозът над медиите в Бъл-
гария, който се осъществява 
чрез законови механизми, е 
една от основните причини за 
ситуацията в страната, която е 

на 111-о място по свобода на медиите. 
Това се разбра от думите на генералния 
секретар на „Репортери без граници“ 
Кристоф Делоар след двучасова среща 
и „честен разговор“ с премиера Бойко 
Борисов.

Другите причини за влошената ме-
дийна среда според „Репортери без гра-
ници“ са липсата на редакционна неза-
висимост, липсата на прозрачност на 
собствеността на медиите, както и кон-
фликтите на интереси, пише „Дневник“.

Според Кристоф Делоар министър-
председателят е обещал да спази пре-
поръките на „Репортери без граници“ за 
подобряване на медийната среда, сред 
които са и законови промени. На въпрос 
дали смята, че Бойко Борисов ще го на-
прави, той отвърна: „Не можем да пред-
скажем бъдещето. Знаем, че сме много 
ясни в оценките си.“ На срещата бил об-
съден и изборът на новия главен проку-
рор, който има ясни изявления, и това 

по думите на Делоар е „много тревож-
но, що се отнася до усилване на тормоза 
над медиите, извършван чрез законови 
механизми“.

По думите на Кристоф Делоар минис-
тър-председателят е отрекъл да има та-
къв.

Сред препоръките на „Репортери без 

граници“ е премиерът Бойко Борисов

да изиграе 
„историческа роля“

и да покаже „реална воля за подобрява-
не на медийната ситуация“ в страната, в 
т.ч. и чрез ново законодателство за ра-
ботеща забрана на конфликта на инте-

реси, за по-добра редакционна незави-
симост, за да се създаде по-добра среда 
за свобода, независимост и плурализъм.

Премиерът Бойко Борисов не даде 
изявление за срещата, а от правител-
ствената информационна служба раз-
пространиха прессъобщение, в което се 
посочва, че Борисов е акцентирал върху 
значимата роля на медиите в съвремен-
ното общество като коректив на упра-
влението.

„Премиерът отбеляза стремежа на ка-
бинета да реагира своевременно, ко-
гато до него достигне сигнал от полето 
на действие на правителството. Бори-
сов добави също, че негово разбиране 
е, че свободата на словото трябва да се 
отстоява като фундаментално конститу-
ционно право, включително чрез уваже-
ние към журналистическата професия и 
ненамеса в работата на медиите“, съоб-
щават от Министерския съвет.

Срещата между премиера и „Репор-
тери без граници“ бе след тригодишни 
опити на организацията да се свърже с 
Борисов и месец след като Кристоф Де-
лоар се срещна с президента Румен Ра-
дев.

�След три години опити представител на организацията се срещна с Борисов

Репортери без граници: При Гешев 
тормозът над медии може да се усили
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Б
изнесменът Гал Барак, ста-
нал известен като „Вълка от 
София“, ще бъде предаден на 
Австрия, където е обвинен за 
измама, пране на пари и учас-

тие в престъпна група. Това стана ясно 
от официално съобщение на прокура-
турата от понеделник. Преди няколко 
дни Софийският окръжен съд отказа да 
изпълни европейска заповед за арест 
за Барак, но прокуратурата обжалва и 
Софийският апелативен съд е уважил 
протеста на прокурор, припомня „Сега“.

Барак беше задържан в края на яну-
ари т.г. при опит да напусне страна-
та през ГКПП-Калотина. Първоначал-
но прокуратурата не съобщи името му, 
а само инициалите му Г.Б. Барак първо 
бе оставен за постоянно в ареста, после 
обаче Апелативният съд го пусна, за-
щото имал тежко заболяване и нямало 
опасност да се укрие.

Оттогава той е под домашен арест в 
очакване на решението дали да бъде 
екстрадиран. Срещу Гал Барак в Ав-
стрия се води разследване за няколко 
тежки престъпления. От съдържание-
то на европейската заповед за арест и 
предоставената допълнителна инфор-

мация става ясно, че се касае за широ-
комащабна, трансгранична престъпна 
дейност, извършвана на територията на 
Австрия, Германия, Швейцария, Сърбия 
и България от 2015 г. до настоящия мо-
мент, вредите от която възлизат на над 
10 000 000 евро, обяснява прокурату-
рата.

Докато бе под домашен арест, Барак 
даде интервю за bTV, в което отрече да 
е „Вълка от София“.

„Може да съм котаракът, 
но не съм Вълка“

обяви той. Барак отрича каквато и да 
е вина и нарича всички прокурорски 

обвинения фалшива новина.
След задържането му, в началото на 

март т.г., бе обявено, че Гал Барак има 
чисто досие в България. „В неговата бит-
ност тук, в България, той не е извършил 
престъпление. Той се явява инвеститор. 
Един човек, който развива легален биз-
нес“, обяви тогава шефът на отдел „Ки-
берпрестъпност“ към ГДБОП комисар 
Явор Колев. Според него благодарение 
на взаимодействието със службите на 
Австрия и Германия, е разкрита „карти-
ната на едно киберпрестъпление“, кое-
то се случва на територията на много 
държави.

Според изданието за финансово раз-
узнаване „ФинТелеграм“ става дума за 
европейски клон на организацията за 
киберизмами. България е членка на ЕС 
и компаниите й могат да оперират на те-
риторията на останалите държави в Съ-
юза. Престъпната група е мамила хора-
та с т.нар. бинарни опции, при които се 
залага на повишаването или поевтиня-
ването на цената на определени акти-
ви или валути. Търговия с тях до крайни 
клиенти обаче била забранена от евро-
пейския орган за финансови пазари, за-
щото е свързана с много измами.

Българският съд все пак реши: 
Екстрадиция за „Вълка от София“
�Бизнесменът Гал Барак е част от мащабна схема, вредите от която са за милиони
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К
риптокралицата Ружа Игна-
това, която ФБР издирва за-
ради създаването на финан-
совата пирамида OneCoin, e 
била засечена на модно пар-

ти в Букурещ. Тя свободно циркулирала 
из Балканския полуостров с чужда са-
моличност и с изцяло променено лице 
след пластична операция.

Това твърди британският журналист 
Джейми Бартлет, който посвети някол-
ко месеца на специално разследване за 
Би Би Си. Ружа Игнатова e в неизвест-
ност от есента на 2017 г., а нейният брат 
Константин Игнатов, арестуван през 
март т.г., сключи споразумение с власти-
те, като се признa зa винoвeн пo някoл-
кo oбвинeния, включитeлнo зa прaнe нa 
пaри и измaмa.

В продължение на месеци британски-
ят журналист пътува по света, среща се 
с хора, които са работили за пирамида-
та или са се опарили от OneCoin. Той оп-
итва да отговори на въпроса как е въз-
можно толкова много хора да повярват 
в една илюзия и най-вече – къде може 
да се намира заедно с милиардите си 
39-годишната днес фараонка Ружа. Спо-
ред разследването на Би Би Си било 
възможно в пирамидата да са били ин-
вестирани цели 15 млрд. евро. Част от 
тях криптокралицата вложила в скъпи 
апартаменти в София и Созопол и в ог-
ромна яхта, на която певицата Биби Ре-
кса направила частен концерт през 2017 
г., разказва Би Би Си.

Всъщност сред най-интригуващите 
въпроси е

какво се е случило 
с Игнатова

след безследното й изчезване през 2017 
г. Откакто в САЩ бе разобличена схе-
мата, ФБР я издирва по 5 обвинения, за 
които я заплашват десетки години за-
твор.

Според разследването на Бартлет до-

кументи, публикувани по-рано тази го-
дина, показват, че на 25 октомври 2017 
г. Ружа се е качила на борда на самолет 
на „Райънеър“ от София до Атина. И от-
тогава никой не е чувал нищо за нея. Две 
седмици по-рано на събитие в Лисабон 
Игнатова трябвало да обясни на инвес-
титорите защо обещаваните от нея бас-
нословни печалби се бавят, но въпреки 
че всички я очаквали с нетърпение, тя 
не се появила.

„Някой ми каза, че тя е в Лондон. Дру-
ги твърдят, че е умряла, което също е 
възможно“, пише Бартлет. Той се свърз-
ва с частния детектив Алън Маклийн. 
Именно негови колеги от Атина се до-
бират до доказателства, че въпреки по-
дозренията, че е убита, най-издирва-
ната българка е жива и здрава и пилее 
парите на милионите измамени от нея и 
кликата й хора. Според британския жур-

налист съществуват и снимки на Ружа 
Игнатова, заснети в няколко скъпи рес-
торанта в гръцката столица. Пред де-
тективите техните сервитьори потвърж-
дават, че криптокралицата е била техен 
клиент по-рано през годината. Мал-
ко по-късно човекът на Би Би Си се на-
тъква и на друга следа, която го отвеж-
да към Букурещ. Там Бартлет посещава 
конкурс за красота. „Мъжете пиеха шам-
панско направо от бутилките, а всички 
ни гледаха по начин, който ни караше да 
се чувстваме много неудобно. По-късно 
разбрахме, че д-р Ружа Игнатова също е 
била там, на същото събитие, точно под 
носовете ни... Но променена с пластична 
операция, за да не бъде разпознаваема“, 
пише Джейми Бартлет в разследването 
си „Как Ружа Игнатова измами света и 
след това изчезна“, публикувано на сай-
та на Би Би Си.

Полицейски служители задър-
жаха 41-годишен българин, из-
дирван с европейска заповед за 

арест.
Тя е издадена на 19 юли по искане 

на съда в гр. Семили във връзка с из-
вършено от него престъпление през 
февруари 2018 в гр. Турнов, Чешка 
република. Българинът е установен и 
задържан в района на столицата при 
операция на сектор „Издирване“, ГДНП.

Той се оказва с богато криминално 
минало, има четири присъди за краж-
би, една за грабеж и една за изнасил-
ване.

Мъжът е задържан в Областната 
служба за изтърпяване на наказания-
та, София, наложена му е мярка за не-
отклонение „задържане под стража“ за 
срок до 72 часа, предстои разглежда-
нето на процедурата му за екстради-
ция.

Гръцката полиция разби нелегал-
на мащабна мрежа за внос на хи-
микали от България, използвани 

за разреждане на бензин на бензинос-
танции в Атина. Собственикът на две 
български фирми, извършвали неле-
галния внос, е 50-годишен кипърец, 
който се издирва.

Арестувани по случая са 20 души, 
съобщиха от Дирекция на полицията.

От забранения разтворител са от-
крити 20 тона. Престъпната група е 
снабдявала бензиностанциите в Ати-
на. Получател на износа от двете фир-
ми е несъществуваща гръцка фирма за 
производство на бои.

Властите имат информация, че за 2 
години по тази схема в Гърция са вне-
сени над 2000 тона от химикалите, 
като печалбата е над 2,5 млн. евро.

Задържаха българин, 
издирван в Чехия

BG фирма замесена 
в далавери с бензин 
в Гърция

Ружа Игнатова – с 
нова визия на модно 
парти в Букурещ?

�Разследване на Би Би Си твърди, че 
тя пилее необезпокоявана парите си
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С
емейно убийство разтресе 
Канада и хвърли в шок близ-
ките на убиеца и жертвата. 
38-годишният Стефан Масе 
удушил съпругата си, 48-го-

дишната Линда Лалонд, в дома им в
Салабери дьо Валифийлд, провинция 

Квебек, и после се предаде на полици-
ята. Мотивите за жестокото престъпле-
ние все още са неясни.

Наскоро мъжът се изправи в съда по 
обвинение за предумишлено убийство. 
В съдебната зала бяха много от близките 
на семейството, които не сдържаха съл-
зите си, съобщи Radio Canada. Прияте-
лите на Стефан и Линда са в шок и защо-
то никога не са били свидетели на сцени 
на домашно насилие, нито пък е имало 
намеци за такова.

В белезници, с дълга и разрошена 
коса, Стефан Масе не погледна никой в 
залата докато много от близките на съ-
пругата му плачеха.

Според обвинението той е убил жена 
си в нощта на 15 срещу 16 ноември, пре-
ди да отиде в едно от полицейските уп-
равления в Монреал, където направил 
пълни самопризнания. 

Според разследването
мъжът е планирал 
престъплението

Семейството на Линда е съсипано, 
това е шок за всички, обясни прокуро-
рът Пиер-Оливие Ганьон. Родителите 
на Стефан също изглеждаха разстроени 

от случилото се. Те нямат обяснение за 
стореното, сподели адвокатът на обви-
нения Гай Лалонд. Полицията никога не 
е посещавала дома на семейството по 
сигнал за домашно насилие или по ка-
къвто и да е друг повод.

Стефан и Линда са били двойка от 10 
години, той е работил като доставчик на 

пици. Пред къщата на семейството ко-
ледните украси, които обвиняемият и 
жертвата са сложили, светят тъжно на 
снега. Близки се събраха в къщата, до-
като съседите се опитват да проумеят 
какво се е случило. „Убийство от първа 
степен! Това ме изненадва много“, спо-
дели една от съседките Никол Лекомт. 
„Те бяха хора, които никога не съм чула 
дори да си повишават глас един на друг.

Никога не са 
се карали

допълни тя.
Нито убиецът, нито жертвата са позна-

ти в регистрите на нуждаещите се от по-
мощ в региона, сподели координаторът 
на организацията за превенция на на-
силието Марио Трепание. Той обясни, 
че при случаите на домашно насилие е 
много важно да се излезе от изолацията 
и да се споделя с възможно най-много 
хора. „Това, което непрекъснато се пов-
таря, най-често на мъжете, е да не се ос-
тавят да бъдат обзети от ярост, а да оти-
дат и да потърсят помощ“, каза той.

Стефан Масе остава в ареста и ще се 
върне в съда на 17 декември.

Мъж уби жена си в Канада, 
близките им са в шок
�Стефан Масе удушил съпругата си и после се предал в полицията

Обвиняемият Стефан Масе, жертвата Линда Лалонд и домът на семейството

Снимки: RADIO-CANADA



BG VOICE беше отличен 
с награда „За принос 
в разпространението 
на българската култу-

ра от българоезична медия в чужбина“. 
Това се случи по време на 15-ата све-
товна среща на българските медии, ор-
ганизирана от БТА в Тирана в края на 
ноември.

„Изненадан съм от тази награда, но 
тя е признание за целия екип на BG 
VOICE. Ние имаме възможност наисти-
на да бъдем мост между сънародници-
те ни в САЩ и българската култура със 
събитията, които организираме всяка 
година – театрални постановки, кон-
церти и други“, каза издателят и главен 
редактор на вестник BG VOICE Ясен Да-
раков.

Той получи наградата от доц. Георги 
Лозанов, който е директор на „Култур-
ни комуникации“ в БТА.

Досега призът е отивал при българ-
ски медии от Холандия – Даниела Гор-
чева, Ватикана – Димитър Ганев, Кана-
да – Максим Божилов, Унгария – Светла 
Кисьова, Чехия – Мария Захариев, и Ук-
райна – Дора Костова.

Световната среща на българските 
медии в Тирана се организира със съ-
действието на „Джи пи груп“ АД, Фи-
банк Албания, Нова ТВ, „Лардж инфор-
мърс проджектс“.

В над 40 държави 
излизат вестници

списания и сайтове, които обслужват 
българската диаспора в чужбина, стана 
ясно по време на срещата.

Генералният директор на БТА Мак-
сим Минчев обяви, че вече има офици-
ална покана от посланика на Словакия 
в България за домакинство на форума. 
Има покани също от Северна Македо-
ния, Хърватия, Швеция, Канада, Аржен-
тина и Кипър.

Минчев обясни, че през последните 
15 години медиите са загубили всички 
форуми, на които могат да се срещнат 
– като фестивала в Албена, срещата на 
Българската медийна коалиция в Бан-

ско и форумите на академията „Черно-
ризец Храбър“. Една от причините све-
товната среща на българските медии 
да остане е, че тя се прави благодаре-
ние на спонсорите от българския биз-
нес, заяви Максим Минчев.

В срещата тази година има участници 

и от Холандия, Испания, Кипър, Гърция, 
Украйна, Молдова, Хърватия, Канада, 
Словения, Македония, Аржентина.

По време на форума беше обсъдено 
както мястото на културата в българ-
ските медии, така и националните бъл-
гарски приоритети и

зависимостта на медиите 
от политиката

„Доколко медиите са в състояние да 
задават каквито и да е приоритети, при 
положение че са зависими от властта“, 
попита историкът проф. Петър Стояно-
вич (министър на културата 2013-2014). 
Според него медиите вече не са в със-
тояние да задават кардинални въпроси, 
които отдавна трябва да стоят пред бъл-
гарското общество, защото обществото 
продължава да мисли в категориите от 
минало време.

„Ние сме ужасно провинциална дър-
жава като начин на мислене. Влязохме 
в ЕС последни, и то от немай-къде. Ние, 
например, продължаваме да смятаме, 
че външната политика може да е прио-
ритет на държавата, което е комично“, 
коментира историкът.

„Медиите трябва да развият свои нови 
функции освен основната си функция - 
да информират. Те трябва да свързват 
по различен начин общностите. Друго-
то, което трябва да се направи, е посто-
янно да се предлага на общностите да 
се себеопознават и да разсъждават вър-
ху себе си“, каза социалният антрополог 
Харалан Александров. Затова по думи-
те на експерта медиите се превръщат в 
необходимо огледало за себепознание, 
което поставя на дневен ред функцията 
им да образоват.
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BG VOICE с награда за 
българска медия в чужбина

Снимки: БТА

Доц. Георги Лозанов връчва наградата на Ясен Дараков от името на Фонд „13 века България”

�Световната среща на българските медии се проведе за 15-ти път, този път в Тирана
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О
бвинения за дискримина-
ция, лошо отношение и 
психически тормоз върху 
българче в нашето учили-
ще в Сейнт Луис, Мисури. 

Майката на 8-годишно момченце Васи-
лики Грамматопулу се оплака в редак-
цията на BG VOICE и твърди, че една от 
учителките в неделното училище „Бъл-
гарски език“ в Сейнт Луиз, Мисури, се 
отнася с особена неприязън към сина й, 
която според майката може и да е под-
тикната от смесения му произход. Дете-
то е от смесен брак между българка и 
грък.

Оплакването, което вече е получено 
в Консулството на Р България в Чикаго, 
както и в Министерство на образовани-
ето и науката и Службата за закрила на 
детето в Мисури, разказва за случаи, в 
които, по думите на майката, учителката 
не дава на детето да пие вода, а вместо 
това е наказван да стои прав в ъгъла.

„Един ден моят син ми се оплака, че 
учителката му крещяла, защото пиел 
много вода. Децата имат бутилки с вода, 
които стоят на етажерка, на разстояние 
от тях. Моят син казал на учителката, че 
е много жаден, а тя, вместо да му разре-
ши да пие вода, го наказала да стои дъл-
го време прав в ъгъла на стаята“, разказ-
ва потресената майка. Тя предполага, че 
това, което може би е подразнило учи-
телката, е, че на моменти детето „шава“ 

на стола. Това се дължи на заболява-
не, изразяващо се в болка в кръста при 
продължителен седеж и стоеж, както и 
периодично появяваща се болка в до-
лната част на крака, дължаща се на плос-
костъпие. Василики предостави на ре-
дакцията ни и медицински документи, 
потвърждаващи състоянието на малчу-
гана. Тя разказа, че на моменти синът й 
изпитва дискомфорт, докато седи на сто-
ла. Заради болката му се налагало да пие 
лекарства, които предизвиквали жажда. 

Състоянието на детето обаче не трогна-
ло преподавателката.

„Опитах се да разговарям с учителка-
та, като исках да й обясня, че моят син 
взима много лекарства, някои от които 
предизвикват жажда.

Учителката започна 
да крещи истерично,

говореше несвързани думи и това, кое-
то успях да разбера само, беше, че „това 
не е нейна работа“, разказва майката. 

Крясъците огласили цялото училище и 
стигнали до ушите на детето, което по 
това време било в класната стая. „Синът 
ми се уплаши и се опита да избяга на-
вън, но учителката му забрани да изли-
за от стаята. Директорката Катя Вълко-
ва стоеше в салона и дойде само за да 
затвори вратата, за да не се чува много“, 
спомня си още майката. „Тя ми каза - ами 
ако не ви харесва, не идвайте на българ-
ско училище.“

Майката споделя също, че г-жа Дио-

BG VOICE
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Обвинения за тормоз 
в българското 
училище в Сейнт Луис

�Big Brother в класната стая и притесненията на 
една майка, че детето й е третирано различно 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Директорът на българското училище в Сейнт Луис Катя Иванова не коментира обвиненията пред медиите
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нисиева не притежава педагогическо 
образование. Във визитката й в уебстра-
ницата на училището е посочено, че тя 
има полувисше медицинско образова-
ние. В школото се занимава с препода-
вателска дейност на подготвителни гру-
пи и ученици от първи и втори клас.

„От този ден нататък моят син бе под-
ложен на тормоз от тази учителка. На 
следващия учебен ден тя не му разре-
шила да пие вода. При някакво прере-
кание с децата тя му казала, че „за всич-
ко ще бъде виновен само той”. Всеки път 
детето ми се оплаква, че учителката му 
крещи и го третира лошо, за разлика от 
другите деца“, разказва още Граммото-
пулу. Постепенно другите ученици запо-
чнали да странят от него. Граммотопулу 
решила да отнесе въпроса до ръковод-
ството на школото, но не срещнала ни 
най-малка съпричастност.

„Синът ми учи там от четири годи-
ни, досега сме нямали проблеми с дру-
ги учители“, казва г-жа Граммотопулу. 
Според нея това, че е конфронтирала 
преподавателката Анелия Дионисиева, 
директно е довело до дори още по-се-

риозни последици за де-
тето като това, че един-
ствено в стаята, в която 
учи той, е инсталирана

камера за 
наблюдение, 
насочена изцяло 
към неговия чин.

Ситуацията се влошила 
още повече - директор-
ката Катя Вълкова издала 
заповед, която гласяла, че 
всички деца, които не слу-
шат, ще бъдат изключени.

В училище „Български 
език“ в Сейнт Луиз учат 
общо 26 българчета, За да 
се инсталира въпросната 
камера, всички родители 
от класа на детето на Гра-
мматопулу са подписали 
разрешително, че се съ-
гласяват с това. Въпро-
сът е дали един спор меж-
ду възрастни обосновава 
стреса от това, че учени-
ците са под непрестан-
но наблюдение? „Други-
те деца се подиграват на 

сина ми, че камерата го следи“, казва 
Граммотопулу. Според нея дори детето 
й да е било непослушно, не заслужава 
различно отношение от това, което по-
лучават другите деца.

Директорката
Катя Вълкова отказа 
коментар

по случая за момента, но заяви, че съ-
действа на МОН и консулството ни в Чи-
каго, както и че се надява проблемът да 
бъде разрешен скоро. „Искаме да се за-
познаем с медицинските нужди на ва-
шето дете, за да можем адекватно да ги 
посрещнем“, пише г-жа Вълкова в мейл 
до майката Грамматопулу, след като нау-
чава, че тя е изпратила сигнал до медии 
и институции. Директорката препоръч-
ва индивидуално обучение за момчето. 
То обаче няма заболяване, което да му 
пречи да посещава редовни класове.

„Запознат съм със случая и в момен-
та се водят разговори и с двете страни 
по него. Надявам се ние да се явим като 
медиатори“, заяви за BG VOICE генерал-

ният ни консул в Чикаго г-н Иван Анчев. 
„Училището е от голяма обществена зна-
чимост, то съществува от 10 години и ни-
кога не е имало проблеми в него“.

Едно от предложенията на директор-
ката Катя Вълкова, получено в имейл до 
г-жа Граммотопулу, е детето да бъде обу-
чавано в отделна стая, самостоятелно, с 

учител, с присъствието на 
родител. Дали това е въз-
можно и как ще се развие 
скандалът, предстои да се 
изясни след най-малко две 
до три седмици. През това 
време родителите са обез-
покоени, че проблемът из-
остря напрежението, а ди-
ректорката Катя Вълкова се 
притеснява, че може да за-
губи учителката Анелия Ди-
онисиева.

„Не бих искал да видя 
нито едно българско учили-
ще или църква затворени. 
Това са места, които пазят 
българщината“, каза Иван 
Анчев.

По последна информа-
ция, с която разполагаме, 
камерата за наблюдение 
е сменила позицията си 
към по-широк ъгъл, който 
да обхваща цялата класна 
стая. Това, по думите на г-жа 
Грамматопулу, се е случило 
дни след оплакването й до 
българските институции.

BG VOICE научи, че от Ми-
нистерството на образова-
нието са дали картбланш на 

Вълкова да изключи детето от училище-
то, ако не спазва правилата, но тя не го е 
направила засега.

„С голяма болка ви разказвам всичко 
това. Аз се опитвам да градя любов към 
България, но впечатлението, което мое-
то дете си създава, е различно“, завърш-
ва разочарованата майка.

Старата позиция на камерата е показана със стрелки на тази снимка. Майката на детето твърди, че тя е била насочена така, че да снима само сина й

След подадения сигнал камерата е преместена на друго място и сега 
снима целия клас



4 - 10 декември 201914

BG ТЕЛЕГРАФ
Родилка почина 
мистериозно в болница

17-годишна родилка е почи-
нала в частна болница в 
Панагюрище, а окръжна-

та прокуратура в Пазарджик започ-
на разследване по случая. Към този 
момент не са известни причините, 
довели до смъртта на 17- годишната 
Мария. Тя е родила здраво бебе на 27 
ноември чрез секцио и е била в до-
бро здравословно състояние. Два дни по-късно обаче жизнените й показатели 
са се влошили и младата жена починала. Случаят се разследва.

Парламентът избра 
нов социален министър

Парламентът избра Деница Са-
чева за социален министър. 
Кандидатурата й беше подкре-

пена от 114 народни представители, 
„против“ бяха 106, а „въздържали се“ 
- трима.

Тя пое мястото на досегашния ти-
туляр Бисер Петков, който бе отстра-
нен от премиера заради напрежение 
в здрвеопазването и сред майките с 

уврежданията. Досега Деница Сачева бе заместник министър, но не в социално-
то министерство, а в това на образованието.

Дете откри стоманена 
игла в пържолата си
Дете откри стоманена игла в пър-

жолата си. За инцидента съ-
общи фотографът Васил Кър-

келанов. Той направил и снимки на 
зловещата находка.

От Агенцията по безопасност на 
храните обявиха, че ще започнат пъл-
на проверка по случая. „Докато не 
получим подробна информация от-
носно обекта от закупеното месо, не 
можем да коментираме. След проверката ще бъде направена проследимост на 
месото“, заяви д-р Галя Векьова от БАБХ. 

Президентът започва дебат 
за промени в конституцията

Този месец ще започнат консул-
тации за конституционни про-
мени, инициирани от държав-

ния глава Румен Радев. Това става 
ясно от официални отговори от прес-
секретариата на президента, изпра-
тени до Свободна Европа. Освен към 
българските институции, покани за 
участие ще бъдат изпратени и до ев-

ропейските. Преди седмица Радев обяви, че започва широк обществен дебат за 
промени в конституцията и за цялостния модел на българската прокуратура.

Премиерът обеща инвеститор 
за завод за автомобили
Премиерът Бойко Борисов обя-

ви, че България е готова да из-
гради автомобилен завод. По 

думите му още догодина в страната 
ще дойде инвеститор, като вече ня-
колко компании се колебаели дали 
да стъпят на българския пазар.

По данни на Автомобилен клъстър 
България в момента в сферата на ав-
томобилната индустрия в страната 
работят 259 компании с оборот 6.5 млрд. лева и ангажирани 65 хил. души.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.
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US ТЕЛЕГРАФ
Уволниха шефа на полицията 
в Чикаго заради алкохол

Началникът на полицията в Чика-
го Еди Джонсън беше уволнен не-
очаквано от кмета Лори Лайтфут 

само седмици преди да се оттегли от пос-
та заради пенсиониране в края на година-
та. В изявление Лайтфут обясни решени-
ето си със „серия етични пропуски, които 
са нетърпими“.

