5 - 11 февруари 2020 г., брой 5 (497), година X

Хаос в Айова,
изненадващ победител:
Пийт Бутиджидж

» на 14 - 15

САЩ налагат забрани за влизане
на корумпирани българи

Нови опити за падане на
US визите за българи » на 11

» на 13

Ал. Сано:
„Диви и
щастливи“ –
изненадата
за българите
в Чикаго

Българка – трета
в света в конкурс
по естествена
красота
» на 40

» на 21

Коронавирусът: Светът
е пред пандемия » на 28 - 29
увел
и
д
т
ш
а
р
,
л
уд
ич
ч
е
е
н
о
з
абав може б но да си или
и
яне.
Това става въ
с
а
щ
ати, прос
к
ъ
д
еЯ
BG VO
ya
Нико ICE е изда
лай К
н
ръсте ие на„BG V
в
|
Я
Божи
сен Д OICE” I
д
арако
Ангел ар Божков
в
Нико Сапунджи | Галина П
л
е
е
Диз й ова | Бор в | Георг трова | С

Издигаме
трикольора в
Чикаго на 1 март

» на 10

РРЕКЛАМИРАЙ
ЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

ОТ РЕДАКТОРА

Държавността
я няма отдавна
Президентът Румен Радев оттегли
доверието си от кабинета „Борисов 3“.
От това му действие всъщност не произтича нищо, освен че хората може да
обърнат повече внимание на думите и
мотивите му - най-вече разпадът на държавността и използването на институциите за разчистването на сметки с противниците на властта.
Радев изпита това на гърба си, след
като прокуратурата, незаконно според
мнозинството юристи, пусна записи от
СРС-та с негово участие за някаква шуробаджанащина по любовна линия за
400 лв. Нелепо е, но най-вече незаконно
и това именно показва разпада на държавността.
А новият главен прокурор е по-деен
от всички в държавата - всеки ден е с
нова акция. Медийна, разбира се. Както
се казва - Гешев бди на всеки ъгъл и на
всяка граница, така че коронавирусът
няма как да дойде в България.
Сега прокуратурата подхваща хазартния бос Васил Божков с милия прякор
Черепа за изнасилвания, убийства, заплахи, изнудвания - въобще всичко по
НПК, за което може да се сетите.
Нищо, че лотарията продължава да
си върви - един милиард лева са похарчили сънародниците ни за година да
търкат билетчета според председателя
на бюджетната комисия в парламента
Менда Стоянова (ГЕРБ). И това е още постряскащо - хората в България не влагат
парите си в спестявания или малки бизнеси, защото не вярват нито на банките,
нито в успеха си. Те искат да забогатеят
бързо. И талончетата са техният най-голям отдушник на потискащото неравенство, беззаконие и липса на държавност
в България. Става точно както в романа
„1984“ на Оруел.
Той пише: „За лотарията се разправяха. Като отмина на трийсетина метра,

Уинстън се обърна. Продължаваха да
спорят с оживени, развълнувани лица.
С внушителните си седмични награди
лотарията беше единственото обществено събитие, към което пролите се отнасяха сериозно. Нищо чудно тя да бе
основният, ако не и единственият смисъл в живота за милиони проли. Това
беше тяхното удоволствие, безразсъдство, тяхното успокоително средство и
интелектуален подтик.
Ставаше ли дума за лотарията, дори
полуграмотни хора проявяваха смайващи математически способности и феноменална памет. Цяла една мафия си изкарваше прехраната, като продаваше
системи от числа, прогнози или просто
амулети. Уинстън нямаше нищо общо
с лотарията, която се организираше от
Министерството на изобилието, но знаеше (всъщност всички в партията знаеха), че до голяма степен наградите са въображаеми. Изплащаха се само малки
суми, а спечелилите големите награди
бяха измислени лица.“
Точно както твърди и прокуратурата
за лотарията на Божков - печелившите
с големите суми били платени герои. Не
че на прокуратурата трябва да се вярва.
Но улисани в търкането на талончета, българите изглежда не забелязват,
че това, което разбираме като държавност - система от правила, които важат
за всички, и институции, които следват
да ги спазват, вече съвсем не съществува - крехките наченки са смазани от
тези, които продават талончета, и онези,
които искат да им вземат далаверата. И
всички са някак обвързани с властта, но
не и с държавността.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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остри критики и обвинения
президентът Румен Радев
поде курс срещу правителството. В извънредно изявление държавният глава обяви,
че сваля политическото си доверие към
Министерски съвет и призова българите да се обединят за справедливост и
държавност.
„Днес делението не е между леви и
десни, столица и провинция, а между
порочната власт и милионите почтени
българи. В борбата за отстояването на
нашите права аз съм редом с вас. Бъдещето на България е на свободна, европейска страна, в която гражданите не се
страхуват от репресиите, а се уповават
на закона и морала“, каза президентът.
В началото на обръщението си той
припомни, че от три години призовава правителството да работи отговорно
и ефективно в интерес на гражданите,
но не като политически опонент, а като
държавен глава „с мисъл и грижи за бъдещето на България”. Това обаче не станало.
Радев изброи и недостатъците на правителството -

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

Президентът обяви курс
срещу правителството
Румен Радев призова

българите да се обединят
за справедливост

липса на воля за реформи
и за борба с корупцията и разхищенията, както и методично погазване на закона и морала. Според държавния глава това е довело до парализа на цели
обществени системи и институции „без
аналог в историята на българския преход“.
„Жителите на Перник и цели села от
региона са оставени без вода, за което кабинетът отказва да поеме политическа отговорност“, обяви още държав-
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ният глава. Той спомена и разследвания
на чужди медии и институции, които са
осветлили горенето на чужди боклуци

у нас, което трови въздуха и природата.
България не е бунище и никой няма
право да излага здравето на българите,

за да извличат печалба шепа бизнесмени с държавни протекции“, обяви още
Румен Радев.
Президентът обвини кабинета, че тихомълком прокарва

реформа на валутния борд
без ясни разяснения.
Той каза още, че законодателството
в България се превръща в заложник на
лобистки интереси, докато бедността и
неравенствата се задълбочават.
„Търгува се дори с национален суверенитет в името на личното политическо оцеляване“, каза още държавният
глава, но не даде подробности.
„Институции, призвани да бъдат независими и да отстояват закона, го погазват показно, превръщайки се в инструмент на властта“, каза още Румен Радев.
След това държавният глава обяви:
„Това правителство и управление води
до разпад на държавността и ни лишава от бъдеще като нация. На всичко
това трябва да се сложи край. Считано
от днес, официално снемам доверие от
правителството, което не действа в интерес на българските граждани и носи
отговорност за острата криза в нашето
общество.“
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ак да харчим 100 млн. лв. за
избори ли? Така премиерът
Бойко Борисов реагира на
изявлението на президента, с което държавният глава обяви, че сваля доверието си от правителството. Министър-председателят
направи коментара си от строителната площадка на водопроводната връзка между София и Перник, където отиде,
шофирайки джипа си.
„Аз декември месец съм свалил от
него. Това е официалният коментар“, обяви Бойко Борисов и припомни, че още
тогава е казал: „За мене той не е президент като обединител, защото разединява нацията“.
Премиерът обвини президента в пряка намеса в независимостта на властите.
„Той ли ни е избирал? Как ще го свали нещо, което няма?“, попита Борисов и
каза, че не Радев му е дал властта. После
допълни: „Какво да направя? Да ревна?“
На критиките на президента за водната криза в Перник премиерът отговори,
че и като главен секретар на МВР, и като
кмет на София, и като премиер винаги се
е опитвал да работи 20 часа в услуга на
народа. Той каза още, че за три месеца
служебен кабинет на президента се видяло, че единствената му цел е

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

Борисов: Пак да харчим
пари за избори ли?
Премиерът обясни, че ще изкара мандата си

да купи изтребителите
„Грипен“
Според Борисов Радев си търси враг
и изявлението му има пряка връзка със
записите, които прокуратурата публикува. Преди седмица държавното обвинение пусна СРС от разговор на държавния
глава с шефа на ВВС, а подозрението на
прокурорите е, че двамата са се опита-
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ли да прикрият кой е назначил съпругата на държавния глава Десислава Радева като шеф на пресцентъра на ВВС през
2014 г. „Прокуратурата е опасно да атакуваш, затова си търсиш друг враг, за да отклоняваш“, каза още министър-предсе-

като всеки за любимата жена е готов да
направи нещо. Премиерът беше категоричен, че снетото
доверие от президента няма да се отрази по никакъв начин на работата на
кабинета. „Изкарваме си мандата и се
занимавам с партията“, каза лидерът на
ГЕРБ. Според него
обаче изказването
на президента било
заявка за създаване на партия, още
повече, че негови
сътрудници казваСнимка: Министерски съвет ли, че той мислел в
тази посока. Бойко
дателят. Той каза още: „Съжалявам, че си Борисов беше категоричен и че няма да
е изпуснал нервите. Проблемът му не е се кандидатира за президент след края
с правителството, а с други независими на мандата на правителството. „Не ми
е интересно. След една година няма да
институции“.
Борисов сподели, че по този казус би кажа: „Премислих“, уточни още лидерът
оневинил за себе си Румен Радев, тъй на ГЕРБ.
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Прегрешилите с европари за
къщи за гости намаляват още

Нарушителите масово оспорват санкциите, наложени от държавата
нансирани с евросредства за развитие
на селски туризъм - по програмата за
развитие на селските райони 2007-2013
г., и откри 259 красиви къщи, в които туристи не стъпват (по тази схема през годините са били финансирани 746 проекта, но за много от тях сроковете за
контрол и за налагане на глоби отдавна
са изтекли и те останаха извън обхвата
на проверките), припомня в. „Сега“.
Тогава Танева обяви, че на нарушителите ще бъдат наложени

санкции за близо
50 млн. лева

З

лоупотребилите с европари за
къщи за гости стават все помалко. Списъкът с нарушителите, взели средства уж за да построят места за наставяне, но
вдигнали лични вили, оредява.
Това става ясно от отговор на земе-

6

Снимкa: сп. Ikonomist

делския министър Десислава Танева на
депутатско питане за последствията от
скандала.
Той разтърси властта миналата година, когато след серия медийни разкрития Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)
направи проверки на 288 проекта, фи-

От сегашния й отговор обаче се разбира, че уличените собственици масово оспорват актовете на ДФЗ.
От инспектираните общо 288 селски
къщи и хотелчета за 259 са били открити нередности (използват се за семейни нужди, не за туризъм, няма персонал,
няма отчетени приходи), заради което
притежателите им трябваше да върнат
усвоените средства – изцяло или частично. Цитираната сума бе 50 млн. лева. За
202 от случаите са постъпили възраже-

ния, сочи актуална справка на земеделския министър, подготвена за депутатския въпрос.
Към 10 януари собственици на къщи
за гости са оспорили санкции за близо
38 млн. лева, като към тази дата фондът е
разгледал 125 казуса и е потвърдил наказания за 19.77 млн. лева, показва информацията на Танева. В колко от случаите
ДФЗ е уважил възраженията и е отписал
собствениците на къщите от черния списък, в справката не се пояснява.
Обработването на възраженията по 77
проекта продължава, когато и тези проверки приключат, ще обявим резултатите, съобщиха от пресслужбата на фонда
„Земеделие”.
Обществена тайна е, че немалка
част от възползвалите се от субсидиите за селски туризъм са хора, свързани с властта - роднини на политици, на
служители на ДФЗ и т.н. Това обяснява и
защо дълги години мярката за насърчаване на селския туризъм с евросредства
не беше стриктно контролирана - въпреки медийните разкрития за корупция и
нарушения.
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Ново разследване срещу Божков:
За убийства и изнасилвания
МВР и прокуратурата призоваха

гражданите за информация, ако имат

С

пецпрокуратурата образува
ново досъдебно производство срещу Васил Божков. То
е свързано с данни за участие в организирана престъпна група за убийства, принуди и изнасилвания, действала от 2012 г. до днес,
съобщиха от държавното обвинение.
До новото разследване се стигнало,
след като специализираната прокуратура е отдели материали от първото производство срещу бизнесмена. То е за
неплащане на големи суми за такси по
Закона за хазарта, пране на пари и други.
Прокуратурата и МВР призоваха всички граждани, които имат информация,
която може да е от полза за второто разследване, да сигнализират на телефони
02 982 8998; 02 9828590, като анонимността им е гарантирана.
В момента Божков се намира в ОАЕ,
където бе задържан по искане на българската прокуратура преди дни. Той
обаче може да не бъде екстрадиран, а да
получи резидентска виза там. Той е придобил собственост за повече от 280 000
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лева, информира БНТ. Божков притежава офиси в Дубай и Абу Даби, от които
ръководи хазартния си бизнес в държави от Близкия изток. На този етап няма
данни за оборота, но наличието на тази
инвестиция определено е основание за
резидентски статут, твърди националната телевизия.
От 2006 г. Емирствата са страна по Конвенцията на ООН за борба с корупцията
и това е един от документите в Международното право, на които може да се позове България при искането за екстрадиция. В ОАЕ, пак от 2006 г., има Закон 39,
който казва как се осъществяват екстрадициите. С държавите, с които няма споразумение, прилагането на този закон се
съобразява с принципа на

реципрочност в
международното право
Това на практика означава, че ако ОАЕ
откаже да върне Божков и неговите съдружници, то и България може веднъж
да направи същото.
Според бившия зам.-министър на

външните работи и бивш консул на България в Дубай Милен Керемедчиев обаче е невъзможно въз основа на купен
имот или инвестиция човек да получи
имунитет в Дубай. Добрите дипломатически отношения между ОАЕ и България
могат да помогнат за удовлетворяване
искането на страната ни относно екстрадицията, каза той пред NOVA.
Междувременно започна описването
на античната колекция на бизнесмена.
Прокурори, реставратори и вещи лица
влязоха в офиса му, в който се съхраняват предметите.
Сградата на „Нове холдинг“ е със статут на частен музей, в който се пази цялата антична колекция на Васил Божков от
над 3000 артефакта. Изземване на колекцията все още няма, тъй като преди това
трябва да се направи описване и подготовка за транспортирането й. Реставраторът на колекцията Мартина Калпачка
каза, че това може да отнеме месеци.
„Предметите се съхраняват при специални условия, контрол на влага и температура. Всяко едно преместване застрашава тяхната цялост, защото дори малки
промени във влагата и температурата
могат да доведат до проблеми на предметите“, обясни тя.

От Министерството на културата заявиха, че все още

няма разрешение
за изземване
на колекцията.
Картини, които не са част от колекцията и са иззети от дома на Божков, вече
са на съхранение в едно от депата на
Националната галерия. Идеята на Министерството на културата е предметите
евентуално да бъдат преместени в Националния исторически музей.
Вместо антики полицията изкара няколко коли от офиса на Васил Божков, а
по информация от прокуратурата те са
иззети като веществено доказателство.
Междувременно финансовият министър Владислав Горанов назначи ново
ръководство на Комисията по хазарта.
На мястото на председателя Александър Георгиев, който беше задържан при
акциите в комисията и освободен под
парична гаранция от 40 000 лева, временно е назначен Георги Йорданов. Той
ще ръководи комисията до назначаване
на титуляр. До момента Йорданов беше
началник на кабинета на Горанов. Сменени са и членовете в състава на комисията.
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Българин на метри
от терористичния
акт в Лондон

Б

ългарин бе на няколко метра от терористичната атака
в Южен Лондон в неделя, при
която бяха ранени няколко
души. Около 2 следобед мъж
ги нападна и бе застрелян от полицията
в британската столица. Един от ранените е с опасност за живота.
Властите определиха действията му
като терористичен инцидент, свързан
с ислямизъм. По-късно стана ясно, че
извършителят е 20-годишният Судеш
Аман, който е бил пуснат от затвора
преди около седмица, след като е излежал половината от присъдата си.
Квартал „Стрeтъм“, в който стана нападението, бе отцепен минути след атаката. По-късно oт Скотланд ярд обявихa,
че простреляният извършител е починал от раните си.
Българинът Владислав Бошнаков живее на метри от мястото на атаката.
„В неделя около 2-2:30 часа ходя на
фитнес, но днес реших да пропусна и
много се радвам“, сподели той пред bTV.
Бошнаков разказа, че нападателят е
бил хванат много бързо, вероятно защото мястото е известно, тъй като там
се събирали дилъри на дрога.
Бошнаков сподели още, че след нападението в Стретъм имало засилено присъствие на полицията, а

транспортът бил блокиран
И други очевидци на атаката разказаха подробности пред световните
медии. Габриел Виго, 24-годишен служител по сигурността, който работи в

Владислав Бошнаков живее в района

и по случайност не бил на улицата

Осъдиха българин,
купил книжка в
Северна Ирландия

Б

Хийтроу, но живее в района на нападението, съобщи пред CNN, че е чул няколко изстрела. От прозореца на апартамента си видял три тела на земята.
„Улицата също много бързо беше затворена. До тялото на единия мъж имаше нещо, което приличаше на устройство, прикачено към него“, каза той
пред CNN.
19-годишен студент от Стретъм съобщи, че е видял, че мъжът има мачете, и
потвърди за устройство, прикрепено
към дрехите му. По думите му той е видял как мъжът е бил преследван от ци-

вилни полицаи. По-късно от полицията
съобщиха, че към тялото на заподозрения било открито прикрепено устройство, но бързо било установено, че то е
фалшиво.
Спешната помощ в Лондон информира, че помогнала на редица пациенти
на място.
Кметът на Лондон Садик Хан бързо
коментира ситуацията. „Терористите се
стремят да ни разделят и да унищожат
начина ни на живот - тук, в Лондон, но
ние няма да им позволим“, написа той в
профила си в Twitter.

ългарски имигрант в Северна Ирландия беше арестуван и
осъден заради фалшива книжка, която си купил, за да работи.
25-годишният Михаил Митков бил
спипан малко след като платил 1000
евро за документите. Полицията обаче го спряла и установила, че книжката му е фалшива. Българинът дори
платил задължителната застраховка
на колата си за цяла година, но тя се
оказала невалидна заради свидетелството му за шофиране.
Пред съда в Арма Митков обяснил, че съжалява. Просто нямало как
да се изхранва, ако няма книжка. Той
можел да шофира, но никога не бил
карал курсове.
Чистото му съдебно минало го спасило и той получил условна присъда от четири месеца. Съдът обаче
му забранил 12 месеца да управлява
кола, дори да си изкара книжка.

Оковаха българи, източвали карти на о. Бали

П

олицията в Бали за пореден път
арестува българи, които източват банкови карти на острова.
Униформените дори ги показаха на
пресконференция, облечени в оранжеви затворнически дрехи и оковани
в белезници.
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По време на брифинга стана ясно, че
дуото е било следено. Единият от тях
бил задържан в момент, в който сваля
скрита камера от банкомат. По-късно и
приятелят му попаднал в полицейската клопка.
„Методи Николов и Янко Борисов

са с повдигнати обвинения. За техните
престъпления се предвиждат до 8 години затвор“, обясни Бамбанг Тертианто от полицията в Бали. Той предположи, че има замесени и други българи,
тъй като основно сънародниците ни
източвали банковите карти на острова.
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Канадка е убита в Куба,
открили я в куфар на брега

52-годишната жена заминала при любимия си, за да изкара зимата

И

Натали Фразе

здирвана канадска гражданка, която отишла да изкара зимата в Куба, е била
открита убита. Това съобщиха от Интерпол на службата по сигурността в Квебек, откъдето
е жертвата. Според полицията основният заподозрян е нейният кубински партньор.
Органите на реда в Куба открили тялото на 52-годишната Натали Фразе близо до Варадеро, на северозападния бряг
на острова. Тя била сложена в куфар, изхвърлен на сметището.
Близките на Натали Фразе нямали
връзка с нея от 18 януари. Според роднините й тя била планирала да изкара зимата в Матанзас, съвсем близо до Варадеро,
в компанията на любимия си – кубинец,
при когото живеела.
„Когато си беше в Квебек, тя непрекъснато говореше с него. Той й се обаждаше,
пееше любимите й песни, защото беше
музикант, и имаше вид на много влюбен

5 - 11 февруари 2020 г.