60-годишният Джонсън заяви, че се 
пенсионира, след като на 17 октомври бил намерен заспал зад волана на колата 
си. Друг шофьор се обадил на 911, а Лайтфут заявила пред Chicago Sun-Times, че 
Джонсън й е казал, че е изпил „няколко питиета на вечеря“.

САЩ отвръщат на Китай 
с 9 нови топ подводници

Военноморските сили (ВМС) на САЩ 
сключиха договор за производство на 
най-модерните подводници в света. До-

говорът е на стойност 22,2 милиарда долара.
Големият договор за девет ядрени подвод-

ници клас „Вирджиния“ идва няколко месеца 
след предупреждение на ВМС в Тихия океан, 
че Китай засилва военните си способности.

Сделката за подводниците е в отговор на 
агресивните действия и нарастващата военна сила на Китай в западната част на 
Тихия океан, коментираха бивши разузнавачи.

35 млн. души още дължат 
пари за празниците от 2018 г.
Около 35 милиона души в САЩ все 

още изплащат дългове, взети пре-
ди празниците през 2018 г., показ-

ва проучване на WalletHub.
Експертът от ABC7 Джейсън Ноулс съ-

ветва хората да бъдат по-пестеливи тази 
година. „Обмислете намаляване на сума-
та за всеки от подаръците с $10-20“, съ-
ветва той. „Може да не ви звучи много, но 
това ще спести значителна сума“, обяснява експертът. „Започнете да мислите и за 
следващата година и проверете какви са възможностите да спестявате по-отра-
но“, съветва той.

И Тръмп срещу Макрон, 
обиждал НАТО

Президентът Доналд Тръмп заяви, 
че критиката на френския му коле-
га Еманюел Макрон към НАТО като 

намираща се в „мозъчна смърт“ е много 
обидна.

„НАТО служи на голяма цел“, каза Тръмп 
на съвместен брифинг с генералния се-
кретар на съюза Йенс Столтенберг преди 
срещата на върха на съюзниците. „Мисля, 

че това е много обидно“, каза стопанинът на Белия дом за коментара на Макрон, 
като го нарече „много, много гадно изявление за 29 държави“.

Джими Картър отново 
влезе в болница
Бившият президент Джими Картър 

отново е в болница. Той е бил приет 
в лечебно заведение в щата Джор-

джия с инфекция на уринарния тракт.
„Той се чувства по-добре и очаква за-

връщането у дома“, написаха от семей-
ство Картър. Бившият президент е на 95 
години, което го прави най-възрастният от четиримата бивши лидери на САЩ, 
които са между живите.

Преди по-малко от месец той отново бе хоспитализиран. При този случай при-
чината беше нуждата от намаляване на вътрешно-черепното му налягане.
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Н
еподпечатани документи от 
федерален съд разкриха, че 
имиграционните власти са 
създали фалшив универси-
тет, за да примамят чуждес-

транни студенти, които се опитвали да 
останат в страната с нелегални студент-
ски визи.

University of Farmington, фиктивно 
учебно заведение, което имиграционни-
те власти рекламираха като хъб за STEM 
студенти, които искат да се развиват, без 
„да прекъсват кариерата си“, имал

фалшиво име, фалшив 
уебсайт и фалшиво мото

на своя фалшив печат. „Scientia et Labor“, 
пишело на печата, което означава „Зна-
ния и работа“.

През януари бяха повдигнати обвине-
ния в конспирация на 8 души, заподо-
зрени, че са набирали студенти за уни-
верситета и са помогнали на най-малко 
600 млади хора да останат в страна-
та. В същото време Detroit News съоб-
щи, че десетки студенти от University of 
Farmington, много от които индийци, са 
били арестувани за имиграционни на-
рушения и са били депортирани.

Според властите броят на тези студен-
ти е 250. Арестите са извършени между 
януари и юли тази година.

Операцията под прикритие, нарече-
на Paper Chase, продължила няколко го-
дини преди обвиненията през януари. 
Detroit News съобщава, че фалшивият 
университет е създаден през 2015 г., но 
агентите на Имиграционните не са запо-
чнали да се представят за служители на 
университета до 2017 г. според обвине-
нието.

Отвън University of Farmington из-
глежда легитимен, като на фалшивия 
си уебсайт изрежда броя на езиците, 
на които говори президентът (четири), 
и броят на класовете, преподавани от 
асистенти (нула). Снимки от кампуса по-
казват студенти да се разхождат с книги 
или да участват в разгорещен разговор 
в ярко осветената съвременна библио-
тека. Таксата за обучението е сравнител-
но разумна – 8500 – 11 000 долара го-
дишно.

В университета обаче на практика не 
са провеждани часове,

не е имало и назначени 
преподаватели

Кампусът всъщност е малък офис в 
корпоративен парк в северозападното 
предградие на Детройт на Фармингтън 
Хилс, без голяма площ или библиотека.

Прокурорите твърдят, че University of 
Farmington, създаден от правителство-
то, е „използван от чуждестранни граж-
дани като схема“. Студентите ще пла-
щат хиляди долари в университета, след 
което ще предоставят на имиграцион-
ните власти доказателства, че са записа-
ни в редовна програма. След това биха 

могли да продължат да живеят и рабо-
тят в Съединените щати със студентска 
виза.

Списъкът на сертифицирани учили-
ща, в които могат да се запишат меж-
дународни студенти на Министерство-
то на вътрешната сигурност, включва 
University of Farmington.

В съда миналата седмица адвокатът 
на един от студентите, набирал колеги, 
заяви, че клиентът й е „разкаян“ и „до-
бър човек, попаднал в лоша ситуация“, 
предаде Free Press. Първоначално той 
беше легално дошъл в САЩ и похарчи 
40 000 долара, за да получи магистър-
ска степен през 2016 г. от Northwestern 
Polytechnic University – училище, което 
по-късно загуби акредитацията си.

„Той отчаяно искаше да намери начин 
да остане в Съединените щати“, пише ад-
вокатът на студента. Той вярва, че рабо-
ти със служители на университета, въ-
преки че всъщност те са служители на 
имиграционните под прикритие. Той 
вярваше, че получава кредити за обуче-
ние за набиране на други студенти, каза 
адвокатът му.

„Срам ме е“, пише 
студентът в писмо

което беше прочетено по време на из-
слушването му, съобщава „Free Press“. 
„Взех много лошо решение“, казва той.

Около 80% от задържаните са предпо-
чели доброволно да напуснат САЩ, съ-
общиха Имиграционните. Други 10% от 
студентите от University of Farmington са 
получили последно предупреждение за 
експулсиране.

Останалите 10 на сто са били депор-
тирани. Седем от 8-те задържани за на-
биране на студенти пък се признаха за 
виновни и вече излежават присъдите си 
между 12 и 24 месеца затвор. Те също не 
са американски граждани. Засега не е 
ясно дали ще бъдат депортирани, след 
като излязат от затвора.

Арест за 250 мигранти във 
фалшив университет, направен 
от Имиграционните
�Те са студенти, които са били обвинени в много нарушения и депортирани

Снимки: Pixabay
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С
каутското движение в Щати-
те е на повече от 100 години. 
Организацията на момиче-
тата (Girl Scouts of America) е 
създадена първа – през 1912 

година, а на момчетата – през 1916 годи-
на. През 1916 г. Конгресът утвърждава 
със закон организацията на момчетата, 
а на момичетата – през 1950 г.

В Girl Scouts днес членуват 1,7 млн. мо-
мичета. Едно от тях е Виолета Egan, на 
14 години, от oкръг Рокланд (Rockland 
County) в Ню Йорк. На 16 ноември тя по-
лучи сребърно отличие - втората най-
голяма национална награда в редици-
те на организацията. „Скаут съм още от 
детската градина. Записа ме майка ми. 
Участвала съм в много дейности – от 
оцеляване на открито до продаване на 
бисквитки и почистване на природата с 
проекта ни „Keep Rockland Beautiful“. По-
даряваме и подаръци на деца в нужда 
с проекта ни „Радост“ („Joy“). Участвала 
съм и в инициатива заедно с компани-
ята за козметика Avon, където прави-
хме червило и руж и се запознахме с 
жени инженери“, казва Виолета. В мо-
мента тя е в ниво „Синиърс“ („Seniors“), 
в което влизат момичета от 9-ти клас. 
Минала е през по-долните нива „Kадет“ 
(„Cadette“), „Mаргаритка“ (Daisy), „Бра-
уни бисквитки“ („Brownies“), и „Джуни-
ърс“ („Juniors“). Нивата са разпределени 
по възрастови групи.

Сребърната значка се дава 
на скаути кадети

„При по-големите момичета има мно-
го активности за научаване на неща от 
техническите науки, за водене на бю-
джет и бизнес, не само традиционните 
ходения по лагери и оцеляване на от-
крито. Въведени бяха и нови инициати-
ви в областта на сигурността в интернет 
– проблем, който е много актуален в мо-

мента“, казва майката на Виолета Елена 
Стойчева-Еган, която е и лидер на ней-
ния патрул (troop) и изпълнява тези за-
дължения на доброволни начала.

Преди изобщо да започне работа 
по проект за сребърна значка, Виоле-
та минава през задължително пътуване 
(journey) в ниво кадети. То е за целия па-
трул и изисква проучването на дадена 
тема. „Темата, която момичетата избра-
ха, беше за чистотата на въздуха и про-
ектът им се казваше „Дишай“ („Breathe“). 
Момичетата правиха всякакви иници-
ативи в тази насока – проучиха как се 
приготвят бонбоните маршмелоу и дали 
това замърсява въздуха, палиха лагерен 
огън, за да разберат как той влияе на 
чистотата на въздуха, засадиха цветя, за 
да подпомогнат производството на кис-
лород в атмосферата“, разказва майката 
на Виолета.

Като кадет Виолета спечелва значки 
за оказване на първа помощ, за отлични 
умения по стрелба с лък, за умения по 
намиране общ език с другите, за усвоя-
ване на науката за щастието, за изработ-
ване на бизнес план и много други.

За да бъде допусната до участие за 
сребърната награда, тийнейджърката 
съставя проект, който отговаря на ня-
колко изисквания – да включва

50 и повече часа 
доброволчески труд

(volunteering), да засяга пряко общ-
ността (community help), в която жи-
вее, да дава възможност за проява на 
лидерство (leadership), да има глоба-
лен елемент и да може да се приложи 
и извън общността (global aspect), как-
то и да може да бъде продължен и след 
предварително зададения краен срок 
(sustainability). „Най-много време на Ви-
олета отне проучвателният етап. Освен 
всичко тя трябваше да състави и един 
своеобразен бизнес план, а също и да 
получи одобрение от специален мен-
тор, отговорен за сребърните награди, 
както и от регионалния съвет на гърл 
скаутите. Имаше и определен срок за 
осъществяване на проекта – две годи-
ни, докато тя беше в седми и осми клас. 
В началото на 9 клас, през септември, 
проектът трябва да е предаден“, обясня-
ва Елена.

Отначало Виолета искала да работи 
за прокарване на закон или изискване 
за инсталиране на кофи за рециклира-
не на пластмасови бутилки във всички-
те 11 начални училища в нейния район, 
но това не изглеждало възможно за ре-
ализация в рамките на две години. Вио-
лета решава да се срещне с ментора си. 

От срещата Виолета научава още, че от 
2020 г. в нейния окръг – Рокланд Каун-
ти – ще забранят използването на па-
зарски торби за еднократна употреба. 
Среща се и с експерт в опазването на 
околната среда. Срещата била с една 
от мениджърките на нюйоркска компа-
ния за рециклиране на отпадъци. Оттам 
обяснили, че найлоновите торбички са 
голям проблем, защото много хора про-
дължават да ги хвърлят при боклука за 
рециклиране. Това може да повреди ма-
шините им и затова те спират работа, за 
да ги отстранят ръчно.

Всичко това дава идея на Виолета ка-
къв да е проектът й, с който печели сре-
бърната значка на момичетата скаути. Тя 
решава да работи за популяризиране на 
въпроса колко опасни за околната сре-
да са тези найлонови пликове. Озагла-
вява проекта си

„Спасяването на планетата 
е в една торба“

Момичето се свързва с организации 
от нейния окръг, които активно участ-
ват в обществения живот и които биха 
дарили торби за многократна употреба. 
Получава 200 такива торби. Прави под-
ходящи листовки и набелязва местата, 
където може да ги раздава и да разго-
варя с хората. „Стоях един цял ден пред 
един магазин, ходих в един детски ла-
гер, разнасях торби и по къщите в ра-
йона. За доказване на лидерство, изне-
сох презентация пред всички по-малки 
скаути. С тях също шихме торби от стари 
тениски, които децата донесоха от вкъ-
щи. За да покажа, че проектът ми зася-
га и други общности, изнесох презента-
ции и раздавах торбички в българското 
училище „Христо Ботев“ в Ню Йорк. Съз-
дадох и фейсбук страница, която съ-
ществува и днес и информира хората и 
показва устойчивостта на моя проект“, 
обяснява нашето момиче скаут.

Виолета е горда от получената сре-
бърна значка и се радва, че е помогна-
ла на много хора да разберат, че найло-
новите торбички се разпадат в околната 
среда изключително бавно и че е мно-
го важно да се рециклира. Сега може да 
участва за златна награда. Все още няма 
идея върху какво ще работи, но се надя-
ва отново да намери интересен въпрос, 
който засяга обществото пряко.

Българче от Ню Йорк спечели национална 
награда от гърл скаутите на Америка

�Виолета Еган получи сребърна значка на специална церемония

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Виолета с майка си Елена в деня на церемонията по 
награждаване на момичетата-скаути, носители на 
сребърна награда

Виолета с по-малките скаути и техните торби от тениски Виолета раздава торби от плат пред хранителен магазин

Виолета Еган със сребърната значка (горе на 
елечето, нейно ляво) и сертификата, който получава
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Децата в Канада – най-добри 
по математика в света

Учениците в Канада продължават да са 
сред най-добрите в света по матема-
тика, четене и предметите, свързани с 

наука. Това сочат данните на програмата за 
международно оценяване на обучението 
(PISA) и на организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (OCDE).

Децата в Канада постигнаха над средно-
то ниво на страните в OCDE в тест, прове-
ден миналата година сред около 600 000 ученици на 15 години в 79 страни по 
целия свят.

Един убит и няколко ранени 
при стрелба в Монреал

Един загина, а няколко бяха ранени 
след стрелба в предградието Анжу в 
Монреал. Множество изстрели бяха 

чути в района през нощта срещу поне-
делник. Жертвата е 31-годишен мъж, кой-
то починал от раните си в болница. Това 
е 17-то убийство в района на полицейска-
та служба в Монреал от началото на годи-
ната. Други трима ранени са били транс-
портирани в болница. Те са мъж на 32 г. 

и жена на 31 г., които били сериозно ранени. 25-годишен мъж е бил прегледан и 
изписан. Причината за престъплението не е ясна.

Малък самолет се разби 
в Онтарио, 7 загинаха
Малък самолет се разби в източ-

ната част на Канада в сряда ве-
черта. Катастрофиралият са-

молет е едномоторен Пайпър ПА-32Р, 
който може да побира до шест пътници 
и пилота, бе обявен за изчезнал. Смята 
се, че всичките 7 души на борда му са за-
гинали. Инцидентът е станал в близост 
до град Кингстън в Онтарио. Полицията 
зразследва случая. Съветът за безопас-
ност на транспорта на Канада изпрати свой екип от следователи на мястото.

Ванкувър забранява 
пластмасовите сламки

Ванкувър одобри забрана за използ-
ването на пластмасови сламки и най-
лонови торбички от април догоди-

на, ставайки първият голям канадски град, 
който приема такава широкомащабна за-
брана. Целта е да се намали използване-
то им, каквато е тенденцията в много стра-
ни по света. Канадският премиер Джъстин 
Трюдо обяви през юни планове до начало-
то на 2021 година да бъдат забранени ня-

кои пластмасови изделия за еднократна употреба като сламки, торбички и при-
бори за хранене.

Властите плащат $900 млн. 
заради тормоз в армията
Канадското правителство ще трябва да 

плати 900 милиона долара обезщете-
ния на стотици жени и мъже, станали 

жертва на агресии или на сексуален тормоз 
във въоръжените сили. До решението се е 
стигнало след постигане на споразумение с 
жертвите. Някои от тях все още работят във 
въоръжените сили. Всяка жертва ще полу-
чи между 5000 и 50 000 долара компенса-
ции в зависимост от сериозността на понесените вреди. Жертвите, понесли най-
големи вреди, могат да получат допълнително до 100 000 долара.
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В
арненец сбъдна мечтата на 
всеки любопитен човек на Зе-
мята. Воден от страстта на пъ-
тешественика, от интереса 
към необичайното, от манията 

да опита всичко и да види всичко, Кра-
симир Петров стъпва във всички 196 
държави в света – независими и между-
народно признати. И то започвайки го-
лямото си пътешествието на 33 години. 

Красимир Петров е коремен хирург, 
изпълнителен директор на спешната 
болница на българския Североизток - 
МБАЛ „Света Анна – Варна“.

До навършване на Христовата си въз-
раст и преди да започне голямото си пъ-
тешествие, д-р Петров е посетил само 
три държави. Първата от тях е Румъния, 
а големият му маратон приключи преди 
дни в Молдова. Така 440 км се оказаха 
разстоянието между първата и послед-
ната точка на своеобразното му около-
светство пътешествие. И вместо за 25 
минути, колкото е разстоянието от столи-
ците на Румъния и Молдова със самолет,

хирургът от Варна 
го измина за четвърт век

преминавайки през още 194 държави.
Пътешествието му всъщност започва 

много преди първото прекрачване на 
границата към Румъния - още в ранно-
то му детство, с приказките на баба му, 
разказите на баща му, историите на Жул 
Верн и Майн Рид, отрупаните с книги ра-
фтове на бившата руска книжарница на 
пешеходната улица във Варна. 

Когато става на 33 години, Красимир 
Петров прави няколко рейса като кора-
бен лекар. Включва се и в няколко ал-
пийски експедиции.

„В манията да се опиташ да видиш 
всичко, знаейки, че това е невъзможно, 
завъртях колелото“, обобщава докто-
рът началото на своето пътуване пред 
„24varna“.

Първия рейс като корабен лекар д-р 
Петров прави до Китай. По разписание 
пътуването трябва да приключи за 2 ме-
сеца, но продължава 7 - през 14 държа-
ви.

Следват няколко рейса с кораб, се-
рия организирани пътувания, Хималаи, 

Южна Америка...
„В началото водещо е любопитството. 

После идват туристическата страст, ин-
тересът към необичайното и отварянето 
на сетивата към обаянието на джунглата 
в Централна Африка например“, анали-
зира голямата си страст пътешествени-
кът хирург.

Със завидния опит на човек, обиколил 
всички 196 признати държави в света, 
той е категоричен, че

щастието от всяко пътуване 
е въпрос на нагласа

и настройки на сетивата.
„В масовия случай хората са чели за 

екзотични места и са си формирали кли-
шета, които нямат общо с истината. А тя 
е простичка: Можеш да обиколиш Аф-
рика без двуцифрено число ваксини. 
Единствената задължителна за Афри-
ка и Южна Америка ваксина е тази про-
тив жълта треска. Добре е да има и хе-
патитна, но е под въпрос колко действа 
тя. Личната хигиена е определяща, вклю-
чително и за другите паразитни заболя-

вания. Работещата формула е старото 
колониално правило: Не пиеш небути-
лирана или непреварена вода и не ядеш 
неминала през огън храна и необеле-
но растение. Най-сигурната защита сре-
щу малария са ризите с дълъг ръкав и 
дългите панталони, особено след залез 

слънце, когато излизат комарите. Това 
обаче е валидно, ако престоят е под 3 
месеца. Ако надвиши този срок, избягва-
нето на маларията е почти невъзможно“, 
споделя докторът пътешественик.

За най-дългите си пътувания той полз-
ва неплатен отпуск. Над 2/3 от страни-
те е посетил в режим на евтини пътува-
ния - със спане в хостели, евтини хотели 
и хранене в местни заведения. Така оби-
каля Южна Америка, голяма част от Азия 
и половин Африка. В пари този тип пъте-
шествия костват

около 2000 долара - за 
посещение на 4-5 държави

След успешното приключване на спи-
съка с всички 196 международно при-
знати независими държави в света д-р 
Петров признава, че има дестинации, в 
които не би стъпил повторно, но към Аф-
рика винаги е готов да поеме пак.

„Природата в Африка, хората и тяхната 
представа за живота са много различни. 
Времето там тече различно. Бих се вър-
нал винаги там. Вероятно защото мотото, 
по което се опитвам да живея, гласи, че 
живеем заради грешките, които бихме 
направили отново“, признава хирургът 
пътешественик.

За четвърт век: Варненец стъпи 
във всички страни на света

�Коремният хирург Красимир Петров посети 
всички 196 международно признати държави

Красимир Петров по време на пътуванията си

Снимкa: „24varna“

В лекарския кабинет

Снимкa: „Труд“
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Е
дин българин стана повод за 
възхищение от страна на вели-
кия тенор Хосе Карерас и пока-
на от негова страна да пеят на 
една сцена.

Всъщност всичко тръгва от мечтата на 
младия Росен Ненчев да има общ кон-
церт с идола си. Той e негов ученик и от 
три години посещава майсторския му 
клас. На втората година от обучението си 
при Каресас Росен изрича мечтата си на 
глас: „Маестро, имам желание да се орга-
низира общ концерт, дали бихте искали 
да го реализираме?“ „Моето момче, мно-
го ще се радвам да направим общ кон-
церт в България“, отвръща му легендата.

И той изпълнява обещанието си, през 
май тази година младият солист на Со-
фийската опера излезе пред 12 000 в 
„Арена Армеец“ с прочутия испанец. А 
самият Карерас остава впечатлен и на 
тръгване казва: „Моето момче, смятам да 
те взема с мен и по други места по света!“

И поканата не закъснява. На 24 ноем-
ври

Росен Ненчев и Хосе 
Карерас излизат отново 
на сцената

този път в Гърция. Сега с тях е още една 
българка, сопраното Илина Михайлова.

Росен Ненчев е роден в София на 14 
май 1982 г. „Още 5-годишен в Софийската 

опера имах голямата привилегия да гле-
дам „Аида“ с великото ни сопрано Мария 
Белчева. Това е сред най-ярките ми дет-
ски спомени. Да оставиш 5-годишно дете 
да се концентрира 20-30 минути, звучи 
немислимо. А тази опера е изключител-
но дълга, в три действия. 3 часа и полови-
на стоях прав, с отворени очи, с отворена 
уста, и се чудех как тази жена пее по този 
начин“, обяснява Росен пред „24 часа“.

Убеден е, че именно този впечатляващ 
момент го кара да започне да се занима-
ва с пеене. Към това се добавя и фактът, 
че има талант.

Започва да пее в хор „Бодра смяна“. Ко-
гато е на 12, първият му преподавател Бо-
рис Богданов казва, че в пубертета не е 
хубаво да пее, защото се променят глас-
ни връзки, изгражда се гласовият апа-
рат. „Тогава спрях и се отдадох страстно 
на спорта“, спомня си Росен Ненчев. Ос-
вен пеенето това е другата му страст. Той 
играе активно тенис от 8-годишен, бил е 
състезател на „Левски“. До 19-годишен се 
занимавал професионално, бил е в осми-
цата на топ тенисистите в България, втора 
ракета на юношите на „Левски“. По време 
на пубертeта, когато трябвало да спре да 
пее, освен че наблягал на спорта, завър-
шил и Софийската математическа гимна-
зия. А след това започва да учи финанси 
в УНСС. Страстта към пеенето обаче не го 
напуска. И когато вече е третокурсник, 

кандидатства в Музикалната академия – 
приемат го с най-висок бал –

първи резултат от 
кандидатстващите тенори

И така започва да се занимава профе-
сионално с пеене.

Като завършва Консерваторията, ра-
боти дълги години с Георги Делиганев 
в Русе. „Един ден той ми каза: „Ти тук ня-
маш работа, трябва да заминеш в Ита-
лия. Там само въздуха да го дишаш, по-
мага за пеенето. Маестро Делиганев ме 
изпрати при Виторио Теранова и отидох 
да дишам въздуха в Милано. Направих 
следдипломна квалификация по класи-
ческо пеене в академия „Марчиали“. За-
едно с това тогава открих и плажния те-
нис“, казва българският тенор. През 2013 
г. става шампион на Ломбардия, може би 
е единственият чужденец, шампион на 
регион в Италия.

А през 2019 г. идва време и за вели-
кия момент на сцената с тригодишна 

предистория. „Това, че се срещнах с ма-
естро Хосе Карерас, е един от най-голе-
мите дарове, които Господ ми даде. Пър-
во – жива легенда в оперното изкуство. 
Второ, той е уникален човек. Изключи-
телно скромен, внимателен. Никога при 
взаимоотношенията си с него и за една 
секунда не можеш да видиш суета или 
дори за миг да ти се натрапи, че той е фи-
гура от световна величина.“

„Да бъдеш до маестрото дори извън 
сцената, е нещо много специално. Чувст-
вам се като звезда. Целият му екип е от 
невероятни професионалисти. 

Като започнеш дори от охранителя, 
който е работил с Майкъл Джексън и 
„Депеш Мод“. Тонрежисьорът освен с 
маестро Хосе Карерас работи и с Андреа 
Бочели. 

Горд съм, че в този екип вече има и 
българска следа“, добавя Ненчев, който 
продължава да доразвива детската си 
мечта да бъде на една сцена с идола си 
от тримата тенори.

�„Горд съм, че в екипа на тенора вече има българска следа“, каза младият талант

На една сцена: Българинът Росен 
Ненчев впечатли Хосе Карерас

Хосе Карерас с ученика си Росен Ненчев преди концерта в Атина

Росен Ненчев по време на четвъртфинален мач на европейското първенство по плажен тенис в Сан Марино 
през 2012 г.

Снимка: Alexander Богдан Thomson

Снимкa: Facebook
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Европол спря над 30 000 
пиратски сайтове
Европол спря 30 506 уеб страни-

ци, разпространяващи фалшиво и 
пиратско съдържание в интернет, 

както и незаконни телевизионни опе-
ратори, които разпространявали съ-
държание, за което нямат права. Опе-
рацията е проведена съвместно с 
Европейския съюз и САЩ и е имала за 
цел да спре разпространението на фал-
шиви фармацевтични продукти и лекар-
ства. Сред целите било и пресичане на 
разпространението на пиратски филми, музика, софтуер, електроника и др.

Северна Корея преряза 
лентата на нов град

Северна Корея отпразнува офи-
циалното завършване на напъл-
но обновения град Самджийон с 

церемония за прерязване на лентата и 
шоу с фойерверки в присъствието на 
държавния ръководител Ким Чен-ун.

Той бе силно ангажиран с гигантския 
строителен проект. Той включва музей 
на революционната дейност, стадион за 

зимни спортове, ски курорт, нова жп линия, хотели, търговска, културна и меди-
цинска инфраструктура, 10 000 жилища и завод.

Путин забрани смартфоните 
без руски софтуер
Русия забрани продажбата на смарт-

фони и на компютри без предва-
рително инсталирани конкретни 

руски софтуери и приложения.
Законът, подписан от Владимир Пу-

тин, влиза в сила от 1 юли и има за цел 
да насърчи руските технологични ком-
пании. Правителството ще изготви спи-
сък на засегнатите от закона устройства, 
както и списък на приложенията, които трябва да бъдат предварително инстали-
рани от производителя.

Юнкер даде шефския звънец 
на Фон дер Лайен

Досегашният ръководител на Евро-
пейската комисия Жан-Клод Юн-
кер предаде на своя приемник 

Урсула фон дер Лайен звънеца на пред-
седателя на институцията. Когато станах 
председател, ми дадоха този звънец, за 
да прекъсвам изказвания, по-дълги от 
три минути. Всички изказвания бяха над 
три минути, този звънец не върши рабо-

та, пошегува се той. Юнкер добави, че всяко сбогуване е една малка смърт, и при-
зна, че е натъжен. По неговите думи председателският пост в ЕК е най-важният 
изобщо в ЕС.

Колумбия арестува 
доминиканския „цар на кокаина“
Доминиканецът Сесар Емилио Пералта, 

кръстен „царя на кокаина“, защото изпра-
щал тонове дрога от Карибите към САЩ и 

Европа, беше арестуван в Колумбия. Пералта, 
на 44 години, бил задържан призори в север-
ния колумбийски град Картахена. Трафикант-
ската мрежа на Пералта, която според ФБР имала разклонения във Венецуела, 
Пуерто Рико и Колумбия, била напълно разбита по време на шейсетина опера-
ции, при които били задържани 18 души. ФБР беше обещало награда от 100 хи-
ляди долара за всяка информация за Сесар Емилио Пералта.
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

В 
началото на миналия век 
една млада жена с българска 
кръв влиза в голямата светов-
на политика. Тя урежда визи-
та на цар Борис III и царица 

Йоанна в Лондон, част е от делегация-
та по подписване на Ньойския договор, 
става първи секретар в българското по-
солство във Вашингтон и е неизменна 
част от международните обиколки на 
тогавашния премиер Александър Стам-
болийски.

Тя е Надежда Димитрова Станчов, ста-
нала по-късно лейди Мюър по името 
на нейния съпруг – шотландския лорд 
Александър Мюър. За нея се знае, че не 
само е част от дипломатически обикол-
ки или от българската легация в Лон-
дон, но и че вероятно е първата жена 
дипломат в Европа, а и в света изобщо. 
Надежда Станчов знае осем езика, тя е и 
българката, която Александър Стамбо-
лийски назначава за първи секретар в 
българското посолство във Вашингтон 
през 20-те години на миналия век.

Този факт я прави особено важна за

националното 
самочувствие на България

и показва, че дори и малка, Родината ни 
е могла да представи дипломат жена на 
световно ниво. И със сигурност успехи-
те й и доверието, което има по целия 
свят, не се дължат на това, че е жена, а 
на качествата й, с които често надхвър-
ля тези на мъжете.

Според някои информации, когато 
Стамболийски е убит, тя става българ-
ски посланик в САЩ за времето от 1921-
а до 1923 г. Други данни от онова време 
разказват, че в знак на протест заради 
смъртта на земеделеца, тя подава ос-
тавка и си тръгва от Вашингтон. При 
всички положения, 30 години преди 
САЩ да пратят за посланик в България 
жена (Юджийн Адерсън), България има 
свой дипломат жена във Вашингтон.

През 1923 година пък британска-
та преса я представя така: „Българска-
та жена чудо дипломат. Мис Надежда 
Станчов, дъщеря на българския посла-
ник в Лондон (Димитър Станчов), е пър-
вата жена с дипломатическа кариера, тя 
поема пълен контрол над легацията в 
отсъствието на посланика и първия се-
кретар, които са на посещение в Лоза-
на.“.

Надежда Станчов е родена през 1894 
г. в Свищов, умира на 63 години. Тя е дъ-
щеря на наследника на богат свищов-
ски род Димитър Станчов и френската 
графиня Анна дьо Грено. Баща й е по-
литик и дипломат, след избирането на 

Фердинанд за български княз е назна-
чен за негов личен секретар до 1889 г. и 
началник на тайния му кабинет до 1894 
г. Той никога не се обвързва с полити-
ческа партия и може би затова е минис-
тър-председател на първото служебно 
правителство в България, което упра-

влява само от 11 до 16 март след убий-
ството на Димитър Петков през 1907 
г. Безспорен ерудит и енциклопедист, 
Станчов дължи дипломатическата си ка-
риера и на съпругата си Анна дьо Грено.

Надежда е най-голямата им дъщеря, 
владее осем езика и покрай баща си се 

посвещава на дипломацията след Пър-
вата световна война.

Димитър Станчов е главен секретар 
на втората от двете делегации, които 
България изпраща в Париж за прегово-
рите и подписването на Ньойския дого-
вор. Тя е водена от Александър Стамбо-
лийски, който освен Станчов въвежда и 
дъщеря му в делегацията. Първата ми-
сия, възложена на Надежда, е при под-
писването на Ньойския договор. Ето 
какво разказва тя: „Церемонията се със-
тоя без всяка тържественост...

В 10.35 ч. внушителният Стамболий-
ски, доста спокоен, влезе в залата, при-
дружен от Станчов...

След това той (Клемансо) призова де-
легата на България да подпише мир-
ния договор. Стамболийски стана с дос-
тойнство, направи няколко крачки до 
масата и решително се подписа на отво-
рената страница на договора. Станчов 
тогава повика по име останалите деле-
гати, които се изредиха един по един... 
Церемонията беше много кратка...“

Надежда Станчов е секретар на земе-
делския водач и по време на

стодневната му обиколка 
из Европа

в която той опитва да смекчи условията, 
при които България е подписала дого-
вора в Ньой, и на конференцията в Ге-
нуа през 1922 г.

След като Надежда напуска посол-
ството в САЩ, се смята, че тя работи в 
ВВС като журналист и продуцент. За нея 
се знае, че на официални приеми, на 
които често я канят, се явява с дрехи, 
близки до българските народни носии, 
обшити с шевици. Те предизвикват ог-
ромен интерес сред английското висше 
общество.

На 17 март 1924 г. се омъжва за сър 
Александър Кей Мюър, когото за пръв 
път е срещнала именно на прием. Той е 
26 години по-възрастен от нея.

Българка - първата жена 
дипломат в Европа, 
в САЩ и в света
�Надежда Станчов е била първи секретар 

в посолството ни във Вашингтон

По повод сватбата на Надежда Станчов със сър Александър Key Мюър вестник „Глазгоу хералд“ нарича булката „първата жена дипломат в света“ и описва нейната 
дипломатическа кариера.

Надежда Станчов плътно зад Александър Стамболийски

Снимки: Изгубена България
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З
дравей, Ангеле! Правилно ли е 
да продължа да внасям повече 
от процента, който моят рабо-
тодател ми внася, към моя пен-
сионен акаунт 401К, в моя слу-

чай 5%? Когато аз внеса 5% от заплатата 
си, моят работодател също внася 5%, но 
нищо повече от това, независимо какъв 
процент още ще внеса аз. Има ли по-до-
бри алтернативи за допълнителни ин-
вестиции, в които мога внасям след 
първоначалните 5%, които съм внесла 
в 401К?

Здравейте и от мен, това е въпрос, 
върху който често дискутираме с раз-
лични клиенти. Определено интересен 
въпрос, засягащ много хора.

Много от хората, когато могат да вне-
сат 10% или повече, но работодателят 
им добавя от себе си само 5%, продъл-
жават да внасят по инерция допълни-
телните 5% към същия този план 401К. 
Това не е лоша опция, но по мое наблю-
дение за повечето хора това не е най-
доброто решение, което съществува.

Плюсът от този подход е, че взимаме 
допълнителните 5% и намаляваме об-
лагаемия си доход с тях, което значи, 
че ще платим малко по-малко данъци 
днес, но в годините след пенсиониране 
това може да трябва да го наваксаме - 
не само на внесената сума, но и на лих-
вите, натрупани по нея.

Минусите от този подход
са повече от плюсовете. Един от тях е, 
че блокираме тези пари в 401К при ра-
ботодателя си, докато не се пенсиони-
раме или не спрем да работим за него, 

защото ако искаме да ги използваме 
всичките (или част от тях) преди това, 
ще се наложим да вземем заем на свои-
те пари и да ги изплащаме обратно от 
чековете, които получаваме. Това не е 
много добра идея, особено ако има по-
добра алтернатива.

А тази алтернатива се нарича ROTH 
IRA, което ни позволява да внасяме 
до $6,000 на година за хора под 50-го-
дишна възраст и до $7,000 на година за 
хора над 50-годишна възраст. Парите, 
внесени там, не са приспаднати от да-
нъци, но лихвите по тях през годините 
са напълно свободни от данъци, неза-
висимо колко теглим от този акаунт във 
всеки един момент. Единственото усло-
вие е да сме над 59 и ½ г. или ако сме 
под тази възраст, ние разполагаме с па-
рите, които сме внесли по всяко едно 
време, защото реално ние сме платили 

данъци на внесената до момента сума и 
можем да разполагаме с нея.

След 59 ½-годишна възраст обаче 
ние можем да имаме достъп до цялата 
налична сума (лихви плюс главницата, 
внесена до момента), без изтеглената 
сума да бъде обложена с нито една сто-
тинка данък, независимо дали работим 
все още или не. Това не е така при 401К, 
защото при него, ако теглим, ще

трябва да бъде под 
формата на заем

но този заем ще трябва да се изплаща 
обратно. А защо трябва да плащаме об-
ратно заем на пари, които ние сме спес-
тявали от залъка си през годините?

Ако решим да спрем да изплащаме 
този заем, който по принцип се удър-
жа автоматично от нашите заработени 
пари и трябва да бъде върнат до 5-го-

дишен срок, сумата, която сме изтегли-
ли, се наслагва върху нашия облагаем 
заработен доход за годината и това ав-
томатически значи повече дължими да-
нъци. Колко точно повече? Това зависи 
от облагаемия ни заработен доход за 
дадената календарна година и разме-
рът на сумата, която сме изтеглили от 
своя 401К.

Но както вече казах по-рано, всичко 
това може да се избегне много по-без-
болезнено с употребата на ROTH IRA 
за сумите, които искаме да инвестира-
ме, след като вече сме внесли първо-
началните 5%, за да се възползваме от 
това, което ни дава нашият работода-
тел. Особено за хората под 60-годиш-
на възраст горещо съветвам възможно 
най-скоро да започнат да инвестират в 
ROTH IRA, но наред с това, и да изберат 
правилните за тяхната ситуация фондо-
ве, защото от подбора на тези фондове 
ще зависи каква

средна лихва и печалба 
ще имат

техните инвестирани през годините 
пари. Това е едно от основните неща, в 
които специализирам, и ще се радвам 
да отговоря на въпросите на всеки един 
от вас по тази тема, ако имате такива.

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

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

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

�Въпроси и отговори от изминалата седмица

Къде е добре да 
инвестирам, след като 
вече съм внесъл в 401К?
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С
татистиката за пазара на не-
движимите имоти в Чикаг-
ския район се оказва една 
доста интересна тема за чи-
тателите на вестника. Имен-

но поради тази причина продължавам 
да ви давам информация за това как се 
променят цените с времето към днеш-
на дата.

Искам да отбележа, че това е само 
една малка статистическа извадка, така 
че ако някой от вас има конкретно за-
питване за нещо, свързано в ценовата 
или пазарната сфера като цяло, не се ко-
лебайте да ме потърсите! 

В днешните четири графики ще ви 
предоставя информация за друго пред-
градие на Чикаго, а именно Уитън.

Уитън e предградие на Чикаго, Или-
нойс, и е център на окръг Дю Пейдж (Du 
page). Намира се на около 30 мили (48 
км) западно от Чикаго. При преброява-
нето през 2010-а населението на града 
е 52 894, очаква се да се увеличи значи-
телно занапред, което го прави 27-ата 
най-гъсто населена община в Илинойс.

Много наши сънародници през годи-

ните, а и все още населяват тази област.
Всички тези графики се отнасят за 

един и същи район (именно този, попа-
дащ в пощенски код 60187). Разделени 
са в 4 основни категории:

1. къщи (single family homes);
2. Долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 
жилищни сгради, които делят стена със 
съседа си - Townhomes, Condos, Coach 
homes (Villas), Duplex, etc.)

3. Townhomes (т.нар. град-
ски къщи, които видимо из-
глеждат на къщи, но са доле-
пени една до друга)

4. Condos (апартаменти)
Всичките 4-ри са:
- без ограничение на це-

ната (any price),
- за двата типа - старо и 

ново строителство (new and 
old construction),

- покриващ трите ос-
новни видове продажби 
(Traditional, Foreclosure and 

Short Sales),
- във всеки размер и брой стаи (any 

home size and room count)
Ще сравня Уитън с целия MRED район 

(area), за да може да добиете повече яс-
нота как то може да бъде отличавано и 
сравнявано с общите цени на продаж-
би за всички предградия в района, взети 
заедно. Това е много важно, особено за 
тези от вас, които се замислят да прода-
дат жилището си в скоро време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-
чи съвсем друга информация, свързана 
с конкретен географски район, моля, не 
се притеснявайте да ме потърсете на ди-
ректния ми номер и ще ви предоставя 
нужната за вас информация без никакви 
задължения от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз 
не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и се стремя непрестанно да ги 
уведомявам относно всеки възможен 
аспект, който би повлиял на тяхната дъл-
госрочна инвестиция, която всъщност 
за повечето хора е най-важната и най-
голямата, която те са направили или ще 
направят в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 

или други мои статии досега, или въ-

обще с всичко, свързано с пазара на не-

движимите имоти, ще се радвам да ме 

потърсите, а за мен ще е удоволствие 

да мога да помогна. Моят директен но-

мер е: 773-827-7827, или ми пишете на 

емайл: gergana.todorova@bairdwarner.

com. Също моят уебсайт, за повече ин-

формация: GerganaTodorova.BairdWarner.

com. Консултацията е винаги безплат-

на и не ви ангажира по никакъв начин!

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Графика № 1 показва средна продажна цена на къщи (single family homes)

Графика № 3 показва средна продажна цена на къща от градски тип (Townhome) Графика № 4 показва средна продажна цена на апартаменти (condos)

Графика № 2 показва средна продажна цена на долепено строителство (Attached):

- Ако през януа-
ри 2016-а в Уит-
ън една къща се 
е продавала за 
$340 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $410 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
една къща се е 
продавала за 
$206 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $245 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Уитън една та-
кава къща се е 
продавала за 
$218 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $235 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продава-
ла за $175 000, 
то същата така-
ва се е продала 
през септем-
ври 2019-а за 
$205 000.

- Ако през януа-
ри 2016-а в Уит-
ън апартаменти 
са се продава-
ли за $124 500, 
то същите са 
се продавали 
през септем-
ври 2019-а за 
$154 500.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-
а са се прода-
вали за $177 
000, то същите 
са се продали 
през септем-
ври 2019-а за 
$200 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Уитън се е про-
давал такъв 
имот за $167 
000, то същият 
се е продавал 
през септем-
ври 2019-а за 
$172 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-
а се е прода-
вал за $176,000, 
то същият се 
е продавал 
през септем-
ври 2019-а за 
$202 000.

Уитън: Какъв е пазарът 
на недвижимите имоти?

Уитън и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къщи
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 28 октомври 2019 г.

Уитън и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къща от градски тип
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 28 октомври 2019 г.

Уитън и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: апартаменти
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 28 октомври 2019 г.

Уитън и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 27 октомври 2019 г.

Cредна цена на продадените имоти

Cредна цена на продадените имоти Cредна цена на продадените имоти

Cредна цена на продадените имоти

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Уитън

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Уитън

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Уитън

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Уитън

�Предградието е 27-ата най-гъсто 
населена община в Илинойс
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

10 
хил. долара само за 
едно „сбогом“. Ще ги по-
лучи всеки, който реши 
да се раздели със Сили-
циевата долина и напус-

не по собствено желания Района на зали-
ва. Офертата е на местен стартъп, чиято 
цел е само една – да реши проблема с 
пренаселването и поскъпването на жи-
вота там.

Cилициeвaтa дoлинa e дoм нa eдни oт 
лидepитe в тexнoлoгичнaтa индycтpия, 
кaктo и нa чacт oт милиapдepитe, cъз-
дaли тeзи кoмпaнии. Затова и

дa живeeш 
тaм излизa 
дocтa coлeнo

дopи дa cи дoбpe плaтeн.
Срещу този проблем 

се опитва да се изпра-
ви бaзиpaнaтa в райо-
на кoмпaния МаіnЅtrееt. 
Тя пpeдлaгa дa плaти пo 
10 000 дoлapa нa вceки, 
кoйтo ce cъглacи дa ce 
пpeмecти. Cтapтиpaщaтa 
фиpмa e ocнoвaнa oт тpи-
мa бивши кaдpи нa Gо-
оglе и цeли дa cъздaдe 
възмoжнocти зa paбoтa 
и живoт нa мecтa, paзлични oт Cили-
циeвaтa дoлинa, пишe СNN Вuѕіnеѕѕ.

„Идeятa ни зa инициaтивaтa „10 000 
дoлapa, зa дa нaпycнeш Paйoнa нa зaливa 
(oт aнгл. Тhе Вау Аrеа)“, ce poди, cлeд кaтo 
cи зaдaдoxмe въпpocа кaк биxмe мoгли 
дa пpивлeчeм внимaниeтo пo нecтaн-
дapтeн нaчин“, paзкaзвa Дoнг Лyдлoy, 

кoйтo e глaвeн изпълнитeлeн диpeктop 
нa МаіnЅtrееt.

„Haшaтa миcия e дa cъздaдeм

paбoтни мecтa в 
пoкpaйнинитe нa гpaдa

кaктo и в ceлaтa. Иcкaмe дa oтвopим 1 
милиoн тaкивa пpeз cлeдвaщoтo дeceти-

лeтиe“, oбяcнявa тoй.
Oт cтapтъпа oбaчe имaт изиcквaнe към 

вcички, кoитo иcкaт дa кaндидaтcтвaт зa 
пoлyчaвaнeтo нa 10 000 дoлapa. Te тpяб-
вa дa ocтaнaт нa paбoтa нa нoвoтo мяcтo, 
кoeтo ca избpaли, eднa гoдинa. Eдвa cлeд 
тoвa им ce изплaщa тaзи cyмa.

He e тaйнa, чe пpeкaлeнo виcoки-

тe цeни нa имoтитe e гoлям пpoблeм зa 
xopaтa в Cилициeвaтa дoлинa. Дpyги 
кoмпaнии cъщo ce oпитвaт дa ce бopят c 
нeгo, кaтo пpeди вpeмe oт Аррlе oбявиxa 
финaнcoвa cxeмa зa 2,5 милиapдa дoлapa 
зa пocтpoявaнeтo нa нoви жилищa в 
paйoнa.

Gооglе oт cвoя cтpaнa oбяви плaн зa 
1 милиapд дoлapa, кoитo щe бъдaт ин-
вecтиpaни в зeмя, кoятo e coбcтвeнocт нa 
гигaнтa, зa изгpaждaнeтo нa жилищa.

$10 000 за „сбогом“ 
на Силициевата долина
�Стартъп предлага сумата, ако изкараш 

година извън Района на залива

Снимкa: Wikipedia

MGN
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В 
една художествена галерия 
в центъра на града има спе-
циална инсталация, която от-
дава почит на загиналите в 
престрелки. В помещението 

са издигнати символични бели сгради с 
многобройни чекмеджета – всяко едно 
от тях символизира някой убит гражда-
нин на Чикаго.

В залата е и Селест Кембъл, чийто син 
бил застрелян пред един нощен клуб 
в Чикаго, разказва DW. 24-годишни-
ят Матю Роджърдс-младши мечтаел да 
стане хип-хоп звезда. Но още 
преди да започне кариерата 
му, 24-годишният афроамери-
канец загинал в престрелка. 
Малко преди това бил подпи-
сал и първия си договор с една 
звукозаписна фирма.

„Синът ми е бил прострелян 
на много места: веднъж в коре-
ма, веднъж в ръката и пет пъти 
в гърба, докато се опитвал да 
се обърне“, казва майката.

Един от най-опасните 
градове в САЩ

Три години са изминали от 
въпросната вечер, но споме-
ните й все още са живи. Тя си 
спомня телефонното позвъня-
ване, с което й съобщили, че 
Матю е прострелян. Той умира 
още същата вечер. Статистика-
та сочи, че на всеки 19 часа в 
Чикаго загива по един човек, а 
на всеки 4 часа - някой е ранен 
от огнестрелно оръжие.

В лъскавия център на гра-
да човек трудно може да усе-
ти тази драматична ситуация. 
Но само едно кратко пътува-
не с метрото е достатъчно, за 
да види едно съвсем различно 
Чикаго. Западната част на гра-
да е печално известна с прес-
тъпността си. Улични банди си 
поделят районите и печелят 
пари от продажбата на дрога.

„Или убиваш, или 
ще те убият. Такъв е 
манталитетът тук. 

Оръжието е важно, за да се защита-
ваш, защото онзи срещу теб със сигур-
ност носи оръжие“ – така Брадли Джон-
сън описва ситуацията в своя квартал. 
50-годишният мъж е израснал тук, днес 
е социален работник в институция, по-
магаща на младежи. Освен от насили-
ето на бандите, афроамериканците, 
които живеят тук, се оплакват и от по-
лицейското насилие: акции с повод и 

без повод, унизителни проверки, фи-
зическо насилие. Повечето хора тук 
нямат доверие на полицията, която уж 
трябва да ги пази.

„Трябва да си много внимателен, ко-
гато разговаряш с полицай и постоян-
но да повтаряш: „Да, сър, не, сър“, защо-
то иначе ситуацията може да ескалира. 
И най-важното: в никакъв случай не ху-
квай да бягаш, защото тогава има най-
голяма опасност да чуеш изстрели зад 
гърба си“, съветва Брадли.

Джеймс Гарборино е професор по 
психология в Университета „Лойола“ в 
Чикаго. През целия си професионален 

живот се е сблъсквал с деца и младежи, 
травматизирани от оръжията. „Факт е, 
че насилието над подрастващите зави-
си до голяма степен от цвета на кожа-
та им. Афроамериканските деца от се-
мейства с ниски доходи умират 8 до 10 
пъти по-често от огнестрелни оръжия 
в сравнение с децата от средната кла-
са, без значение какъв е цветът на ко-
жата им“.

„Обезверен съм“
Гарборино дълго време вярвал, че 

нещо ще се промени, че политиката ще 
предприеме мерки срещу насилието, 

причинено от оръжията. Но напразно:
„Не виждам никаква сериозна промя-

на по същината на проблема. Страхът в 
страната е непроменен. Няма сигнали 
за промяна и от страна на оръжейна-
та индустрия. А в политиката никой не 
взима насериозно тази тема. Много съм 
обезкуражен“, казва психологът.

Селест Кембъл, майката на убития 
24-годишен мъж, е малко по-оптимис-
тично настроена. В момента тя помага 
на жени, които също са загубили децата 
си. Държавна подкрепя за тях няма. Те 
знаят, че могат да разчитат единствено 
на самите себе си.

Луксозен и брутален: 
Двете лица на Чикаго
�Може ли да се направи нещо, за да спре престъпността
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МАРТИН 
ГЕОРГИЕВ

SMS пак ги свързва, 
SMS ги дели

 блог

Разделението на властите е постулат на демокрацията. У нас 
обаче често тази конституционно обособена граница между 
прокуратурата и съда, от една страна, и управляващите, от дру-
га, се прекрачва. Това обикновено се случва, когато хората по 
върха на държавата са застрашени от наказателна репресия, 
или пък когато следва да се удари някой неудобен. Затова мъл-
чаливата подкрепа на ГЕРБ за Иван Гешев е логична - партията 
на Бойко Борисов и той самият работят повече от добре с избра-
ния за главен прокурор. Поне това демонстрира премиерът, ко-
гато лично отиде да разбие по негови думи най-голямата фабри-
ка за нелегални тютюневи изделия край

пловдивското село Труд през юли. В рейда му срещу контра-
бандистите участва и Гешев, който по онова време все още беше 
зам. главен прокурор. „Сутринта с колегата Гешев десетина пъти 
се чухме. Той пише есемеси: „Не е това”... Щото първо ударихме 
другата фабрика до Ръжево Конаре (бел. ред. службите разбиха 
в същия ден и по-малка фабрика)“, разказа Борисов пред жур-
налисти.

Често политиците в България използват обръщението „коле-
га“ към представители на медиите, но е озадачаващо, когато ми-
нистър-председател го употребява за висш магистрат, какъвто е 
новият главен прокурор. Тази неволност на Борисов вероятно 
се дължи на факта, че двамата с Гешев са завършили Академията 
на МВР в Симеоново. Вероятно, колегиално отношение е и при-
чината за масираната институционална подкрепа от страна на 
вътрешното министерство за единствения кандидат за шеф на 
държавното обвинение. Освен това „колегите“ Борисов и Гешев 
не се притесняват да поддържат лична кореспонденция с есеме-
си. Това обаче не е ново. И ако сега на премиера му съобщават от 
прокурорския телефон, че са „ударили“ някого, то допреди ня-
колко години го информираха за отказана проверка срещу него.

Тези зависимости между изпълнителната и съдебната власт 
лъснаха още през 2015 г. със скандала „Яневагейт”. Става дума 
за записаните разговори между бившия председател на Софий-
ския градски съд Владимира Янева, вече осъдена за незаконно 
разрешаване на подслушвания, бившата съдийка Румяна Чена-
лова и адв. Момчил Мондешки, спряган за близък до депутата от 
ДПС Делян Пеевски. Тогава шефът на ВКС Лозан Панов предло-
жи съдебните кадровици да изслушат премиера Бойко Борисов, 
тъй като в записите се чува как той е наредил на главния проку-
рор Сотир Цацаров да „опраска“ Янева.

Без свян премиерът сам осветли влиянието си във ВСС. Стана 
ясно, че член на кадровия орган му е изпратил есемес с текст: 
„Лозан Панов отново предложи да Ви викаме във ВСС по

записите за двете каки. Не го приехме”. Веднага след това Бо-
рисов препраща съобщението на председателя на ВКС, който 
публично показа „донесението”. Този безпрецедентен ход на Па-
нов накара министър-председателят да отиде лично във ВСС, за 
да замаже скандала. Щом влезе в заседателната зала обаче, част 
от съдебните кадровици му станаха на крака. Подобна реакция 
сме виждали най-вече от съпартийците му, които от време на 
време дори му целуват ръка. Какво по-добро доказателство за 
лобито на ГЕРБ в съдебната система?

В очите на новия главен прокурор Иван Гешев едва ли това 
представлява проблем. Той вече даде да се разбере, че не спо-
деля принципа на разделение на властите. Нещо повече, той оп-
редели ясното разграничаване на държавното обвинение от уп-
равляващите като „десен екстремизъм”. По всичко личи, че през 
мандата му начело на прокуратурата в следващите 7 години Ге-
шев едва ли ще успее да разсее съмненията за участието на по-
литическата власт в избора му за главен прокурор.

Както не успя и неговият предшественик Сотир Цацаров. 
Именно той затвърди убеждението в обществото, че кадрува-
нето в съдебната власт не се осъществява във Висшия съдебен 
съвет. В опита си да уязви председателя на ВКС Лозан Панов по 
време на изслушването на Гешев в края на октомври, Цацаров 
извади на показ задкулисни тайни - че изборът на „тримата голе-
ми“ в съдебната система се прави в „други две сгради”. И досега 
обаче отказва да ги назове. Като резултат остава усещането, че 
той (Кой) пак „си го избра”...

Единствено контролът над държавното обвинение посред-
ством всевластния по конституция главен прокурор може да 
спаси корпулентните политици от наказателно преследване. На 
този фон не е изненада желанието на управляващото мнозин-
ство да монтира Цацаров за шеф на антикорупционната коми-
сия (КПКОНПИ). Той вече доказа, че няма да закача играчите от 
онези „две сгради“.
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 казана дума

„Г-н френски президент Макрон, казвам 
ви го в Турция и ще ви го кажа в НАТО - 
първо проверете дали вие самият не сте в 
мозъчна смърт.“

Така турският президент Реджеп 
Тайип Ердоган отвърна на френския 

си колега Еманюел Макрон, който 
каза, че Западът наблюдава 

„мозъчната смърт“ на НАТО

„Еднакво сте ни близки демократите и 
републиканците. Вие си се карайте, но за 
нас има място и за едните, и за другите.“

Бойко Борисов към вицепрезидента на 
Националния демократически институт 

Шари Браян по време на визитата си в САЩ

„Благодарим ти, че ни наказваше, 
като ни прощаваше.“

Актрисата Силвия Лулчева 
на поклонението на Стефан 

Данаилов от името на 
учениците му

„Гунди го потрошиха 
някогашните футболни 
мутри. Кой ли не го контузи? 
Ако смятате, че мутренските 
номера са нещо ново - 
жестоко се лъжете“.