Снимки: RADIO-CANADA
Натали Фразе и партньорът й край Варадеро

в нея. Тя обяви къщата си за продан и замина да живее с него с намерението да се
оженят“, разказа дъщеря й Мелани Фразе
пред Радио Канада.
Младата жена е в шок. „Докато не видя
тялото на майка ми, няма да осъзная какво се е случило. Това просто не е възможно“, сподели тя.
Според близките на Натали Фразе нейният партньор Леон Нувиола е бил задържан от кубинската полиция и е смятан за

основния заподозрян
за престъплението
Интерпол съобщи на канадските власти,
че тялото на госпожа Фразе е било открито от кубинската полиция, която водела разследването.
Тялото на жената остава в Куба до второ нареждане. Необходимо е да се постигнат договорености между правителството на Канада и кубинските власти за
репатрирането му.

До момента няма информация каква
може да е причината за убийството.
Бившият кубински адвокат Хенри Кортес обясни, че подробностите от разследването са запазени само за адвокатите,
прокурорите и следователите от полицията. „Нормално е семейството да не получава много отговори. То ще ги разбере
веднага след като прокурорът събере доказателства и повдигне обвинения“, каза
той. Заподозреният ще остане зад решетките до началото на процеса срещу него.
Когато в Куба бъде убит човек, обясни Кортес, могат да бъдат повдигнати
два типа обвинение според характера на
престъплението и утежняващите обстоятелства – непредумишлено убийство и
предумишлено убийство.
Кортес обясни и че освен че е тежко престъпление, това убийство трябва
да привлече вниманието на кубинските
власти, защото става дума за чуждестранен гражданин, а правителството на Куба
стриктно следи за сигурността на чуждестранните туристи, които посещават
страната.
Повече от един милион канадци посещават всяка година Куба.
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Заради корупция: САЩ със
забрани за влизане на българи
Името на първия, който няма да бъде допускан в Щатите, ще стане ясно до дни

З

а първи път български граждани ще получат забрана да
влизат на територията на САЩ
заради корупция. Името на
първия българин, на който ще
бъде наложена тази мярка, ще бъде обявено до дни. Новината съобщи посланикът на САЩ в България Херо Мустафа.
„САЩ имат намерение да предприемат по-твърди мерки, мерки със зъби, в
борбата с корупцията. Затова скоро ще
оповестим първия българин, на когото
ще бъде наложена забрана за влизане
в САЩ заради корупция“, каза Мустафа
пред NOVA. Тя уточни, че има конкретна разпоредба в законодателството на
Конгреса, която дава право на държавния секретар на САЩ да назове длъжностни лица, замесени в корупционна
дейност“.
Мустафа обясни, че срещу въпросното лице има ясни доказателства, което
налага бързите действия на американските власти. По нейни думи това е само
първият случай, в който ще се предприемат действия, но

ще има и следващи
а ще бъде разгледана и целесъобразността на прилагането на глобалния закон „Магнитски“.
„Ние не се отнасяме към този въпрос
повърхностно. За да назовем конкретно лице, трябва да имаме доказателства.
Този първи случай е много ясен и затова
решихме да действаме бързо. И това ще
се случи след няколко
дни“, каза още американският посланик.
Тя коментира и
идеята за евентуални промени в Конституцията на България.
Инициативата за тях
е на президента Румен Радев, който иска
да се обсъди „цялостния модел на българската
прокуратура,
нейното устройство и
функции, мястото й в
съдебната система и
връзките с други институции“.
„Решението за каквато и да било промяна в конституцията е на българското
правителство, българския парламент и
българския народ. Върховенството на
закона е един от стълбовете в нашия
стратегически диалог, което означава,
че ще водим добър диалог с правителството и гражданското общество, за да
обсъдим как от страна на САЩ можем
да предоставим нашите познания и найдобри практики“, отвърна дипломатът.
В лицето на Мустафа България получи подкрепа от американската страна и
да разнообрази източниците си на енергийни доставки.
За българското разклонение на

газопровода
„Турски поток“
коментарът на Мустафа беше дипломатичен. „Не искам да правя прогнози,
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Снимка: БТА
Посланикът на САЩ в България Херо Мустафа

Каква е процедурата

Д

окато чакаме Майк Помпео да
обяви кой е първият български
държавен служител, който заради корупция няма да може да влиза
в САЩ, ето и процедурата. В една от
първите си публични речи посланик
Мустафа назова директно за коя разпоредба става въпрос: „Раздел 7031(с)
от разпоредбата за противодействие
на клептокрацията и права на човека, включена в годишния закон за разпределение на бюджета на Държавния департамент“.
Днес посланик Мустафа добави още
един инструмент за санкции срещу
българи - глобалния закон „Магнитски“.
Какво е Раздел 7031(с), кога, как и
защо се използва и каква е разликата
с глобалния закон „Магнитски”?
Ето какво гласи този раздел, цитиран от „Дневник“:
(1)(A) Служители от публичната сфе-

ра и преките им роднини, за които
държавният секретар има достоверна
информация, че са замесени в сериозна корупция, включително корупция,
свързана с извличането на природни
ресурси, или груби нарушения на човешките права, няма да имат право да
влизат в САЩ.
(B) Държавният секретар публично
или поверително ще обяви или идентифицира служителите и преките им
роднини, за които има достоверна информация, без значение дали индивидът е подал молба за виза.
Във всеки от случаите е санкциониран и съпругът/съпругата, както и децата им.
Ето и разликите с Глобалния закон „Магнитски”:
• действията на санкционираните
са обявени за „необичайна и изключителна заплаха за националната сигурност, външната политика и икономиката на САЩ“, поради което борбата
с тях е изведена на ниво „национална
извънредна ситуация“
• с „Магнитски“ се конфискуват или
поставят под контрола на федералното правителство на САЩ всички активи или имущество на санкционираните на американска територия; на тях
се забранява също влизане в САЩ
• това може да са както чужденци,
така и американски граждани
• на тях е забранено да правят и да
получават дарения, финансови средства, стоки, услуги лично или през
юридически лица
• засяга единствено конкретно
лице, но не и неговото семейство.

проектът още не е приключил. Нашата
официална позиция е, че енергийната
диверсификация трябва да се осъществи на практика, а не да се разглежда
принципно. Затова работя упорито по
този въпрос. Предстои второ посещение в България на делегация от американски технически експерти.
Диверсификацията

ще означава по-ниски цени
за обикновения българин“, каза посланикът.
Тя коментира и положението в Близкия изток. Според посланик Мустафа САЩ „имат и ще продължат да имат
присъствие в Ирак“. „Освен това водим
дискусии с НАТО, за да се анализират
възможностите за засилване на присъствието на НАТО.
Всички ние вярваме в идеята за силен и стабилен Ирак и Близък изток като
цяло. За съжаление, правителството на
Иран избра друг път – пътя на тероризма и линия на поведение в региона и
света, която не отговаря непременно на
желанията на иранския народ“, отбеляза Мустафа.
Тя изрази и удовлетворението си от
това, че е посланик в България.

„Мисля, че имам голям
късмет да бъда тук.
Аз и моето семейство обичаме тази
страна и българския народ. Обичам и
езика ви. Не мисля, че е труден, просто
не мога да намеря достатъчно време, за
да го уча. Това, което ме впечатлява наймного, е силата на българския народ.
Във всяка институция и сред гражданското общество съм се срещала с хора,
които работят за доброто бъдеще на
България“, сподели още Херо Мустафа.
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Н

ов опит за падане на американските визи за българи. До дни в София ще пристигне помощник-държавния
секретар по консулските въпроси на САЩ, който ще обсъди въпроса с българските власти. Новината съобщи американският посланик в България
Херо Мустафа.
„Това е най-висшестоящият служител
в Държавния департамент, който се занимава с този въпрос. Той ще дойде тук,
за да разговаря за програмата за безвизово пътуване“, обясни дипломатът.
Тя съобщи и че посолството на САЩ е
започнало нова програмата „Работа и пътуване“, която дава възможност на 5000
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Нов опит за падане на
US визите за българи

Висш служител от САЩ пристига в София,

Брюксел пък иска Вашингтон да ускори процеса

български студенти
да прекарат лятото в САЩ
В същото време стана ясно и че Европейската комисия призовава Вашингтон да ускори напредъка към пълна визова реципрочност. Брюксел е приел за
свой приоритет премахването на американските визи за всички граждани на
Европейския съюз, сред които са и българите. Това обяви еврокомисарят по
вътрешните работи на ЕС Илва Йохансон на въпрос на евродепутата Иво Христов, съобщи българската редакция на
EURACTIV.
Според Йохансон резултат може да
бъде постигнат „чрез трайна ангажираност и дипломатически контакти“. Комисарят обяснява как този подход е довел
до това, че от ноември миналата година
поляците могат да подават заявления за
пътуване до САЩ за туристически или
служебни цели до 90 дни без получаване на виза.
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Снимки: БТА и архив

„Продължават да се
провеждат редица срещи
както на политическо, така и на техническо равнище със САЩ“, коментира още
европейският комисар и добавя: „ЕК ще
продължи своята работа със САЩ и със
засегнатите държави членки, за да се
ускори напредъкът към постигането на
пълна визова реципрочност“.
Малко след като визите за Полша
паднаха, посолството на САЩ в София

обяви, че започва да използва „твърд
подход“ за подкрепа на борбата с корупцията и налагане върховенството на закона в България, припомня economic.bg.
В началото на месеца външният министър Екатерина Захариева призова
българите, които нямат намерение да
ходят в САЩ, но са с добро визово досие,

да кандидатстват
за американска виза
Целта на кампанията на външното ми-

нистерство е отказите за издаване на
американска виза да паднат под 3%, което е единственото неизпълнено от България условие за тяхното премахване.
Обяснението на Захариева беше, че опитът с кандидатите „отличници“ е взет от
Полша.
В момента САЩ отказват визи на около 10% от кандидатстващите от България. Според министъра проблемът идва
основно от кандидатстващите българи в
чужбина.
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Protect your world

Изследваха трима в Хасково
за коронавирус

Auto Home Life Retirement
•

•

•

Т

рима пациенти от Хасково са изследвани за коронавирус, а пробите им са
отрицателни. Пациентите са изолирани в боксове в Инфекциозното отделение при хасковската болница. Преди седмица мъж и жена се върнали от почивка
в Тайланд. На 28 и 29 януари са вдигнали
еднократно температура с лека отпадналост, без кашлица и симптоми на белодробна инфекция. Третият пациент е мъж,
който се е завърнал от Шри Ланка. Той е приет вчера в болницата с пневмония.

Спецакция в офиси на
кабелен оператор в Бургас

Call me today to discuss your options.
Jfd\ g\fgc\ k_`eb 8ccjkXk\ fecp gifk\Zkj pfli ZXi% Kilk_
`j#8ccjkXk\ZXeXcjfgifk\Zkpfli_fd\fiXgXikd\ek#pfli
YfXk#dfkfiZpZc\$\m\epflii\k`i\d\ekXe[pflic`]\%8e[
k_\dfi\f]pflinfic[pflglk`e>ff[?Xe[j#k_\dfi\
pflZXejXm\%

С

пецакция в офиси на голям кабелен интернет доставчик се
проведе в Бургас заради подозрение за престъпления срещу интелектуалната собственост. Служители
на ГДБОП и МВР претърсиха за данни за разпространение на телевизионно съдържание без съгласие на
правоносителите. Образувано е досъдебно производство, акцията е под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.
Иззета е документация и техника. Подобни операции се извършват още в офиси
в Айтос и Руен.

Meglena Barashka
630-468-2990
(/N(''))e[Jk%())
FXbYiffbK\iiXZ\#@C-'(/(
dX^^`\Y7XccjkXk\%Zfd

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.

50245

Call or stop by for a free quote.

Хванаха шофьор на камион
с 3,58 промила

М

ного пиян шофьор на камион
от Пазарджишко бе арестуван
на автомагистрала „Тракия”.
Това станало, след като на спешния
телефон 112 е получен сигнал от друг
шофьор, че вижда „видимо криволичещ“ камион. На 110-ия километър автопатрул на „Пътна полиция“ спрял за
проверка товарния автомобил „ДАФ“ с полуремарке и пазарджишка регистрация. След извършената проверка за алкохол дрегерът отчел 3,58 промила. Нарушителят е 39-годишен мъж от село Фотиново, община Батак.

Предупреждават за силни
ветрове и снежни бури

В

следващите дни в България се
очакват силни ветрове и снегонавявания. Това предупредиха
от Пътна полиция. Рязкото понижаване на температурите започна от вторник, очакват се заледявания, сняг и
много силни ветрове в цяла България. Силни снеговалежи ще има найвече в Североизточна България и Родопите. От АПИ са уверили, че всички
снегопочистващи машини са подготвени, но има вероятност на места да не успеят да се справят със снегонавяванията и преспите.

Задържаха четирима за
обири на бензиностанция

Ч

етиримата мъже бяха арестувани заради участие в обири
на бензиностанции. Те бяха
обявени за национално издирване
преди дни. Мъжете се укривали в
столичния квартал „Орландовци“, където са били задържани. Те избягаха при операцията на МВР в събота
в столичния квартал „Христо Ботев“,
когато беше арестуван друг член на
престъпната група.Беше установено
участието им в няколко обира.
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За празника на България: Издигаме
трикольора в Чикаго на 1 март

И

ГЕРГАНА ПЕНОВА

тази година ще бъде спазена традицията по издигане
на родния трибагреник в Чикаго по случай Националния
празник на България 3 март.
Националният флаг ще се развее на
специална церемония, която ще се проведе на 1 март, неделя. Началото ще бъде
дадено в 11 часа на традиционното място
- пл. „Дейли“ (50 W Washington St, Chicago,
IL 60602), съобщиха от българското консулство в Чикаго.
На 3 март тази година се навършват
142 години от Освобождението на България.
Българите в Чикаго отбелязват празника традиционно с хора в различни части
на града, както и с културни програми,
посветени на историята на Родината.
Миналата година център на тържествата станаха трима известни българи.
Христо Стоичков, Кубрат и Тервел Пулеви
носиха националния флаг заедно със сънародниците си в Чикаго. „Toзи град винаги ми е носел голямо щастие и голямо
удовлетворение, че след толкова много
години отново срещам българи, които
са предани“, каза тогава Стоичков, кой-

Началото ще бъде дадено в 11 часа на пл. „Дейли“

то си спомни силната подкрепа в Чикаго
при първата победа на България на световното по футбол през 1994-та. Подкрепата на българите 24 години по-късно бе
също толкова силна –

целият „Дейли плаза“
беше зает

Снимки: архив

5 - 11 февруари 2020 г.

от малки и големи, носещи български
знамена.
Сред официалните гости на събитието миналата година бяха посланикът ни
в САЩ Тихомир Стойчев и зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев.
„България е там, където има дори и един
българин“, каза тогава посланик Стойчев.
Традицията по издигането на трибагреника в Чикаго бе подновена през
2007 г. Историята й започва половин век
по-рано. През февруари 1960 г. група
българи се срещат с тогавашния кмет Ричард Дж. Дейли.
Впечатлен и разчувстван от истори-

ята на България,
той издава прокламация, с която
обявява 3 март за
Български ден в
Чикаго. През 2006
г. денят е вписан
в официалния календар на Чикаго
в знак на уважение към българската
общност
в града, която е
и
най-голямата
наша диаспора в
САЩ.
Миналата година със специална прокламация 3 март бе обявен и за Ден на
България в Питсбърг. Това стана благодарение на кмета на предградието на Питсбърг Уест Хоумстед Джон Диндак.
Именно тук през 20-те години на миналия век се е зародила

една от най-старите
български общности
в Америка. Още тогава нашите сънародници имали своя организация заедно с
македонци, също дошли от тази страна
на Океана да търсят по-добър живот. Отначало тази организация се казвала Българо-македонска благотворителна организация „Отец Паисий“. Неин основател
бил македонският имигрант Ламбе Марков. В един момент тази сборна общност
на българите и македонците дори се превърнала в най-многочислената в цяла
Америка и наброявала повече от 500 семейства.
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Хаос в Айова, изненадващ
победител: Пийт Бутиджидж

Фаворитът Джо Байдън остана четвърти. Предстои ли разместване в кампания 2020?

ЯСЕН
ДАРАКОВ

Н

ГАЛИНА
ПЕТРОВА

От Де Мойн, Айова

а всеки 4 години партиите в Айова имат една-единствена задача - да проведат
първи в страната вътрешнопартийните си избори. През
2012 година републиканците смениха
победителя след седмица. Тази година,
2 дни след края на гласуването, демократите все още нямат пълни резултати
от своите избори.
Проблем с компютърната система и
новото мобилното приложение, което
брои гласовете, забави дълго първите
резултати - бяха съобщени 20 часа след
края на гласуването.

избори тази година, без да срещне съществена опозиция. Той събра малко
над 97%.
За Айова е необичайно изобщо да
се провежда гласуване за републиканска номинация при действащ президент от партията в Белия дом. Партийните събрания в Айова бяха отменени
през 1992 г. и 2004 г. Според представители на партията обаче щатските власти
са поискали тази година събранията да
се проведат, за да се запази статутът на
щата като първия в страната, който гласува.
Кампанията на Тръмп все пак използва вота, за да изпробва организационната си сила, изпращайки в щата министри, представители на републиканците
и членове на семейство Тръмп.
Айова често е изкарвала на преден
план

И те са изненадващи.
Според данните от 71% избирателни
секции Пийт Бутиджидж - 38-годишен,
бивш кмет на малкото градче Саут Бенд,
Индиана – е с близо 27%.
Преди година той беше напълно неизвестен на националната сцена. Той
изглежда умерен в позициите си спрямо следващите двама - Бърни Сандърс с
25.2% и Елизабет Уорън - с 18.4%. Представяне доста над очакванията направи
и сенаторът Ейми Клобуччар - с 12.6%.
Бутиджидж определи резултата си
като „феноменален“, като се има предвид фактът, че е стартирал кампанията
си, без да е особено известен.
Голямата изненада е твърде слабото

Снимки: АП/БТА
Във физкултурни салони, църкви, училища хората в Айова се групираха в подкрепа на кандидатите уникален начин за гласуване

представяне на бившия вицепрезидент
Джо Байдън - 15.6%. От щаба му никога не са казвали, че Айова е място, където Байдън ще се представи отлично,
въпреки че води във всички национал-

Кой е Пийт
Бутиджидж?

П

ийт Бутиджеж е на 38 години,
бивш кмет на Саут Бенд, щата
Индиана. Завършил Харвард и
Оксфорд. Ветеран от Афганистан, говори 5 езика. Бутиджидж е първият
открито гей кандидат, омъжен за учител. Той събра близо 25 милиона долара през четвъртото тримесечие на
2019 г. и засега показва изключителна дисциплина, добра организация в
Айова и Ню Хемпшир и умерени позиции. Данните от Айова засилват неговия аргумент, че може да обедини
както крайно левите избиратели, така
и по-умерените демократи, по-образованите и обикновените работници. Големият проблем за него остава
липсата на сериозна подкрепа сред
афро-американците.
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ни проучвания. Но четвъртото място за
едни бивш вицепрезидент, и то в щата,
който изстреля Барак Обама на върха
в политическия небосклон, повдига сериозни въпроси за смятания за фаворит
Байдън.
Процентите представляват разпределението на партийните делегати в Айова. Те са общо 41. В щата се провеждат
каукусес – партийни събрания, на които гласоподавателите избират партийни делегати – система, подобна на федералната система с електорална комисия,
която избира президент на генералните
избори.
В случая

има разлика с реалните
гласове Бърни Сандърс има малка преднина като абсолютен брой гласували пред
Пийт Бутиджидж. Новото лице на демократите обаче получава най-много нови
гласове от тези, които трябва да изберат
нов кандидат, който да подкрепят, след
като техният фаворит не събира 15%
при първото преброяване (как се гласува в Айова - виж в карето).
Президентът Доналд Тръмп пък победи в партийните събрания на Републиканската партия за президентските

неизвестни и изненадващи
кандидати, които после са
ставали президенти

- например Джими Картър, Барак Обама. Предстои да разберем дали това
ще се случи и с младия Пийт Бутиджидж. Според проучванията той се бори
за второ място в Ню Хемпшир - първият
щат, който гласува в традиционния смисъл на думата с бюлетини идния вторник. Но отличното представяне в Айова обикновено дава силен тласък, така
че е възможно Бутиджидж да подобри
значително резултатите си в Ню Хемпшър. Въпросът е дали може да го стори
и по-нататък - големият му проблем е,
че подкрепата за него сред афро-американците клони към нулата. А те представляват една от най-важните групи
избиратели за демократите. Именно
там е и силата на Джо Байдън, който
разчита на неговата „предпазна стена“ изборите в Южна Каролина, които да му
дадат така нужния ре-старт. Но ако той
се представи зле, и в Ню Хемпшир не е
ясно дали тази стена ще издържи. Кампанията му е почти без пари. За сметка на това милиардерът и бивш кмет на
Ню Йорк Майк Блумбърг ще похарчи
рекордните 600 милиона долара за реклама. Той не участва в Айова. Неговата стратегия се фокусира изцяло върху
т.нар. „Супер вторник” на 3 март, когато
гласуват повечето щати с много делегати. Така че голямото пренареждане при
демократите тепърва предстои.
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Ще продължи ли
Айова да бъде първа?