Бившият журналист в 
„Свободна Европа“ Константин 

Мишев коментира съдбата на 
футболната звезда

„Като видиш, че след 
толкова време нещата не 
се получават, имай поне 
малко достойнство и поеми 
някаква отговорност, дай си 
сметка, че може би и ти си 
част от причината нещата да 
не се получават, и си тръгни“.
Футболната звезда Димитър 

Бербатов коментира 
ситуацията в БФС
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В
ъоръжен младеж размахва 
нож пред полицая, отзовал се 
на сигнал за наръгване. „Хвър-
ли ножа, хвърли ножа!“, вика 
му полицаят. Младежът не 

хвърля оръжието, нито напада полицая, 
а отвръща също с крясъци: „Застреляй 
ме! Убий ме!“. Може да е шокиращо, но 
това не е просто проява на безразсъдна 
смелост, а много от онези, които го изри-
чат, наистина искат да се самоубият чрез 
полицейския изстрел.

Това поведение си има и термин - 
suicide by cop. То представлява прово-
кация към полицая, която да го предиз-
вика да стреля смъртоносно. Феномен, 
който все повече се превръща в про-
блем за полицията в Америка. Медиите 
в САЩ го наричат още „синьо самоубий-
ство“ - от цвета на полицейската уни-
форма.

От близо 1000 фатални полицейски 
стрелби в Щатите всяка година 100 са 
самоубийства с помощта на ченге, смя-
тат експертите, цитирани от dir.bg. По-

лицейските управления нямат указания 
как да се справят в такива случаи. Зато-
ва през октомври водещата полицейска 

организация в САЩ предложи по вре-
ме на годишната среща на Междуна-
родната асоциация на началниците на 
полицията в Чикаго ръководство за обу-
чение. Някои от шефовете на управле-
нията в големи градове веднага приеха 
предложението като добър начин за на-
маляване на случаите, при които се на-
лага стрелба.

В него е заложено, че служителите на 
реда трябва първо да мислят за собст-
вената си безопасност и тази на окол-
ните хора. Да не насочват оръжието си 
към въпросния човек, да се отдалечат 
на безопасно разстояние и да участват в 
разговор, а не да крещят команди.

„Ако насочиш пистолет към някого и 
кажеш:

„Тук съм, за да ви спася“
това има двусмислено послание. Тряб-
ва да направим всичко възможно, за да 
сведем до минимум използването на 
сила и да увеличим максимално шанса 
за спасяването на живот“, смята шефът 
на полицията в Лос Анджелис Мишел 
Мур.

Указанията не важат в случаите, кога-
то потенциалният самоубиец има пис-
толет. Тогава служителят трябва да се 
прикрие и да извика подкрепление. Ако 
човекът има нож, униформеният тряб-
ва да поддържа безопасно разстояние 
и да използва превозно средство или 
друг голям предмет, за да запази дис-
танцията. Полицаите в САЩ отдавна се 
обучават да установяват 21-футова зона 
между себе си и човек с нож, но те са 
достатъчно бързи, за да успеят да изва-
дят оръжието си и да стрелят, дори ако 
предполагаемият нападател е по-близо.

„Когато човек има смъртоносно оръ-
жие и използва някакъв вид живото-
застрашаваща сила, е малко вероятно 
всички инциденти да бъдат успешно 
разрешени без използване на сила. Мо-
жете да контролирате себе си, но не мо-
жете да контролирате своя противник 
изцяло“, коментира Джим Паско от дру-
га полицейска организация.

Джош Хилинг, патрулен полицай в 
Глендейл, Охайо, който неотдавна за-
стрелял мъж, който го нападнал с нож на 
магистрала, разказа какво е преживял.

Новата заплаха в САЩ: 
Самоубийство чрез ченге

�„Застреляйте ме, искам да умра“, 
чуват все по-често US полицаите

Снимки: Pixabay и Flickr
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„Единственото, което ми беше в гла-
вата, беше да крещя: „Хвърли ножа, 
хвърли ножа!”. Извиках го около 100 
пъти. Но нямаше ефект. Всички общуват 
по различен начин. Явно понякога тряб-
ва да се намери друг начин да се отпра-
ви посланието.“

Полицейският отдел за психично оце-
няване разполага със специално обу-
чени психически стабилни служители 
за справяне с инциденти, при които су-
бектите или устно декларират, че же-
лаят да бъдат убити от полицията, или 
са действали агресивно, за да насър-
чат разстрела. Протоколът включва и 
обучение на диспечерите на тел. 911, 
които да разпознават сигналите, кои-
то дава потенциалният самоубиец, така 
че да могат да пратят именно тези обу-
чени служители на мястото. Проучване 
показва, че от 419 такива инцидента в 
Лос Анджелис за пет години, от 2010 
г. до 2015 г., служители са използ-
вали смъртоносна сила само се-
дем пъти

убивайки петима 
от хората

Ранен е един офицер.
„По-малко смъртоносна 

сила“, като зашеметяващи 
оръжия или гумени куршу-
ми, е използвана 71 пъти. 
Никаква сила не е използ-
вана в останалите 341 пъти, 
или 81%. Причината е, че в 
отдела за психично оценяване 
в местната полиция има 70 до-
бре обучени служители, готови 
да реагират на подобни инциденти 
24 часа в денонощието.

Полицейската организация обаче от-
белязва, че невинаги шоковите пис-
толети, лютите спрейове или подобни 
средства са достатъчни да се справи 
служителят със ситуацията, дори е въз-
можно тя да ескалира. Електронните 
контролни оръжия не успяват да деак-
тивират обекта в около 40% от случаи-
те, показват официални данни. При ин-
цидент тази година полицията използва 
три зашеметяващи пистолета, лют 
спрей, светкавично взривно вещество 
и гумени куршуми в опит да спре мъж с 
два ножа, но в крайна сметка не успява 
и се налага да бъде застрелян.

Има и случаи, в които полицаи успя-
ват да избегнат стрелбата, когато за-
плахата срещу тях не е голяма. Видео от 
миналата година показва как млад мъж 
буквално призовава униформените: „За-
стреляйте ме! Не ми се живее повече!”. 
Спасява го това, че не е въоръжен, така 
че служителите на реда просто го арес-
туват.

През 2017 г. пък полицията в град 
Форт Колинс в щата Колорадо раз-
пространява запис, заснет от каме-
ра, прикрепена към тялото на унифор-
мен служител. Тогава 24-годишен мъж 
е прострелян при инцидент, който по-
късно е определен от властите като 
опит за самоубийство. Остин Снодграс 
се обадил в полицията и съобщил, че 
нападател е наръгал съквартиранта му. 
Когато ченгетата се приближили до къ-
щата, той ги посрещнал с

пистолет, който по-късно 
се оказал играчка

и продължил да върви към тях, въпре-
ки че многократно му било наредено 
да хвърли оръжието си. Тогава единият 
униформен го прострелва.

Малко по-късно, когато качват ра-
нения млад мъж в линейката, той каз-
ва: „Това беше фалшиво обаждане, аз 
се обадих, никой друг не беше постра-

дал”. Заради действията си обаче той е 
осъден. А разследването заключава, че 
служителят, който е стрелял по него, е 
действал напълно правомерно, дори, 
по думите на районния прокурор - „про-
фесионално и смело“.

Статистиката включва и друг тип про-
вокация, която самоубийци предизвик-
ват полицаи не с насочено срещу тях 
оръжие, а срещу друг цивилен, чрез из-
вършване на някакво престъпление или 
задействане на бомба - истинска или 
предполагаема.

В полицията в САЩ 
вече идентифицират 
и втори тип suicide by 
cop - когато човек, кой-
то е извършил престъ-

пление, е преследван от 
полицията и е така при-

тиснат, че разбира, че ще 
бъде заловен. Тогава ре-

шава, че по-скоро ще умре, 
отколкото да бъде аресту-

ван - животът просто вече не си 
струва да се живее, ако ще е в за-

твора. Така решава да провокира по-
лицаите да го убият.

След официалното признаване на фе-
номена двама изследователи - Марк 
Линдзи и Дейвид Лестър, започват да 
ровят в стари случи, някои отпреди де-
сетилетия. Един от тях е още от 1 август 
1966 г., когато 25-годишният Чарлз Джо-
узеф Уитман - бивш морски пехотинец, 
убива 16 души от университетска кула 
в Тексаския университет в Остин, пре-
ди да бъде застрелян от двама полицаи. 
Според авторите единият от тях - Хюс-
тън Маккой, вярва, че Уитман e можел 
да убие него и колегата му Рамиро Мар-
тинес, но „той ни чакаше и искаше да 
бъде застрелян“.

Американската асоциация по 
суицидология вече има статис-
тика за профила на потенциал-
ните самоубийци, които са ис-
кали да бъдат убити от полицаи:

95% мъже, 5% жени. 
Средната възраст 

- 35 г. при мъжете и 40 г. при 
жените

41% от мъжете са били 
от европеиден про-

изход, 26% - латиноси, а 16% - 
афроамериканци

50% от жените са били 
европеидни, а 25% - 

латиноси

37% от мъжете и 42% 
от жените са били 

несемейни

29% от мъжете и 50% 
от жените са има-

ли деца

54% от мъжете са били 
безработни

29% от мъжете не са 
имали жилища

62% от мъжете и 100% 
от жените са имали 

потвърдено или вероятно пси-
хично заболяване

80% от мъжете са били 
въоръжени - от тях 

60% с огнестрелно оръжие, 
26% са притежавали ножове

100% от жените са 
били въоръжени 

- 50% са имали огнестрелно 
оръжие, 50% са имали нож

19% са използвали фал-
шиво оръжие или са 

симулирали притежание на 
оръжие

36% са били под въз-
действието на ал-

кохол

Кой иска да 
се самоубие 
чрез полицай
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БАРБАРА ВЕЗЕЛ
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„Мафия“, „убийци“, скан-
дират жителите на 
Малта от дни. И в не-
деля по улиците на 
столицата Валета из-

лязоха хиляди, за да демонстрират гне-
ва си. Става дума за убитата преди две 
години журналистка Дафне Каруана Га-
лиция, която беше разкрила случаи на 
тежка корупция сред управляващите. 
Протестите са насочени и срещу разпа-
дането на демократичните институции в 
Малта, за което говори безкрайният низ 
от скандали, които по алчността и без-
пардонността си напомнят на мафиот-
ски филм.

Разплитането тепърва 
започва

Правосъдието в Малта се задейства 
неочаквано и в доста необичаен мо-
мент: в събота вечерта към 19 часа биз-
несменът Йорген Фенек беше арестуван 
от въоръжени полицаи. Пред вратите на 
съда стояха журналисти, а вътре в за-
лата се намираха роднините на убита-
та журналистка: родителите, съпругът и 
синовете й. Те изслушаха обвинителния 
акт срещу един от най-богатите мъже в 
островната държава. В него се говоре-
ше за подстрекателство към убийство 
и заговор за извършване на престъпле-
ния. Пред камерите на журналистите се-
страта на Дафне - Корине Вела - обясни, 
че разплитането на случая тепърва за-
почва: „Очакваме, че ще има разследва-
не срещу премиера Джоузеф Мускат и 
шефа на кабинета му Кийт Шембри зара-
ди връзката им с убийството“.

По време на изминалата твърде хао-
тична седмица в Малта ежедневно из-
никваха нови доказателства и обстоя-
телства, свързани с убийството на Дафне 
Галиция. Стана ясно и следното: доказа-
телствата водят пряко към най-близко-
то обкръжение на премиера и тежко го 
уличават. От повече от година той явно е 
знаел за ролята на Фенек в случая „Гали-
ция“, защото неговите тайни служби са 
подслушвали бизнесмена, а самият Мус-
кат е чел протоколите. Но защо преми-
ерът нищо не е предприел досега?

Случайността помогна 
на разследващите

В края на ноември полицейско куче 
откри 200 000 евро в багажа на таксиме-
тровия шофьор Мелвин Теума. Той беше 
задържан по подозрение за пране на 
пари. Теума заяви, че знае всичко за из-
вършеното преди две години убийство 
и предложи сделка: за да бъде помил-
ван, той призна съучастието си в прес-
тъплението и заяви, че е наел убийците. 
Теума посочи Йорген Фенек като поръ-
чител на деянието.

Собственикът на казино и хотели, 
един от най-богатите олигарси в Мал-
та, след това беше заловен на яхтата си 
при опит да избяга. Оттогава адвокатите 
му използват всички трикове, за да до-
кажат, че не той носи вината, а предста-

вителите на властта. Двама министри и 
дясната ръка на Мускат – шефът на каби-
нета му, на бърза ръка подадоха оставки 
след задържането на Фенек.

Това, което особено възмути обще-
ството, бяха някои ужасяващи подроб-
ности около заговора за убийство. Меж-
дувременно проговори един от тримата 
дребни престъпници, които преди две 
години бяха задържани по случая и все 
още очакват да бъдат съдени. Разбра се, 
че наемните убийци първоначално са 
се опитвали да застрелят журналистка-
та през прозореца на кабинета й. Поне-
же не успели, сменили оръжието с бом-
ба, доставена от сицилианската мафия. 
Проговорилият съучастник разказа и 
как въпросната бомба е била поставена 
в автомобила на Дафне Галиция, както и 
това, че бандата убийци е получила 150 
000 евро за поръчковото убийство. Чо-
вешкият живот явно няма особено висо-
ка цена в Малта.

Гневът нараства
В аполитичната доскоро Малта меж-

дувременно се оформи истинско про-
тестно движение. Гражданите са убеде-
ни, че най-вътрешният кръг на властта 
стои в дъното на това убийство. Власт, 
която през последните години отвори 
вратите за съмнителни руски и близко-
източни инвеститори, продаваше им ев-
ропейски паспорти, улесняваше укрива-
нето на данъци и си затваряше очите за 
прането на пари. Европейската централ-
на банка започна разследване срещу 
„Bank of Valetta“, а през изминалата зима 
отне и лиценза на съмнителната „Pilatus-
Bank“.

Но в случая става дума за нещо много 
по-важно. Демонстрантите не искат да 
живеят в държава, чиито институции са 
тотално превзети от корупцията. „Нито 
правосъдието, нито полицията са не-
зависими“, казват три възрастни дами, 
участващи в протестите. „Нашата страна 
беше съсипана от тази група престъпни-
ци, които се водят наши управляващи“, 
казва една от тях. Друга добавя: „Те тряб-
ва да платят за действията си, не бива да 
остават на свобода, искаме справедли-

вост“.
Но какво ли може да се очаква, след 

като премиерът назначава всички - от 
върховните съдии до шефа на полици-
ята? Призивът за пресушаване на ко-
рупционното блато в Малта се подкрепя 
от различните поколения. „Това, което 
преживяхме в последните години, е ня-
каква симбиоза между властта и бизне-
са“, казва една от участничките в демон-
страция на млади активисти.

Малта - пиратски залив?
Мануел Делиа, който се бори за раз-

криване на убийството на Галиция, на-
стоява Мускат да се оттегли незабавно. 
„Той трябва да си ходи, защото пречи на 
справедливостта. Правосъдието тряб-
ва да разследва всички, в това число и 
премиера“, казва той и добавя: „Светът 
смята Малта за демократична страна, но 
островът се е превърнал в „пиратски за-
лив“, в който господстват корупцията и 
престъпността“.

Синът на Каруана Галиция - Матю, не 
може да си обясни защо Мускат все още 
е на поста си и защо полицията пусна на 
свобода шефа на кабинета му „поради 
липса на доказателства”. „Всъщност има 
железни доказателства, че Кийт Шем-
бри е най-големият престъпник от всич-
ки, че е съучастник в убийството на май-
ка ми и че е помогнал това убийство да 
бъде потулено“, казва той.

В понеделник делегация на Европей-
ския парламент отново пристигна в 
Малта, за да се запознае с хода на раз-
следването и със състоянието на поли-
цията и правосъдието. Европейският 
парламент междувременно изпитва се-
риозни притеснения за правовия ред в 
Малта. Това е поредният случай, в който 
ЕС реагира прекалено късно на разви-
тия, които са очевидни за всички.

Малта, мафията и убийството 
на Дафне Каруана Галиция

�Премиерът на страната обеща да се оттегли 
заради убийството на журналистката
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ТОМАС КОЛМАН, 
Deutsche Welle

З
ащо президентът на Вене-
цуела Николас Мадуро хва-
ли плащанията с долари като 
„вентил“ за неговата потъна-
ла в криза страна? Защо гово-

ри, че американската валута може да 
помогне на страната му да преодолее 
икономическата криза, предизвикана 
от американските санкции? На първо 
място това означава, че така страната 
се отказва от значителна част от суве-
ренитета си и се подчинява на реше-
нията, взимани в сферата на валутната 
политика от американското правител-
ство и американската централна банка. 
„За хората в Латинска Америка нацио-
налните валути продължават да са сим-
вол на суверенитет и независимост. 
Отказът от собствена валута е равно-
силен на падане на колене пред една 
чужда сила. Особено пък ако става въ-
прос за Съединените щати“, казва екс-
пертът по Латинска Америка Мак Мар-
голис в коментар за „Блумбърг“.

За една страна, доларизирането е 
„монетарна ядрена опция“, посочва 
Марголис, последният изход, когато 
всички други инструменти за справяне 
с кризата не функционират. Именно по-
ради това американският долар е офи-
циална валута едва в около 30 държави 
по света и само три от тях са в Латинска 
Америка. Официално единствено Еква-
дор, Ел Салвадор и Панама са избрали 
американския долар за национална ва-
лута и са се отказали от своите.

Венецуела още не е стигнала дотам, 
отбелязва икономистът Луис Висенте 
Леон, директор на института за ико-
номически изследвания „Datanalysis“ 
в Каракас. Въпреки че местният боли-
вар предвещава катастрофа заради 
хиперинфлацията според данните, с 
които разполага Леон, през октомври 
2019 година „едва“ към 54% от всички 
транзакции на стоки и услуги във Вене-
цуела са били в чужда валута. Така из-
лиза, че от световната икономическа 
криза през 2012-а насам използването 
на чуждестранна валута при размяна-
та на стоки и услуги се е увеличило над 
10 пъти.

И в повечето останали държави в ре-
гиона хората, които могат да си го поз-
волят, се доверяват все повече на аме-
риканския долар, когато става въпрос 
за гаранция срещу инфлацията и обез-
ценяването на парите. И при сегашна-

та тежка криза в Аржентина местните 
ежедневно проверяват курса на дола-
ра, за да преценят какво изобщо могат 
да си позволят.

Инфлацията ще стигне 
500 000 процента

Дали катастрофалното състояние на 

хората във Венецуела ще се подобри, 
ако бъде наложен американският до-
лар, и дали така икономическата криза 
ще бъде преодоляна, както твърди Ма-
дуро, е повече от спорно. Макроико-
номическите показатели на страната 
напомнят филм на ужасите: ръководи-
телят на отдела за Латинска Америка в 
Международния валутен фонд Алехан-
дро Вернер казва, че икономическата 
и хуманитарната криза във Венецуела 
ще продължи да се задълбочава.

„Реалният брутен вътрешен про-
дукт вероятно ще намалее с 35% през 
2019 г. и така общият спад от 2013-а на-
сам ще достигне над 60 на сто”. С дру-
ги думи - за шест години икономика-
та на страната се е свила наполовина. 
Сривът на местната валута - боливара, 
който тази година вече изгуби около 90 
процента от стойността си, ще продъл-
жи. Според МВФ хиперинфлацията ще 
се увеличи от 200 000 процента тази го-
дина до 500 000 процента през 2020-а.

Злато и старо желязо 
за валута

От месеци управляващите се опитват 
да използват и последните останали 
ресурси, за да се сдобият с валута: злат-
ният резерв бе продаден на Турция и 
на други държави, които заобиколиха 
американските санкции срещу режима 
на Мадуро. Наскоро дори и една голя-
ма пратка скрап и старо желязо поте-

гли към Истанбул.
Въпреки това Мадуро подчерта, че 

боливарът ще остане официалната ва-
лута на Венецуела. Президентът обаче 
не обясни какво ли би могло да се купи 
с банкнотите, на които стои портретът 
на бореца за независимост Симон Бо-
ливар. Освен това през февруари 2018 
година Мадуро пусна криптовалута, 
наречена „петро“, за да увеличи неза-
висимостта на страната от американ-
ския долар. Но и този проект постигна 
всичко друго, освен успех.

„Такси без бензин“
Венецуелският икономист Рикардо 

Хаусман, който е преподавател в Хар-
вард и е съветник на опозиционния ли-
дер Хуан Гуайдо, сравнява ситуацията в 
страната с таксиметров шофьор, който 
разполага с автомобил, но не и с гори-
во. Той вижда спасението на икономи-
ката в отварянето на нефтения сектор 
за външни инвеститори, за да може в 
страната отново да влязат пари. Хаус-
ман е скептичен спрямо „доларизира-
нето“ на страната.

В началото на годината харвардски-
ят икономист смяташе, че Венецуела 
има нужда от поне 60 милиарда долара 
спасителен пакет от Международния 
валутен фонд, за да може поне донякъ-
де да съживи икономиката на страната. 
Междувременно тази сума вече не би 
била достатъчна.

Венецуела – като 
филм на ужасите
�За социалистическия режим в Каракас САЩ са 

най-голямото зло, но използват валутата му
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млрд. долара онлайн са похарчили живеещите в САЩ по време на така наречения черен 
петък. Това е исторически рекорд за покупките, направени в Америка на този ден през 
интернет платформи.

-килограмова топка боклуци бе открита в стомаха на 
мъртъв кашалот. Сред отпадъците имало рибарски 
мрежи, въжета, пластмасови чаши и найлонови торбички. 
Животното е намерено край бреговете на Шотландия.

милион долара в стъклен трон бяха представени в руската столица Москва. 
Необичайното „кресло“, пълно с крупната сума, е проект на художника Алексей 
Сергиенко и руския милиардер Игор Рибаков.

сребърни монети с лика на тенисиста Роджър Федерер ще бъдат изсечени в Швейцария. 
Всяка от тях ще е от 20 франка, реши правителството на страната. Носителят 
на 20 титли от Големия шлем ще стане първият швейцарец, сдобил се приживе с 
възпоменателна монета.
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Поглед отблизо: 
Даяна от Канада

Даяна e певица. Живее във Ван-
кувър. Истинското й име е Ди-
ана Димова. Пее, откакто се 
помни. На 4-5 годинки в Бъл-
гария възрастните вече я кач-

вали на сцена по различни събития и тя 
изпълнявала народни песни, които нау-
чила от леля си Цецка и баба си. До 4-ти 
клас е свирила на акордеон.

Надарена е с глас сопрано - най-висо-
кият при женските гласове и с най-голе-
ми възможности. Пее професионално 
от 2006 г. Мести се в Канада преди две 
години. Пее на събития за българската 
общност на канадска територия, но по-
вече се е отдала на съпруга си и двете си 
малки дечица.

Професионалната й кариера е свърза-
на с попфолка. Изпълнява

и естрада, и народни песни
И не спира да се усмихва, да е пози-

тивна и да се стреми да радва хората.
За Нова година BG VOICE успя да „от-

крадне“ Даяна и тя ще пее на празника, 
организиран от медията в Чикаго. „Хо-
рата в Канада ще ми липсват, но пък съм 
страшно развълнувана да посрещна 
2021-ва с българите в Чикаго. Имам мно-
го познати, които също ще дойдат. Под-
готвила съм разнообразен репертоар. В 
дванайстия час ще изпеем заедно хим-
на, традиция, която обичам много“, раз-
казва певицата.

„Освен очарователната Даяна, гости-
те ще могат да се насладят на отлично 
подбрано меню и отворен бар“, споме-
нава Ясен Дараков, гл. редактор на BG 
VOICE. „Семействата с деца могат да до-
ведат цялото семейство. За малчуганите 
също ще има забавления, а накрая чрез 
томбола ще изтеглим печелившия за го-
лямата награда - екскурзия до Мексико“, 
прибавя Николай Кръстев, издател на 
BG VOICE.

Даяна е родом от Благоевград. До сед-
ми клас учи в музикална паралелка. На 
тази крехка възраст решава, че музика-
та ще е попрището, на което ще се пос-
вети, и затова постъпва в училището за 

фолклорни изкуства в Широка лъка с 
профил народно пеене. „Това не е обик-
новено училище, в което се прибираш 
всеки ден вкъщи. То е като пансион. Сто-
яхме там по цяла година и се прибирах-
ме само за ваканциите. Това ми даде 
възможност да се потопя напълно в му-
зикалното изкуство и да науча страшно 
много неща“, спомня си Даяна. По-късно 
завършва и Софийския университет със 
специалност „Музикална педагогика”. 
Втората й специалност е пиано.

Първият си албум „Право в целта“ из-
дава през 2006 г. с компания „Съни мю-
зик“.

Пише и свои текстове
Забелязана е и от най-голямата проду-

центска компания в попфолка „Пайнер“ 
и от 2012-а до 2015 г. работи с нея. През 
2013 г. печели наградата за най-желан 
изпълнител.

На въпроса за любимите й песни, Дая-
на казва, че обожава Лили Иванова. „Пея 
нейни песни с голям респект и много 
трепет в сърцето. „Осъдени души“ ми е 
едно от любимите нейни парчета. Аз ще 
го изпълня и в Чикаго. Пожелавам на 
всички българи, където и да се намират 
по света, весело посрещане на коледни-
те и новогодишните празници“, добавя 
тя.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com �Певицата с име на принцеса пее 

народна музика, попфолк и естрада
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С
тотици го изпратиха, хиляди 
не спират да плачат за него, 
милиони тъгуват, България 
потъна в скръб. Стефан Да-
наилов почина в първите ми-

нути на 27 ноември във Военномеди-
цинска академия и остави безутешни 
близките си, колегите си, студентите си 
и безбройните си почитатели от всич-
ки поколения българи. Великан, вселе-
на, титан, герой, красавец, безкрайно 
добър човек и справедлив учител. Все-
ки има какво да каже за него и не спи-
ра да го прави. С цялата си любов! Нари-
чаха го Мастер, Ламбо, българския Ален 
Делон, бате Серго, с него се сбогуваха и 
президентът, и премиерът, и патриар-
хът. България загуби един от безспорни-
те си авторитети, чиято дума отекваше 
еднакво силно и на сцената, и в парла-
мента, и в учебната зала.

И ще липсва, много!
Стефан Данаилов издъхна от полиор-

ганна недостатъчност. Това е възможно 
най-тежкото състояние, в което може да 
се намира човек, и е почти невъзможно 
да бъде преодоляно.

Смъртта му е настъпила буквално за 
15 минути, каза негова близка, цитира-
на от „24 часа“. Но Ламбо бе в болница 
повече от месец, бе поставян на някол-
ко пъти в медикаментозна кома и из-
важдан от нея.

Всичко започна с белодробна недос-
татъчност - състояние, в което той бе 
приет в реанимацията, след като полу-
чи оток на белия дроб, вероятно от за-
стоя след операцията на тазобедрената 

му става през август в Бургас след пада-
не в Приморско.

След операцията бе на рехабилита-
ция в Хисар, където състоянието му 
изведнъж и рязко се влоши. Тогава бе 
транспортиран в реанимацията на Во-
енна болница в София, където почти ме-
сец дишането му се подпомагаше с ме-
дицински апарати. Но въпреки усилията 
на лекарите дихателната недостатъч-
ност не се преодоля и целият му орга-

низъм отказа.
Заради неходжкиновия лимфом, от 

който той страдаше от 10 години, ор-
ганизмът му бе силно интоксикиран, а 
тумор в областта на белия дроб всъщ-
ност се оказва главната причина за ди-
хателната недостатъчност.

Стефан Данаилов бе всенароден лю-
бимец, единственият 

български актьор с
истински звезден статут

Той излиза на сцената още като дете 
с роли в „Следите остават“ и „Двамата 
капитани“, през младостта си е недос-
тижим с „На всеки километър“, следват 
хитовете „Дами канят“, „Черните анге-
ли“, „Князът“, „Иван Кондарев“, в зряла-
та си възраст става герой в легендар-
ния сериал „Октопод“, нашумелия 
„Стъклен дом“ и още няколко филмо-
ви ленти.

Уникалната му физическа красота, 
която не помръкна с възрастта, кара-
ше всеки - жена, мъж или дете, тутак-
си да се влюбва в него. Това му качест-
во бе Божи дар, категорични са всички 
около него. „Много красиви и талант-
ливи има, но той е посочен. Беше с нас 
и мисля, че ще остане“, каза в едно от 
сбогуванията си с него голямата Татя-
на Лолова.

Стефан Данаилов: 
Сбогом на легендата!
Голямата звезда почина на 76 години и потопи България в скръб
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Всички, които бяхме останали 
след първи кръг, стояхме строе-
ни и чакахме реда си.

Сцената беше огряна в толкова сил-
на светлина, че не виждах кой е в пуб-
ликата.

Докато казвах името на материала, 
който ще представя, видях пламъче 
на цигара, а после и очертанията на 
огромна достолепна фигура, която, 
приближавайки се към мен, изплува 
от мрака.

Тогава застанах очи в очи със Сте-
фан Данаилов.

Той ми каза „Здравей, мойто моми-
че! Как си?“.

Това негово „Здравей, мойто моми-
че! Как си?“ сложи началото на години 
любов, уважение и привързаност.

Бях едно от 5-те момичета, избрани 
от него да бъдат в класа му сред стоти-

ци други кандидати.
И така започна всичко.
Започнаха 4 години без почивен ден, 

4 години в безброй забавления, смях, 
сълзи, преодоляване, репетиции. Ре-
петиции в НАТФИЗ, репетиции в дома 
му, репетиции в Народния театър, ре-
петиции в Министерството на култура-
та дори. Той ни водеше навсякъде със 
себе си. Ние бяхме не просто негови 
студенти, ние бяхме негови деца.

Той знаеше всичко за всеки. Вина-
ги. Той тайно плащаше семестриалните 
такси на закъснелите студенти, той по-
ръчваше пица за всички на рождените 
ни дни, той водеше всеки болен за ръка 
до лекар и чакаше с него в коридора. 
Той беше нашият Мастър.

Винаги отбелязваше празниците си в 
нашата компания. Събирахме се всич-
ки негови студенти през годините и се 

веселихме. Един от пътите се прожекти-
раше филм, направен за него. Осъзнах, 
че пред нас се прожектираше неговият 
живот. Ние виждахме на екрана всички 
етапи от живота му. Видяхме го на 20, на 
30, на 45, на 55...

Разплаках се. Беше толкова вълнува-
що, а той стоеше безмълвно и гледаше. 
Чудех се какво ли си мисли. Какво ли е 
било чувството да изгледаш живота си 
до този момент на лента.

Това е Стефан. Стефан е символът на 
българското кино в пълния смисъл и 
ще продължи да бъде такъв, въпреки 
че си отиде.

Да, отиде си, но не буквално. Той е 
още сред нас. Повярвайте ми. Ще ви се 
усмихне от „Дами канят“, ще ви развесе-
ли с „Топло“, ще можете да го видите пак 
и пак в „На всеки километър“, „Сватбите 
на Йоан Асен“, „Черните ангели“... Ако ви 

липсва, както на мен, просто си пуснете 
някоя от безбройните му роли. Няма да 
ви омръзне, обещавам.

Случваше се да му ходя на гости или 
просто да му се обадя без причина, ей 
така, да го чуя как е. Той въпреки мно-
гото си ангажименти винаги намираше 
време за едно кафе и винаги вдигаше 
и ми казваше „Здравей, мойто момиче! 
Как си?“. Това ще ми липсва.

Имам безброй много спомени с него 
и ще го помня такъв.

Добър, справедлив, ироничен и ви-
наги готов да помогне на всеки.

Учителю, сбогом! Благодаря ти от 
сърце за всичко!

Ще бъдеш с любимата си Мария. Тя те 
чака.

* Актрисата Ралица Паскалева се 
прости с Ламбо във Facebook

С
тефан Данаилов си отиде, 
но остави стотици посла-
ния, които можем да си 
припомняме винаги и от 

които да се учим.

„Никога не тичам по жени. Винаги 
ги оставям те да тичат по мен“.

„За раздяла искам да си кажа – аз 
вярвам в България, вярвам в 
това, че българският театър 
го има и ще го има“.

„Близки и приятели казват: – Абе, 
ти знаеш ли колко си обичан!?“

„Животът тече и минава бързо, 
въпросът е да има някакво съ-
държание в живота ти, това е 
много важно. И когато се наложи 
да се укротя и да седна тук, сам, 
в размисли, установих, че моят 
живот е минал пълноценно, бил 
съм щастлив, защото за един 
актьор най-тъжното е, когато 
няма работа“.

„Винаги безкрайно много съм ви 
обичал. Аз съм си обичал пуб-
ликата. И затова съм получил 
много обич“.

„Не забравям, че доверието е най-
непостоянният капитал, кой-
то човек може да е трупал с де-
сетилетия, а после само с един 
жест да го срине за дълго време“.

„Обръщам се, и на витрината се за-
лепили трудови гражданки, а на 
вратата - малки патриотчета 
стоят и ме зяпат. В следващия 
момент чувам как децата ви-
кат: „Бате, Серго! Гледай, мамо, 
той е! Той е!“, а аз все едно цял жи-
вот това съм чакал и високо им 
отвръщам: „Ми аз съм бе!“. Това 
са върховни изживявания и ра-
достни мигове, които никой и по 
никакъв начин не може да ми от-
неме“.

„Колкото повече човек дава, тол-
кова повече получава, независи-
мо дали даваш обич или пома-
гаш. Убеден съм в това, въпреки 
че могат да ме сметнат за луд“.

„На доктор всичко се показва, а на 
съпруг нищо не се казва. И на ин-
структор не се отказва.“: „Дами 
канят“ (1980 г.)

За Ламбо, през сълзи
Ламбо бе изпратен с много спомени и 

през сълзи. Ето какво казаха известните 
за него:

Татяна Лолова, актьор: „Всеки период 
в живота го е изживял пълнокръвно. 
Това е същество не само на България, 
това е извънземно, земно и сърдечно”. 
„Много красиви и талантливи има, но 
той е посочен. Беше с нас и мисля, че 
ще остане. Той е неповторимото нещо, 
което сме имали”. Ламбо каза: „Не 
ме жалете, живял съм, както трябва”. 
„Щурчо, прекрасен, талантлив, обич-
лив, той не е виновен, че беше толкова 
прекрасен“.

Стоян Алексиев, актьор: „Светъл дух, 
силен дух. Голям актьор, той беше ве-
рен на професията си. Знам, че Бог му 
е отредил свято място“.

Башар Рахал, актьор: „Имаше два вида 
хора - Стефан Данаилов и останалите. 
Яд ме е, че много хора не го познаваха 
добре. Чувствам се късметлия, че съм 
част от тези, които са се докоснали до 
него. Дано тази доброта, която носеше, 
да може да се предава. Той променяше 
хората с това, че събуждаше доброта-
та в тях. Много се надявам българите 
да станем по-добри хора, защото той 
беше еталон за това - за човещина и 
доброта“.

Христо Мутафчиев, председател на 
СБА: „Изключително благородна лич-
ност, освен като голям актьор. Таран, 
който проправи път в българското 
кино на едно цяло поколение актьори. 
Смея да твърдя, че е уважаван от всич-
ки, срещаше любовта на хората и това 
му даваше криле да лети“.

Румен Радев, президент: „Много е труд-
но да вкараме Стефан Данаилов в ня-
какви рамки, за да го опишем с думи. 
Огромният му принос към българско-
то кино, безрезервната му любов към 
хората, безкрайната отдаденост на не-
говите ученици. За мен той бе и човеш-
кото лице на българската политика“.

Корнелия Нинова, лидер на БСП: „Изпра-
тихме една вселена от талант, красота, 
любов и мъдрост. Стефан носеше до-
брота в себе си и я раздаваше на дру-
гите. Винаги съпреживяваше болките 
и тревогите на останалите като свои. 
Беше добър и широкоскроен човек, 
почтен, за нас е вдъхновение и сила. 
Ние, българските социалисти, загуби-
хме свой духовен водач, осиротяхме. 
Макар че последните дни в болнична-
та стая той ми каза - не плачи, каквото 
и да се случи, продължаваме заедно. И 
е прав. Въпреки смъртта, където и да 
сме, ние ще го носим в едно съкрове-
но място в душите си. Поклон пред ве-
ликия, непостижимия и незабравимия 
Стефан“.

Георги Йорданов, бивш министър на 
културата: „Това е една от тежките 
загуби на българската култура. Той не 
само че беше именит и заслужил тво-
рец, но и човек с изключителна граж-
данска чувствителност“.

Боил Банов, министър на културата: 
„Аз по-харизматична личност не съм 
познавал. Извън огромния му талант, 
извън обичта на хората, той притежа-
ваше рядкото качество, освен таланта 
на сцената и на екрана, да бъде такъв 
и в живота. Невероятен човек, толкова 
позитивен, толкова интуитивен, толко-
ва положителен във всички моменти 
от живота си“.

Той е още сред нас, повярвайте ми*

Винаги съм ви 
обичал безкрайно
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ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina@bg-voice.com

К
ремът за ръце може да е поле-
зен не само за кожата. Както 
се случва и с много други коз-
метични продукти, ежедневи-
ето го е направил приложим в 

различни аспекти на козметиката, а и не 
само.

Така освен да прави кожата нежна и 
мека, кремът за ръце се оказва полезен 

и за много други неща - някои от оче-
видни, а други странни, но всички те 
действително работят! Вижте кои са коз-
метичните хитринки, за които ви е необ-
ходим единствено крем за ръце:

Коригиране на прическата
С крем за ръце може да коригирате 

прическата си и да замаскирате сухите 
цъфтящи краища.

Ако разнесете малко количество крем 
за ръце върху сухи краища на косата, 

моментално ще ги преобразите. Внима-
вайте обаче да не прекалите, защото в 
такъв случай ще омазните косата си.

Освен това кремът за ръце е идеален 
и за отстраняване на статичното елек-
тричество от дрехите ви, пише rozali. Се-
щате се за досадното статич-
но електричество, което 
се получава при но-
сене на чорапогащ-
ник например, 
нали? Какво-
то и да носи-
те, то прос-
то се закача 
към чорапо-
гащника. Ако 
р а з т р и е т е 
крем за ръце 
между длани-
те си и минете 
с тях чорапогащ-
ника, статичното 
електричество ще 
изчезне. Случва се и 
при някои видове пулове-
ри и блузи, където кремът за ръце 
също би бил идеален помощник.

Премахване на грим 
в движение

Всички сме се озовавали с петно от 
спирала под очите в средата на деня без 
каквото и да е средство за премахване 
на грим под ръка! Проблемът може да 
бъде лесно решен, ако поставите малко 
количество крем за ръце върху петното 
и го избършете - спиралата ще изчезне 
мигновено.

Освен в тази неприятна ситуация, кре-
мът за ръце може да е и алтернатива и 
на маслото за кожички.

Ако кожичките ви се нуждаят от оме-
котяване, намажете върху тях от люби-
мия си крем за ръце. Вероятно кремът 

няма да е толкова ефективен, 
колкото маслото за ко-

жички, но определе-
но върши работа.

Освен всичко 
останало, кре-

мът е идеален 
помощник за 
сваляне на 
п р ъ с т е н и . 
Няма подоб-
на на онази 
паника, коя-

то човек из-
питва, когато 

не може да сва-
ли пръстен от ръ-

ката си. Изведнъж 
се чувстваш много кла-

устрофобично! Но ако на-
мажете ръцете си обилно с крем 

за ръце, пръстенът се плъзга от ръката 
веднага.

Средство за полиране 
на обувки

Това е сред по-необичайните прило-
жения на крема за ръце, но нанасянето 
му върху кожени обувки може да върне 
техния блясък за нула време. Това може 
да е особено полезно в екстремни ситу-
ации, когато нямате другата алтернати-
ва.

Кремът за 
ръце: Няколко 
трика, за да 
е по-полезен
Освен да омекотява кожата, 
той може да има още приложения
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Ш
аловете и шапките са 
сред любимите аксесо-
ари на зимата. Освен че 
са топло оръжие срещу 
студа, снега и вятъра, те 

могат да бъдат красиви и в крак с най-но-
вите модни тенденции.

Ето как да бъдете модерни дори когато 
всичко се е вледенило от студ.

Шапки клош и тип кофа
Шапките тип кофа са много актуални 

през последните няколко сезона и явно 
нямат намерение да излизат от модни-
те тенденции. За зима 2019 обаче вижда-
ме, че все повече дизайнери ги изработ-
ват от по-плътна материя, която придава 
структура на шапката.

Така се размива линията между шапка 
кофа и шапките клош, типични за мода-
та, вдъхновена от 20-те години на XX век, 
пише rozali. При този вид шапки модни-
те дизайнери залагат предимно на едно-
цветните модели.

Една от вечните класики - меките пле-
тени шапки са една от тенденциите, кои-
то могат да се срещнат в топ моделите на 
всяка зима. Все така харесвани и пред-
почитани, особено от дамите, носещи 
спортни или спортно-елегантни дрехи.

Освен че са удобни и изглеждат бри-
лянтно, плетените шапки са незаменими 
в най-студените дни.

Елегантни шапки федора
Може би една от най-трудните за сти-

лизиране шапки е федората. Много са 

критиците на този модел, защото грани-
цата между стил и кич е толкова тънка, та 
чак невидима. Но федората е приятно и 
открояващо се допълнение към елеган-
тен тоалет. И също едно от попълненията 
в актуалните тенденции на шапките през 
тази година.

След другите открояващи се модели е 
шапката Гетсби. Тя е известен ретро мо-
дел и в същото време част от топ тенден-
циите на сезона. Наричат я още шапка на 
новинарчето. В миналото в САЩ децата 
от работническата класа са носели по-
добни.

Днес шапката Гетсби отново е акту-
ална. Силуетът е освежен и леко модер-
низиран. Към нея се добавят камъчета, 
капси и бродерия за акцент. И още едно 
допълнение към елегантните шапки за 
есен/зима 2019-2020 - баретите. Те вина-
ги са се свързвали с невлияещата се от 
времето френска елегантност. Този се-
зон ги виждаме в огромно разнообразие 
- от класически модели от мека еко кожа, 
през семпли текстилни варианти до таки-
ва от вълна. Букви, мъниста и бродерии 
придават още чар на различните барети.

Големи и топли шалове
При шаловете няма голямо разнообра-

зие откъм тенденции. Големите и топли 
шалове са най-актуални този сезон. Сами 
избирате на какъв модел да заложите - 
ръчно или машинно плетиво, мек текстил 
и дори шушляк.

Един по-скоро моден, отколкото прак-
тичен аксесоар, са шаловете тип пандел-
ка. Те обикновено са от по-тънки и леки 
материи. Носят се предимно над блузата 
вместо бижу.

Ретро, плетени, близо до кича – 
как да сме модерни и в студа

Топ тенденции: Шаловете 
и шапките на тази зима

Снимки Pixabay, onyx-fashion, Rozali
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П
о-рано през годината Ри-
чард Ма, главен изпълни-
телен директор на бази-
раната в Сан Франциско 
компания за киберсигур-

ност Quantstamp, плаща 9500 долара за 
рокля за своята съпруга.

Това са доста пари за дреха, особе-
но за такава, която не съществува - или 
поне не във физическа форма.

Това е дигитална рокля, създадена 
от модната къща The Fabricant, която се 
наслагва върху снимка на съпругата на 
Ричард - Мари Рен, и която след това 
може да бъде използвана в социалните 
медии.

„Определено е много скъпа, но също 
така е като инвестиция“, казва Ма пред 
BBC.

Той обяснява, че със съпругата му 
обикновено не си купуват скъпи дрехи, 
но той искал да купи тази рокля, защото 
според него има дълготрайна стойност.

„След 10 години

всички „ще носят“ 
дигитална мода

Това е уникален спомен. Знак на вре-
мената.“

Г-жа Рен споделя снимката в личния 
си профил във Facebook и в китайското 

приложение WeChat, но решава да не я 
пуска в по-публични платформи.

Друга модна къща, която създава дре-
хи за дигиталната ера, е Carlings. Мина-
лия октомври скандинавската компания 
пусна дигитална колекция улично об-
лекло, като цените на отделните артику-
ли започват от 11 долара.

Тя „беше разпродадена“ в рамките на 
месец.

„Звучи малко глупаво да кажем, че сме 
я разпродали, което на теория е невъз-
можно, когато работиш с дигитална ко-

лекция, защото можеш да създадеш кол-
кото на брой искаш от тези артикули,“ 
обяснява Рони Микалсен, брандинг ди-
ректор в Carlings.

„Бяхме заложили лимит на количе-
ството продукти, които ще произведем, 
за да направим колекцията малко по-
специална“.

Дигиталната колекция позволява на 
дизайнерите да създават наистина екс-
травагантни неща.

„Не бихте си купили дигитална бяла 
риза, нали? Защото няма много смисъл 

да я показвате. Така че трябва да бъде 
нещо, с което наистина искате да се по-
кажете, или пък е артикул, който не би-
хте се осмелили да купите физически 
или не можете да си позволите да купи-
те физически.“

Дигиталната колекция на Carlings 
беше създадена като част от рекламна 
кампания за техните истински, физиче-
ски продукти. Компанията обаче смята, 
че концепцията има потенциал и плани-
ра втора линия дигитални дрехи за края 
на 2019 г.

�Идва времето на дигиталната мода, която скоро ще бъде реалност

Една рокля за 9500 долара, 
която... не съществува

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Циганското лято е зад гърба ни, 
на прага ни е зимата с цялата 
си мощ, а с нея идва и време-
то на вирусите и кашлиците. 
Едно от най-често срещаните 

през този сезон заболявания е бронхи-
тът. Често след грип започваме да каш-
ляме, но ако не се вземат адекватни 
мерки, стигаме до острото и мъчително 
бронхитно заболяване.

Мръсният въздух не само в България, 
а навсякъде по света се превръща във 
все по-голям проблем. Всъщност всичко 
щеше да бъде наред, ако можеше да не 
дишаме три-четири месеца през година-
та. Приблизително толкова са общо дни-
те, през които въздухът в големите градо-
ве е толкова замърсен, че освен кислород 
в белите ни дробове влизат фини прахо-
ви частици. Те остават там и макар че са 
малки, всъщност са огромен проблем – 
причиняват тежки болести.

Заради тях живеем 
по-малко

Фините частици могат да причинят 
астма, сърдечносъдови проблеми, рак 
на белите дробове и преждевременна 
смърт.

Освен че мръсният въздух е пред-
поставка за увреждане на здравето при 

възрастните, за малките деца също съ-
ществува голям риск от развитие на за-
болявания като астма например. Смеси-
цата от вредните емисии, прах, газове 
увеличава вероятността от поява на бе-
лодробно заболяване с 1,3%. Малките 
деца са по-уязвими от възрастните, за-
щото прекарват много повече време на 
открито, а и белите им дробове са в про-
цес на развитие.

Възпалението на бронхите продължа-
ва средно около две седмици. То може 
да възникне както самостоятелно, така и 
да бъде усложнение на друго заболяване 
като грип, фарингит и други.

Любопитен факт е, че хората с отлично 
емоционално състояние по-рядко боле-
дуват от простудни заболявания. Весели-
те и спокойни хора прекарват тези боле-
сти значително по-лесно в сравнение с 
онези, които са в мрачно и потиснато на-
строение.

Едни от първите признаци 
на бронхита

са неприятно дращене в гърлото и загу-
бата на глас (пресипнало гърло), заед-
но със суха кашлица, която през нощта 
се засилва. След няколко дни кашлица-
та става влажна. Повишаването на темпе-
ратурата, която обаче рядко става твър-
де висока, е друг често срещан симптом 
при тази болест. Бронхитът често е съ-
проводен от болки в ребрата и задух при 
някои хора. След около 2 седмици про-
ходимостта на бронхите се възстановя-
ва и кашлицата преминава. Трябва да 
бъдем много внимателни и задължител-
но да посетим лекар, защото има вероят-
ност бронхитът,

ако не бъде лекуван 
правилно

да се превърне в хро-
ничен, което от своя 
страна се превръ-
ща в едно тежко 
и сериозно забо-
ляване. Сиптоми-
те тогава са доста 
неприятни и жи-
вотозастрашаващи 
– белите дробове 
постепенно склеро-
зират, което означава, 
че не могат да насищат 

кръвта с достатъчно кислород, появява 
се белодробна недостатъчност, задух, а 
при най-малкото натоварване се 
наблюдават патологични из-
менения в сърцето.

Сред усложнения-
та на острия бронхит 
са такива сериозни 
заболявания като 
пневмонията и ем-
физемът на белите 
дробове.

Когато говорим 
за първия стадий на 
бронхита или когато 
кашлицата е още суха, 
медикаментите могат 
само да задълбочат възпале-
нието на лигавицата.

Специалистите съветват тогава да при-
емаме много течности като топло мляко, 
горещ чай, затоплена минерална вода. 
Така храчките се разреждат и извеждат 
токсините от организма.

Но ако имате сърдечни проблеми, 
бронхиална астма, псориазис или екзе-
ма, по-добре се въздържайте от подобно 
лечение.

Ако не успеете да се излекувате от су-
хата кашлица, трябва да се приемат сред-

ства за отхрачване, 
но не и антибиоти-

ци. Специалистите на-
значават тези лекарства 

само при усложнено про-
тичане на болестта и при подо-

зрения за развитието на пневмония.
Можете да си промивате носа и да из-

плаквате гърлото с леко подсолена вода, 
в която е добавена 15% отвара от евка-
липт (1 ч. л. отвара на 0,5 мл вода) за про-
филактика.

Кухненски подправки 
борят заразите

Най-използваните кухненски подправ-
ки могат да ликвидират възпалението, 
което е основна причина за редица за-
болявания през зимата, като се започне с 
баналната хрема и се стигне до цистити и 
бронхити, та дори и за някои автоимунни 
заболявания.

Лукът и чесънът са способни да помог-
нат на организма. С тях се прави инхала-
ция. За целта настържете на ренде 1 гла-
ва лук и 1 скилидка чесън и ги поставете 
в чаша вода. Направете си малка харти-
ена фуния, с която ще можете да вдишва-
не от сместа в продължение на 3-5 мин.

Народната медицина също предлага 
средства за лечение на бронхита. Пове-
чето от тях отлично допълват, но не за-
местват медикаментите:

- Микстура от анасон - към 1 ч.л. мед 
се добавят 2 с.л. семена от анасон и сме-
ста се залива с топла вода. След 2 часа се 
прецежда и се приема по 1 ч.л. на всеки 
2 часа.

- Инхалация с лайка (3 с.л. лайка на 3 
чаши вряла вода)

- Отвара от подбел - 1 с.л. листа от по-
дбел се сваряват и се запарват в продъл-
жение на 30 мин. На всеки час се приема 
по 1 с.л. от отварата.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Бронхитът, зимата 
и мръсният въздух

�Заболяването често е съпроводено от 
болки в ребрата и задух при някои хора

За любителите на силни усе-
щания ето едно изпитано на-
родно средство с предпазен 
ефект. Към 150 г ситно на-
стърган корен от пресен хрян 

се добавя сокът на 2-3 ли-
мона. От тази смес се 

взема 2 пъти дневно 
на гладно по 1/2 ча-

ена лъжичка. Ком-
бинацията от хрян 
и лимон е много 
ефективна при бе-
лодробни възпа-

ления с гъсти сек-
рети. Тя улеснява 

бързото очистване 
на бронхите.

Когато сме премръзнали от 
стоене на студ дълго вре-
ме или се разболяваме и ни 
тресе, ще се стоплим бързо 
с греяно вино. Най-простият 

вариант - загряват се ча-
ша-две червено вино 

на печката, добавят 
се захар или мед 

на вкус, наръсва 
се с чер пипер и 
се пие топло.

При лаеща кашлица може да 
се използва успешно лапа от 
синап. Семето му се смила и 
се смесва с пшеничено браш-
но в съотношение 1:5 за въз-
растни и 1:10 за деца. След 
това се разбърква с хладка 
вода на гъста каша и се по-
ставя между два пласта тен-
зух или хасе. Налага се върху 
гърдите за около 15-20 мин., 
до зачервяване на кожата, но 
да се внимава да не се полу-
чат изгаряния. Помага и при 
грип, съпроводен с кашлица 
и болки в гърдите.

Хрянът очиства 
бронхите

Черен пипер и греяно 
вино загряват

Синапената лапа 
помага

Снимки: pixabay
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Л
ипсата на витамин B12 може 

да доведе до много сериоз-

ни последствия за здравето, 

включително и до загубата на 

вкус.

Пример за това е случай в сингапурска 

болница, в която лекарите се натъкват 

на необичаен симптом - езикът на паци-

ент е напълно гладък, сякаш без вкусови 

папили. Случаят е описан в списание The 

New England Journal of Medicine.

64-годишният пациент отива в болни-

цата с оплакване от болезнени парещи 

усещания по езика и устните си в про-

дължение на шест месеца. Физически-

ят преглед показва, че мъжът има „атро-

фирал, еритематозен език със загуба на 

вкусови папили“.

Кръвните изследвания на пациента са 

относително нормални, освен 

изключително ниските 
нива на витамин B12. 

Дефицит на този витамин може да се 

получи по различни начини. Рядко може 

да се случи заради липса на витами-

на в храната, но най-честата причина е 

пернициозната анемия, състояние, при 

което имунната система атакува здрави 

клетки в стомаха и така пречи на абсорб-

цията на витамин B12 от храната.

Лекарите диагностицират пациен-

та с пернициозна анемия, откривайки в 

кръвта му високи нива на автоантитела 

(тип антитела, които се насочват към 

собствените белтъци на организма).

Витамин В12 е свързан с метаболизма 

на всяка клетка в човешкото тяло и раз-

витието на червените кръвни клетки. 

При дефицит на витамина, тялото изпит-

ва затруднения да произведе достатъч-

но много здрави еритроцити – червени 

кръвни клетки. Обикновено дефицитът 

на витамин В12 води до главоболие, сла-

бост, загуба на теглото и болки в гръд-

ната област. Важно е да се отбележи, че 

прекаленият прием на витамина в слу-

чай на нормално здравословно състоя-

ние може да доведе до редица други 

здравни проблеми.

Болящ и възпален език е изненадва-

що чест симптом за това състояние. Не 

е ясно защо езикът е толкова силно за-

сегнат от дефицита, но е доказано, че 

лигавицата на устната кухина е особено 

чувствителна на липсата на витамин В12. 

Изглежда, че гладкия вид на езика на па-

циента е всъщност резултат от възпале-

нието, което раздува езика и 

създава впечатлението, 
че вкусовите папили 
са изчезнали.

Езикът на пациента в сингапурската 

болница вече е в нормално състояние, 

но заради заболяването му е необходи-

мо да получава месечни инжекции с ви-

тамин В12.

�Дефицитът му води до главоболие, слабост, 
загуба на тегло и болки в гръдната област

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Загуба на вкуса? Може би 
ви липсва витамин В12
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С
ъвместен екип от китайски и американ-
ски учени разработи напълно нов интер-
фейс за виртуална и разширена реалност, 
благодарение на който хората могат да 
почувстват допир от разстояние, става 

ясно от публикация в сп. Nature.
Учените са създали еластичен пластир с интегрира-

ни в него различни електроди и сензори. Конструк-
цията на устройството е достатъчно гъвкава, така че 
пластирът може да приема максимално естествената 
форма на кожата.