аосът в Айова повдига въпроса дали щатът ще остане първи в гласуването за избиране
на кандидат-президенти. Мнозина вече изразиха мнение, че
объркването с преброяването тази година може да промени дългогодишната
традиция Айова да гласува първа. Някои
щати нямат първични избори до юни, месец преди националните партийни конференции на
двете партии.
Защо Айова гласува
първа и защо резултатите в този щат са показателни?
Първичните избори
в Айова започват през
1972 година с демократическата партия, която провежда първите
събрания за гласуване.
Четири години по-късно републиканците правят същото. Но тази традиция датира отпреди
1907-ма, когато местните
Снимкa: АП/БТА
управници са избирани
Проф. Даниела Димитрова от Университета в Айова казва, че изборите там са „демокрация в действие“
именно с такива събрания, на които се обсъждат кандидатури- партията. При 7 от последните 9 първич- цент на етническо разнообразие. Според
те им. „Това е демокрация в действие“, ни избори победителят при демократите Pew Research Center 91,6% от гласоподаказва проф. Даниела Димитрова, препо- в Айова печели и номинацията на парти- вателите в щата над 18 години са бели. И
давател по политология от Университета ята. „Възприемат се като барометър.
въпреки че Айова е покрита с царевични
в Айова, където Джон Атанасов създава
поля и акри от соя, едва 4.3% от жителите
Тези първични избори
първия компютър.
на щата работят в селското стопанство.
са барометър
Особеното при това първично гласуваНо пък цифри от 2018 г. показват, че 7.2%
не в Айова е, че то е без бюлетини. Всич- за изборните нагласи – за това кой успя- от семействата в Айова са под нивото на
ки изявили желание да гласуват се съби- ва да създаде ентусиазъм сред демокра- бедността.
рат в своеобразни избирателни секции, тичните и републиканските кандидати,
„Може да кажем, че показват как микъдето обявяват на кого са привържени- за това кой успява добре да комуникира сли средностатистическият американец
ци. Така гласоподавателите се групират не само с хората и с медиите, и всъщност – може да е фермер, учител, работник –
зад избраната кандидатура, а партията е нещо като първи тест на много ранния успяваме да видим тук, в Айова, как те
вижда какви са настроенията сред елек- етап кой ще стане президент на Щатите“, мислят и кои теми ги вълнуват. Това не
тората. Друга особеност на т.нар. Iowa каза проф. Димитрова.
са хора, които работят за партията или
Caucuses – че те са една добра прогноНа пръв поглед Айова е един малък, за определен кандидат. Това са средносза за това кой ще получи номинацията на селски щат, в който дори няма висок про- татистически американци и мисля, че по

този начин може да се види кои политически платформи наистина биха резонирали с тях, кои платформи те биха подкрепили“, обясни проф. Димитрова.
Ако се гледа общата картина, размерите на Айова не дават на този щат особено
влияние върху крайния брой делегати,
които са необходими за спечелване на
номинацията на демократите. Айова изпраща 41 делегати при необходими 1991
за осигуряване на партийната номинация. За сравнение, Тексас дава 228, а Калифорния – 415.
Но освен като тест може да определим
този първи вот в Айова и като сито, защото кандидати, които не са на челните позиции, могат да излязат от надпреварата.

Всеки глас е важен
В изборните секции в нощта на първичните избори хората се разпределят
на групи зад кандидата, който подкрепят. Ако до края на вечерта обаче той
или тя не събере достатъчно подкрепа
(15%), хората могат да се преориентират към друг кандидат, който е по-силен.
Това се нарича процес по „прегрупиране“, но най-интересни са и онези кандидати, които влизат в залите, без да са
взели окончателно решение за кого ще
гласуват. „До последния момент някои от
тях не са направили своето решение. Ако
говорите с тях, ще ви кажат – аз се колебая между двама или трима кандидати,
но ходят на срещи, отиват да слушат какво имат да им кажат кандидатите директно. Проверяват социалните мрежи, за
да вземат решение за кого да гласуват. В
края на вечерта резултатите могат да се
променят“, казва професор Димитрова.

РЕЧТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА

Огромно разделение, Пелоси
скъса речта на Тръмп

Г

одишната реч „За състоянието на съюза“ на Доналд Тръмп показа нагледно огромното разделение в страната. Той започна своята реч пред Конгреса
с думите: „Преди три години започнахме
великото възстановяване на Америка“.
Той каза, че „враговете на Америка бягат“, а „успехите на Америка се увеличават“.
Това беше една от най-партийните
речи, която сме чували. В един момент
дори републиканците в залата започнаха да скандират - още 4 години, още 4 години.
Оръжия, аборти, консервативни съдии, антисоциализъм, антиимиграционна реторика - теми, които говорят директно на твърдия електорат на Тръмп.
Няколко момента като от риалити шоу като неочакваното събиране на военен
със семейството му - и доста неистини
белязаха речта на президента.
В началото Тръмп, изглежда, отказа
да се ръкува с лидера на демократите и
председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.
Накрая тя пък скъса копието от речта
на президента.
Всичко това показва наистина напрежението във Вашингтон часове преди
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финалния вот по импийчмънт на Тръмп в
Сената в сряда, където той е оневинен с
гласовете на републиканците.
Нито веднъж за 1 час и 18 минути
Тръмп обаче не спомена думата „импийчмънт“. Вместо това той отдели голяма
част от своята реч, за да изтъкне мощта
на икономиката, включително ниската
безработица, подчертавайки как е помогнал на работниците и на средната
класа, въпреки че периодът на растеж
започна при управлението на неговия
предшественик Барак Обама.
Това, което Тръмп описа като безпрецедентен бум, не се различава особено
от солидната икономика, която той наследи от президента Обама. Икономическият растеж през 2019 г. бе 2,9 процента,
вписвайки се в средния темп, откакто Голямата рецесия приключи преди десетилетие в първата година на управлението
на Обама.

Тръмп излъга, че е създал
повече работни места
по време на неговото управление, отколкото при предшественика му.
„Само за три кратки години ние разбихме манталитета на американски упадък.
Вървим напред с темпо, което доскоро

Снимкa: АП/БТА

бе немислимо, и никога няма да се върнем назад!“, настоя американският президент.
Тръмп подчерта договорените от него
нови търговски споразумения, включително първата фаза на търговското
споразумение с Китай и споразумението между САЩ, Мексико и Канада, което
подписа миналия месец.
Макар че Белият дом обяви, че президентът ще отправи послание към единство, Тръмп отдели доста време за теми,
които създават голямо разделение сред
американците и отекват сред неговите
привърженици.
Той критикува предложенията на демократите в сферата на здравеопазването и отново изтъкна борбата с имиграци-

ята, възхвалявайки стената по границата
с Мексико.
Посвети част от речта си и на „американските ценности“, засягайки усилията
за защита на „религиозните свободи“ и
ограничаването на достъпа до аборт, докато продължава да ухажва евангелистите и консервативните християни.
Много жени от Демократическата партия бяха облечени в бяло в знак на почит към суфражетките, помогнали за извоюването на право на глас за жените,
а други носеха на реверите си значки в
червено, бяло и синьо, за да привлекат
внимание към темата за климатичните
промени, казвайки, че Тръмп е дал пълна свобода на замърсителите на околната среда.
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Порои във Вашингтон,
обилен сняг в Денвър

Д

о 40 см дъжд са паднали в западната част на щата Вашингтон през
последните седем дни. Реки са излезли от коритата си, като са предизвикали наводнения. Къщи и пътища са залети, наложила се е и евакуация на хора
през уикенда. Сега бурята се придвижва
от северозападното тихоокеанско крайбрежие към Скалистите планини с обилни снеговалежи, силни ветрове и ниски температури. В понеделник беше издадено предупреждение за Денвър, където се очакват между 7 и 17 см сняг и до над
50 см в планината.

Убит и ранени в автобус
в Калифорния

М

ъж простреля шестима души в
междуградски автобус в Калифорния. Единият от ранените
почина. Нападението станало рано сутринта в понеделник. Рейсът пътувал
към Лос Анджелис. Близо до Грейпвайн
мъжът станал от мястото си и започнал
да стреля. Властите все още не съобщават какво е състоянието на ранените.
Полицията е успяла да арестува стрелеца, след като патрули са засекли автобуса
близо до бензиностанция. Мотивите му все още не са ясни.

Тръмп наредил на Болтън
да му помогне с Украйна

П

резидентът Доналд Тръмп е наредил на
бившия си съветник Джон Болтън да му
помогне с натиска над Украйна да получи вредна за опонента му информация. Това
пише в петък „Ню Йорк таймс“, твърдейки, че се
е сдобил с цитат от непубликуваната книга на
Болтън. Според публикацията в „Таймс“, бившият съветник по национална сигурност пише, че
Тръмп го е инструктирал през май. На разговора са присъствали и шефът на администрацията на Белия дом Майк Мълвани, адвокатът на Тръмп Руди Джулиани и адвокатът на Белия дом Пат Чиполоне.

Задържаха лидер на
„Ал Кайда“ в Аризона

П

редполагаем лидер на клетка на
иракския клон на терористичната
мрежа „Ал Кайда“ беше арестуван
във Финикс, щата Аризона. 42-годишният Али Юсиф Ахмед ан Нури е издирван
в Ирак по обвинение в убийството на
двама полицаи, извършено през 2006
г. в град Фалуджа, се казва в изявление
на аризонската прокуратура. Иракските
власти са поискали ареста му миналия месец. Очаква се американският съд да
разгледа въпроса за екстрадицията му.

Простреляха пожарникар
в Чикаго, докато гаси кола

П

ожарникар от Чикаго беше прострелян, докато гаси горяща кола.
36-годишният служител и негов
колега били изпратени на сигнал за запален автомобил близо до парк Олбани.
Двамата започнали да гасят, когато
проехтял изстрел. Огнеборецът паднал
на земята, а от крака му шурнала кръв.
Веднага била повикана линейка, която
го откарала в болницата. „Служителят
има 6-годишен стаж. От болницата съобщиха, че е добре и ще се оправи“, каза Ричард Форд, шеф на пожарната служба в Чикаго.

16

5 - 11 февруари 2020 г.

BG VOICE

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

Българин от Канада ще
работи при канадски сенатор

Б

ългарин от Канада ще има
шанса да работи в офиса на
един канадски сенатор. Това
стана ясно от думите на зам.министъра на външните работи Георг Георгиев, който бе на посещение в Британска Колумбия.
„Искам да съобщя една изключителна
инициатива, която нямаше да е възможна без прекрасни приятели като сенатор
Йона Мартин и без почетния консул на
България в Британска Колумбия Рон Сух.
Един представител на българската общност от Британска Колумбия ще получи
стипендия да работи 4 месеца в офиса на сенатора“, съобщи Георгиев пред
българите във Ванкувър. Според него
реализирането на такъв проект би дало
възможност за ангажиране на представители на общността в политическия
живот на Канада и това би допринесло
за задълбочаване на контактите между
държавите ни.
Сенатор Йона Мартин е бивш съпредседател на

Това би дало възможност наши сънародници

да влязат в политическия живот на страната

Групата за приятелство
с България
в канадския парламент.
В срещата с българите в Канада участва и българският посланик Светлана
Стойчева-Етрополски. За гостите бе организирана културна програма, като
фолклорните български състави „Китка“,
„Пролет“, „Детелина“ и „София“ изпълниха традиционни български танци.
По време на посещението си във Ванкувър Георгиев се срещна и с учители и
ученици на българските училища „Св.св.
Кирил и Методий“ и „Родна реч“.
Българо-канадското дружество в Британска Колумбия е основано през 2001
г. Основната му задача е популяризирането и съхраняването на българската култура и подпомагане на новопристигнали българи. Важно направление в
работата на дружеството през годините
е сътрудничеството и съвместните дейности с другите общности във Ванкувър. Сдружението ежегодно се включва
активно в дейностите на местната европейска общност и Европейския филмов
фестивал.

5 - 11 февруари 2020 г.

Българската общност във Ванкувър

В българското училище „Св.св. Кирил
и Методий“

във Ванкувър се обучават
около 80 ученика
През 2011 г. училището е регистрирано като самостоятелна НПО и става член
на Асоциацията за езиково наследство
на Британска Колумбия. Към училището функционират детска танцова група
„Пролет“ и клуб „Аз обичам България“.
Училището вече организира нови курсове по български език за възрастни –
начинаещи и напреднали, предназначени за ученици в горни класове, членове
на семейства от смесени бракове.
На 21 септември 2019 г. в Британска
Колумбия бе открито второ българско
училище „Родна реч“, създадено към ре-

Георг Георгиев с кмета на град Бърнаби Майк Хърли (вторият отдясно)

гистрираната в Канада организация с
нестопанска цел „Български културен
център във Ванкувър“. Организацията

има за цел съхранението на българския
език, бит и култура сред българската
общност в Канада.
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Върху лед и сняг: Как българите от
Чикаго взеха бронза в Сноу Дрифт

Д

вама българи от Чикаго направиха нещо, което нито
един български екипаж не
е правил досега на рали в
Америка. 37-годишният пилот Ивайло Драганов и навигаторът му,
39-годишният Владимир Янев, направиха пробив в класирането на регионалния шампионат на Американската Рали
Асоциация (ARA).
Преди седмица двамата стъпиха на
почетната стълбичка, след като завоюваха бронза в Сноу Дрифт Рали в окръг
Мортморенси, Атланта, щат Мичиган. За
двамата българи и тяхното Субару WRX
Вагон

Брутален инцидент, сблъсък с пън и спукан радиатор не

попречиха на успеха на Ивайло Драганов и Владимир Янев

с българския трибагреник
на тавана
това бе деветото участие в американския рали шампионат и втори старт в
Сноу Дрифт Рали.
„Това е най-високото ни постижение.
И заради работата на Влади като ко-пилот, и затова, че автомобилът по чудо издържа, а както се казва, бяхме на косъм
да отпаднем след удар в 8-ия скоростен
етап“, разказа за състезанието Ивайло
пред bgnrc.info.

Oтляво надясно Навигаторът Владимир Янев, пилотът Ивайло Драганов

ко месеца след като пристигнал, проучвал да види има ли ралита в района и
какви са те.
„После започнах да ходя по състезания и да гледам, а през 2012-а се пуснахме с Влади в Леик Супериор Перформанс Рали“, разказва пилотът.
Двамата са доказателство за това, че
когато ралитата са твоята
страст, няма никакво значение дали си във Варна
или в Чикаго, дали си на
Рали Албена или на Сноу
Дрифт Рали. Ивайло работи в IT сектора, а Владимир е техник по климатизация. Двамата работят
по Субаруто в гаража на
Иво, където всичко правят за своя сметка.
Сноу Дрифт е състезание с трасета само върху лед и сняг. Както го
Ивайло и Влади монтират българския трибагреник на тавана на Субаруто рекламират самите му
организатори, това е съсИво е варненец, а Влади е от Добрич. тезание на „истински пътища и за истинИ двамата са фенове на високите ско- ски автомобили“.
Списъкът на участниците тази година
рости и мириса на бензин, по които са
запалени още от ралитата Златни и Ал- е 41 автомобила и в него могат да се отбена. И Ивайло, и Владимир живеят и ра- крият както Форд Ескорт RS Mk I, така и
Форд Фиеста R5, а също и прототипи и
ботят в Чикаго от години.
Иво е тук от 2000 г. Разказва, че някол- дузина варианта на Субару WRX.
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Дистанциите са
общо 473.05 км
от които скоростните етапи са 196.24. В
това състезание има една подробност,
която е особено важна – организаторите регистрират постиженията си единствено в минути-секунди-десети, а не
часове.
По време на състезанието Ивайло и
Владимир били изправени пред сериозни препятствия, които обаче не спрели устрема им към финала. При едно от
изпитанията двамата летели към един
завой, преди да се
окажат лице в лице
с паркираната в
преспите червена
задница на екипаж
№98.
„Бяхме изправени пред брутален
инцидент, когато в осмата [отсечка], на
един ляв-шестица, колата стъпи върху
лед и едвам я удържах в епикса, точно
където пък задницата на червеното продрайвско Субару на Еле Барда/Корина
Рошка стърчеше в трасето, а екипажът
бе вън, но без вдигнатото OK“, обяснява
премеждието Ивайло.
Влади му е дал изцяло думата. Като ис-

тински навигатор той е оставил „кормилото“ в ръцете на Иво. „Той да разказва,
аз си имам друга работа – да чета, а не да
гледам пътя!“, коментира Влади.
А Ивайло продължава да споделя за
препятствията. За него

ситуацията е била
„наистина брутална“
но той успява да измъкне екипа. Инцидентите обаче не спират - следват борче, което е отрязано, удар в по-голям
пън зад него и като резултат – усуквания
и пробит радиатор
на белия вагон.
После в сервиза
екипажът изправя каквото може и
слагат нов радиатор. „Който за едната бройка да не
стане, но успяхме
и излязохме от зоната със закъснение и наказание от 30
сек.“, продължава с перипетиите Иво.
А двамата имат още един повод да са
горди с успеха в Атланта - по независещи от екипа причини в Сноу Дрифт Рали
Драганов/Янев са били без основния си
профи-механик Панайот Драгинов и
само с тимовия мениджър Любен Нанев.
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Онтарио съобщи за нов
случай на коронавирус

О

нтарио съобщи за нов случай
на коронавирус, който е бил потвърден при жена от Лондон.
В Канада са регистрирани вече четири случая на заразата, три от които са
в Онтарио. Здравният шеф на Онтарио
Дейвид Уилямс обясни, че става дума за
жена на около двайсет и няколко години, пътувала до района на Ухан в Китай,
която кацнала в Торонто на 23 януари,
преди да се прибере в Лондон. Властите
обясниха, че първият тест, правен на жената преди седмица, е бил отрицателен.

Боинг на „Еър Канада“ кацна
аварийно в Мадрид

С

амолет „Боинг 767“ на авиокомпания „Еър Канада“ с 128 души извърши безопасно аварийно кацане на мадридското летище „Барахас”.
По-рано екипажът съобщи за проблем
с двигателя и спукана гума на колесник.
След излитането си от испанската столица за Торонто самолетът беше принуден да се върне заради повредите. Екипажът подал сигнал 30 минути след излитането. Машината беше принудена да
кръжи над Мадрид, за да изразходва горивото си.

Колективна жалба срещу
производител на канабис

В

ърховният съд в Онтарио даде зелена светлина на колективен иск
срещу производителя на канабис
CannTrust за това, че е въвел в заблуждение инвеститорите си. Според четирите адвокатски кантори, въвели иска,
CannTrust е отглеждала канабис в неоторизирани от Здравния департамент на
Канада оранжерии. Производителят на
канабис, базиран във Вон, има хидропонични оранжерии в района на Ниагара.

Канадски милиардер
купува Aston Martin

К

анадският милиардер Лорънс
Строл ще придобие 20-процентов
дял в Астън Мартин (Aston Martin)
за близо 200 милиона лири (263 милиона долара), предаде Ройтерс. Британският автомобилостроител, който е в затруднено положение, набира средства,
след като спад в продажбите оказа натиск върху финансите му. Aston Martin
е британски производител на луксозни
спортни автомобили. Най-популярният
модел на компанията е V8 Вантидж от 2008 г., от който за три години са продадени 10 000 екземпляра

Канадец спаси замръзнали
котета с кафе

К

анадски нефтен работник спаси
с кафе от термоса си три котенца,
чиито опашки били сковани в леда.
Трите животни били приковани към заледения сняг, като опашчиците им се
били оплели. Кендъл Дайуиш извадил
от камиона си единствената топла течност, с която разполагал - кафето в тeрмоса си. Той залял опашките на животинчетата, ледът се размекнал и той успял
да ги освободи от ледения капан. Котенцата били настанени на топло в дома на
работника, а скоро след това си намерили нов дом заедно.
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Българка - трета в света в
конкурс по естествена красота

23-годишната студентка Кристиана Рангелова в топ 3 на „Мис Нация“ в Дубай

Б

ългарка спечели трето място в конкурса за красота „Мис
Нация“ в Дубай. Това е един от
малкото конкурси в света, на
които няма тур по бански, не
се допускат момичета с корекции и се
държи на естествената красота.
Неин представител със сигурност
е Кристиана Рангелова. 23-годишната
българка няма много грим, няма филъри, ботокс и силикон, нито екстеншъни и
изкуствени мигли. Тя е естествена блондинка с прозрачно сини очи. Организаторите на „Мис Нация“ сами се свързват
с нея в социалните мрежи. След щателно проучване тя се съгласява да участва
в конкурса, който се провежда в Дубай.
И става трета. Гласуване в интернет

изстрелва нашето момиче
в челната тройка
заедно с представителките на Индия и
Судан.
„Отначало бяхме 19, „Мис Мароко“
беше дисквалифицирана поради факта,
че имаше пластични корекции. После
„Мис Сърбия“ и „Мис Армения“ бяха дисквалифицирани, защото онлайн вотът
беше чрез платени и безплатни гласове, а те бяха мамили, т.е. бяха напомпали гласовете си по фалшив начин, за да
може да са напред в класацията, което
не беше реално. Установи се и те бяха
премахнати“, разказа Кристиана пред
bTV.
Тя споделя, че няма нищо против корекциите, но и признава, че не разбира
защо 20-годишни момичета трябва да се
променят тотално и да започват да приличат една на друга.
Въпреки очевидните предимства на
нашето момиче някои от участничките в
конкурса трудно се примиряват, че тя е в
топ 3. И Кристиана има проблеми.
„Имахме ревюта на известни арабски
дизайнери. Ден след като се прибрахме
в България, стана ясно, че моята рокля
липсва. И тогава ме обвиниха в кражба“,

датства, тя заложила на тази специалност, защото смята, че трябва да имаш
солидно образование за в бъдеще.
„Модата е до време, няма да се снимам винаги, но смятам, че имам данните да застана пред камера и да превърна
това свое хоби в кариера“, признава красивата българка.
А за красотата си е категорична, че
както всичко друго, тя има две страни и
може да ти донесе и позитиви, и негативи

в зависимост как
я „използваш“

Снимки: Facebook

споделя с огорчение красавицата.
Подозренията на Кристиана, а и на самата организаторка, са, че

зад кражбата стоят
мис Украйна
и екипът й, а целта им, като в истински
филм, била премахването на конкуренцията на красивата българка.
Кристиана споделя за подозренията
си едва сега и не е искала да хвърля сянка върху конкурса и организаторите му.
А и върху своя успех.
Според нея първенството на Индия
и Судан в състезанието е разбираемо.
И двете държави имат многомилионно
население, а България е едва от 7 милиона души. И независимо от техния успех, Кристиана остава приятелка с тях
и дори след конкурса победителките си
разменят координати и си пишат, за да
споделят преживяванията си след успеха. „И това е напълно нормално. Защо
трябва да има завист?“, пита се красавицата.
Кристиана е щастлива, че България отдавна не е достигала толкова напред в
международен конкурс за красота. Това

да е само модел обаче не й е достатъчно. В момента завършва право, иска да
се занимава и с журналистика.
Красавицата казва за себе си, че е старателна студентка и се опитва да има отлични оценки. Родителите й са юристи
и тя приема за себе си, че е „закърмена
с право“. Когато дошло време да канди-

„Можеш да станеш обект на завист,
но аз не се държа надменно. Красотата
е субективно понятие – за някои може
да съм красива, за други - не“, споделя
Кристиана. Според нея красотата е природно качество и като всяко друго такова трябва да се използва разумно.
Досега Кристиана е участвала само в
„Мис България“ и няма планове за други конкурси. А скоро й предстои отново
да пътува до Дубай за официалното коронясване на победителките в „Мис Нация“.

Победителките
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Българите, чиято първа
гривна купиха в Манхатън

Т

ой се занимава само с онлайн
търговия. В България предлага
собствена марка бижута ръчна
изработка, а в САЩ практикува
наред с бижутата и така познатия дропшип модел. Дропшипинг бизнесът е бизнес модел, при който продаваш дадени продукти, които лично не
притежаваш, но изпращаш на купувача,
когато той направи покупка. Твоят „доставчик“ доставя съответната стока на купувача от твое име.
Той е Алексей. А приятелката му София е дизайнерът в екипа. Двамата започват със страничка във Facebook,
днес продават бижутата си в eBay, а онлайн магазинът им се дава за пример.
Последният път по време на обучение
на фирмите от Пловдив за страницата
„Произведено в България“ в eBay.
„В платформата на eBay продажбите
на нашите бижута не взривиха класациите, но с времето се наложихме и сега
имаме редовни клиенти. Броят продажби е неизвестен за мен. Спряхме да ги
броим още когато минаха няколко десетки“, разказва Алексей Киряков пред
uspelite.bg. Той е категоричен, че платформата дава възможност да се стигне
до милиони потребители.
„Винаги давам за пример нашата първа продажба в платформата. Клиентът
пожела

гривната да бъде
доставена в Ню Йорк
на булевард, който се намира в Манхатън! Сравнително близо до сградата, в
която е сниман сериалът „Приятели”...
Уоу!“, все още е щастлив от този удар
Алексей.
Той и София започнали преди около пет години, когато създали бранда
„Дранкулка“ с идеята да продават материали, с които хората да правят собствени бижута. Но идеята се трансформирала и започнали да предлагат цял
продукт, тъй като София обичала да създава, а той искал да експериментира онлайн.
Първоначално започнали със страница във Facebook. Първата им поръчка
била от майката на техен приятел, която

22

„В Щатите ценят творчеството в продуктите,

което ги прави уникални“, смята Алексей Киряков

искала да ги вдъхнови да продължават
и да имат късмет. Много скоро след това
започват да им се доверяват приятели и
познати. А първата поръчка от непознат
става повод за празненство. Спомнят си,
че тя е изпратена в найлоново пликче с
телбод, което било повод за много подигравки от приятелите им.
След страницата във Facebook направили акаунти на бизнеса си и в други мрежи, а след това логично дошла и
идеята за създаване на онлайн магазин.
Свързват се и с физически магазини на
различни места в България. Създали
и мобилно приложение, с помощта на
което всеки може да си създаде сам модел за гривна.

мата. Друга полза, която не е изразена
в цифри, е чувството, че твоята „рожба“
бива оценена в световен мащаб“, обяснява Алексей.
Идеята да работят с eBay не било първото нещо, което направили. „Просто
един ден решихме, че няма нужда да се
ограничаваме с продажби само в България. „Амазон“ ни беше много чужд и
неясен. Затова се хвърлихме към eBay,
тъй като там вече имахме опит с дропшип бизнеса ни. Не е тайна, че повечето народи на запад от нашата страна
ценят повече ръчния труд и авторските
изделия, както и някои продукти, които
са типични за нашите ширини“, споделя
още Алексей.
Той е щастлив, че може да бъде оценено това, че със София са вложили нещо
от себе си в изделието. „Повярвайте, има
много хора отвъд Океана, които търсят
европейски продукти и/или творчески
решения за един обикновен продукт,
които го правят уникален“, убеден е още
българинът.

Успехът извън
България идва
когато влизат в eBay. „Успяваме да реализираме продажби в чужда валута,
по-високо ценена от нашата, което е големият плюс на работата ни с платфор-
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Ангел Търпов - един Пепеляшко
в Обединеното Кралство

Българинът е автор на над 200 композиции и е в топ чартовете по света
„Преди пишех по-лирични неща, сега
- по-екшън, защото животът ми е такъв
- казва Ангел. - Избрах много труден път
- като изпълнявам моя класическа музика.“ Това никак не се връзва с представите на бащата синът да е соло музикант или първо чело в оркестър и Ангел
тръгва по свой път.
През декември 2013 г. заминава да
следва във Виенската консерватория
само със 100 евро в джоба. Баща му по
това време няма достатъчно средства да
го издържа. Не познава никого във Виена и плаща за няколко нощувки в хостел. Докато

БОРЯНА АНТИМОВА

Ч

boryana@bg-voice.com

есто хората ми се чудят
защо, като съм винаги толкова усмихнат, пиша такава драматична музика смее се Ангел. - Казвам им,
че музиката е такава, какъвто е животът ми. А той никак не беше лек...“ Няма
дори и бегъл спомен от дома за сираци
в Пловдив, откъдето е осиновен на 3 годинки. Не знае кои са истинските му родители, а само че е плод на мимолетна
авантюра между българка и индиец - оттам и мургавият му тен.
В дома обаче съдбата му протяга ръка
в лицето на известния диригент Кирил

„

Свиренето на улицата и на най-неочаквани места си
остава негова страст и досега.
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свири на улицата
Търпов. Той се е разделил със съпругата
си и иска да си осинови дете от дом и да
му даде път в живота. А Ангел е истинско слънчице. Когато някой възрастен
отива в дома, детето буквално се втурва
към него, усмихнато до ушите. Така посреща и Търпов, а той решава моментално: Ангел ще е.
И сега е такъв - много позитивен и
светкавично бърз в разговорите. „Отрасъл съм в Ню Йорк и няма как да не
съм отворен“, смее се Ангел. Когато Кирил Търпов го осиновява, много бързо разбира, че е случил на изключително музикално и артистично детенце, но
му се иска синът да не поема по неговия
път. Първата година се опитва да насочи
вниманието му към други неща. Купува
му конструктори лего и други играчки,
които да развиват интелекта му. Ангел
обаче не се вълнува от нищо друго освен от музика.
Един ден бащата сяда на пианото, а
Ангел му изпява „Зайченцето бяло“. Търпов минава на все по-високи тоналности и установява, че детето има перфектен слух. Мечтата на малкия Ангел е да
стане певец и да е на сцена, но когато е
на 4 години, таткото го записва на уроци
по виолончело.

През 1999 г. бащата заминава за Щатите. „Бях на 6 години и цялото ми израстване и

обучението ми по чело
премина в Ню Йорк
казва музикантът. Постоянно пита баща
си: защо класическите музиканти свирят някакви стари парчета отпреди
100 и повече години, а поп музикантите - „нова, свежа, готина музика“. Още
от дете се запалва да пише собствена
музика в класически стил. Вбесява учителката си по чело с това, че никога не
изпълнява класическите произведения
по ноти, а винаги импровизира. „Свирех
така, както ми звучеше по-добре на мен.
Все едно коригирах Бах“ - Ангел се залива от смях.
Той решава да... „свири себе си“ - това,
което чувства и чува. На 16 години написва първата си творба. Завършва гимназията по музикално и сценично изкуство „Фиорело Х. ЛаГуардия“ в Ню Йорк.
Бащата се опитва „да го вкара в пътя“ на
традиционната класика, но напразно. На
19 Ангел Търпов вече композира с невероятен размах contemporary, или модерна класическа музика, която да се възприема по-леко от съвременния човек.

му открадват куфара, лаптопа и телефона и остава само с челото си. На Бъдни
вечер го гонят от хостела и дните до 26
декември изкарва буквално на улицата там свири, там спи, в студ и сняг. Гладен
и изтощен, моли за един кроасан в една
пекарна, а му казват да се маха, че ще извикат полицията. Събира със свирене 70
евро, плаща за нощувка в хостел, за да
се изкъпе и да се наспи.
През януари се явява на прослушване в консерваторията, приемат го с чело
и композиция. Избира второто, а до оня
момент вече има 30 свои композиции.
Осигуряват му пълна стипендия за следването, а той продължава да си изкарва
пари за живот със свирене на улицата.
„Много е трудно да си намериш мениджър, когато свириш собствена музика,
рисковано е“, казва Ангел.
Във Виена Ангел споделя квартира
със своя партньор, който също израства в дом за сираци, но няма късмета да
е осиновен. „От 8 години сме заедно, той
беше много голяма емоционална опора за мен. Той първи чуваше моите нови
композиции. Връзката ни си остана само
духовна“, споделя Ангел, който не крие,
че е гей. Двамата споделят апартамента
с един алкохолизиран руснак, който пие
по 8-9 бутилки вино на вечер и им прави
живота черен. „Една вечер бях сам с рус-
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В звукозаписното студио винаги е купон, когато записва ANgel.

Последният му албум Broken World („Счупен свят“).

затворят, докато свириш в града на музиката Виена“, въздъхва Ангел.
Моника получава предупреждение от

нака, а той хвана телевизора и го трясна
в земята... Кошмар“, споделя Ангел. Когато се махат от „лудата пияна глава“, двамата

скитат от хостел на хостел
а Ангел благодари на съдбата, че в тези
тежки дни не е сам.
През 2014 г. на улицата го чува австралиецът Николо Йонгелинг, който е
силно впечатлен от музиката му. Заснема безплатно първите му 3 видеоклипа. По това време го чува и Моника Рейерс, мениджър. Тя се явява в живота на
Пепеляшко като приказна фея и като с
магическа пръчка му донася куп хубави неща. Моника му урежда престижни
участия, а той вече се подписва с творческия псевдоним ANgel. Всяка година
пускат малко, но много качествени видеоклипове, които му осигуряват десетки концерти след това. „Моника държеше всеки от тези клипове да е изпипан
като малък филм“, казва Ангел. Почти 4
години тя е непрекъснато до него, а всеки негов концерт е при пълна зала.
„Австрия е много полицейска държава, постоянно имах проблеми за това,
че свирех на улицата, и то на разрешени места“, споделя Ангел. Веднъж направо го арестуват както свири и го тикат
зад решетките за няколко часа. Това го
провокира да създаде емблематичната си композиция Save Me From This Hell
(„Спаси ме от този ад“). Видеоклипът визуализира начина, по който е вкаран в
затвора. „Уолид, млад режисьор от Ирак,
носител на „Оскар“ за филм за войната
в Ирак, ме видя на Щефансплац и беше
силно впечатлен от парчето. Той, който за един час снимки взема 450 евро,
реши да направи клипа безплатно. С
клипа показахме каква ирония е да те
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Сцена от клипа „Спаси ме от този ад“.

На 26 години музикантът е създал над
200 оригинални композиции. „Брилянтен, блестящ, уникален“ са най-честите
определения на музикалната критика за
него. „Аз постоянно пиша музика, идва
ми някаква фразичка и си я записвам с
„на-на-на“ в айфона, в движение, и още
тогава вече чувам аранжимента“, споделя композиторът. Издал е 2 албума, третият и четвъртият са готови за излизане
тази година. Преди месец е поканен за
ВИП гост в „X Фактор“ за Обединеното
кралство от създателя на формата Саймън Кауъл, който му е личен фен. Това
в Обединеното кралство се смята за го-

Кирил Търпов - „не просто баща, а човекът, който му
дава път в живота“.

полицията на Виена, че ако пуснат този
видеоклип, ще ги съдят, но въпреки това
го пускат. Явяват се на съд. „На делото
съдията каза: „На мен този клип много
ми харесва, музиката е страхотна“ и както влязохме в съдебната зала, така и излязохме“, смее се с глас Ангел.
Това емблематично парче е като своеобразен вододел в кариерата му и му
отваря

вратите към
световната слава
Пет поредни месеца „Спаси ме от този
ад“ е номер едно в чартовете за независима музика в Щатите и Европа и все
още е в топ 100 зад Океана. В Австрия го
определят като „най-доброто модерно
класическо произведение за последното десетилетие“. За ANgel обаче важни
са не чартовете, а аплодисментите на
публиката. „Искам моите концерти да са
като шоу и да събирам хиляди хора като
Мадона“, е мечтата му.

рен град, който е много толерантен към
различните хора. Живее на 20 минути от
центъра, сам със своята котка. В Лондон
в началото Ангел отново свири на улицата, но вече за два часа събира 120 паунда. Там зад него вече стои сериозен
мениджмънт. Няколко пъти е свирил за
MTV и различни шоута.
„Не искам да живея в България заради дискриминацията за цвета на кожата
или сексуалната ми ориентация. В Пловдив бях брутално пребит от шестима на
улицата, ей така, без повод, защото ме
взеха за циганин. Лежах и гледах минаващите крака около мен, и никой не се
спря. Повиках такси, а шофьорът каза:
„Аз такива цигани като теб не карам“ и
отпраши“, споделя Ангел.
„Имам две мечти. Искам да съм първият инструменталист, който свири на
Таймс Скуеър за Нова година и на полувремето на Супербоул в Америка, защото до момента на тях излизат само
певци. И ако това стане, аз ще направя
революция в ентъртеймънта“, мечтае на
глас Ангел.

Знаменателна среща: със създателя на „Х Фактор“
Саймън Кауъл.

лям успех и Ангел е много въодушевен,
че е оценен от самия Кауъл, който е култово име не само на Острова.
От септември 2018 г.

ANgel живее и твори
в Лондон
„Избягах от полицейщината във Виена“, казва той. Повече му допада свободният артистичен дух на този мултикулту-

С Каталин Медвецки, която е негов мениджър във
Виена.
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Вашите
пари
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Ангел Сапунджиев

НАДЯ АНГЕЛОВА
nadia.angu@yahoo.com

Надя Ангелова се занимава професионално с данъчно планиране. Ако
искате да научите повече по темата или имате въпроси, свързани с данъчното законодателство, можете
да изпратите безплатно запитване
на: nadia.angu@yahoo.com.