За да предава докосване, устройството е

оборудвано с леки мотори
състоящи се от намотка и постоянен магнит. Когато 
потребителят от другата страна предава докосва-
не до притежателя на пластира, намотката получа-
ва ток и магнитът започва да вибрира с честотата на 
този ток, като така създава ефект на докосване.

Изследователите обещават, че скоро иновативното 

устройство ще бъде готово за серийно производство. 
Очаква се то да намери приложение в игралната ин-
дустрия (в сегмента за виртуална и разширена реал-
ност), медицината и комуникациите.

Да докоснеш някого 
от разстояние? 
Скоро, съвсем скоро
�Предстои новият 

интерфейс ще бъде пуснат 
в серийно производство

Направиха ферма 
за биопродукти... 
под метрото

Ултрамодерна ферма за отглеждане на зе-
ленчуци работи от септември в град Сангдо 
в Южен Сеул. Тя е уникална по рода си в це-

лия свят, защото е разположена под метрото в гра-
да, но дава пълноценна възможност за отглеждане 
на биопродукти в страната, която се бори за всеки 
квадратен метър земя.

Фермата е разположена на 394 кв. м, които са 
разделени на четири сектора: остъклена вертикал-
на ферма, по-малка самостоятелна умна ферма в 
преносим контейнер, пространство за обучение за 
деца и магазин. Зеленчуците се отглеждат в среда с 
лед-осветление и хидропоника - метод за отглеж-
дане на растения без почва – (корените им са пото-
пени във вода със специални подхранващи торове 
- бел.ред), като до момента са събрани 8 вида зе-
ленчуци. „Тъй като жителите на града са силно заг-
рижени за здравето и чистотата на въздуха, ние не 
вкарваме въздуха от градската среда или метро-
то, а използваме филтрираща система“, казва Ким 
Сунг-ун, управител на фирмата, изградила фермата 
под метрото.



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

4 - 10 декември 201950

„Една жена ми се обажда на рецепция 
и ми казва:

– Ту ти ту рум ту!
– Тирира ри ра рам! – отговорих й аз, 

хилейки се…. и тутакси ме уволниха…
…Откъде да се сетя, че искала два чая 

за стая №2!“

� � ☺
Ще трябва май да си продам колата.
– Защо?
– Всеки път като паркирам идва поли-

цай и пита дали има свидетели на ката-
строфата.

� � ☺
Кажете ми, курсант, какво разбирате 

под еднопосочна улица? – пита инструк-
торът.

– Разбирам това, че по нея човек може 
да бъде блъснат само отзад.

� � ☺
Графинята инструктира строго новия 

си иконом:
– И запомнете, в този замък закуската 

трябва да бъде сервирана точно в осем 
часа!

– Разбрах, милейди. Ако случайно за-
къснея, започвайте без мен..

� � ☺
За да ви бъде походката бърза и реши-

телна и винаги да сте стегнат и съсредо-
точен, пийте разхлабително…

� � ☺
Порасналият Иванчо чете вестник и 

преразказва на Мария:
– Гледай Марийке, какво пише във 

вестника, значи всеки път когато вдиш-
вам и издишвам, умира по един човек…

– Ми нормално, като не си миеш зъби-
те…

� � ☺
Майката на седемте козлета излиза на 

педикюр. По едно време идва вълкът и 
вика:

– Аз съм вашата майка, пуснете ме да 
вляза!

– Кажи паролата!- отговори козлетата.
Тръгнал вълкът към лисицата, защото 

тя знаела всички пароли в гората…
– Лисо, я кажи паролата на козлетата 

ще ти дам 100 кинта да си купиш нова та-
ратайка! А пък в момента лисицата яла 

люти чушки…
– Ям люти чушки! – казала ли-

сицата.
Дал вълкът 100 кинта на лиси-

цата и бегом до къщата на коз-
лета.

– Ям люти чушки! Паролата е 
ям люти чушки!

– Яж чушки някъде другаде, 
днеска имаме шпионка!-(;

� � ☺
Две кексчета си говорят. 

Едното казва:
– Горещо ми е!
А другото казва:
– А! Говорещо кекче…

� � ☺
При личния лекар:
– А, здравейте, от дълго време не съм 

Ви виждал!
– Болен бях, докторе!

� � ☺
Жена се явява в съда.
Съдията:
– Години?
-Ами по-близо съм до 30 отколкото до 

20 – кокетничи тя.
– По-точно, моля!
– Петдесет.

� � ☺
Как да те позная?
– Ще бъда с дънки, висока съм 165 см 

и тежа 54…..
– Добре, аз съм със светло яке ще нося 

кантар и рулетка.

Защо убихте жена си след 30 години 
брак?

– От мързел…
– Как така от мързел?!?
– Ами а днеска, а утре…

� � ☺
В час по математика влиза инспектор. 

Прекъсва учителката и казва:
– Сега въпроси задавам аз! В тази стая 

има 24 ученика, 1 учителка, 1 инспектор, 
52 обувки, 1 черна дъска, 28 бели и 11 
цветни тебешира, 36 стъкла за прозорци, 
18 щори и една гъба. Въпросът е на колко 
години съм аз?

Гробна тишина. Ръка вдига Иван.
– Кажи момче!

– На 40! – смело отговаря Иванчо.
– От къде позна бе младеж?
– Еми в къщи имам брат на 20 и мама 

казва, че е полуидиот…

� � ☺
Мамо, нали си наясно, че заради коже-

ното ти палто е било измъчвано едно не-
винно животно?

– Забранявам ти да говориш така за 
баща ти!

� � ☺
Две баби си приказват пред входа на 

блока:
– Не случихме на джипи, еййй… уж 

лекува мъжа ми от пневмония, пък той 
умря от жълтеница.

– Ааа, наш’то джипи е много компе-
тентно – от к’вото те лекува, от това си 
умираш…!

� � ☺
Татко, защо петелът кукурига?
– Петелът винаги кукурига, когато ня-

кой лъже…
– Но той кукурига дори в три часа през 

нощта…
– Е, синко, по това време се пишат вест-

ниците…

� � ☺
Умиращ стар брокер. Край леглото му 

се е събрал лекарски консулт и тихо ко-
ментира:

– Температурата му е много висока. 
Вече е 39,9. При 41 ще умре…

Старият брокер се обажда с немощен 
глас:

– Като стигне 40,5 – продавайте!

� � ☺
Табела в студентски стол:
„Уважаеми студенти!
Молим ви да не хвърляте кюфтета по 

пода! Вече три кучета се отровиха.“

� � ☺
Багер закача последен модел Мер-

цедес. От колата излиза злобна мутра и 
гневно отваря вратата на кабината. Въ-
тре седи огромен багерист, който едва се 
е побрал в кабината. Поглежда отвисоко 
мутрата и пита:

– Кво искаш, бе?
– Ами… имаш ли ключ 19?
– Немам, аз до 27 ги завивам на ръка.

� � ☺
След лют скандал:
- Значи последната ти дума е «не»?
- Да!

� � ☺
В час по химия:
- Иванчо, кажи ми едно свойство на во-

дата.
- Когато се мия, тя става черна, госпо-

жо!

� � ☺
- От какво са пострадали очите ти?
- Лявото ми око пострада от удар от 

жена ми, когато разбра, че имам любов-
ница, а дясното ми око пострада от удар 
от любовницата ми, когато разбра, че 
съм женен.

Семейство си купува нов гардероб. 
Идва майстор монтира го, ама когато ми-
нава трамвая гардероба скърцал. Съпру-
гата го извикала отново да оправи про-
блема. Идва майстора, влиза вътре и чака 
трамвая да мине, че да види откъде скър-
ца. В това време се прибира съпруга. От-
варя и какво да види:

– А, ти какво правиш тук? – попитал.
– Брат, ако ти кажа, че чакам трамвая, 

няма да ми повярваш..?!

� � ☺
Мамо, мамо, кучето ми нагриза обув-

ките!
– Ами тогава ще трябва да го накажем.
– Аз вече го наказах. Изпих му млякото 

от паничката!

� � ☺
В горещ летен ден две блондинки се 

срещат и едната пита другата:
– Не ти ли е горещо с тези дълги пан-

талони?
– Не, аз отдолу имам къси!

� � ☺
Влиза един каубой в бара, поръчва си 

уиски и още не отпил чува вик:
– Внимавай, ще ти вземе коня!
Излиза и изпозастрелва всичко шава-

що пред бара, дето не е кон. Влиза об-
ратно, изпива си питието на екс и а-ха да 
каже второ пак същия глас:

– Казах ти, ще ти вземе коня!
Взима втория пистолет, втурва се към 

вратата, а зад гърба му бармана:
– Ало, шахматистите в сепарето, я по-

тихо че тоя ще избие целия град!

� � ☺
Жена ми ме упреква:
– Забелязал ли си колко мил и нежен е 

нашият съсед. Постоянно прегръща и це-
лува младата си съпруга. Защо не го пра-
виш и ти?

– Че аз дори не я познавам – казах.

� � ☺
Из отчет на полицаи след обиск в неле-

гална спиртоварна:
След извършения обиск аз и сержант 

Михайлов изпитахме известни труднос-
ти да намерим вратата. Тъй като той зас-
па в тоалетната, се принудих да го оставя 
там и да се прибера сам.

Защо обаче съм донесъл със себе си 
въпросната врата, нямам спомен...“

� � ☺
Сто мили в час? – изненадва се шо-

фьорът. – Та аз се движех със скорост не 
по-голяма от петнайсет мили в час!

А може би ще кажете, че изобщо сте 
стояли на едно място? – ехидно пита по-
лицаят.

Ами да! Практически направо бях 
спрял!

Чудесно! Глоба от сто долара.
За какво?
За спиране на непозволено място!

� � ☺
На един полицай му се родили близна-

ци. Колегите го питат:
А как ги различаваш?
Елементарно – по отпечатъците от 

пръстите...

� � ☺
На моето погребение искам, точно 

преди да положат ковчега, да вземат бу-
кета отгоре и да го хвърлят в тълпата. 
Който го хване, е следващият...

� � ☺
Мамо, мамо, виж, гълъб! Имаш ли хляб?
Нямам. Яж го така!...

� � ☺
„Петима Петко не чакат“, казали меди-

цинските сестри и започнали операция-
та без хирурга...

� � ☺
Бивш рецепционист на хотел споделя:

Виц в снимка

LED телевизор

аалаа ллии-

аа ллиссии-
нна коозз-

оллаатаа ее е

рруггаддее, 

овооррятт. 

- Вчера ми 

откраднаха 

куфара и палтото.

- Ходи ли в 

полицията?

- Ходих. Не са ги 

откраднали те.
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Канелени сладки 
със стафиди

Кавърма със свинско 
месо в гювечета

За 4 порции в малки гювечета ще 
ви е необходимо 600 г свинско 
месо, нарязано на малки парче-

та. Запържваме месото в сгорещено 
25 мл олио, след което добавяме 4 
глави лук, нарязани на полумесеци, и 
3 червени и 3 зелени чушки, нарязани 
на едро. Подправяме със сол, черен и 
червен пипер на вкус. Добавяме 150 
мл зеленчуков бульон и 2-3 с.л. дома-
тено пюре и варим до омекване на зе-

ленчуците. Накрая добавяме и чубри-
цата.

Разпределяме готовата кавърма в 
гювечета, отгоре им чукваме по едно 
яйце и ги запичаме в предварително 
загрята на 180°С фурна за около 20 
мин., до готовност на яйцето.

След като извадим ястието от фур-
ната, гарнираме всяко гювече с пече-
на люта чушка и ситно нарязан магда-
ноз. Ястието се поднася топло.

Загрейте фурната на 200 градуса. 
Пресейте заедно 400 г брашно, ½ 
ч.л. сол и 2 с.л. захар, добавете и 1 

ч.л. суха мая.
Смесете 1 яйце, 3 с.л. олио, 120 мл 

прясно мляко и 120 мл вода и приба-
вете към брашното.

Замесете меко тесто и го оставете 
да престои на топло, за да удвои обе-
ма си, след което замесете отново.

Разточете тестото и го нарежете на 
две части. Намажете ги с размекнато 
около 30-35 г масло. Смесете 2-3 суп.л. 

кафява захар и 1 ч.л. канела и поръсе-
те отгоре, поръсете с 1 с.л. стафиди.

Завийте двете части на руло и ги на-
режете. Намажете с още масло и оста-
вете да престоят 30 минути. След това 
ги запечете в затоплена предварител-
но фурна на 150 градуса за около 20 
мин.

Да ви е сладко!  

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Квартерон. Еркери. Триола. Аерон. Ал. Сои. Мигач. 
Океани. Мезон. Дакел. Рок. Матев. Жега. Ядиво. Гаф. Детаил. Жлеб. 
Ми. Ивери. Масаи. Сирена Ка- мед. Мо. МТВ. Ривал. Пресол. Ренде. 
Кесии. Кро. Ратаи. Рафт. Итонг. Пустош. Ютии. Тарикати. Ребро. 
Опори. Скръб. Икс. Мулат. Преспи. Лиман. Геоид. Мер. Зачот. Кант. 
Опела. Демарш. Есен. Цитатдели. Епир. Си. Куверт. Азимуд. Кафене. 
Епицентри. 

ОТВЕСНО: Автомагистрала. Класика. Ариета. Ивет. Росич. Туф. Три. 
Зефир. Насип. Мохаве. Томов. Верди. Комат. Ден. Елин. Дение. Парун. 
Дере. Праг. Жерав. Рутил. Келт. Адети. Акаси. Агами. Юначака. Клефт. 
Стена. Ап. Кайма. Сторк. Отрези. Берое. Лампи. Шерпи. Шпиц. Рокля. 
Серии. Бърдо. Име. Акне. Джаде. Тюрбе. Перун. Арили. Ското. Смес. 
ТТ. Кранове. Морни. Апелес. Иликобиология. Ироними.

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

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

СУДОКУ
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ОВЕН
Усилията във вза-
имоотношенията 
с хората от пря-
кото ви обкръ-
жение са възна-
градени, а тези, 
които градите от 
години започват 

да дават резултати. Сега вече можете да 
си дадете ясна сметка, кои от тях са си 
заслужавали и кои не. Комуникацията 
с половинката ви тече по-гладко и заз-
дравява връзката ви. В същото време 
възприемате секса като свещен ритуал 
и се стремите да доставите удоволствие 
на партнъора си. Този месец ще бъде 
изпълнен с възнаграждения, от кои-
то можете да се възползвате, опитайте 
късмета си в някакви игри или поискай-
те повишението, което толкова време 
отлагате.

Астрологична прогноза 
4 - 10 декември 2019 г.

РАК
През този месец ще 
бъдете добри във 
всичко, с което се 
захванете. Периода 
е подходящ за раз-
ширяване на биз-
неса, започване на 
нов или развитие 

в нова област. Няма да бъдете особено 
заинтересувани да бъдете с други хора. 
Момента е добър да избягате някъде и 
да обмислите нещата, за да може да си 
поставите ясни цели. Възможно е да се 
опитвате да се държите покровителски 
с хората около вас, ще искате да ги за-
щитите и ще се отнасяте с проблемите 
им като с ваши собствени.

ВЕЗНИ
Стабилност. Ще си 
давате ясна смет-
ка в какво поло-
жение сте. Малка 
е вероятността 
да се опитате да 
станете независи-
ми и реализира-

те собствен бизнес. Имате склонност да 
се заемате с дейности, които не са на-
пълно сигурни и са рисковани, но през 
този период всичко, с което се захване-
те ще бъде успешно. Умеете да изпъл-
нявате почетни, доходни и престижни 
длъжности. Все пак чувствате, че всич-
ко е предвидимо и всичко в живота ви 
придобива известна монотонност.

КОЗИРОГ
Ще се отдадете на 
пропуснатите удо-
волствия и ще им 
се насладите мак-
симално. На пре-
ден план ще бъдат 
любовта и развле-
ченията. Ще изра-

зявате свободно чувствата си. Живота 
ви през този период ще бъде бохемски. 
Ще искате да отхвърлите старомодните 
разбирания и ограниченията на обще-
ството. Много сантиментални моменти 
ви очакват през този месец. Ще имате 
печалба от хазарт или ще се възползва-
те от щедростта на член от семейство-
то. Родените под този зодиакален знак 
ще бъдат изненадани от жена с неочак-
вани подаръци.

ТЕЛЕЦ
Ще имате голямо 
желание да се бо-
рите за власт и ус-
пех. Обаче е въз-
можно усилията 
ви в тази насока 
да получат доста 
голяма съпроти-

ва от другите. Вероятно е някои, който 
не сте искали да предизвиквате да бъде 
замесен в трудна ситуация с висшесто-
ящите. Защитавайте това, в което вяр-
вате, но първо се уверете, че не сте на-
правили никакви грешки. 

ЛЪВ
Започнете годи-
ната като органи-
зирате останалите 
неуредени въпро-
си. Релаксирай-
те повече като се 
срещате със стари 
приятели. Ще ви-

дите непозната досега страна на любо-
вта. Ако сте обвързани, съвместния ви 
живот ще бъде по-лесен и приятен. Ако 
сте необвързани е възможно да бъде-
те привлечени от човек, който е доста 
различен от тези, които сте срещали 
досега. Бъдете готови за това предизви-
кателство.

СКОРПИОН
През този месец е 
вероятно неочак-
ван бизнес да до-
веде до успехи. 
Развлеченията са 
важни. Съсредото-
чете се върху по-
чивката от задъл-

женията. Важна е комуникацията, тя ще 
ви помогне да изразите себе си по ар-
тистичен начин в отношенията с децата. 
Ако има някакви пречки в отношенията 
ви с тях, периода е подходящ да ги пре-
одолеете.

ВОДОЛЕЙ
До 10 декември 
ще бъдете песи-
мистично настро-
ени. Разходите ви 
ще превишат бю-
джета ви и трябва 
да намерите на-
чин да избегне-

те повторението на тази ситуация. След 
11, ви очакват изненади в емоционален 
план. Може би ще започнете вълнува-
ща и необикновена любовна история. 
Всичко може да се случи по време на 
пътуване, което ще има значително 
влияние по-късно в живота ви. В края 
на месеца свободата ви ще нарастне, 
също и умението ви да се занимавате с 
важни въпроси.

БЛИЗНАЦИ
Нетърпението ви 
ще доведе до на-
прежение. Поста-
вете си някакви 
ограничения, оп-
итайте се да пре-
одолеете разру-
шителната страна 

от характера ви и използвайте цялата 
тази енергия, за да защитите себе си от 
евентуални нападки. Намерете подхо-
дящо място и не допускайте хора, които 
не заслужават да са около вас. Най-до-
бре за вас е да работите самостоятелно, 
защото изискванията ви са високи. Ако 
пътувате, всички места, които посетите 
ще ви се сторят тривиални.

ДЕВА
Хората знаят кой 
обменя услуги. Ако 
досега сте имали 
относително малък 
приятелски кръг и 
познати, ще се раз-
шири и ще срещ-
нете хора, с които 

обикновено нямате възможност да кон-
тактувате, в това число богати, известни 
или високопоставени личности. Погри-
жете се да се възползвате максимално 
от тези нови познанства и да се разви-
вате чрез тях. Трябва да внимавате да 
не придобиете надменно отношение 
и да си мислите, че така е по-добре от-
колкото е в действителност.

СТРЕЛЕЦ
През този месец  
ще откриете мно-
го нови аспекти на 
живота, част от вас, 
която досега не е 
била проявена или 
извън обсега на се-
тивата ви. Магне-

тизма ви ще ви отвори врати, което ще 
стане причина другите да се възхища-
ват на откровеността ви и ще вярват в 
това, което правите, дори и да не спо-
деляте едни и същи възгледи.

РИБИ
В този момент от 
живота ви взаи-
моотношенията 
ви могат да станат 
неясни и трудни. 
Възможно е да по-
паднете на хора, 
които ще се опи-

тат да ви разубеждават да се откажете 
от действия, които са извършвани от 
години. Периода не е подходящ да се 
заемате с каквито и да било преговори 
или договори, дори и хората, с които 
ги осъществявате да са напълно чест-
ни. Колкото по-малко са намесени в си-
туацията, толкова повече свобода на 
действие ще имате.
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Средната сметка в Америка за ото-
пление на газ е 40 долара на месец, а за 
електричество – 160 долара на месец. 
Според агенцията за енергийна инфор-
мация 1 на 5 домакинства изпитва за-
труднения в плащането на тези сметки.

Уплътнете прозорците 
и входната врата

През зимата до 30% от топлината в 
дома ви може да „избяга“ през прозор-
ците, ако те не са уплътнени добре. Мо-
жете да проверите дали от тях не се 
процежда студен въздух с пирометър 
(инфрачервен термометър). Първо из-
мерете температурата в стаята, като на-
сочите термометъра към най-близка-
та стена до прозореца. После измерете 
температурата по цялата вътрешна стра-
на около рамката на прозореца. Ако за-
бележите, че на места температурата е 
по-ниска от тази в стаята, значи прозор-
ците не са уплътнени добре. Може да на-
правите същата проверка и с входната 
врата. Ако нямате термометър, може да 
проверите за процепи около прозорци-
те и вратата с ръка или запалена свещ.

За уплътнение използвайте самоза-
лепващи ленти за изолация. Те са евтини 
и се поставят много лесно. Според аме-
риканската агенция за енергетика това 
може да ви спести до 30% от сметките 
за отопление. На същите проблем-
ни прозорци можете да доба-
вите и плътни пердета, а 
прага на вратата може 
да уплътните с дву-
странен стопер 
от магазина или 
със старо оде-
яло.

Друг трик 
за изолация 
на прозор-
ците е по-
с т а в я н е т о 
на пластма-
сов филм на 
самото стък-
ло - това може 
да ви спести 
приблизите л-
но 14% от разхо-
дите за поддържа-
не на топло вкъщи. 
Специалистите препо-
ръчват също да премахне-
те мрежите отвън и да ги съх-
ранявате на безопасно място, като 
гараж, навес или таванско помещение. 
Иначе рискувате да бъдат увредени от 
студа, вятъра или тежкия сняг. Помис-
лете за инвестиране в прозорци, пред-
назначени за бури (storm windows). Te са 
временни и се инсталират лесно върху 
съществуващите ви прозорци. Според 
някои изчисления такива прозорци мо-
гат да намалят топлинните загуби меж-
ду 25 и 50%.

Използвайте уред 
за овлажняване на 
въздуха (humidifi er)

Зимата и сухото време вървят ръка за 
ръка. Студеният въздух не може да за-

държи толкова 
вода, колкото топ-

лия. В резултат на това през зимата от-
носителната влажност в дома ви — про-
центът на влагата във въздуха — е много 
по-ниска. Ако успеете да я поддържа-
те по-висока, ще усетите ползи както за 
здравето си, така и за портфейла си. Аме-
риканската агенция за защита на окол-
ната среда (EPA) препоръчва да поддър-
жате относителната влажност вкъщи 
между 30 и 60%. Това ще ви помогне да 
се чувствате комфортно. От една страна, 
ще облекчи синусовите и респираторни 
проблеми, ако имате такива, а от друга, 
ще премахне досадното чувство за сухо 
гърло, сухи устни и суха кожа на ръцете.

Влажният въздух може да задържа 

повече топлина и ако имате уред за ов-
лажняване на въздуха, системата за ото-
пление ще се включва по-рядко, кое-
то означава по-ниска сметка в края на 
месеца. Според експертите при 68°F и 
40% относителна влажност в дома ви 
ще бъде толкова топло, колкото при 
74°F и 20% влажност.

Зазимете камината, 
ако не я ползвате

Ако имате вградена камина и не я 
ползвате, трябва да я зазимите. Запуше-
те я с балон - не обикновен балон, а ба-
лон за комини. Така ще предотвратите 
влизането на студен въздух през комина 
и ще намалите сметката за отопление от 
14 до 30%. Освен това балоните за коми-
ни пречат на гризачите да влязат в дома 
ви оттам, откъдето най-малко очаквате.

Подобни на балоните са възглавни-
ците за камини. Те са удобни за употре-
ба не само заради лесната инсталация, 
но и заради това, че са за многократна 
употреба. Освен това намаляват шума, 
който идва отвън, и изолират от клони, 
листа и други отпадъци, които могат да 
задръстят комина.

Запушите ли камината за зимата, заб-
равете да я палите. За да не забрави ня-
кой вкъщи, че това е забранено, може да 
поставите бележка на камината.

Обърнете посоката на 
въртене на вентилатора

Ако имате вентилатор на тавана в ня-
коя от стаите вкъщи, не забравяйте да 

смените режима му на работа. През зи-
мата е добре вътрешните вентилатори 
да се въртят по посока на часовниковата 
стрелка. Това избутва топлия въздух на-
долу и ви помага да се чувствате затоп-
лени, което намалява увеличаването на 
термостата за отоплението. Това може да 
ви донесе спестявания от 20 до 30% от 
сметките за отопление. 

Избягвайте използването на вашите 
вентилатори в банята и над печката. Те 
често са пренебрегвани източници на 
загуба на топлина през зимата. Използ-
вайте ги умерено и ги изключвайте, кога-
то не ги използвате, за да сте сигурни, че 
топлината в дома ви няма да избяга от-
там.

Проверете изолацията 
на тавана

Изследване на Университета на Бос-
тън показва, че 90% от жилищата в Аме-
рика нямат нужната изолация и това 
включва тавана, който често се прене-
брегва. Таванските помещения в къщи-
те в Калифорния, Флорида, Тексас, Луи-
зиана и Хавай трябва да имат минимум 
изолация R-38, която обикновено е дебе-
ла между 10 и 14 инча (между 25,4 и 35,5 
сантиметра). За районите на Средния За-
пад и Североизтока изолацията трябва 
да е R-49, което е с дебелина между 15 и 
19 инча (между 38,1 и 48,2 сантиметра). 
Правилно изолираният тавански етаж 
ще попречи на топлия въздух в помеще-
нията долу да отива там. А загубите на 
топлина може да достигнат 25%.

�Няколко практични съвета как да не се 
сблъсквате със затруднения с плащането

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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5 лесни начина 
да спестите от сметката 
за отопление през зимата
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Н
ие често се просълзяваме 
от вълнение, когато злат-
ните ни момичета се изка-
чат на почетната стълбица, 
на фона на вдигнатия флаг 

и под звуците на химна. Застиваме от 
изумление, когато ансамбълът извайва 
виртуозни движения, сякаш рисува кар-
тини. Кой стои зад това съвършенство, 
се питаме често.

Илиана Раева и хората от Българската 
федерация по художествена гимнасти-
ка (БФХГ) са решили да отбелязват всеки 
юбилей на дамите, оставили ярка следа 
в този спорт. На 27 ноември в хотелския 
комплекс „Царско село“ в София се съ-
бра цялата плеяда златни момичета, би-
вши и настоящи, за да отбележи 70-ия 
рожден ден на Деспа Кателиева -

първата световна 
шампионка

в ансамбъла и самата тя изваяла много 
световни шампионки през годините.

„Може ли да не й казвате за тази ста-
тия? Да я изненадаме, като разкажем 
за нея?“ - помоли Юлия Мумджиева, 
едно от златните момичета и сред ос-

новните организатори на тържеството. 
На него присъстваха цялата федерация 
начело с председателя й Илиана Раева, 
състезателките - жени и девойки, всич-
ки треньори и целият екип от доктори 

и масажисти на 
н а ц и о н а л н и я 
отбор. От фе-
дерацията юби-
лярката полу-
чи грамота и 
почетен плакет. 
Девойките от ан-
самбъла бяха 
подготвили спе-
циален танц, като 
накрая изписаха 
с букви „Деспа“, с 
послание. Пода-
риха й албум със 
снимки от слав-
ните години, в 
които са рабо-
тили заедно. От 
името на всички 
юбилярката по-
лучи подарък - 
златно колие с 
диаманти и топа-
зи. После всички 
златни момичета 
- бивши и насто-
ящи, се хванаха 
на най-красиво-
то хоро, а съпру-
гът на юбилярка-
та, Стоян, синът 

Антон, снахата и 11-годишната й внучка 
Рая едва смогнаха да съберат цветята и 
подаръците, с които беше обсипана да-
мата.

„Името на Деспа е със специален бля-
сък в историята на красивия ни спорт 
- каза в словото си Илиана Раева. - Тя е 
двукратна световна шампионка с ансам-
бъла от първото поколение, наречено 
„Златните момичета“ на България. Тя е 
треньор на ансамбъл световни шампи-
онки. Тя е блестящ администратор към 
БФХГ дълги години и генерален секре-
тар. Тя положи сериозните основи на ху-
дожествената ни гимнастика и е уважа-
ван специалист в Холандия, Норвегия и 
Египет и в целия свят. Тя е дългогодишен 
съдия на България, а днес е директор на 
националните отбори.“

„Деспа е различна от общоприетия 
образ, защото е

пряма, директна, 
безразлична към 
хвалебствията

по неин адрес - сподели Илиана Раева. 
- Липсва й всякакво кокетство и дипло-
матичност, когато й искат мнението по 
важни теми. Умът й е бръснач. Познавам 
я от дете. Гледала съм изящната й игра. 
Деспа беше екзотичната красавица на 
българската гимнастика. Бях 9-годишна 
състезателка, когато Деспа се отказа от 
кариерата си и получих честта да ми по-
дари на бенефиса си своето трико. Тога-
ва традициите бяха такива. Всяка голяма 
шампионка, която се отказваше, пода-
ряваше трикото си на някоя малка гим-
настичка, за да тръгне по нейния път. 
Полетях от щастие в препълнената зала, 
защото не знаех, че аз съм нейната из-
браница...“

„Деспа е с любимата си гимнастика до 
днес, в тежки и в слънчеви дни за спор-
та ни, с прямотата си и безрезервната 
си подкрепа. Заедно преминаваме през 
ураганните дни с нея, заедно летим при 
победите на нашите прекрасни „златни 
момичета“, каза още Раева, която рабо-
ти в тандем с Кателиева. В момента юби-
лярката е директор на националните ни 
гарнитури.

Богдана Тодорова е от първия ни ан-
самбъл, в който заедно с Деспа стават 
световни шампионки в далечната 1969 
г. Тогава във Варна се провежда първо-
то световно първенство по този спорт. 
Двете са заедно от първите дни на Дес-
па в София, когато тя идва да тренира 
от родния си град Варна. „Живеехме си 
като сестрички, спяхме в една стая, мама 
ни хранеше, ходехме заедно на трени-
ровки“, спомня си Богдана. Двете тре-
нират в клуб „Левски“, в баскетболната 
зала, тъй като тогава още не е готова за-
лата за художествена гимнастика. „Дес-
па беше слабичка, фина, а на мен всич-
ко ми се лепеше и вечно ме глобяваха 
за килограмите“ смее се Богдана. Когато 
били на тренировъчен лагер във Варна, 
в „Спорт палас“, близо до залата имало 
лозя. Богдана ходела да краде грозде, 
защото умирала от глад. А Деспа самоот-

Деспа, екзотичната красавица 
на златните момичета
�Световната шампионка и създателката на шампионки на 70

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Като треньор на националния отбор на Холандия, 1986 г.
Първите ни световни шампионки в ансамбъла от 1969 г.: Деспа Кателиева, 
Виолета Еленска, Богдана Тодорова, Вера Маринова, Соня Пеева, Стела Милушева.



вержено я прикривала и дори тайничко 
й измъквала филия хляб.

Тя още помни датата 27 септември 
1969-а, когато двете

с Деспа стават световни 
шампионки във Варна

Публиката е на крака и ликува - тяхно 
момиче, варненката Деспа, става све-
товна шампионка. Тя печели и втора све-
товна титла на следващото първенство 
в Куба, където Богдана е резерва зара-
ди травма.

На тренировките Деспа е била отли-
чничката на ансамбъла, а треньорките я 
хвалели, че най-добре играе съчетание-
то, винаги съсредоточена, винаги бързо 
схваща всичко и първа запомня компо-
зицията. „Деспа е умен човек, диплома-
тична, по-умерена, тактична. Умееше да 
общува с хората, което й помогна много 
в кариерата. Неслучайно до ден днешен 
е в гимнастиката. Тя единствена от ан-
самбъла ни остана в нашите среди, а аз 
следвах право и станах адвокат. Докато 
се омъжи, живееше при нас. Между дру-
гото, мъжът й Стоян беше в нашата ком-
пания, на един купон се запозна с него“, 
каза Богдана.

На световното първенство в зала 
„Арена Армеец“ миналата година Или-
ана Раева е първият ръководител, който 
кани всички бивши гимнастички светов-
ни шампионки. Представя ги на публи-
ката, кани ги в ложата и в ресторанта. 
Раздава им по един възпоменателен ме-
дал от световното първенство. „Даде ни 
самочувствие и ни накара да се горде-
ем, че сме били и ние част от тази слава. 

Илиана умее да обединява хората“, ко-
ментира Богдана.

Деспа Кателиева завършва НСА. Дву-
кратната световна шампионка е помощ-
ник-треньор и треньор на националния 
отбор – ансамбъл - от 1978 до 1984 г.

Възпитаничките й 
прославят България

злато на европейското в Мадрид (1978) 
и Амстердам (1980), на световните пър-
венства в Мюнхен (1981) и Страсбург 

(1983), на европейско-
то във Виена (1984 г.). 
Треньор е на нацио-
налния отбор на Хо-
ландия (1986–1988), 
Египет (1991) и Нор-
вегия (1994–1999 г.) и 
уважаван съдия меж-
дународна категория.

Камелия Игнатова е 
възпитаничка на Кате-
лиева и става светов-
на шампионка с ан-
самбъла през 1981 г. 
Тогава Деспа е помощ-
ник-треньор на Златка 
Пърлева. „Тя е личност, 
в чието присъствие ви-

наги трябва да си във форма - каза Каме-
лия. - Трябва да си прочел всичко, пре-
ди да задаваш въпроси, и ако успееш 
да не се засегнеш лично от нещо каза-
но, впоследствие разбираш, че е права. 
Изключителен професионалист. В годи-
ните и по стечение на обстоятелствата 
присъства в моя живот както в спортен, 
така и в личен план. Била ми е треньор-
ка, кума, колега в БФХГ, заедно сме съ-
дийствали.“

Първите спомени на Камелия от Дес-
па са, когато тя е съдия. „Бяхме малки 
гимнастички в „Левски Спартак“ и за нас 
беше много страшно, когато по време 
на състезание виждахме Деспа на съ-
дийската маса - сподели Камелия. - Дес-
па „реже всички“, „пак ни отряза“, това се 
говореше по залите. А тя, една такава ху-
бава, елегантна, с права черна коса,

да не повярваш, 
че е толкова „лоша“

„Беше строга и изискваше да се спаз-
ва дисциплина във всичко“, допълва 
Камелия. Тя няма да забрави световно-
то в Мюнхен. „В трите състезателни дни 

Деспа ходеше с две плитки и с едни и 
същи дрехи, за да не ни избяга късме-
тът. Присъствието й беше много важно, 
тъй като тя неутрализираше притесне-
нието на Златка Пърлева и така ни съз-

даваше спокой-
на обстановка 
преди старта. И 
ние победихме. 
Така, след 10-го-
дишно прекъс-
ване след тит-
лата във Варна, 
България отно-
во имаше ан-
самбъл, свето-
вен шампион.“

Деспа при-
съства в личния 
живот на гим-
настичката. За-
едно избират 
абитуриентска-

та й рокля по време на продукции във 
Виена. По-късно Кателиева стана кума 
на първата й сватба.

Красимира Филипова е от поколение-
то на Деспа Кателиева. Била е успоредно 
помощник-треньор на индивидуалните 
състезателки, докато Кателиева е била с 
ансамбъла. „Деспа винаги е имала око за 
гимнастиката. Беше близка с момичета-
та си, споделяха с нея много неща. Умее-
ше да ги предразполага. Работила е със 
сърце и със страст, каквато се изисква, 
за да постигнеш такъв висок резултат. 
Сред хората, които носеха успеха на на-
ционалния ни отбор, нямаше нито един 
чиновник, всички бяхме напълно отда-
дени на работата си. Такава беше и Ка-
телиева.“
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Купонът по случай 70-годишнината на Деспа е във вихъра си. 

Снимки от юбилея: Анна Недкова

Най-красивото хоро - от златни момичета, бивши и настоящи.

Тандемът Илиана Раева - Деспа Кателиева

С Мария Гигова
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З
вездата на световния футбол 
Неймар е в плен на чара на 
красива българка. За това ста-
на ясно, след като самата кра-
савица, варненката Христина 

Христова, се похвали със снимка с из-
вестния футболист в социалните мре-
жи. Засечката става в известно заве-
дение в Барселона по време на парти, 
което стовари куп проблеми на главата 
на Неймар, пише „България днес“.

Синеоката Хриси купонясвала в Ка-
талуния заедно със свои приятелки. 
Женската компания се местела от бар 
на бар, докато на една от локациите по-
паднала на звездата на ПСЖ. 

Неймар прекосил 
разстоянието от Париж 
до Барселона, 

за да посети купона на своя колега Ар-
тур Мело. Това пътуване по-късно вбе-
си шефовете на парижкия клуб, защото 
звездата пътувала, вместо да се възста-
новява от травмата си, която го извади 
от игра за повече от месец.

Скандалът се разпали след снимки-
те от купона. В заведението Неймар се 
появи с новото си гадже - испанския 
модел Ноа Сеас. Присъствието на апе-

титната блондинка обаче не смутила 
българката, която успява да се добере 
до футболиста и да се снима с него на 
опасно близко разстояние. Впечатлен 
от красотата на българката, Неймар се 
съгласява да застане пред обектива.

Хриси пуска фотоса с надпис „Ней-
мар Джуниър“, последван от сърце. 
Приятелите й не вярват на очите си. 

„Ами, вярваш, 
не вярваш - той е!“, 

отвръща им варненката. Публикацията 
й кара близките й хора да се размечта-
ят и да я попитат дали това е зетят, кой-
то ще им доведе.

Радостните събития не липсват в жи-
вота на българката. Тя беше сред ша-
ферките на сватбата на приятелката си 
Цеци Красимирова с краля на марихуа-
ната Майкъл Струмейтис. 

Приказното тържество се проведе 
през май т.г. в испански замък и събра 
милионери от цял свят. Дружките на 
бившата моделка не пропуснаха и мо-
минското й парти, като са категорични, 
че никога няма да забравят преживя-
ното на Пиренеите.

�Двамата се засекли в известно заведение в Барселона

Българка плени звездата на 
световния футбол Неймар



ШОФЬОР, 

Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с 

cdl -A 7737825892 №17077

$$CDL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60007, Компа-

ния набира шофьори CDL клас А, за 

постоянни(steady)курсове както и за 

pick up and delivery. Добро запращ-

нане, нови камиони,автоматик. Все-

ки weekend в къщи. За информация 

3122082222 №17092

Chicago + suburbs

HAZMAT ШОФЬОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шо-

фьор с hz/tanker endorsement за 2017 

VOLVO (DRY VAN). Заплащане 60 цента 

на миля, минимум $1500 на седмица ГА-

РАНТИРАНИ. 2242613952 №17122

OWNERS & DRIVERS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме 

работа за CDL A шофьори и собственици 

на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 

24/7 Dispatch!*Предимно леки 

товари!*Direct Deposit every Friday!* 

Намаления за гориво до $0.70/г.Tel:847-

483-8787 №17123

FLAT RATE, MIDWEST, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Транспорт-

на компаня тарси CDL drivers. Flat rate, 

Midwest. Вкъщи всеки weekend. Моля 

обадете се на 312-231-4472 8472585188 

№17125

CDL DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, • Dry van 

solo drivers - 55cpm/ team runs available 

• Extra stops paid at $30 per stop • Layover 

up to $150 per day. • Direct deposit every 

Thursday, money in the bank every Friday 

• Refrigerators, double bunks, speed set 

at 70 MPH • Safety bonuses 6302547494 

№17128

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 $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 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, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
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

ШОФЬОP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
780 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение. За повече инфор-
мация 847-571-0945. 2248480266 
№17135

ШОФЬОР/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
780 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение. За повече инфор-
мация: 847-571-0945. 2248480266 
№17136

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Looking 
for a full time position for someone 
to do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17055

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060

LOCAL WORK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, CDL 
class A - всяка вечер в къщи. 4, 5 
или 6 дни седмично. От 1200$ до 
1600$. Локално или регионално 
(до 250 мили). Drop & Hook. 12 ме-
сеца опит. За повече информация 
- 8023738099, Мартин. 8023738099 
№17014

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

773-817-7911

30% BOOKING, 

Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Kурсове 

на процентно заплащане 2243882400 
№17124

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся от-

говорен CDL Hazmat шофьор на ками-

он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 

Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/

миля. Отлична работна среда с човешко 

отношение 7737421234 №17130

БОЯДЖИЙ, 

Цена US$0.00, Зипкод 60004, Търся бо-

яджии по възможност с опит Телефон: 

773-865-0406 7738650406 №17020

OWNER OPERATORS , 

Цена US$0.00, Зипкод 30518, Looking 

for Owner Operators only.Clean driving 

record. All 48 states. Direct deposit every 

Friday. For details call 4045132422 №17067

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся от-

говорен CDL Hazmat шофьор на ками-

он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 

Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/

миля. Отлична работна среда с човешко 

отношение. 7737421234 №17074

OWNERS !!!, 

Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-

пания предлага работа за собственици 

на камиони! *Midwest Accounts!*Strong 

24/7 Dispatch!*Предимно леки 

товари!*Direct Deposit!* Намаления 

за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 

8476659273 №17081

ТЪРСИМ OWNERS, 

Цена US$ 90.00, Зипкод 60062, Предла-

гаме работа за Owner Operators. 10% 

Dispatch със Rate Confi rmation. Можете 

сами да буквате товарите си, като гово-

рите директно с брокерите. За повече 

инфо: 800-430-1190 Иван №17138

CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся от-

говорен CDL Hazmat шофьор на ками-

он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 

Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/

миля. Отлична работна среда с човешко 

отношение. 7737421234 №17090

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
shofi or s HAZMAT volvo i shift 65 
centa na milq ili 30% ot tovara 
7739990812 №16740 



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

OWNER OPERАTORS, 

Цена US$12.00, Зипкод 60107, Търсим 

OWNER OPERАTORS. Fuel карти с голе-

ми отстъпки-Flying J и Pilot-$500-$800 

отстъпки на месец, 12% диспеч.Запла-

щане всяка седмица, Delivery в понедел-

ник, плащане в петък.Тел 312-231-4472 

7735383818 №17094

HIRING CAR HAULER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, We are a 

nationwide auto hauling company based 

in Chicago, IL servicing private, dealership 

and auction auto relocation. We are 

looking for experienced OTR drivers/

Owner Operators to join our team. We off er 

the highest rates, brand new equipment 

and a great working atmosphere. Contact 

us today! 2242657471 №17139

EUROCLEAN NAEMA, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 

cleaning търси жена за почистванен на 

къщи и офиси в района на Palatine. Кола, 

книжка и опит са задължителни. За по-

вече инфо, търсете Петя на (773)600-

0019. Благодарим ви! №17039

CDL HAZMAT DRIVER, 

Цена US$ 0,60, Зипкод 60056, CDL 

HAZMAT TRUCK DRIVER-0,60$ ( Пълни - 

празни),0,65$(Минимум 3 седмици ON 

THE ROAD)3000-4000 мили на седмици, 

коректно отношение и заплащане ,773-

946-3517 ( шофьори с големи претен-

ции, моля да не ми звънят) №17050

CDL DRIVER NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търсим шо-

фьор за къси мили /midwest region,dry 

van. Заплащане 0,65 цента на миля или 

$300 на ден. За повече информация 773-

732-5718 №17063

ОПЕРАТОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60069, Tърсим да 

назначим на пълен работен ден -старт 

$12.50/час: ОПЕРАТОР НА CNC МАШИ-

НА. Няма изисквания за образование, 

опит,и английски език 1-847-224-7647 

или 1-847-104-5440 8472247645 №17010

CDL HAZMAT DRIVER, 

Цена US$ 0,60, Зипкод 60056, Cdl hazmat 

truck drivers -0,60$(empty-loaded)0,65$-

minimum 3 weeks on the road 7739463517 

№17052

WAIT STAFF NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Кафе 

IL Cortile на W. Lawrence Аve and 

Cumberland Ave в Chicago набира серви-

тьорки на пълно работно време или по-

часово. Добро заплащане. 7736257087 

№17019

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 

Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отгово-

рен шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, 

голямата кабина с APU. Около 3000-3500 

мили седмично, $0.60/миля. Отлична 

работна среда с човешко отношение. 

7737421234 №17027

CDL DRIVER REGIONAL, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Looking for 

a CDL-A driver for a regional work 5 Days 

a week. Weekend home. We are based in 

Lake Zurich ,IL for more info call 773-580-

4032 №16991

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60018, now hiring 

dispatch, experience is a plus but not 

necessarily, 312-789-4448 3127894448 

№16962

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 

работници почасово - здрави българи. 

Шофьорска книжка е в голям плюс. Не-

редовен график през седмицата и често 

работа в съботите. Текст на 312-919-8618 

№16826

TRUCKING DISPATCHER

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бълга-

рия.: +359-876-511-784 Viber №16634

LOCAL DRIVER CLASS B, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 

available for local driver class B HAZ MAT 

REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 pm 

8475329087 №16501

COAST TO COAST

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Tърси 
диспечери,за а малки транспорт-
ни фирми или оунер оператори. 
Работа от вкъщи. Запишете се 
днес на сайта на FleetSys или на те-
лефон 224-659-3189 2246593189 
№16975

ИНВ СЕТ БУК, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, FleetSys 

в помощ на оунер-оператори и малки 

транспортни фирми в офис задължени-

ята. Инвойси, Сетълменти, Сетъпи, IFTA, 

IRP 2246593189 №17034

CDL DRIVERS WANTED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Flexible 

electronic logs,very good miles.Flat pay 

if you do under 3000 miles per week.Dry-

van only,no reefers. Manual and automatic 

trucks available. Call Integral Express now 

for a great driving position opportunity: 

224-659-9782 №17043

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Търся ди-

спечер за 3 камиона. Заплащане на про-

цент 2247241694 №16953

OWNERS ONLY, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Owner 

operator only, 48 states refer van power 

only,24/7 dispatch, two years experience, 

$7K $8K weekly, Tel.: 6308475936, 

8475534122 №16933

OWNER OPERATORS ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly run 

Reefers, but welcome drivers who have 

Dry Vans. 24/7 dedicated freight ,Must 

have 2 years Experience POWER ONLY 

$1,70 PER MILE 6308475936 8475534122 

6308475936 №16811

NEED HUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We 

need next independent contractors in 

PENNSYLVANIA ; Housekeepers/housemen 

Laundry attendant , maintenance Front 

desk We off er $11 per hour Everybody 

must have own transportation to work 

and back . For more info please TEXT 

ONLY : Maurice3039748716 ; 7175628503 

3039748716 №16818

ФЛОРИДА

WE HIRE DRIVERS AND 

Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 

drivers 0.55 cents per mile with 2 years 

of experience clean record and owner 

operators $5000 to $8000 gross weekly 

call us for more info.Come to work with our 

family team. 9415869366 №16609

АТЛАНТА

OWNERS

Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, BG 

COMPANY LOOKING FOR OWNER-

OPERATORS.. WE OFFER FREE PLATES...90% 

DISPATCH, FUEL DISCOUNTS, TRAILER 

RENTAL, PERMITS AND MORE..CALL 1-844-

349-4349. 184443484349 №17127

SOMEWHERE ELSE

FRONT DESK PENN, 

Цена US$ 16.00, Зипкод 17109, Need 

Front Desk in Harrisburg, PA 3039748716 

№17021

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

CARE GIVER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60070, Жена кер-

гивър търси работа на come&go в севе-

розападната част на Чикаго. Замествам 

в почивните дни кергивъри. Cell:1-872-

400-1904 №17089

РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам 

деца в моят дом в River Grove.Предлагам 

домашна вкусна храна,занимания и сле-

добеден сън!Информация на телефон 

7739712024 №17044

FREIGHT DISPATCH, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспе-

чер с опит търси работа. Намирам се 

в България.: +359-876-511-784 Viber 

359876511784 №17066

GLEDAM DECA

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051 

№17031

DETEGLEDACHKA,

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena 

za gledane na momichence na 18 meseca 

v Mt Prospect.Za poveche informacia 

obadete se na 248-946-9185. 2489469185 

№17035

FREIGHT DISPATCH, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Диспечер 

с опит търси работа. Намирам се в Бъл-

гария.: +359-876-511-784 Viber №16967

ТЪРСЯ РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Търся ра-

бота за предпочитане от дома. предло-

жения на имейл: VsslPvlv@comcast.net 

или текст на тел.: 773-712-3757. №16974

РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Търся ра-

бота като детегледачка-във вашия или 

моя дом.Имам дългогодишен опит.Пред-

лагам добри условия,занимания и топла 

храна.Живея в района на O’Hare Airport-

N.East River Rd. 7737043463 №16980

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 

с опит търси работа. Намирам се в 

България.: +359-876-511-784 Viber 

359876511784 №16627 

ПОЧИСТВАНЕ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или 

офиси за почистване. Тел.: 7088900577 

7088900577 №16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

3 СПАЛНИ , 

Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60612, Дава 

се под наем дуплекс апартамент на пър-

ви етаж, три спални, две бани с голям 

двор в близост до центъра на Чикаго. 

7735015080 №17131

СТАЯ В ELGIN, 

Цена US$$500, Зипкод elgin, Давам стая 

под наем в самостоятелна къща в Elgin. 

Всичко е включено в цената. вкл и ин-

тернет. има паркинг. Наем: $500 на ме-

сец. Тел: 630-674-9725 №17084

3 СПАЛНИ , 
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612, 
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс 
апартамент на първи етаж.Голям 
двор, чудесни съседи! Близо до цен-
търа. 7738073809 №17085

POD NAEM , 

Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-

вам стая под наем за жена в Arlington 

HEIGHTS безплатно ползване на перал-

ня, сушилня и интернет. 400$ ph#224-

717-9656 №17036

ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под 

наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 

№17048

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 

Цена US$ 635, Зипкод 60656, Огромен 3 

bedroom апартамент с огромна тераса. 

Хубава локация до магистрала I90 близ-

ко до летището и Българския център ро-

дина. Grocery магазини на една крачка 

- Produse would, Jewel osco и Serdica. В 

близост до Il Cortile и Mirage.Отопление 

и Вода безплатни. 8500 w Rascher ave. 

Chicago Il 60656. 2244155831 №17061

ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се 

под наем самостоятелен тавански етаж 

от къща във Франклин Парк. Включва 

спалня, кухня с трапезария, баня с тоа-

летна и просторна тераса. 7733223640 

№17064

АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава 

се под наем апартамент, от 1 декември, 

с две спални в Елк Гроув Вилидж .Газ и 

вода включени във наема. 2247256292 

№17072

CONDO FOR RENT, 

Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60631, Под 

наем 2 спални 1 баня реновиран апарта-

мент в района на летището 7573386477 

№17023

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 90.00, Зипкод 60089, Тър-
сим Owner Operators Получавате 
90% от товара с Rate Confi rmation.
Карти за гориво,Регистрация,IFTA,P
rePass. За повече информация: 773-
387-3497 Юлиян №17137

ADMINISTRATIVE WORK, 
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172, 
Transportation company out of 
Roselle, IL is looking for a full time 
accounting person to work in the 
billing department. Hours are 
from 8am-5pm Monday to Friday. 
7736563865 №17053

LOCAL JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, CDL - 
всяка вечер в къщи. Възможносt за 
работа - 4, 5 или 6 дни. От 1200$ до 
1600$. 8023738099 №17011

LOCAL WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, CDL 
class A - всяка вечер в къщи. 4, 5 
или 6 дни седмично. От 1200$ до 
1600$. Локално или регионално 
(до 250 мили). Drop & Hook. 12 ме-
сеца опит. За повече информация - 
8023738099, Мартин. №17013
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SEEKING DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, 
Plana Transportation Inc, looking 
for experienced dispatcher 
2245202269 №16970



TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Да-

вам под наем 2bd,1.1 townhouse v 

Scahumburg след основен ремонт със 

fi nished basement, 1 car garage,5 мин от 

Woodfi eld mall, $1985, Meto 7732160654 

№17008

СТАЯ , 

Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 

стая под наем, в районът на Джефърсън 

парк. 7735929395 №16952

СТАЯ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам 

под наем СТАЯ в ЧИКАГО 6308500701 

№16958

SKOKIE 3 BR 2BA, 

Цена US$  1,600.00, Зипкод 60076, 3BR 

2BA апартамент в Skokie. Ремонтирани 

кухня и двете бани. В отлично състоя-

ние. За повеяче информация се обадете 

на посочения телефон. Свободен ведна-

га 2247666445 №16960

ROOM 4 RENT 3BD ELK , 

Цена US$  550.00, Зипкод 60007, rooms for 

rent in 3bedroom townhome. 6303605577 

№16966

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, обзаведе-

на стая под наем в къща Des Plaines за 

контакт 847 609-3535 №16927

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Еднос-

таен апартамент под наем в Des Plaines. 

Тел. 847 274 5329. №16932

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 

staia pod naem za( Gena ) v Arlington 

Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 

sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-9656 

№16819

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 

Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под 

наем в Гленвю 8476300290 8476300290 

№16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

HEAT COOL ELECTRICAL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60076, Продавам, 

инсталирам, поддържам и ремонтирам 

всички модели и марки фурниси и кон-

диционери. Лицензирани електро услу-

ги. Камен, тел.847-922-1677 №17086

GIFT WRAPPING, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Wraptopia - 

професионално опаковане на подаръци 

за семейни тържества, фирмени пар-

тита и празненства от всякакъв повод. 

3312344817 №17091

SAFETY WORKSHOP, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Seminar 

November 21: Reduce violations and 

improve your trucking company\\\\\\\’s 

safety score www.smarttrucking.us 331-

551-8787 №17037

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви 

замествам в почивния ден.Имам опит.

Намирам се в Mount Prospect.Телефон 

за връзка 224-425-6746 №17040

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване 

и леки ремонти.компания с иншуранс 

за вашето спокойствие. 8473122155 

№17049

I BUY JUNK CARS, 

Цена US$ 500, Зипкод 60018, Изкупувам 

стари коли. Тел.: 3128239386 №17062

KIDS CARE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Грижа 

за деца в близост до Meacham Rd/

NergeRd,Елк Гроув Вилидж.Домашно 

приготвена храна,включващи 2 закус-

ки и обяд.18 години опит.За повече 

информация:773-931-8516 7739318516 

№17029

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам 
деца,почасово и целодневно.Намирам 
се в Mount Prospect.Телефон за връзка 
224-425-6746 2244256746 №17033

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод , Гледам деца в 
Hoff man Estates, почасово и целоднев-
но. Живея в близост до Harper College. 
Имам кола и книжка и мога да карам 
детето ви на училище. Справки на тел.: 
847-987-9524 8479879524 №16989

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 
всички видиве Перални, Сушилни, Съ-
домиални, Хладилници, Фризери, Ми-
кровълнови и Готварски печки. 847-962-
0242 Свилен №16935

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
Express Dispatcher Training for trucking 
companies Register by ph: 331-551-
8787, by email at van53co@gmail.com, 
online at www.smarttrucking.us, or on 
Facebook at https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16943

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$  , Зипкод , Боядисване и други 
ремонти. Професионално. Дълъг опит в 
USA. Достъпни цени. Тел.: 847-912-4242 
№16950

IFTA CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
IFTA Calculation Class for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16944

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Car 
Hauler Dispatch Class for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16945

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
Safety Manager Class for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16946

REASONABLE SUSPICION, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 
Reasonable Suspicion Supervisor Training 
on Drugs and Alcohol for Trucking 
Companies Register by ph: 331-551-
8787, by email van53co@gmail.com, 
online www.smarttrucking.us, or on 
Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 
№16947

LOGBOOKS AUDIT CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Hours 

of Service/Logbooks Audit Class for 

Trucking Companies Register by ph: 

331-551-8787, by email van53co@gmail.

com, online www.smarttrucking.us, or 

on Facebook https://www.facebook.

com/DispechTreningCenter/ 3315518787 

№16948

ДЕТСКА ГРАДИНА, 

Цена US$  , Зипкод 60069, Нова българ-

ска детска градина „Червената шапчица” 

отвори врати в Buff alo Grove. Професио-

нални учителки, поддготовка за 1-ви 

клас, органична храна. За записване 

тел.: 847-877-3306 - Елена №16949

IMIGRATZIONI USLUGI, 

Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 

imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 

Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 

Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-

сионално почистване на канализация, 

кухненски мивки, бани. Водопровод-

ни услуги. 224-563-6611 2245957923 

№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-

СИОНАЛНИ услуги по премествания 

- апартаменти, къщи, офиси, антики, 

пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 

(312)919-8618. 15 години опит, достъпни 

цени. 3129198618 №16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 

za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 

4150590 №16788

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целоднев-

на грижа за деца в Elk Grove Village.