И

ма няколко различни метода, които данъчната агенция
използва при избор на данъчни декларации за одит.
Понякога декларациите
се избират на база статистически формули чрез компютър. IRS софтуер сравнява
избраната данъчна декларация с „нормите“ за подобни декларации. В други
случаи декларацията може да бъде избрана, защото включва транзакции с
бизнес партньори или инвеститори, които са избрани за одит. Имайте предвид,
че изборът за одит невинаги предполага,
че има проблем. Добре е обаче да зна-
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Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Данъчни грешки, които
водят до IRS одит

Няколко съвета, които ще ви спестят много главоболия
маса или барплот да ви служат за бюро.
На трето място,

винаги съобразявайте
процента на разходите

ем кога определени разходи и приходи
предизвикват съмнение и биха могли да
доведат до разследване от страна на IRS.
В следващите няколко реда ви предлагам примери на данъчни грешки, засягащи предимно самостоятелно заети лица
и партньорства.
На първо място

не използвайте
закръглени суми
за вашите разходи. Разходите могат да
бъдат от различно естество, например за
бизнес пътуване, за офис консумативи, за
почистващи препарати и т.н. Разпространен пример в практиката е деклариране
на разходи по платени фактури към мобилни оператори. Много често физическите лица използват мобилните си телефони както за лични, така и за служебни
цели. В края на годината обаче като разход могат да бъдат взети само проведените телефонни разговори с фирмена цел. Обикновено от общите месечни
фактури се изчислява сумата за лични и
отделно сумата за бизнес разходи. Грешката, която често се допуска, е, че при попълване на данъчната декларация бизнес разходите за мобилен телефон се
закръглят на $100, 650, 800, 1000, 2000.
Когато се направят точни изчисления
обаче, сумата би могла да бъде например $256,45 или $1769,14. Закръглените
суми не изглеждат достоверно и будят
подозрение за неточност. Разбира се, не
ви съветвам, ако действителният разход
е 100 долара, да декларирате $101,1. Поскоро ви съветвам да отделите време и
да направите по-точни изчисления.
На второ място, не декларирайте твърде висок процент от жилището си за бизнес офис. Собствениците на малък бизнес и предприемачи, които работят от
дома си, биха могли да спестят данъци,
като приспаднат разходи за домашен
офис. IRS позволява разходите за домашен офис да бъдат изчислени по два различни метода. Независимо от избрания
метод, разходите се базират на процента
квадратни фута от жилището, използвано за бизнес. Моят съвет е да внимавате
с процента, когато изчислявате действителните разходи. Ако обявите, че използвате 40 процента или дори 30 процента
от дома си за бизнес цели, вие използвате твърде висок процент и попадате в
рискова графа. В случай, че действителните разходи са базирани на 40 процента
ползваемост на дома, горещо ви съветвам да ги декларирате. Освен това, не забравяйте, че мястото трябва да бъде обособено изключително за бизнес. Малко
вероятно е детската стая да се сметне
за реален бизнес офис или кухненската

които декларирате, c приходите. Със
следния пример се надявам да получите
ясна представа за идеята процент разходи към процент приходи. Представете си,
че на всяка конференция вие осигурявате обяд за вашите служители, и разходът
за храна, който смятате да декларирате
в края на годината, е 10 000 долара. Висок ли е този разход и буди ли подозрение за одит? Отговорът на този въпрос
зависи до известна степен от различни
фактори, свързани с вашата фирмена
дейност. Като добър ориентир могат да
служат обемът на продажбите, броят на
служителите или броят на офисите, които фирмата има. Тоест, ако вие обявите 10
000 долара годишни разходи за обеди за
ваши служители и 100 000 долара приходи, това би могло да бъде червен флаг за
IRS. Ако обаче годишните ви приходи са
$1 000 000, обявеният разход по-скоро
изглежда разумен.
На четвърто място, бъдете предпазливи при деклариране на бизнес мили.
Според закона собственици, които използват своите автомобили за лични и
служебни цели едновременно, биха могли да приспаднат единствено милите,
които са изминали по бизнес дела. Според стандартния метод бизнес милите се умножават по 0,58 цента (2019 г.) и
така се определя действителният разход.
Обикновено поради една или друга причина в практиката се наблюдава неволно
завишаване на този разход. Моят съвет
към вас е милите да бъдат съобразени
със средните за вашата професия. Нормално е лице, което отдава жилища под
наем в съседен щат, да изминава хиляди
мили годишно. С други думи, ако брокер
на недвижими имоти обяви 45 000 бизнес мили за годината, това би могло да
бъде в рамките на разумното. Ако обаче
професията не изисква пътуване и бъдат
декларирани същите тези мили, това би
могло да бъде причина за одит.
На пето място,

бъдете внимателни с
данъчните форми
които получавате през годината от различни институции. Ако получите форма
1099 за компенсации, знайте, че IRS агенцията е получила същата форма. Моят
съвет е приходите да бъдат декларирани. Решението как да постъпите е изцяло във вашите ръце, но ако приходите по
формата не бъдат обявени, това би могло
да означава писмо от IRS.
На последно място, но с най–голяма
значимост, ви съветвам да не забравяте да си водите изрядна документация.
Това, което се очаква от вас при одит, е да
имате добро обяснение или доказателство за информацията, която сте предоставили на данъчната декларация.
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Броят на собствените
жилища с 6-годишен връх

Заслугата е най-вече на младите и на хората с ниски доходи в Америка

П

рез четвъртото тримесечие
на миналата година жилищната собственост в САЩ е
достигнала 6-годишен връх.
Заслугата за това е предимно на младите хора и американците с
ниски доходи, информира Bloomberg.
Равнището на жилищна собственост
в цялата страна е достигнало 65,1% и е
най-високото от края на 2013 г. насам,
сочи доклад на Бюрото за преброяване
на населението. Това е второ поредно
тримесечие на растеж, като през предходните три месеца и същия период
на миналата година нивото на жилищна
собственост в САЩ е било 64,8%.
Намаляващите лихви по ипотечните
кредити са спомогнали за смекчаването на ограниченията пред достъпността
на жилищата, които не позволяваха на
наемателите да се превърнат в собственици на жилище. След забавянето в началото на миналата година

пазарът на продажби на
жилища отново се нажежи
Покупките на стари жилища отвъд
Океана нараснаха през декември с най-
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бързия си темп от близо две години.
Ръстът на продажбите превръща повече млади хора и представители на
малцинствата в собственици на имоти. Жилищната собственост сред чернокожото население е най-високата от

2012 г. насам, показват данните от преброяването. Равнището на жилищна
собственост сред американците под 35
години и при хората с доходи под средните е най-високото от 2011 г. насам.
Дори с подобрението обаче процен-

тът на жилищната собственост намаля значително
след срива на жилищния
пазар през миналото десетилетие и е далеч от върховото си равнище от 69,2%,
достигнато през юни 2004 г.
През четвъртото тримесечие жилищната собственост
е била най-висока в Средния запад (69,5%), следван
от южните щати с 66,7%, североизточните щати с 62,3%
и западните щати с 60,3%.
Близо 88,5% от жилищните единици в САЩ са били
обитавани през четвъртото
тримесечие на миналата година, а празните жилища са
били 11,5%. Жилищата, които са притежавани от обитателите си, са съставлявали 57,6% от общия брой на жилищните
единици, а обитаваните от наематели
имоти са се равнявали на 30,9% от наличностите в края на миналата година,
сочат данните на Бюрото за преброяване на населението.
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Коронавирусът: Светът е пред
пандемия, въпросът е в броя
на жертвите

Лекари и учени търсят отговори

за новата зараза, докато тя
завзема все повече територии

К

оронавирусът
2019-nCoV,
тръгнал от Централен Китай,
е на път да предизвика пандемия. На това мнение са много
лекари и специалисти. Според критериите на Световната здравна организация състояние на пандемия
може да се обяви, когато едно заразно
заболяване е едновременно на поне два
континента и застрашава много хора.
„Този коронавирус се предава много,
много лесно и почти сигурно навлизаме
в пандемия. Но дали случващото се е катастрофално? Не знам.“ Това обяви д-р
Антъни Фаучи, директор на американския Национален институт по алергии и
инфекциозни заболявания, цитиран от
„Ню Йорк таймс“.

Коронавирусът от Ухан вече е в поне
26 държави на три континента, но с важното уточнение, че огромната част от
случаите на заразени и практически
всички смъртни случаи са единствено в
Китай. С едно изключение – през уикенда във Филипините почина китаец, дошъл от Ухан. Властите по света предприемат драстични мерки и със сигурност
се подготвят за пандемична ситуация, в
която продължително време ще трябва
да се справят със заплахата.

Последният подобен
пример е H1N1
(т.нар. свински грип от 2009 г.), който
специалисти свързват с гибелта на стотици хиляди души, припомня Би Би Си.

Пандемиите възникват, когато вирусът
е съвсем нов, лесно заразява хората и
може да се предава от човек на човек
ефективно и устойчиво. Все още няма - и
още месеци наред няма да има - ваксина
или доказано лечение. Коронавирусът
2019-nCoV отговаря на почти всички от
тези условия за обявяване на пандемия.
Единственият фактор, който все още
отсъства, е

появата на устойчиви
гнезда на заболяването
в различни държави.
Световната здравна организация е
тази, която обявява пандемия, но засега ръководството й опитва да успокои
планетата, че, изглежда, разпространяването на коронавируса извън Китай е
„минимално и бавно”. Към понеделник
вечерта имаше близо 18 000 случая в
Китай, но само 150 заразени в други
страни, обобщава „Дневник“. Засега изглежда, че заразата се предава бързо
подобно на грипа, не е толкова смъртоносна, колкото коронавирусите SARS
(10% от заразените умират през 20022003 г.) или MERS (около 35% от заразените умират от 2012 г. насам).
„Ако инвестираме в борбата в епицентъра, при източника, тогава разпространяването по други страни ще
е минимално и бавно“, каза генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом
Гебрейесус. Той призовава да не се въвеждат толкова драстични ограничения
и да не се спират транспортните връзки
между държавите.

Въпроси без отговор
Проблемът е, че има все още много
въпроси, на които и той няма отговор. И
първият от тях е колко сериозно е заболяването и докъде може да се разпростре месец след като Пекин обяви за появата му. Освен това всяка пандемия е
различна и докато вирусът, който я предизвиква, не започне да обикаля по планетата, е невъзможно да се прогнозират
последиците от нея.
Затова основните мерки в момента са
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да се ограничи разпространението на
2019-nCoV. Докато са засегнати относително малко хора, властите имат известен контрол над случващото се. Освен
това специалистите призовават да не
му се дава възможност да мутира и да се
появяват нови и нови щамове, още преди да е намерено лечение и ваксина за
първоначалния.
Сериозни са съмненията, че реалният брой на заразените е значително повисок. Различни компютърни модели на
здравни институти показват, че той би
трябвало да е над 5 пъти повече от официално обявените, или около 100 000
души.
„Все по-невероятно е вирусът да бъде
удържан“, казва д-р Томас Фрийдън,
бивш директор на Центъра за контрол
и превенция на заболяванията в САЩ,
един от водещите подобни институти в
света. „Поради това е вероятно той да се
разпространи, както се случва с грипа и
други организми, но все още не знаем
колко хора ще обхване и колко от тях ще
убие.“

Да не бързаме толкова
В първите дни на пандемията от появилата се в свинеферми в щата Веракрус
„свински грип“ през 2009 г. „се говореше
за Армагедон в Мексико“, припомня д-р
Антъни Фаучи. „Оказа се, че положението не е чак толкова страшно.“
Тогава заразата се разпространи много бързо и починаха около 285 000 души,
но това е по-малко от данните при сезонен грип. Смъртността бе около 0.02%,
но тревога предизвика оформянето на
рискова група под 50-годишна възраст.
Инфлуенцата - зловещият „испански
грип“ от 1918 г. - уби едва около 2.5% от
заразените, но поради поразяването на
стотици милиони хора по света и по-неразвитата медицина се смята, че жертвите са 20-50 милиона.
Също около 2% е смъртността от коронавируса от Ухан, но се предполага,
че тя ще намалява с правенето на повече тестове и с регистрирането на далеч
не толкова тежки случаи на болни.
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Срив на китайската борса
заради епидемията

СЗО: Затварянето на
границите е грешка
С
К
ветовната здравна организация предупреди, че затварянето
на границите с Китай ще е контрапродуктивно, защото би накарало хората да пътуват нелегално, което
допълнително ще разпространи епидемията.
„Беше казано и повторено много
ясно, че ограниченията за пътуване и
търговия не се препоръчват от СЗО“,
подчерта Кристиан Линдмайер, гово-
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рител на организацията, пред журналисти в Женева.
„Може би изглежда логично да се
каже: „Вижте, виждаме как приближава опасност, затова да се заключим”. Но
както показаха други ситуации, особено тази с ебола, когато хората искат да
пътуват, те го правят. И ако официалните граници не са отворени, те ще намерят други неофициални пропускателни пунктове“, каза говорителят на СЗО.

итайските борси се сринаха с близо 9% в първата си сесия след дългата ваканция по време на Лунната
нова година.
Лошите резултати се дължат на паниката от епидемията от вирусна пневмония в страната и нейното влияние върху
икономиката.
В началото на търговията в понеделник композитният индекс на Шанхай-

ската фондова борса се срина с 8,73
процента до 2 716,70 пункта. Борсата в
Шънчжън, втора по големина в Континентален Китай, загуби 8,99% и спадна
до 1 598,80 пункта.
Централната банка на Китай съобщи
миналата седмица, че ще инжектира 1,2
трилиона юана (156 милиарда евро), за
да смекчи удара върху финансовите пазари, предизвикан от епидемията.
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Келеши и мисирки...
Какъв ден само

ПОЛИНА
ПАУНОВА

30

Днес какъв ден беше... чудя се откъде да започна: от Корнелия Нинова ли, която уж защитава своето политическо произведение Румен Радев, но не произнесе днес и дума за прокуратурата или идеята му да внесе промени в конституцията;
от репликата на Борисов ли, че е „опасно да се атакува прокуратурата“, защото е напълно разкриваща; от другите му откровения за „мисирките“ ли; от поведението на самите тях ли,
една от които го запита дали поведението на Радев е като на
държавен глава или е политическо (сякаш държавният глава е
папа?!); или от назоваването като „келеш“ на главния секретар
на президента от премиера...
Всъщност ще започна от телефонната линия, която прокуратурата откри за пострадали от Васил Божков. И от откритието
на Иван Гешев, че „г-н Божков е може би един от най-опасните
българи“. Няколко въпроса: кога господин Божков стана един
от най-опасните българи? Оня ден ли? Или това се е случвало
доста време, в една значителна част от него господин Гешев е
бил прокурор, а в част от него и заместник главен прокурор.
Господин Гешев е командирован в Софийската градска прокуратура през 2006-та, а от 2012 г. е назначен официално там. От
2016 г. е председател на специализираната прокуратура. През
тия години Васил Божков беше един светец? И днес се сетихме
за тая сълза от сърна, която рязко стана „един от най-опасните българи“, с които инак Гешев се срещаше в кабинета на Борисов?
Оставете обаче това: погледнете Корнелия Нинова. Подкрепяла президента, вика. Не я чух така отчетливо да го подкрепя
за конституционни реформи, или греша? Може пък да не й се
е падал сгоден случай да е на някое летище „пресрещната от
репортери“. Но пък имаше сгоден случай заедно с ГЕРБ и ДПС
да изберат тая политическа квота във ВСС, която гласува като
един с прокурорската колегия.
Иначе хубаво е, че журналистите преследват политически
лидери. Показателно е. Ето – премиерът нарича журналистите „мисирки“ (не за първи път). Поне показва уважението му и
отношението му към тия, дето го питат. Евала на Нели Тодорова от bTV, че единствена сериозно и без флиртаджийстване го
поправи. Никой обаче не го репликира, че не е казал, че ще се
кандидатира за президент. Казвал го е. Лошо няма в това – всеки може да се кандидатира за каквото пожелае. Ама няма и памет. А основно на това се разчита. Впрочем, птиците (мисирките не знам дали са точно птици) имат доста къса памет. Рибите
още по-кратка. Толкова за свободата на словото.
А колкото до „келеша“. Четох някъде въпроси щяло ли да
последва нещо? На друго място четох, че Борисов бил прав,
как някакъв си щял да го коментира. Ама не ми се влизаше в
полемики. Максимумът, който може да последва, е Хазарта да
възпее и това, досущ като онова „дебил ниеден“. Не знам дали
става обаче за предизборни концерти. Може и да става. Щото
паметта не само на репортерите е къса...
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„Всички чухме и прочетохме
какви са разговорите, които не
знам дали дават основание за
извод, че президентът е направил
някакво нарушение на закона, но
така или иначе удовлетворяват
общественото любопитство.“

Депутатката от ГЕРБ Менда
Стоянова коментира пуснатите от
прокуратурата СРС-та с президента

„Приятелка звъни от близо
два часа. Няма да вдигна!
Държавната измяна дебне
отвсякъде...“

Съпругата на президента
Десислава Радева
коментира проверка на
прокуратурата по сигнал
за назначаването й като
пиар на ВВС от Румен Радев
през 2019 г., когато тя все
още не е негова съпруга
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казана дума

„Конфликтите между другите
институции забранявам да се
месите и да коментирате“.

Това нареди премиерът Бойко
Борисов на министрите преди
заседанието на Министерски
съвет в сряда

„Можеха да кажат човешки и да им дам
бизнеса и да не се занимавам повече с
бизнес. 30 години не са малко.“

Собственикът на „Нове холдинг“ Васил
Божков коментира повдигнатите му
обвинения и новината, че има европейска
заповед за ареста му

„Кой скри от българския
народ на 26 април 1986 г. за
чернобилската авария и не
предупреди народът да се
предпази? Питам ви, другарко
Нинова, сега или тогава народът
бе накаран от вашата партия да
диша рак и да пие отрова?“

Депутатът от ГЕРБ Спас
Гърневски отвръща на
обвинението на соцлидерката,
че при ГЕРБ хората дишат
рак и пият отрова заради
еконарушенията
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Великобритания официално
излезе от ЕС

Т

очно в полунощ на 31 януари Великобритания официално се раздели с Европейския съюз. Това се случи три години
и половина след референдума от 2016-а, на
който британците решиха да излязат от Обединена Европа. Привържениците на Брекзит посрещнаха с ликуване отброяването на
секундите и празнуваха по улиците на Лондон. Европейският съюз за пръв път губи
държава членка. Така европейското семейство намалява с 66 милиона британци.

Извънредно положение в
Сомалия заради скакалци

С

омалия обяви извънредно положение заради нашествието на скакалци в Африканския рог. Скакалците унищожават посевите в един от
най-бедните и уязвими региони на света. Сомалия е първата държава в региона, която обявява извънредно положение във връзка с нашествието на
скакалците. Милиарди скакалци, чиято
поява експертите свързват с драстичните изменения в климата на Източна Африка, опустошават от няколко седмици огромни територии в региона, който порано бе сполетян от суша и наводнения.

Враждуващите в Либия
започнаха преговори

В

оенни представители на враждуващите фракции в Либия започнаха в Женева преговори под егидата на ООН. Целта на разговорите е
сключване на примирие след 10 месеца
боеве в покрайнините на Триполи. Преговорите бяха предшествани от международна конференция в Берлин преди
две седмици, на която световни лидери потърсиха път към политическо решаване на кризата в Либия и ефективното
прилагане на оръжейното ембарго на ООН срещу страната.

Френски полицаи
простреляха нападател с нож

Ф

ренската полиция простреля
мъж, въоръжен с нож, който нападна служители на реда в сграда
на жандармерията в Диоз, Североизточна Франция. Малко преди атаката полицейският участък в града получил предупреждение по телефона, че ще бъде
извършено нападение в името на „Ислямска държава“. Мъжът ранил един полицай в ръката, преди да бъде прострелян. След това е бил откаран в болница.

Рускиня уби мъжа си,
не харесал храната й

М

ъж загуби живота си в Русия
след забележка към съпругата
си, че храната й не е хубава.
Трагедията се случила през почивните дни в град Коряжма, Архангелска област. Семейството имало гости и когато всички седнали на масата, съпругът
на домакинята й казал, че „яденето не
струва“. Двамата се скарали, а съпругът
я ударил през устата. Тогава домакинята
в гнева си взела кухненския нож и намушкала мъжа си. Гостите извикали бърза
помощ, но докато медиците пристигнат, съпругът починал.
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Кървави дела: Тайните
служби и техните убийства

Каква е целта им - да се запуши нечия уста и да са предупреждение?

Н

Не всички осъждат
целенасочените убийства

КРИСТОФЕР НЕРИНГ*

а 3 януари тази година САЩ
убиха иранския генерал Касем Солеймани. На 23 август
миналата година в Берлин
пък беше убит чеченският
емигрант Зелимхан Хангошвили – найвероятно от руските тайни служби. На 2
октомври 2018 година тайните служби
на Саудитска Арабия убиха в Истанбул
журналиста Джамал Кашоги. Тази серия
от убийства може да бъде продължена с
още атентати, отвличания и покушения.
Включително и в Германия.
Очевидно Европа е застигната от една
шокираща вълна убийства, зад които
стоят тайни служби. И сякаш няма надежда положението скоро да се подобри. „В близко бъдеще ще има по-скоро повече, отколкото по-малко такива
убийства“, прогнозира бившият шеф на
германското външно разузнаване BND
Герхард Шиндлер в рамките на дискусия, проведена в Германския музей на
шпионажа.

Една от причините се крие в разпадането на международно установения
ред. Великите сили САЩ, Русия и Китай
се конкурират с амбициозни регионални лидери като Иран и Саудитска Арабия. И вече се пипа доста грубо. „Познатите механизми за мирно уреждане на
конфликти все по-често отказват. Изправени сме пред опасността от нормализиране на убийствата, извършвани от
тайни служби“, предупреждава германският депутат от ХДС Патрик Зензбург.
Редица държави използват

убийствата съвсем
съзнателно
Нека все пак не забравяме, че държавите открай време
използват инструмента на целенасочените
убийства. Русия, Израел и САЩ през последните 30 години често посягаха към него.
В Европа след края на
Студената война всичко изглеждаше спокойно, но тези времена
явно са отминали.
Тайните служби извършват убийства по
различни
причини.
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Снимки: Flickr

Операции като убийството на Солеймани или израелските акции срещу Хамас
и Хизбула имат за цел да навредят на
потенциален военен противник. Обикновено идеята е да се предотвратят бъдещи атаки, без да се влиза в същинска
война.
Но понякога такива
убийства се извършват
и като акт на отмъщение
или възмездие. Това важи
за убийствата на Кашоги и
Хангошвили, за покушението срещу Скрипал или
пък за израелските атентати срещу нацистки военнопрестъпници. В тези
случаи целта е да се накаже някой, да се запуши
нечия уста и същевременно да се отправи символично публично предупреждение. Кои лица са застрашени от
подобни покушения? Те могат да бъдат
групирани така: военни противници, политически дисиденти или опозиционери, тайни агенти, сменили фронта.
Съществува и един специфичен проблем. „Целенасочени убийства“ – това
звучи като нещо прецизно, но всъщност
много често загиват и съвсем невинни
хора. Едно английско семейство по случайност влиза в контакт с нервно-паралитичното вещество, предназначено за
бившия руски агент Сергей Скрипал – и
умира. В Норвегия израелските тайни
служби убиват един съвършено невинен минувач, понеже го смятат за опасен ислямист. А при атаката, извършена

с американски дрон, беше убит не само
генерал Солеймани, но и други хора,
оказали се на неподходящо място в неподходящо време. При „целенасочените
убийства“ винаги съществува сериозна
опасност от колатерални щети.

Каква е поуката? В държави като Германия, където смъртното наказание е
забранено, моралното възмущение срещу такива убийства е особено голямо.
ООН също най-редовно осъжда подобни целенасочени убийства, както направи в случаите с Кашоги и Солеймани.
САЩ, Израел или Русия обаче изповядват един по-различен юридически възглед: че борбата срещу тероризма и срещу други опасности им дава правото да
извършват убийства зад граница. Още
повече, че тъкмо тези държави през повечето време са замесени в различни
военни конфликти, които застрашават
сигурността им. Това е сериозен проблем, от чието решаване днес сме подалеч, откогато и да било преди.
* Кристофер Неринг е ръководител на
научния отдел на Музея на шпионажа в
Берлин. Следвал е източноевропейска и нова
история в Хайделберг и в Санкт Петербург.
Автор е на книгата „77-те най-големи митове в шпионажа“.
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в цифри

500 кг

кокаин, импрегниран в кашони с цитрусови плодове, бе задържан от полицията
в България. Кашоните са над
6700. Пазарната цена на задържаните пратки е 22 милиона
евро на едро.

22°
прогнозират синоптиците за времето през
февруари в България.
„Възможността температурите да стигнат до 20
градуса още в началото
на февруари е много голяма“, коментира синоптикът Красимир Стоев.

38

$7 000 000
са поискали Кубрат Пулев и неговите агенти
като хонорар за мача с
Антъни Джошуа за титлата на IBF. Промоутърът на Джошуа
– Еди Хърн - обаче
не е склонен да извади подобна сума
и организаторът на
мача ще бъде излъчен
на търг.

3500
души бяха евакуирани
във Венеция заради обезвреждането на 225-килограмова бомба от Втората световна война. Движението на
корабите, влаковете и автобусите бе временно спряно,
а летището на Венеция затвори за няколко часа.
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Ал. Сано: „Диви и щастливи“ изненадата за българите в Чикаго
В него има любов, романтика, и екшън, и смях. И не е за изпускане

Н

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

е е необходимо зрителите, както в България, така
и в Америка, да имат очаквания, надяваме се да
успеем да ги изненадаме“. Така актьорът и продуцент на найновата българска филмова лента „Диви
и щастливи“ Александър Сано представи пред BG VOICE продукцията, която
скоро ще пристигне в Чикаго. На 15 март
българите тук ще могат да се насладят
на филма, който за седмици се превърна в най-гледания в България.
В него има и любов, романтика, и екшън, и смях. Може и да ти се изправят
косите от екшън сцените, можеш и да се
замислиш за човешките взаимоотношения. „Най-вече, направихме този филм¸
за да могат хората да се забавляват. Екшън комедия, така би могъл да бъде определен, с много романтични нотки“, категоричен е Сано.
Екипът на „Диви и щастливи“ е същият, който направи другия рейтингов български филм „Привличане“. Създателите
на новата екшън комедия решили да използват енергията от предишния филм
и да направят нещо ново.
„Сценарият беше готов, Борислав Захариев, сценаристът, го беше изработил
и по идея и на Яна, и на Луиза. Затова
стана, просто се случи най-доброто. Изключително сложен беше снимачният
процес, но успяхме и това да организираме. Това са над 100 души екип, които
пропътуваха цяла България и на отиване, и на връщане – от София до морето
и обратно“, разкрива подробности Сано.
И допълва, че става дума за 6 тира техника и 8 буса екип, които до един работели като един часовник, в абсолютен
синхрон. „Реално погледнато, за 30 снимачни дни успяхме да изпълним всичко,
което поискахме да кажем с тази продукция. 2 месеца ни отнеха снимките,
безсънието не ни беше проблем, защото
бяхме много щастливи, че правим този
филм“, разказва предисторията на кино-

„

Снимки: Facebook
Екипът

лентата Сано.
Истината е, че това не е само екшън
филм, а един много

красив филм за човешките
взаимоотношения
Боряна е разведена и недоволна от
себе си жена, която се лута в настоящето. Животът й напълно се обърква, когато решава да помогне на гаджето си
Цветан. Той е съмнителен тип, но Боряна е заслепена от любов и най-вече се
страхува да остане сама. „Заема“ 30 хиляди лева от сейфа на богато английско семейство, за което работи, с идеята
да ги върне, преди някой да забележи.
Действията й пораждат ефекта на снежната топка. „Без да иска“, отвлича сина на
богаташите Мартин (Базил Айденбенц)
и въвлича най-добрата си приятелка
Мила (Луиза Григорова-Макариев) в цялата история.
„И оттук насетне следва ураган от импулсивни решения и двете жени се оказват на пътя към Варна с отвлечен мъж на
задната седалка на кола, торба с откраднати пари и ченгетата по петите им. Планът им е да занесат парите на Цветан, а
той да им помогне да напуснат страната.
По пътя обаче двете жени преоткриват
себе си и разбират какво е нужно, за да
бъдат щастливи“, обяснява ченгето в кинолентата Александър Сано.
Според него с лек и свеж тон филмът
засяга темите за приятелството и любо-

вта, за предаността, за правото на избор
и за това, че всеки заслужава щастие, но
трябва да се потруди за него.
Боряна - Яна Маринова, и Мила - Луиза Григорова-Макариев, са две обикновени жени с обикновени професии и
пречупени мечти. Нелепа ситуация ги
принуждава да се справят със собствените си страхове, като се втурнат

презглава в лудо
приключение
и борба с предизвикателствата на живота. Бягайки от закона, двете успяват да
преоткрият себе си и да повярват във
възможностите си.
„Много смях, див екшън, авторска музика, вярно приятелство и искрена любов. Всичко това е „Диви и щастливи“.
Филмът не е само за жени. Мъжете също
има с какво да напълнят очите. Постарали сме се да отправим послание, но
то да бъде поднесено с голяма доза хумор и ирония“, обясни още Александър
Сано.
„Това е филм за смелата жена - за жената, която не се страхува да поема рискове и се втурва презглава, за да сбъдне мечтите си.

Искаме да вдъхновим
съвременната българка,

има вяра в себе си. Щастието е на една
ръка разстояние, трябва само да се протегнеш... или някой да ти покаже, че винаги има начин“, казва пък Яна Маринова.
Какъв точно е персонажът на Александър Сано и дали ще успее да спаси
отвлечения мъж? В самия филм Сано
става ченге, като в ролята на инспектор
Донев той е строг, но справедлив.
„Това е екшън комедия, вдъхновена от „Телма и Луиз“, но нашият филм е
с щастлив край. Представете си „Лоши
момчета“ в женски вариант. Сюжетът е
драматичен - две жени бягат от закона
с отвлечен мъж на задната седалка на
колата. Постепенно осъзнават, че бягат
от самите себе си. Това им дава кураж
да открият истинската си същност и да
тръгнат по пътя към щастието.
Това е престъпление от любов. В него
жените ще могат да се надсмеят на всички мъже, които се държат „лошо“ с тях.
Филмът има и възпитателен ефект – такива жени трябва да се научат да се обичат и да бъдат свободни в мисленето си“,
разказва Яна.
Във филма има и много красиви картини от България, както и смели каскади, направени от най-добрите професионалисти.

където и да се намира по света, да бъде
по-борбена и да не отстъпва пред трудностите, да преследва целите си и да

От „Братя Мангасарян“ до Косъма
Продуцентът на филма „Диви и щастливи“ Александър Сано е роден на 2
май 1977 г. в Асеновград, но е израснал
в Русе. Още от тийнейджър се занимава
с музика, но завършва професионална
гимназия по облекло и е приет за студент
по политология в Софийския университет, а паралелно учи в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Боньо Лунгов, кой-
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то преподава актьорско майсторство за
куклен театър.
Известен първоначално като един от
тримата „Братя Мангасарян“, Александър
Сано пробива в киносредите с ролята си
в „Тилт“, а малко по-късно превъплъщението му в Косъма от „Под прикритие“
го прави звезда в България. Убийството на героя му - Здравко Киселов-Косъ-

ма - е избрано от зрителите за събитието на сезон 3. Персонажът му - сводник,
който движи бизнеса с проституция на
родна престъпна групировка - е описван
като нетипичен бандит: „особняк, който не блести с ум или физическа сила, но
винаги има неконвенционално решение
на някои проблеми; приятел с всички, но
нерешителен и рядко самоинициативен“.
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Снимкa: Flickr

Секс тормоз и обиди –
другото лице на Victoria’s Secret

Мъже с власт от познатата марка унижавали и се гаврели с момичетата
ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

Д

proletina@bg-voice.com

оскоро Victoria’s Secret бе синоним на красота и блясък и мечта на милиони момичета по целия свят. Днес обаче крилата на
прочутата модна марка са подрязани и тя главоломно пропада надолу.
Облаците над компанията се появиха
още преди няколко месеца, когато тя бе
обвинена, че използва прекалено слаби
модели, повечето от които са бели. Сега
идват нови, още по-сериозни упреци.
Разследване на New York Times излезе със заглавие „Ангели на ада“ и извади
на показ най-мрачните тайни на Victoria’s
Secret - сексуален тормоз, подигравки,
обиди.
Зад тях стоят двама мъже с власт

Ед Разек и Лесли Уекснър
Първият е един от главните изпълнителни директори на L Brands, а вторият
е бизнесмен. Именно те са онези, които
са унижавали момичетата и са се гаврели
с тях. Разек се опитвал да ги целува, карал ги да сядат в скута му, а през 2018-а
преди шоуто опипвал едно от момичетата. Издевателствата стигнали дотам, че
някои от моделите били принудени да се
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снимат голи, без дори да им се плати за
това. А кадрите били включени в каталог
без тяхното съгласие.
Уекснър не отстъпвал по арогантност.
Момичетата, които имали дързостта да
се оплачат от двамата, никога повече не
слагали крилата на Victoria’s Secret.
Мрачните тайни на доскоро бляскавата марка виждат бял свят след разговори на New York Times с близо 30 служители на Victoria’s Secret. Всички те споделят
едно - тормозът бил приеман като нещо
нормално. Често неприятните ситуации
били разведрявани с неловък смях.
„Беше почти като промиване на мозъците“, казват те. Всеки, който се противопоставял на държанието на двамата
мъже, бил игнориран. А след това - наказван.
Днес Резек и Уекснър се дистанцират
от Victoria’s Secret и отричат обвиненията. Разек ги нарича „напълно неверни, неразбрани и извадени от контекста”. Той
напусна марката миналата година. Уекснър планира да се пенсионира и да продаде марката за бельо.

„Никой не иска да е дебел“
Сред моделите, които са били тормозени от двамата мъже, е и супермоделът Бела Хадид. През 2018 г., по време на

Снимкa: БТА
Лесли Уекснър

пробите преди последното бляскаво шоу
на Victoria’s Secret, Разек казва на Хадид
„просто да забрави да си сложи гащичките”. Трима души били свидетели на инцидента. А бизнесменът не спира дотам той се зачудил дали на телевизиите няма

да им е неудобно да излъчват излизането на Хадид на подиума „с тези перфектни гърди”. Именно преди това шоу Разек
опипва и едно от момичетата.
Служителите веднага докладвали за
държанието на Разек на бизнесмена
Уекснър, но се оказва, че и неговото държание към жените е същото.
През последните години марката бе
обвинявана, че няма достатъчно модели,
чиито тела са различен размер. Когато
питат Уекснър защо компанията му няма
„боди позитивизъм“, той отговаря: „Никой не отива при пластичния хирург да
му каже: „Моля ви, направете ме дебел!“
Моделът Анди Мюз пък казва, че тя
повече не е поканена за участие в шоуто, след като отказва да вечеря с Разек в
дома му в Ню Йорк. Тя признава, че често е отговаряла „мило“ на неприличните
предложения на бизнесмена, само за да
задържи работата си във Victoria’s Secret.
Кроу Тейлър, която работела в сферата на
връзките с обществеността, пък била нагрубена от Разек, докато си взимала обяд.
Имало десетки свидетели. Но дори и след
като подала сигнал, нищо не се случило.
А в отдела на човешките ресурси имало поне дузина сигнали, подадени срещу
мъжа - всички те от модели, които е докосвал неприлично и е обиждал.
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Valentino
избухна
с цветове
в Париж

Италианската модна къща е
променила драстично силуета

И

новата
колекция
на
Valentino е истински триумф на цветовете. Италианската къща показа моделите си за сезон пролет/
лято 2020 по време на Седмицата на
модата в Париж.
Силуетът на Valentino се е променил
драстично и това определено е първото нещо, което прави впечатление.
Този път Пиерпаоло Пичоли показа корсетни рокли, панталони, богато

драпирани ризи и костюми, но любовта
на дизайнера към необичайните цветови комбинации остана същата. Към
лилавите панталони беше добавен колан под формата на алена панделка, а
полите бяха с няколко нюанса на зеленото.
Дългите ръкавици се превърнаха в
най-любимия ни детайл от колекцията,
а огромните обици, стигащи до ключиците на моделите, очакваме да станат
хит на червения килим.
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3D храна: Японски дизайнер
напечата суши

Я

понски дизайнер печата храна на 3D принтер. Рьосуке
Сакаки, който е и технолог
на корпорация „Дентсу“, разработил нова технология за
приготвяне на традиционното в Япония суши. Въпреки успеха си той признава, че резултатите не са идеално
съотношение между качество и цена.
Сакаки обаче прогнозира, че до 30 години ще стане напълно възможно създаването на вкусна и евтина храна на
3D принтер.
Според него през следващите 5 години отпечатването на храна все още ще
е скъпо. Предвид темповете, с които се
развива техниката и се увеличава броят на потребителите на подобни продукти обаче, отпечатаното суши ще стане
по-евтино от обикновеното, смята Сакаки.
За да се постигнат същите качества
като на натуралното суши, вероятно
ще са необходими поне още 30 години.
За да стане вкусно, е необходима правилна текстура, а това е сложен процес,
обяснява изобретателят.
Дизайнерът смята, че с помощта на
съществуващите в момента 3D принтери това е трудно осъществимо. Необхо-
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Вместо мастило –
соев сос, вместо
цветове – вкусове
дими са принтери, които

печатат на клетъчно и
молекулярно ниво
За момента може да се използва комбинация от растителен желатин като
агар-агар и продукти с животински
произход, за да се пресъздадат разнообразни вкусове.
А каква концепция е използвал Сакаки?

Снимкa: www.insidescience.org

За отпечатването на обикновена
снимка на обикновен принтер е необходимо съчетание на четири основни
цвята – червен, син, жълт и черен. За
храната е необходимо да бъдат съчетани различни вкусове – солено, сладко, кисело и горчиво, уточнява дизайнерът.
Ако се използва технологията на
струйния печат, мастилото може да
бъде заменено със соев сос, саке или

оцет, и да се съчетае с други продукти,
за да се програмира промяна на вкуса.
В касетите на 3D принтера за суши са
включени съставки като желатин, оризово брашно, соева маса, водорасли,
подправки, хранителни бои и витамини. С помощта на принтера и ръцете
на робот се създават миниатюри в кубични форми, които не могат да бъдат
създадени от човешка ръка – например
суши под формата на старинен замък.
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Селена Гомес

Морган Фрийман

Аврил Лавин

Разни хора, разни болести

И известните хора страдат от хронични проблеми със здравето
Независимо от ставните болки и непрестанната умора, Фрийман все още не се е
отказал от играенето на голф.
Пред „Esquire“ холивудската звезда
споделя, че „въпреки диагнозата, няма
да спра да работя. Имам милиони в банковата си сметка, но не мога да си купя
най-важното – здравето, за да спася живота си. Живях по грешен начин...“.

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

Л

luba@bg-voice.com

Подагра мъчи
Джаред Лето

ъскави, богати и успешни,
известните хора също носят
бремето на болестите. Много
от тях са част от статистиката на специалистите, според
която всеки 3-ти човек в света страда от
хронично заболяване. Е, шоубизнесът
не прави изключение.

Известният актьор и музикант напълня драстично през 2007 г., за да играе
ролята на Марк Дейвид Чапман – убиецът на Джон Ленън. След това звездата
получава подагра – хронично заболяване, известно още като болестта на царете. То се характеризира с нарушение на

Селена Гомес
страда от лупус
Само на 27 години, попдивата Селена
Гомес трябваше да се подложи на сериозно лечение заради хроничното автоимунно заболяване лупус. То причинява
възпаление в тялото, силни болки, подуване и други промени с кожата.
След края на световното си турне
през 2016 г. любимката на хиляди млади
хора по света обяви, че си взима творчески отпуск от сцената заради болестта си.
„Бях диагностицирана с лупус и бях на
химиотерапия. Не изоставям кариерата
си, но имам нужда от време да се възстановя напълно“, каза тогава Селена.
След като започна лечение, тя трябваше да се сблъска с няколко неприятни
последици от болестта – силна тревожност, която прерасна в депресия. Благодарение на психолози и подкрепата на
семейство и приятели, звездата отново
е на сцената, по-силна отвсякога.

Джъстин Бийбър
бори лаймска болест
Според официалната статистика около 300 000 души са диагностицирани с
лаймска болест всяка година в САЩ.
Джъстин Бийбър е част от известните личности, които не се срамуват да застанат пред камера и говорят открито за
онова, през което преминават.
Преди броени дни Бийбър обяви, че
има лаймска болест и хронична мононуклеоза. Певецът шокира мнозина, но
се издигна в очите им със своята откровеност. Инфекцията се причинява от
бактерия, която в повечето случаи се
пренася от кърлежите. Болестта повлия
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Джъстин Бийбър

негативно на кожата ми, мозъчната ми
дейност, енергията ми и цялостното ми
здравословно състояние, сподели певецът.
Още след като подписа граждански
брак с Хейли Болдуин през 2019 г., изпълнителят започна да страни от общественото пространство и феновете
му заподозряха, че нещо става с него.
В един момент той написа в социалните мрежи, че иска да се оттегли за кратко от сцената, за да си отпочине и да се
справи с депресията.
„Последните години бяха доста тежки, но правилното лечение ще ми помогне да се справя с тази болест, за която все още няма лек“, сподели Бийбър в
Instagram и уточни, че дълго време той
и семейството му не знаели от какво
точно е болен, но след като го диагностицирали правилно, получил адекватно лечение. През това време съпругата
му и неговите родители са били неговата опора.