Предлагам три хранения с домашно 

приготвена храна,сън ,учебни занима-

ния и забавления !За повече информа-

ция звъннете на 2244253371 2247899297 

№16375

COAST TO COAST

ТРЪК БУК, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Няма по 
евтино софтуерно решение за 
транспортни фирми. Безплат-
но за оунер-оператори. Намери 
своя диспечер във FleetSys.com 
днес. Ако си диспечер на свобод-
на практика, регистрирай се и ти. 
2246593189 №16976

SOMEWHERE ELSE

PROPERTY MANAGMENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 1000, Ние пред-

лагаме пълния набор мениджмънт 

услуги и управление на Вашия имот.

Тел.:+359897463810 893669881 №16985

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ДРУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , За дами между 
33-39 г. с сериони намерения нека да 
се запознаем ,мъж 40г.168/67кг за кон-
такт stoyan120@gmail.com 7738509501 
№17133

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена 
за гледане на момиченце на 18 месеца в 
Mt Prospect. За повече информация оба-
дете се на 248-946-9185. №17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

DRY VAN-RENT/SALE, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60193, Available 
for sale/rent Dry Van Grate Dane 2020- 
brand new, never used. 6302547494 
№17129

VOLVO 670, 
Цена US$ 9,500.00, Зипкод 60148, 
volvo 670 2004 automatic с нови гумиi 
yokohamana 1364000 mile 9500$ / BO. 
Тел.: 224 201 0342 2242010342 №17132

FORD F150 XL , 
Цена US$3,200.00, Зипкод 60016, FORD 
F150 XL RWD For sale! Clean title, brand 
new front rotors, pads and battery. No 
leaks no check engine light. 2 original keys, 
some minor damages. Price is negotiable. 
Тел.: 3126929082 3126929082 №17076

2009 VOLVO VNL670, 
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 
AUTOMATIC exceptionally well maintained: 
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time 
oil changes, and regular preventative 
maintenance performed. Ready for the 
road! DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes 
inside: Microwave and fridge!. Become the 
lucky owner today! CALL NOW! Contact 
Jimmy @ 872-240-0067 №17079

DRY VAN TRAILER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, 2017 Dry 
Van GREAT DANE excellent condition.RENT 
TEL.2244094035 №17082

DRYVAN RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, TRAILER 
FOR RENT 2017 dry van Great Dane trailer 
for rent, exellent condition. Available now. 
Wood Dale, IL 60191 Text me or call me: 
224.409.4035 №17083

TERMOKING 2010 , 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, продавам 
TERMOKING 2010 UNIT 15,000 HR UTILITY 
TRL. $11,000 6308475936 №17093

08 VOLVO VNL, 
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Прода-
вам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, много 
добро състояние. Чисто нови, съедини-
тел, спирачки, водна помпа. Камиона е в 
движение, 1 250 000мл. Цена 12500$, це-
ната може да се коментира. 7737338399 
№17047

HONDA CIVIC, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Прода-
вам HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 
880 4147 или 630 624 2969 №17005

ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, от-
лично състояние 773 954 2381 №16820

VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично състоя-
ние, готов за работа, нови батерии, гуми 
– 70%, имам документи от подръжката 
DYNO TEST може да се направи, мили – 
1,320,000 Цена - по договаряне Светлин 
(708)261-9099 №16629

АТЛАНТА

ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30004, Прода-
вам МС№ на 10 години.Отличен рей-
тинг.Със или без оборудване. Заповече 
информация,моля пишете на имейл. 
8554282684 №17045
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УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и 
декорация на столове и маси,арки 
и фигури с балони, фон с воали 
и хартиени цветя, украса за сла-
дък бар и мн.др. Услугите ни са 
съобразени с вашите идеи и бю-
джет, за да направят празника ви 
още по-незабравим.facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№16941
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9
-годишно дете счупи всички 
граници на интелигентността 
за своята възраст, научи чети-
ри езика, завърши универси-
тет и накара светът да говори 

за него като за новия Стивън Хокинг.
Деветгодишният Лоран Саймънс от 

Амстердам има IQ 145 и ще стане най-
младият студент в света, завършил ба-
калавърска степен в университет, пише 
Daily Mail.

Момченцето трябва да се дипломира 
в Техническия университет в Айндхо-
вен със специалност „Електротехника“, 
като е изкарал целия курс на обучение 
само за девет месеца. Екипът от препо-
даватели описват момчето като „напъл-

но удивително“, като той ще получи ди-
пломата си за висше образование през 
декември.

„Лоран е най-добрият ученик, който 
някога сме имали. Не само че е свръхин-
телигентен, но той е и много симпатично 
и отзивчиво момче“, казва директорът 
на инженерната програма в универси-
тета Сьоерд Хулшоф.

Професор Петър Балтус, настоящият 
преподавател на Лоран, твърди, че де-
тето е поне

три пъти по-умно от 
най-интелигентния студент

когото е срещал в дългата си кариера.
Лоран е залят от покани от най-до-

брите университети в света да продъл-
жи магистърската си степен при тях. 

„Оксфорд и Кеймбридж също са в ос-

новната ни цел“, споделят родителите 
му, които са лекари. Те се надяват дете-
то им да завърши докторска степен в об-
ластта на роботиката или изследванията 
на изкуствени органи.

Момчето е сравнявано с Алберт Айн-
щайн и Стивън Хокинг. Освен отлични-
те си познания по физика, Лоран може 
да говори и четири езика. Той завършил 
гимназия, когато бил на осем години, 
след като взел

цялата учебна програма 
за 18 месеца

Неговите баба и дядо първи забеляза-
ли уникалните му способности.

„Учителите забелязаха нещо много 
специално в Лоран. Казаха ни, че попи-
ва всичко като гъба“, разказва майката 
на момчето.

Родителите му нямат обяснение от-
къде детето им има такива невероятни 
дарби.

А какви са плановете на детето гений, 
след като завърши висше образование 
на тази ранна възраст? Лоран планира 
да започне обучение за докторска сте-
пен за електроинженерство, като меж-
дувременно учи… медицина. Невръст-
ният вурдеркинд си мечтае един ден да 
стане астронавт или сърдечен хирург.

Гений на 9 години: Това ли е 
новият Стивън Хокинг?

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�Момчето говори 4 езика, през декември ще се дипломира в университет в Айндховен

Невръстният гений с дядо си и баба си
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Мъж живее цял живот с половин мозък и 
разбира за това едва когато е на 60 го-
дини. Руският пенсионер изобщо не по-

дозирал, че лявото му полукълбо на черепа е 
празна кухина. Инженерът е служил в армията, 
завършил е успешно университет и е изградил 
семейство без никакви здравословни проблеми, 
а до пенсия изкарал като специалист по професи-
ята си във фабрика.

Медиците в Москва откриват този разтърсващ 
факт по време на компютърна томография на мо-
зъка, след като пациентът е приет в болница след 
микроинсулт, пише „Дейли мейл“.

Изключително рядко липсващите части от мо-
зъка причиняват тежка степен на инвалидност 
или ранна смърт още в детска възраст. Но случаят 
с този човек, без почти никакви симптоми, е уни-
кален, казват лекарите.

Аарон Смит, 23-годишен студент по медици-
на от Великобритания, се натъкна на уни-
кална находка. На плажа в град Уитби той 

намерил абсолютно кръгъл и гладък камък, на-
правен от материал, подобен на злато. По-късно 
се оказва, че кръглата топка е от пирит, който чес-
то се бърка със злато поради характерния си цвят 
и блясък.

Независимо от това, находката е уникална. Раз-
бивайки камъка, Смит открил няколко вкаменени 
древни животни вътре, чиято приблизителна въз-
раст е 185 млн. г.

Студентът се интересува от археология в сво-
бодното си време. Младият мъж редовно ходи на 
експедиции до родния си Йоркшир в търсене на 
древни вкаменелости.

60-годишен живее цял 
живот с половин мозък

Студент намери камък с 
древно животно вътре

Т
еодор Ушев, Петя Златева 
и Милко Лазаров са трима-
та българи в дългия списък с 
претенденти за наградите на 

Филмовата академия. „Физика на тъ-
гата“ на Теодор Ушев по мотиви от 
романа на Георги Господинов е сред 
90-те късометражни анимации, кои-
то се борят за „Оскар“. Филмът е про-
дуциран от Канадския филмов борд.

От всички 90 в анкета с участието 
на най-изявените директори на фес-
тивали и кинокритици „Физика на тъ-
гата“ попадна сред трите заглавия, 
които събраха най-много гласове и 
са с най-големи шансове.

Очакването на престижната стату-
етка е добре познато за Теодор Ушев, 
защото през 2017 г. със „Сляпата Вай-
ша“ той достигна до финалните но-
минации.

В същата категория се състезава и 
анимацията „Задачи за деня“ на Петя 
Златева. Анимацията е определена 
като красиво и тъжно пресъздаване 

на самотата в привидно нормалния 
ден.

„Ага“ на режисьора Милко Лазаров 
е българското предложение в катего-

рията, която вместо чуждоезичен, 
вече ще се казва международен иг-
рален филм. В нея тази година се със-
тезават 93 страни, което е рекорд.

М
адона отмени три кон-
церта от турнето „Мадам 
X“ заради „силни болки“.

Тя не уточни какви 
болки и на какво се дължат.

В Инстаграм певицата написа, че 
концертите й носят огромно удо-
волствие и възприема отмяната им 
като наказание.

Но болката била толкова силна, че 
лекарите я задължили да почива.

Отменените концерти са в Бос-
тън. Те няма да бъдат пренасочени 
за други дати поради натоварения 
график на турнето на поп иконата.

В това турне Мадона избягва го-
лемите концертни зали за сметка на 
гостувания в по-малки местни лока-
ции. Очаква се следващите й изяви 
да са четири концерта във Филадел-
фия, които ще започнат на 7 декем-
ври, след което й предстоят седем в 
Маями. В края на януари я очакват 
и 15 вечери в Лондон, следвани от 
други 13 в Париж.

Трима българи 
са претенденти за „Оскар“

Мадона отмени три 
концерта, смазана е от болка

С
юзън Сарандън претърпя 
инцидент, при който счупи 
носа си и след който е с мо-
зъчно сътресение. Това ста-

на ясно, след като актрисата публи-
кува снимка в Instagram, на която 
видът й направо стряска.

Холивудската звезда не се е гри-
мирала по повод инициатива, свър-
зана с Международния ден за борба 
с насилието, както смятаха мнозина.

Сарандън обясни в профила си, 
че е паднала лошо миналата седми-

ца. Вследствие на това е със сътре-
сение на мозъка, фрактура на носа 
и наранено коляно.

Актрисата показа голямата поду-
тина на челото си, както и посине-
ното ляво око.

В друг пост Сюзън Сарандън из-
тъкна какъв късмет е имала с лека-
рите и похвали здравната система в 
САЩ.

През октомври актрисата, която е 
една от най-изявените политически 
активисти в Холивуд, навърши 73.

Сюзън Сарандън падна тежко 
и си счупи носа
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25 
години след като из-
даде „All I Want for 
Christmas is You“, пе-
вицата Марая Кери 

продължава да жъне успехи с хи-
товото си коледно парче. Благода-
рение на него изпълнителката тази 
година ще посрещне Коледа като 
носителка на три рекорда на Гинес.

За това съобщиха на сайта си от 
Книгата на рекордите на Гинес.

С хита си „All I Want for Christmas is 
You“ Марая Кери поставя рекорд за 
най-високо класирано коледно/но-
вогодишно парче на самостоятелен 
изпълнител в чарта Хот 100 на „Бил-
борд“, за най-стриймвано парче на 
изпълнителка в Спотифай в рамките 

на 24 часа (10,8 милиона стриймва-
ния през декември 2018 г.) и за най-
много седмици (20), прекарани с ко-
ледно парче в Топ 10 на британската 

класация за сингли.
Развълнуваната Марая Кери пуб-

ликува снимка от връчването на 
сертификата.

Б
ългария има своята 
нова „Мис България 
2019“ и това е бивша-
та адреналинка Ради-

нела Чушева. Ради отдавна е 
известна на българската пуб-
лика от малкия екран.

Радинела е на 23 години 
и учи журналистика в УНСС. 
Нейната страст са танците и 
поезията.

От Instagram профила на 
новата „Мис България“ се виж-
да, че освен танците и поезия-
та, явно и фитнесът й е голяма 
страст, защото изглежда впе-
чатляващо по бански.

Тя обича луксозните пътува-
ния и при едно от тях посеща-
ва ресторант от веригата на 
известния Нусред Гьокче, като 
двамата се снимат дори.

Тази година конкурсът „Мис 
България“ бе посветен на еко-
логична кауза – глобалното 
замърсяване.

Бивша адреналинка е 
новата „Мис България 2019“

Три деца бяха убити от рояци стършели в Ин-
донезия през последните две седмици, за-
яви официален представител на здравната 

агенция след стотици съобщения за нападения 
през последните години.

11-годишен ученик е починал в Западна Ява в 
сряда, след като той и трима други негови съуче-
ници се опитали да унищожат гнездо на стърше-
ли с вид, известен с агресивното си поведение и 
ужилване, което може да предизвика животоза-
страшаваща алергична реакция.

Фаталната атака идва след като двама възраст-
ни бяха убити при нападение от стършели този 
месец в град Клатен в Централна Ява, където се 
наблюдава скок на жертвите.

7 души в района са били убити от ужилвания от 
стършели миналата година, а стотици други са на-
паднати през последното десетилетие.

Семейният живот е най-щастлив, когато еди-
ният от съпрузите пътува по работа пет дни 
в месеца, съобщи в. „Дейли стар“.

Цели 80% от пътуващите в командировки обяс-
няват семейното си щастие с редовните кратки 
раздели.

Свободното време далече от дома дава въз-
можност човек да пийне спокойно или да се от-
пусне във ваната - нещо, което рядко се случва 
вкъщи. Денят пък започва обикновено приятно с 
богата закуска.

Почти една пета от работещите родители са ка-
зали в анкетата на сайта за хотелски резервации 
Тревълодж, че се наслаждават на спокойствието, 
тишината и възможността да си починат от деца-
та. От тези, които редовно пътуват по работа, 21% 
мислят, че и половинката им се радва да е сама у 
дома.

От пътуващите в командировка 40% определят 
връзката си като много щастлива. В анкетата са 
участвали 2000 души.

Рояк стършели уби три 
деца в Индонезия

Кратките раздели – тайната 
на щастливия брак

К
ърк Дъглас, една от знакови-
те роли на когото е на Спар-
так в едноименния филм от 
1960 г., ще навърши 103 го-

дини на 9 декември.
Седемдесет и пет годишният му 

син Майкъл Дъглас е споделил, че 
този път ще откликне на молбата на 
баща си за скромно празненство, 
след като през изминалите години е 
организирал пищни партита по слу-
чай стотния му юбилей и 101-вата и 
102-рата му годишнини.

Майкъл разкри също, че за него е 
било по-трудно и странно да отбе-
лежи по-рано през годината 100-го-
дишнината на доведената си майка 
Ан Байдънс, която цял живот се е 
опитвала да прикрие истинската си 

възраст. Кърк Дъглас и Ан Байдънс 
са семейство от 65 години.

Сред сценичните превъплъщения 

на Кърк Дъглас е и ролята на вели-
кия художник Винсент Ван Гог в лен-
тата „Жажда за живот“.

Кърк Дъглас ще празнува 
скромно 103 години

Марая Кери счупи три 
рекорда на Гинес
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О
свен че се похвали с ново 
гадже, Деми Ловато съоб-
щи за още една радостна 
новина около нея. Певи-

цата публикува фотос на страницата 
си в Instagram, на която тя намеква, 
че е бременна.

В кадъра Ловато придържа ко-
ремчето си с ръка, а коментарът й 
е: „Истина или не?“. В момента звез-
дата се среща с модела Остин Уил-
сън. За връзката им стана ясно отно-
во от социалните мрежи, след като 
и двамата публикуваха в собствени-
те си профили общи снимки. Кога са 
започнали техните отношения, до 
този момент не е известно, но явно 
нещата около тях се развиват до-
бре.

По-рано Деми имаше романси с 
актьори, певци и спортисти, в това 
число и Джо Джонас, който сега е 
съпруг на Софи Търнър. Певицата 
имаше и проблеми със зависимо-
сти, които бореше в клиника.

С
елин Дион успяла да изпълни пред-
смъртното желание на своя съпруг 
Рене Анджелил. Малко преди той да 
умре, тя осъществила стрийминг връз-

ка, за да може той да наблюдава концерта й в 
Лас Вегас и да се наслади за последно на песен-
та „My Heart Will Go On“.

„Това беше много важно за него. Аз се грижех 
за него близо година, но в края той ми каза, че 
иска да ме види да пея на сцената“, разказва пе-
вицата, цитирана от „Mirror“.

Четири години след смъртта му, изпълнител-
ката споделя, че тогава излязла на сцената и ми-
слела само за него. След събитието, прибирай-
ки се в дома им, мъжът й бил много щастлив.

Селин Дион и Рене Анджелил имат 21-годи-
шен брак, по време на който двамата минават 
през много препятствия заедно.

А
мика - бившата приятелка на Крис Бра-
ун, роди момченце, което е неговото 
второ дете, съобщи Билборд.

Певецът намекна за раждането със 
снимка в Инстаграм, към която е написана дата-
та 20.11.2019. На нея той гледа към нещо с уми-
ление. На втора снимка носи суичър с надпис 
„роден“.

Първото дете на Крис Браун е момиченце - 
петгодишната Ройълти. Нейна майка е бившата 
му приятелка Ниа Гузман.

Крис Браун и Амика се разделиха в началото 
на годината, но през август се заговори, че тя 
чака дете от него. Техни близки тогава увериха, 
че двамата се разбират добре и той се грижи за 
нея „финансово, медицински и емоционално“.

Миналата година Крис Браун се съгласи да 
увеличи значително детските, които плаща на 
Ниа Гузман. Преди това той й даваше по 2500 
долара месечно. Той се е съгласил също да й 
купи къща и да поеме правните й разноски.

Деми Ловато – влюбена, 
а може би и бременна

Селион Дион изпълнила 
последното желание на мъжа си

Крис Браун стана баща 
за втори път

Френските власти издирват червена панда, 
която е избягала от зоологическа гради-
на близо до Лион. Животното е видяно за 

последно на 5 км от зоопарка в Сен-Мартен-Ла-
Плен от изненадан шофьор. То е избягало, като се 
е покатерило по клони, счупени от снеговалежа.

Ръководството на зоологическата градина при-
зова във Фейсбук хората да помогнат за намира-
нето на червената панда, но в никакъв случай да 
не се опитват сами да я хванат, ако я видят.

„Дори и да е малко безобидно животно с коп-
ринена кожа, има здрави нокти и зъби“, пише във 
Фейсбук. Червената панда е голяма колкото кот-
ка. В естествена среда обитава Хималаите. Среща 
се в Бутан, Североизточна Индия, северната част 
на Мианма, Югозападен Китай.

Въпреки името няма връзка с голямата панда.

Тюлен, плуващ жизнерадостно в река Елба, бе 
взет погрешка за давещ се човек в герман-
ския град Хамбург, съобщи германската по-

лиция.
Тюленът бил забелязан от жител, тичащ за здра-

ве край речния бряг, който го взел за давещ се чо-
век и веднага се обърнал за помощ към пожарна-
та служба.

Тя изпратила лодки, хеликоптер и гмуркачи, но 
спасителите не успели да намерят предполагаем-
ия пострадал.

Вместо това забелязали тюлен, който радостно 
плувал във водите на Елба. Животното вероятно е 
дошло в реката от морето.

Тюлените са отлични плувци и спасителната ак-
ция със сигурност не е била от нужда на животно-
то в река Елба. Размерите на този вид варират от 
1,2 до 6,5 м дължина на тялото, като при повече-
то видове няма съществена разлика в големината 
между половете.

Издирва се червена 
панда от застрашен вид

Тюлен бе взет погрешка за 
давещ се човек в Хамбург
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К
ристиано Роналдо и Джор-

джина Родригес са сключи-

ли брак на тайна церемония 

в Мароко. Това твърдят ита-

лиански медии.

Според източник на Novella 2000, 

двамата най-вероятно са подписали 

преди няколко месеца, по време на 

едно от пътуванията им до северно-

африканската страна.

Футболистът е разговарял със 

свои адвокати в Мадейра още през 

август, за да може да уреди всички 

формалности и да прехвърли част 

от бизнеса си на половинката.

По-рано изданията ABC и El 

Mundo също писаха, че Роналдо и 

Джорджина вече са женени и попи-

таха читателите си дали вярват.

25-годишната приятелка на фут-

болиста призна през февруари, че 

би се радвала да стане негова съ-

пруга, но опроверга твърденията, 

че двамата са сгодени. Пред испан-

ското списание Hola! тя посочи, че 

той все още не й е поискал ръката.

Б
ял елен беше заснет в нивите 

край карловското село Мос-

ковец.

Местните хора говорят от 

дни за редкия вид. За тях е истинска 

загадка откъде е дошло животното, 

след като селото се намира насред 

полето. Зоологът Владимир Тодо-

ров обясни пред bTV, че белият елен 

е най-вероятно албинос, но към мо-

мента не може да потвърди дали е от 

вида благороден или широкоопашат.

Тодоров заяви, че това е рядко 

срещана мутация и тези животни 

често отпадат по естествен път.

„В една гора бяло животно е като 

сигнална лампа за хищници. Освен 

това албиносите имат проблеми с ко-

жата и зрението“, допълни експертът.

Той обясни още, че белият елен 

най-вероятно е гледан от хора и ако 

животното има собственик, то той би 

трябвало да го прибере.

Роналдо и Джорджина 
подписали тайно

Бял елен живее край 
карловското село Московец

К
омпанията за луксозно бе-

льо Victoria’s Secret отмени 

годишното си шоу заради 

спадналия телевизионен 

рейтинг и увеличаващите се крити-

ки към него, съобщи ВВС.

Пищното шоу е представено за 

първи път през 1995 г. и тогава е 

било основно явление в поп култу-

рата, привличащо милиони зрители. 

Миналата година обаче рейтингът 

му беше най-ниският в историята 

му, а отзивите за него бяха, че е сек-

систко, старовремско и в него липс-

ва разнородност.

От самите Victoria’s Secret комен-

тираха, че за тях е „важно да разви-

ем маркетинга на Victoria’s Secret“, 

който очевидно не включва пищно-

то годишно представяне на новите 

предложения и колекции.

В ежегодното шоу на Victoria’s 

Secret участваха най-известните су-

пермодели в света. То беше тласък в 

кариерата на много от тях - като Тай-

ра Банкс, Хайди Клум, Миранда Кер.

Край: Няма да има ревю 
на Victoria’s Secret

Компанията „Рено“ подари нов папамобил на 

главата на Римокатолическата църква. Така 

папа Франциск ще се вози в „Дачия Дъстър“, 

произведена в Румъния.

Автомобилът е модифициран спрямо нуждите 

на Светия отец, съобщават от компанията.

Папамобилът е бял и бежов интериор, дълъг е 

4,34 метра и широк 1,80.

Автомобилът е с пет места и допълнителна пов-

дигаща се седалка, с голям шибидах, през който 

да се показва, и дръжки за улеснение на папата, 

както и бронирано стъкло отгоре.

Папамобилът е неизменна част от папските пъ-

тувания и дава възможност на главата на Римо-

католическата църква да се докосне до възмож-

но най-много хора. Тази година знаменитата кола 

навърши 40 години. За първи път папамобил е из-

ползвал папа Пий XX през 1909 г.

44-годишната Сюзън Егенти роди петзна-

ци след 16 години чакане. Щастливата 

майка е от град Абуджа в Нигерия.

Бебетата са родени секцио на 6 ноември, а май-

ката се радва на 3 момчета и две момичета, пише 

livetimesng.com.

Петзнаците все още не са изписани от болница-

та, но са в добро здраве.

От болницата съобщават, че децата са родени 

здрави, със средни пропорции, освен едно, кое-

то тежи 1,9 кг.

Майката на петзнаците споделя, че за тези 16 

години е опитала всичко, за да забременее – от 

медицински процедури до нетрадиционно лече-

ние с билки. Всичко обаче се оказало напразно и 

почти загубила надежда, докато чудото не се слу-

чило само.

Тя определя раждането на бебета като благо-

словия от Бог, защото никога не е забременявала.

Рено подари нов папамобил 
на папа Франциск

44-годишна роди петзнаци 
след 16 години опити
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М
агични, внушителни, об-
себващи – църквите са 
до хората от хилядоле-
тия, ту се изместват в 
центъра на общността, 

ту се свиват в индивидуалния човек и 
той ги пренася през времето.

Модерната църква е деликатна ин-
ституция, живееща под обсадата на без-
брой учения, философии, теолози и ско-
ростния ритъм на живота. На този фон 
тя трябва да остава постоянна и да стои 
непоколебима до непрекъснато проме-
нящите се традиции.

И въпреки постоянството й, което по-
знаваме от векове, църквата е удиви-
телно разнообразна в архитектурно от-
ношение. Показва ни го Thibaud Poirier, 
един от най-добрите френски фотогра-
фи, запечатал с обектива си стотици 
места по света. Сега той е вдъхновен от 
многообразието в дизайна на църквите.

Свързват ги само няколко общи еле-
мента – фокусът на зрителната точка, 
обикновено, но невинаги кръстът, ре-
довете със седалки и пространството 
– ясно проектирано, за да събужда чу-
дото.

В последните си снимки Thibaud 
Poirier иска да ни покаже именно тези 
сакрални пространства – на скромни 
параклиси или обширни катедрали със 
сводести арки, простиращи се до небе-
сата.

Разгледайте църквите, може би и вие 
ще усетите това, което фотографът е за-
белязал – че независимо от различията 
им, всички те са слепени от невидимо 
лепило, невидимо за човешкото око, но 
трептящо във всеки. 

То е онова емоционално състояние, 
което повечето хора носим в себе си – 
усещането за съществуването на нещо 
по-голямо от нас.

�От малки параклиси до внушителни катедрали – през обектива на Thibaud Poirier

Магията на църквите по света
Църквата „Грюндвиг“ в Копенхаген, Дания (1927) Църквата в Хохенцолерн, Берлин, Германия (1933)

Катедралата „Света Богородица“, Токио, Япония (1964)

Църквата „Света Тереза на Исус“, Мец, Франция (1959) Църква на Академията на Военновъздушните сили на САЩ, Колорадо (1962)

Църквата „Света Богородица“, Аугсбург, Германия (2013)Църквата „Свети Йосиф“, Хавър, Франция (1956)Църквата „Сен Реми де Бакара“, Бакара, Франция (1957)
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