Морган Фрийман
с фибромиалгия
Едва ли сте предполагали, че актьорът
Морган Фрийман има сериозен здравословен проблем. Носителят на „Оскар“
получава заболяването фибромиалгия
след ужасна автомобилна катастрофа.
Кинолегендата имаше множество счупени кости и в резултат на това вече не
може да извършва всички движения с
лявата си ръка. Здравословният проблем пречи на актьора да се наслаждава на някои от любимите си занимания.

„People“, че лежала на легло близо 5 месеца, през които била в тежко състояние
и не знаела дали ще оживее.
В края на 2014 г. тя получава диагнозата и започва лечение.
„Чувствах, че не мога да дишам, не
мога да говоря, не мога да се движа“,
спомня си Аврил, която нямала представа, че едно ухапване от кърлеж може да
причини това страшно заболяване.
След като се подобрява значително,
певицата основава фондация, за да помага на хора с лаймска болест.

Ким Кардашиян не крие,
че има псориазис
В началото Кардашиян изпаднала в
шок, след като лекари й съобщили, че
има псориазис. Кожната болест се проявява с големи червени петна по тялото, които ужасно много сърбят, но това,
което много хора не знаят, е, че псориазисът може да доведе до сериозно увреждане на вътрешните органи, което
да бъде опасно за живота, ако не се лекува.
Майката на Ким – Крис Дженър, я успокоила, че и тя навремето е имала псориазис. Тъй като това състояние е нелечимо, тя посъветвала щерка си да води
спокоен начин на живот.
„Вече не се старая да прикривам петната. Минаха толкова години и вече съм
ок със състоянието си,“ написа звездата
в сайта си.
Тя споделя, че тенът й е всичко за нея
и постоянно се подлага на слънчеви
бани заради проблемите с кожата си.

Джаред Лето

работата на метаболитната система. Заради излишък на пикочна киселина, се
появяват артритни прояви, които могат
да бъдат доста болезнени.
За да подобри здравословното си състояние, Лето започва да се храни по специален режим и за близо година успява
да стопи 30 кг. Една от тайните му е, че
спрял алкохола, захарта и консумацията на месо.

Аврил Лавин с фондация
за хора с лаймска болест
Подобно на своя колега Джъстин Бийбър, известната канадска рок изпълнителка също се бори с лаймска болест,
която не се открива лесно. Връщайки се
назад във времето, Аврил разказва пред

Ким Кардашиян
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Проучване: Някои видове рак
могат да бъдат заразни

Забравяте често?
Според канадски учени болестта може да се предава чрез микробиоми Пийте повече бира!

П

П

роучване твърди, че някои
видове рак могат да бъдат
заразни и да се предават от
човек на човек. Изследването е дело на учени от Канадския институт за напреднали изследвания (CIFAR), цитирано от International
Business Times.
Според проучване бактериите, живеещи в нашите черва, играят значителна
роля при различни здравословни състояния като затлъстяване, възпаления и
дори рак, които са неинфекциозни заболявания. Според учените, направили изследването, може да се предполага, че
тези заболявания могат

да се предават от
човек на човек
чрез микробиоми.
Авторите на проучването направили
тестове върху мишки, като установили,
че ако на микробиомите на здрава мишка се заменят с такива от затлъстяла, то
тогава при здравото животно след определен период се наблюдава затлъстяване.
От Световната здравна организация

Снимкa: Pixabay

предполагат, че определени заболявания могат да се предават по генетичен
път, както и заради определени фактори
в околната среда. Експертите от СЗО оба-

че отхвърлят вероятността ракът да бъде
заразно заболяване.
Проучването е публикувано в списание Science.

иенето на бира може значително да подобри паметта и дори
да осигури защита срещу деменция, установи японско изследване.
Благоприятният ефект се дължи
на съдържащите се в пивото горчиви киселини, благодарение на които
хората забравят по-малко. Проучването, направено по поръчка на пивоварния гигант „Кирин“, е обхванало 60 души на възраст между 45 и 64
години. За целите му в продължение
на шест седмици изследваните лица
консумирали бира или плацебо.
Специалистите са отчели значително подобрение на паметта при „пиячите”. Според изследователите горчивите киселини в хмела подобряват
дългосрочните мозъчни функции.
Най-големи ползи, в това число понижен риск от деменция, могат да
извлекат мъжете на средна възраст
и по-възрастните представители на
силния пол. От компания „Кирин“ съобщават, че възнамеряват да разработят серия храни и напитки, съдържащи полезните вещества.

Кремовете срещу слънце проникват в кръвта

У

чени към Управлението за контрол над хранителните продукти
и лекарствата в САЩ установиха, че активни съставки на слънцезащитните кремове лесно преминават в
кръвта. Изследователите потвърдиха
необходимостта от допълнителни тестове за безопасността им.
Изследването повтаря резултати-
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те от пилотен проект към същото управление. Той поро ди много въпроси
за безопасността на слънцезащитните
кремове.
Според дерматолога д-р Адам
Фридман от университета „Джордж
Вашингтон“ обаче е трудно да се каже,
че слънцезащитните кремове са вредни. „Само защото проникват в кръвта,

не означава, че не са опасни. Нито пък,
че са безопасни. Моят отговор е, че не
знаем“.
Управлението за контрол над хранителните продукти и лекарствата е
предложило производителите да бъдат задължени да предоставят допълнителна информация за активните
съставки в слънцезащитните кремове.
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Щата Гереро, където деца се учат
да стрелят срещу картелите

В

Гереро, един от щатите на
Мексико, през миналата година са регистрирани 1891
умишлени убийства. 2019 година беше най-смъртоносната в цялата страна, откакто се води статистика – извършени са 35 588 убийства.
Правителството на президента Андре Мануел Лопес Обрадор не успява да
разреши сложната социална криза, подклаждана от войните за територия между наркокартелите. В тази ситуация жителите на Гереро казват, че нямат друг
избор, освен да се защитават сами. И
учат децата си да правят същото.
Затова там е честа гледка група

Вместо да ги пращат на училище, родителите им дават автомати

млади момчета
без униформи
да стоят строени на баскетболно игрище и да стискат здраво автомати. „Внимание! Вдигнете оръжия!“, изкрещява
техният треньор, а децата се втурват да
изпълнят командата. Най-малките тренират с пръчки, а лицата им са покрити
с разноцветни кърпи, разказват CNN и
webcafe.
Децата са на възраст между 6 и 12

години. Подготвят се в случай, че се
наложи да защитят общността си от
криминалните групи в една зона на без-

законие, където според местните никой
не е в безопасност.
От 2014 г. в Гереро съществува доброволческа полицейска група, позната като CRAC-PC, съкратено от Регионална координация на общностните власти
– Комунална полиция. Начело на групата стои Бернардино Санчез Луна, а към
момента в нея членуват около 200 души.
Преди около осем месеца започва
набирането на доброволци и сред непълнолетните жители. Тренировките на
най-младите започват преди два месеца.
Хосе е член на CRAC-PC, който разказва, че не иска да носи оръжие, нo престъпниците са го принудили. „Трябва да
защитим нашите хора“, казва мъжът. Той
и съпругата му Елвия имат двама сина
– на 14 и 17 години, които по думите на
бащата са се присъединили доброволно
към местния отряд.
Но младите нямат много други възможности. Местната общност е лишена
от социални услуги като образование
или здравеопазване. Учителите в началното училище понякога не се появяват
в часовете, а е твърде опасно децата да
бъдат изпращани в училища в други градове, защото пътуването из района, осеян с престъпни групи, е рисков.
„Предпочитам да имат тетрадка и химикал, но

нуждата ни принуждава
обяснява майката Елвия.
Съпругът й Хосе пояснява, че стига да
имаше възможност децата да учат, „да
станат някого“, те като родители биха
искали най-вече това, но след като правителството не прави нищо, за да осигури защита на местните общности, самите общности се надигат, за да се защитят
сами.
Най-малките деца, които се обучават
в CRAC-PC, са на шест години. Когато
станат на възраст между 12 и 15, ще са
достатъчно големи да „бранят общността“, обяснява лидерът на групата Санчез
Луна.
Един от доброволците е 12-годишният
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Диего, който също
крие лицето си зад
бандана. Момчето
обича баскетбол
и е ходило на училище до момента,
в който учителите
спрели да идват. Не
знае защо това се е
случило – предполага, че може би се
страхуват. Съзнава
и рисковете на това
да носиш оръжие –
че ако е заредено,
може да нарани някого.
Мексиканският президент Лопес Обрадор изгради предизборната
си кампания върху обещанието да
сложи край на корупцията и насилието, като намали бедността – основният фактор, спомагащ за
набирането на нови членове в бандите.
Стратегията му, наречена от него „прегръдки, не куршуми“, до момента не е
довела до спиране на кръвопролитията.
„Сега има нова стратегия. Вече не е за
борба с насилието чрез насилието, за
изправяне срещу злото чрез зло“, каза
Обрадор през януари след въпрос за
бойното обучение на деца в Мексико.
Президентът настоява, че неговата стратегия ще даде резултати.
Но поне в щата Гереро продължаващата нестабилност

тласка някои деца
към оръжията
15-годишният Едуардо разказва, че му
липсват училището, учителите и приятелите и предпочита стария си живот. Но
също посочва, че трябва да пази общността си, защото „престъпниците могат
да се появят във всеки момент”. Макар
за доброволното участие в отряда да не
се плаща, това може да е ангажиращо занимание – денят на Едуардо започва в 7
сутринта и свършва в 18 ч.
Губернаторът на Гереро – Хектор Флорес, при посещение на местната общност коментира, че децата трябва да бъдат върнати в училище. Допълва също,
че разбира недоволството на родителите. Но отново не се чуват решения.
До момента доброволческата полиция не се е сблъсквала с криминални
групи, макар че сблъсъци в близко градче им дават стимул да са подготвени.
Някои обаче виждат най-голямата
причина за въоръжаването на деца в самото мексиканско правителство. Според Мексиканската мрежа за правата на
децата (REDIM) всичко това се случва, за
да се привлече вниманието на властите.
От там допълват, че единственото истинско решение за Гереро и другите
щати на страната ще е администрацията
на Лопес Обрадор да създаде национална стратегия за спиране на въоръженото насилие.
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На въпроса „Познавате ли представители на хомо сапиенс?“ 80% от българите отговорили:
- Да, един-двама, но не ми пречат
особено!





☺





☺

Общото между Париж и Скопие е, че
им предстои да строят средновековни
църкви.
Англичанин, индиец, шотландец и
ирландец пътуват в самолет. По едно
време самолетът започва да губи височина и пилотът съобщава, че трябва
да се освободят от част от багажа, за
да не се разбият. Индиецът изхвърля
кутиите си с къри с думите:
– Имаме предостатъчно от това в нашата страна.
Шотландецът хвърля гайдата си и
казва:
- Имаме предостатъчно такива в
Шотландия.
Ирландецът изхвърля бирата си отново със същото обяснение.
Англичанинът се оглежда за секунди и после избутва индиеца от самолета:
– Имаме си много такива в Англия.





☺

- Кой е най-големият проблем на
България – незнанието или незаинтересоваността?
- Не знам и не ме интересува...





☺

- Защо французите обичат да ядат
охлюви?
- Защото мразят бързата храна!





☺

Наели чукча да боядисва осевите линии на едно шосе. Първия ден чукчата
направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория
ден направил 150 метра, но шефовете му пак били доволни. На третия ден
направил 100 метра осеви линии и началниците му си казали, че щом първите дни се е справял добре, пак ще
може. Но на четвъртия ден чукчата направил само 50 метра осеви линии и
шефовете го повикали в офиса:
- Какво става с теб - казали - преди
работеше толкова бързо и толкова
много - първия ден 200 метра, втория
150, после 100, а сега…
А той отговорил:
- Сега чукча също работи добре, но
кофа далече...





☺





☺





☺

ви?
- Имате ли интернет?
- Имаме.
- Тогава незабавно продавайте кораба!





☺

В купето на луксозен влак пътуват
англичанин, французин и Бай Ганьо.
По едно време англичанинът, загледан
през прозореца, казва:
– Моята Джоузефин е толкова изящна и грациозна, че ми напомня на английска хрътка.
След половин час се обажда французинът и нежно казва:
– Моята Жаклин е толкова пухкава,
нежна и мила, че ми прилича на френска булонка.
Ганьо седял, въртял се и накрая, излизайки от купето, за да запали цигара, се обърнал към двамата господа и
заявил:
– А бе и моята Мара е една кучка,
ама баш каква порода е, не зная!





☺

Народни поверия:
„Ако завали сняг, ще полагат асфалт“,
„Ако положат асфалт, ще сменят тръбите.“





☺

Решили германците да докажат,
че са техническа нация. Направили
болтче, тънко като косъм, и го пратили на японците. След има-няма седмица ония им го върнали пробито през
средата. Германците се засуетили, събрали екип инженери и нарязали вътрешна резба на отвора. Пратили го
пак на японците. За да се отсрамят, самураите направили винт по вътрешната резба, навили го и го върнали на
германците.
Те се замислили и рекли:
- Японците явно ни се подиграват - я
дайте да го пратим на българите да ги
видим - те и връзки за обувки не могат
да направят.
След една седмица получили пратка
с голяма бележка, която гласяла:
- Установихме, че между болта и резбата има хлабина - навили сме кълчища...





☺

- Защо в арабските страни са на сух
режим?
- Инстинкт за самосъхранение.
Представи си да се напиеш, да се при-

береш пиян и да те посрещнат десет жени с точилки!





☺





☺

Интересно как арменците
могат да търпят конякът им
да отлежава петнайсет години! Ние гроздовата я търпим има-няма петнайсет
минути!

Един треньор събрал
футболен отбор, който побеждавал
непрекъснато.
Журналисти го питат как е
успял. Треньорът отговаря:
- В нападение играят чеченци – трудно е да ги удържиш, в полузащита са грузинци – с тях е трудно да се
разбереш, в защита са азербайджанци – докато не платиш, няма
да минеш, а на вратата е арменец – и
да вкараш гол, не можеш да докажеш...



☺





☺





☺

Въпрос към Радио Ереван:
- Какво би трябвало да се промени,
за да могат българските пътища да отговарят на стандартите на Европейския съюз?
- Стандартите на Европейския съюз.

Вървят трима арменци по улицата,
пред тях се движи красива девойка.
Единият арменец казва:
- Ех, за да преспя с такава девойка,
бих дал и пет хиляди! Вторият:
- Какви пет, аз и десет не бих пожалил!
Третият:
- Такава красавица трябва да първо
да я облечеш, да я обуеш, да й подариш скъп автомобил, да я водиш всяка
вечер на ресторант!
Девойката се обръща:
- Извинете, кой от вас се обади трети?
Арменците:
- Върви си, върви си, не се бъркай в
чужди разговори...

Виц в снимка





☺





☺





☺





☺





☺





☺

- Моше, миналата година ти дадох
100$ назаем, помниш ли?
- Разбира се, че помня!
- Кажи тогава кога ще ги получа обратно?
- Е, аз откъде да знам, да не съм пророк!
Седят си двама грузинци, пийват
вино. Наблизо минава погребална церемония.
- Кой си е заминал? – пита единият.
- Гиви. Цял живот пиене, пушене, по
жени…
Продължили да пият. Малко по-късно отново минава погребална церемония.
- А сега кой?
- Гоги. Не е пил, не е пушил, само с
една жена през целия си живот.
- Виждаш ли? Само 15 минути разлика.
- Сипвай!
- Защо гърците са ниски на ръст?
- Защото бащите им казвали „Като
пораснете, ще трябва да работите!“
Кой колко работи?
Японецът:
За семейството - жената и децата... 2
часа.
За фирмата... 2 часа.
За Япония... 4 часа.
Бай Ганьо:
За семейството... 1/2 часа, то и без
това и жената работи.
За фирмата... 1/2 часа, то и те толкова и ми плащат.
А за Япония... хич не ми пука.
Един млад мъж се явява на изпит за
полицай. Вечерта се прибира вкъщи
радостен.
- Тате, тате, приеха ме. Вече съм полицай.
- Чудесно, моето момче. Трябва да
го отпразнуваме.
Седнали на масата да празнуват.
- Какъв беше въпросът на изпита,
сине – попитал бащата.
- Колко е 3 по 7? И аз отговорих 20.
- Но, сине, 3 по 7 е 21.
- Може и така да е, тате, но аз бях
най-близо до верния отговор.

Шотландец изгубил жена си и отишъл в местния вестник, за да отпечата
некролога й.
- Какво искате да пише в него? - попитал служителят.
- Мери умря - отвърнал шотландецът.
- Можете да прибавите още няколко
думи на същата цена.
- Хм… - замислил се шотландецът. Добре тогава: - Продавам стар FORD.
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Проблемът на модерния българин е,
че когато му замирише на джоджен, се
чуди - боб ли му се яде или мохито му
се пие...

- Защо не трябва да се играе шах с
македонци?
- Докато се усетиш, и вече са ти взели царя.

По средата на Атлантическия океан потъва лайнер. Капитанът е в паника, но помощникът му обяснява, че на
борда има равин, който прави чудеса.
Завеждат го при капитана.
- Рави, кажи какво може да се напра-
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Работа в екип

В офиса на голяма частна фирма
влиза млад, интелигентен мъж:
– Не мога да ви поздравя с „Добър
ден”. От данъчното съм...
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Картофи с кашкавал
на фурна

Б

ърза, лесна и много вкусна картофена запеканка. Сваряваме 1
кг небелени цели картофи, след
което ги обелваме, режем на едри парчета и прехвърляме в обилно намаслена с краве масло тава.
В тиган запържваме 70 г краве масло
и след като стане златисто, го поливаме
върху картофите. Посоляваме на вкус,
отгоре редим нарязан на по-едри фи-

лийки 200 г кашкавал.
В купа разбиваме 4 яйца, на тънка
струйка и при непрекъснато разбъркване наливаме 200 мл студено прясно
мляко. Поливаме върху останалите продукти.
Поставяме в предварително затоплена фурна и печем на 200-220 градуса за
20 мин. или докато повърхността се зачерви.

СУДОКУ

Народен кекс
с конфитюр

Б

ългарска народна рецепта за всеки ден – един много вкусен домашен кекс с кисело мляко и конфитюр, за сутрешна или следобедна
закуска с чаша ароматен чай.
2 яйца се поръсват в купа със 100 г
захар. Разбиват се с миксер на средни
обороти за минута.
4 с.л. кисело мляко се поръсват с 1
ч.л. сода бикарбонат и се оставя да се
загаси за кратко. Налива се 100 мл олио
при яйцата, добавя се 100 г конфитюр,

киселото мляко и 120 мл вода. Разбърква се добре.
Върху сместа се пресява 250 г брашно и отново се разбива с миксер на ниски обороти, докато се смеси добре.
Сместа се слага в продълговата
кексова форма. Кексът се пече в предварително затоплена фурна на 180 за
40 мин.

Да ви е сладко!

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

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ВЪЛНИ
Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уникални 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.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

Отговор на кръстословицата от миналия брой
ВОДОРАВНО: Нашата родина. Вел. Лай. Лонжи. Наиби. Тим. Таити.
Чертог. Габе. Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Свине. Основа.
Ореол. Нар. Ток. Коран. Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. Гега. Хисар.
Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. Пирели. Нарин. Кри. Нен.
Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псета. Кекс. Ша- шарми.
Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. Тал. Колов. Стрик. Балами.
Анали- тика.
ОТВЕСНО: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. Вал.
Чай. Барок. Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тлаки. Илици.
Мерки. Роидис. Орхит. Изпит. Конте. Аорти. Анфас. Ясла. Джинс.
Раиса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. Тасева. Черво. Ириси. Цанов.
Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. Рекет. ТТ. Свити. Ендрю.
Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. Алигаторът албинос. Кука.
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Астрологична прогноза
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ОВЕН
Наложително е да
внимавате
много
през този период.
Вашите мисли от
различен характер
биха могли да ви наранят. Приемайте
всяка една ситуация
като даденост. Вие вероятно сте упорити,
ала не може да промените хода на съдбата. Не е препоръчително да давате заеми и
да обяснявате подробно пред близките ви
какви са бъдещите ви планове за финансови инвестиции. Докато всичко не стане
факт, по-добре да остане в тайна. Погрижете се за здравето си, дайте си малко почивка от бизнес задълженията си.

ЛЪВ
Ще бъдете изправени пред дилема,
защото периодът
ще ви предложи
множество идеи и
ще се чудите коя е
най-добрата за реализация. Най-важното е да не споделяте своите идеи, докато нямате изяснена концепция. В противен
случай е възможно някой да получи наготово някоя ваша уникалност. Ще имате
достатъчно енергия да минете през всичките ви любими магазини, докато откриете това, което харесвате. Шопингът ще ви
достави радост и удовлетворение от добре похарчените пари.

СТРЕЛЕЦ
Интересът ви към
екстремни преживявания и пътувания понякога не
само ви изтощава
физически, но и
финансово. Починете си малко от
харченето на пари и се погрижете да отделите средства за непредвидени разходи. Изглежда, до вас ще долетят някои новини, които ще ви изненадат. Вести, които
биха могли да бъдат окачествени като вятъра на промяната. Ако сте в състояние да
промените някои от своите убеждения, тогава със сигурност ще намерите скритото
послание в тези нови съобщения.
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ТЕЛЕЦ
Много е вероятно да
допуснете грешка,
която ще ви струва
скъпо в следващите
месеци. Внимавайте много с имейлите, които изпращате, тъй като нещата
може да се объркат. Стойте далеч и от онлайн магазините, за да не се сдобиете с некачествена или вече употребявана стока.
Опитайте се да изслушате повече мнения
за ваша идея или намерение, това може и
да ви обърка донякъде, но пък ще ви даде
по-ясна картина в една такава ситуация.
Ще ви се избистрят нови бизнес идеи, за
които си струва да се замислите.

ДЕВА
Предстои ви да
вземете важни решения
относно
своето
бъдеще.
Обмислете много
добре нещата, преразгледайте всяко
едно от тях, но все
пак не се престаравайте, защото може и да
се объркате. Ако приятелите ви са единствените, които одобряват бизнес идеите
ви, то вероятно има нещо притеснително в
това. Насърченията, които ви дават, може
да ви накарат да се почувствате добре за
момента, но в дългосрочен план може да
изгубите доста пари.

КОЗИРОГ
Звездите ви препоръчват да не задавате
излишни
въпроси през този
период. Вероятно
това е така, защото може да получите такива отговори,
от които ще останете огорчени. Вместо да
се оплаквате как всичко е скъпо и парите
не ви стигат, се замислете над това как да
ограничите излишните покупки и да оптимизирате разходите си. Дори промяната в
менюто ви за следващите дни може да ви
спести значителна сума. Погрижете се за
здравето си, осигурете си минимална почивка.

БЛИЗНАЦИ
Периодът ще бъде
успешен за вас. Парите в сметката ви
се увеличават с всеки изминал ден и
това ви дава спокойствие и малко повече свобода при харченето им. Докато имате достатъчно пари,
които може да жертвате, може да си позволите да действате леко хазартно. Вероятно
ще попаднете в такива ситуации, от които
ще разберете как да се държите с определени хора от обкръжението ви. Не си губете времето да доказвате себе си. Тези хора
знаят много добре кой стои пред тях.

ВЕЗНИ
Ще ви е нужна желязна воля, за да
устоите на някои
изкушения. Често се оставяте инстинктите ви да
ви водят и взимате грешни финансови решения, водени от емоциите си
в дадения момент. Ако ви е трудно да се
сдържате с покупките, се обадете на някой
близък, който да ви даде стимул да упражните волята си. Вероятно до вчерашния
ден това би изглеждало като химера. Звездите ви съветват да си повярвате и да реализирате някои невъзможни според вас
бизнес решения.

ВОДОЛЕЙ
Няма да бъде добра
идея, ако започнете
да разпитвате близките си хора. Опитайте се да избегнете любопитството
си, защото може да
се окажете в окото на конфликти. Може да се наложи да се
извините за нещо, за което нямате вина,
така със сигурност ще получите подобаващо за вас уважение. Не се очаква ръст на
печалбите ви и ще трябва да се задоволите с настоящото си финансово състояние.
Проявете търпение, ако се наложи, вземете заем от близките ви, за да закрепите положението.

РАК
Ще имате възможността да докажете
своите качества във
всяко едно отношение. За повечето от
близките ви вие ще
бъдете онези незаменими хора, без които те не могат, въпреки допуснатите от вас
грешки в миналото. Ако искате парите,
които изкарвате, да ви стигат до следващата заплата и да не попадате в порочния
кръг от заеми, то ще трябва сериозно да се
замислите над това кое изяжда най-много от финансите ви и как да го премахнете.
Добре ще е да си наложите лимит на джобните ви пари за всеки един ден.

СКОРПИОН
Възможно е да ви
сполетят някои затруднения. Те може
да се дължат на
това, че не сте обмислили
добре
своите цели. Възползвайте се от вашето гъвкаво мислене, ако искате добри
бизнес и финансови резултати. Всеки има
дни, в които не ви се иска да мислите за
бизнес, сметки и пари. Близките дни и на
вас няма да ви се занимава с тези неща. Без
значение колко сте ангажирани и какво
сте планирали, направете един бърз преглед на бюджета ви и се уверете, че всичко
неотложно е платено.

РИБИ
Вероятно ще ви обземе скука, тъга и
депресия и няма да
имате вдъхновение
да правите каквото и да е. Харченето на пари за „утешителни“ напитки
няма да реши проблемите ви, а ще ви даде
единствено временно бягство от тях. Трябва да промените някои свои вредни навици. Това се налага поради факта, че сте
прекалено наивни и искате да угодите на
всички. Направете така, че да не ви търсят само когато сте необходими на някои
хора. Уважавайте себе си, ако искате да ви
уважават.
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Какво ни чака в годината
на Металния плъх?

И

ГЕРГАНА ПЕНОВА

gergana@bg-voice.com

без шумни тържества заради избухналия нов корановирус,
китайската
лунна година започна. Тя
ще премине под знака на
Металния плъх и се очаква да донесе
творческа енергия, късмет, здраве и
просперитет.
За разлика от Григорианския календар, съблюдаван в повечето части на
света, китайският е базиран върху движенията на Луната. Подобно на западния зодиак, китайският е разделен на
12 цикъла, всеки от които с продължителност една година вместо един месец. Началото на китайската Нова година обикновено се пада между 21
януари и 20 февруари. Тази година тя
ще започне на 25 януари и ще приключи на 11 февруари 2021 г., пишат в. „Индипендънт“ и сайтът Chinese Zodiac.
Всеки от 12-те цикъла в китайския зодиак е подвластен на определено животно, което влияе върху чертите на хората, родени в дадена година, както и
върху световните събития.

Как се е появил
китайският зодиак?
Легендата разказва, че за да го създаде, Нефритеният император - традиционно китайско божество, организирал състезание между различни
животни. За да завършат успешно, участниците в надпреварата трябвало да
преплуват бързо течаща река.
Великодушният бик предложил на
котката и плъха да се покачат на гърба
му. Жадният за победа плъх изблъскал
котката във водата. Според различна
версия на историята плъхът не споделил с котката - най-близката си приятелка, за предстоящото състезание, в
резултат на което се породила враждата помежду им. Когато бикът наближил
финала, плъхът скочил пред него и така
спечелил състезанието и станал първо-
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Късмет, любов и творческа
енергия очакват света

Ози Озбърн, Самюъл Л. Джаксън, Тилда Суинтън, Тери Пратчет, Аврил Лавин,
Джордж Вашингтон, Гари Линекер, Еминем, Джордж Буш, Джулиан Мур, Люис
Хамилтън, Бен Афлек, Джуд Лоу, Кейти
Пери, Скарлет Йохансон.

Кариера и богатство

Късметлийски символи според
фън шуй през годината на Плъха
 числа - 5, 7, 9

 цветове - бял, жълт, син, зелен,

сив, черен

 дни - 4-то, 8-мо, 13-о и 22-ро чис-

ло през всеки месец от китайския календар
 посоки - югоизток, североизток,
запад
 зодиакални знаци - Бик, Дракон,
Маймуна, Прасе

то животно в китайския зодиак. Бикът
завършил втори, следван от тигъра, заека, дракона, змията, овцата, маймуната, петела, кучето и глигана (свинята).
Смята се, че хората, родени в определена година, са заимствали някои черти от животното в китайския зодиак, на
което тя е подвластна.
Родените в Годината на Плъха например са общителни, трудолюбиви,
сръчни, наблюдателни, приспособими,
упорити. Знакът им е символ на плодовитост, защита, просперитет.

Снимки БТА

Представителите на този зодиакален
знак обичат охолството. За да е изобилна настоящата година, астролозите съветват празничното меню на 25 януари да включва любимите лакомства на
Плъха - ядки и разнообразни сирена, а
хората да носят най-ценните си дрехи и
бижута.
Имайки предвид, че Плъхът е първата от 12-те зодии според китайския календар, годината, която ще премине
под знака му, ще бъде година на нови
начала.
Заредени с творческа енергия, представителите на всички зодиакални знаци ще придобият увереност във възможностите си и ще се почувстват
господари на собствения си живот със
силата да бъдат каквито пожелаят.
Под знака на Плъха са родените през
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996,
2008, 2020 г. Известни представители
на зодиакалния знак са Уилям Шекспир,
принц Чарлз, Луис Армстронг, Хю Грант,

Всички дейности, започнали през
годината на Металния плъх, ще бъдат
подхранвани от успех. Хората трябва да
следват целите си с увереност и решителност, да бъдат неуморни в стремежа
си към тях и да не допускат проблемите, трудностите и провалите да ги обезкуражават.
След 2019 г., преминала под знака на
Земното прасе и белязана от непредсказуеми ситуации, 2020 г. ще бъде поспокойна. Любовта ще поеме по пътя
на хармонията, като общуването между
партньорите ще е ключово за поддържането й.
Трайни връзки очакват представителите на зодията с родени под знака на
лоялния Бик, приключенски настроения Дракон и умната Маймуна. Плъховете обаче трудно понасят вечно променящия се Кон.

Здраве
Като се изключат моментите, в които
изтощението ще надделява, представителите на всички зодиакални знаци
ще се радват на добро здраве в годината на Плъха, особено през втората й
половина. Най-добрият лек през 2020
г. остава спортът, който трябва да бъде
предписан на всеки за добро здраве и
дълголетие. Редовното му практикуване намалява медицинските разходи,
подобрява съня и повишава продуктивността във всекидневието.
Късметът ще е всеобщ спътник през
2020 г., но хората трябва да го уловят в
мига, в който почука на вратата им. Китайците казват, че нищо не плаши повече късмета от съмнението в него. Тези,
които проявят ентусиазъм и действат
бързо, ще си осигурят успех.
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Мария Илиева е тайната
гост звезда за женското
парти в Чикаго

Т

оп звездата Мария Илиева е
тайната гост звезда, която ще
ни забавлява на Голямото женско парти в Чикаго, организирано от BG VOICE.
През последните няколко седмици
българките в Чикаго се опитваха да отгатнат коя е певицата от нейния силует
и други жокери, за да участват в томболи за два безплатни куверта за партито.
Самата Мария Илиева доскоро беше
част от мистичен проект в ефира на
NOVA - „Маскираният певец“, където тя и
другите членове на журито трябваше да
познаят кои звезди се крият зад маските
на пеещите участници.
В края на октомври Мария напълни
Зала 1 на НДК на грандиозен концерт с
най-големите си хитове.
Последното й парче е на испански
език - „Fluego”. „Спонтанно реших да запиша това парче. Любовта е най-големият двигател за хората на изкуството, но
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има противоречие между припева и куплетите. По семпъл начин е представено колебанието в любовното чувство“,
споделя Мария Илиева.
Нейният едногодишен син Александър също ще пътува с нея до САЩ. Това
ще е единственият концерт на певицата
от тази страна на Океана тази година.
Голямото женско парти ще е на 7 март,
събота, в банкетната зала Crystal Palace.
Един от щастливците ще може да

спечели круиз
до Карибите за двама
от World Sunshine Travel. Повече информация и куверти за партито може да намерите на Error! Hyperlink reference not
valid., магазин „Сердика“, Малко Българско Училище и офиса на BG VOICE.
Томболата за кувертите ще изтеглим
в 6 РМ в сряда в живо предаване във
Facebook от студиото на BG VOICE в Чикаго.
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BG връзка в успеха на
новата американска
звезда в тениса

София Кенин спечели финала на Australian Open

П

реди дни София Кенин спечели финала на Australian
Open. По пътя към първата си титла от Големия шлем
младата американка отстрани другата надежда на Щатите - Кори Гоф,
както и световната №1 Ашли Барти.
„Току-що моята мечта се сбъдна, така
че не мога да опиша какво чувствам. Затова не спирайте да мечтаете и да се борите за мечтите си“,
каза Кенин веднага след края на
финала.
А успехът й се дължи на много работа, силна воля и вяра, че ще
бъде победител. Зад него стоят много хора, а един от тях е българин.
Кенин е част от агенцията Top Five
Management, а изпълнителен директор в нея е Стефан Гюров, който дори беше в ложата на Кенин
по време на финалния мач в Мелбърн.
Многократно по време на срещата камерите показаха

българския мениджър
до бащата на Кенин
Гюров работи още с Елина Свитолина, която спечели финалите на
WTA през 2018 г. Всички очакваха
от украинката да стигне и до титла
от Шлема, но друга от „клиентките“
на българския агент първа го направи.
„Трябва да се фокусираш над
един или два таланта на година и
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след това да отделяш цялото си време за
Тя започва да се занимава с тенис зараразвитието им. Има много нерационал- ди своя баща, който е играл, но начален
ни решения в тази материя“, каза Гюров тласък на кариерата й дава
по време на турнира „София оупън“ през
легендарният американски
2019 г., цитиран от „Дневник“.
треньор Рик Мачи
София Ана Кенин, или както
тя сама се нарича Соня, е ро- който я взима в академията си във Флодена в Москва в края на 1998 рида.
г., но прекарва в Русия някол„В първия момент, когато я видях, бях
ко месеца. Бащата и майка- втрещен. Способността й да взима топта на Кенин Александър и ката толкова рано, след като отскочи от
Лена се местят в САЩ в корта, след като е на едва 5 години, е
началото на 1999 г. Се- невероятна. Дотогава бях виждал само
мейството е в Ню Йорк едно момиче да го направи на тази възоще преди разпадането раст - Мартина Хингис“, казва Мачи, койна СССР, но се връща в Мос- то дава път в тениса на сестрите Винъс и
ква преди раждането на дъ- Серена Уилямс.
щеря си, за да може да полуПо-късно тя преминава и през акадечи помощ от роднини.
мията на Ник Болетиери, но най-голямо
Ситуацията в страната и влияние върху кариерата на Кенин има
ниските доходи, които са нейният баща. И до днес Александър Кеимали семейство Кенин нин продължава да бъде основен трепо това време,
обаче ги карат да
заминат обратно
за САЩ. А там процъфтява и талантът
на София Кенин, открит още на 5 години.
„Играя тенис, защото искам да съм
шампион и да бъда №1
в света“, обяснява в първото си интервю 5-гоСнимки: БТА
дишната начинаеща
Българинът (в дъното) споделя щастието на София и баща й
тенисистка.

Снимкa: „Нов спорт“
Стефан Гюров

ньор на новата американска звезда и да
пътува с нея по турнири.
Австралия е щастливо място за младата американска тенисистка не само заради Australian Open. Именно в Австралия
тя печели първата титла в кариерата си,
която дойде преди точно година.
През януари 2019 г. Кенин триумфира
с титлата на турнира Hobart International,
където надви Анна Каролина Шмидлова
с 6:3, 6:0. Последва загубен финал в Мексико, след което Кенин се поздрави с титли в Майорка (трева) и Гуанджоу (хард)
до края на годината.
Сезон 2020 също започва много успешно за нея. След титлата в Мелбърн тя се
изкачва до №7 в световната ранглиста и
се превръща

в новото лице на
американския тенис
„Аз съм наясно, че се намирам едва в
началото на моята кариера и ми предстои дълъг път. Моето семейство е много близко до мен, така че ние обсъждаме
всичко, постоянно сме заедно и ще продължим да работим, както досега. Познавам баща ми и знам, че той няма да ми
позволи да се отпусна“, каза след финала
шампионката.
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50 години по-късно: „Канзас
Сити“ с трофея от Супербол

К

анзас Сити чийфс“ триумфира в Супербол в юбилейния стотен сезон на Националната футболна лига
(НФЛ). Това се случва 50 години след първата победа на „вождовете“. В неделя те надвиха „Сан Франциско
49ърс“ с 31:20 в емоционален сблъсък в
54-ия Супербоул в историята на спорта.
Над 62 хиляди зрители на стадион
„Хард рок“ в Маями станаха свидетели на много вълнуващ мач и резултатна
игра от двата тима.
Победата си „вождовете“ дължат на

„

„Вождовете“ грабнаха трофея след обрат в мача

силната игра на куотърбека
си Патрик Махоумс
Той стана MVP на финалния мач, след
като завърши с 26 успешни от общо 42
паса на 286 ярда. Куотърбекът подаде
за два тъчдауна, имаше два пресечени
паса, а освен това и сам реализира тъчдаун за тима си.
На 24 години Махоумс добавя трофея
„Винс Ломбарди“ и наградата за MVP на
Супербоул във визитката си към приза
за най-полезен на миналия сезон в НФЛ.
Махоумс е най-младият играч в историята, който става MVP и печели Супербоул.
Треньорът на „Канзас Сити“ Анди Рийд
печели за пръв път в кариерата си шампионски пръстен на 61 години.
„Никога не загубихме вяра, че можем
да спечелим, нито едно от момчетата не
наведе глава, когато изоставахме, или не
спря да се бори. Имаме правилния тип
(Анди Рийд), който да ни води и постигаме успехи“, каза Махоумс след срещата.
„Обичам това момче, удоволствие е за
мен да го водя“, каза лаконично опитният треньор Рийд.
Първото нападение в мача беше за
„вождовете“, но то завърши бързо след
неуспешни подавания на Махоумс, като
топката премина в ръцете на другия куотърбек Джими Гарополо, разказва
„Дневник“. Той я придвижи умело до енд-

Снимки: БТА

зоната на „Канзас“, но „Найнърс“ не успяха да отбележат тъчдаун.
Все пак след изстрел от 38 ярда на
Роби Гулд „Сан Франциско“ поведе с 3:0.
Половин минута преди края на първата четвърт „Канзас“ завърши по отличен
начин своята атака, с 15 отигравания за
75 ярда. Патрик Махоумс пробяга 1 ярд,
за да отбележи сам тъчдаун, а при допълнителния удар Харисън Бъткър беше
точен,

правейки резултата 7:3
за „вождовете“.
В началото на втората част „Канзас“ добави още три точки след точен удар на
Бъткър от 31 ярда. „Сан Франциско“ обаче бързо обърна благодарение на тъчдаун пас от Гарополо към Кайл Юсчик на 15
ярда.
Така първата част завърши при равенство 10:10.
В третата четвърт „Найнърс“ дори
обърнаха резултата в своя полза. Роби
Гулд беше точен от 42 ярда, а по-късно
Рахим Мостърт пробяга един ярд за нов
тъчдаун. С допълнителен удар на Гулд
„Сан Франциско“ отвори преднина от 10
точки - 20:10 преди финалните 15 минути.

С невероятно съсредоточена игра в
защита и перфектни действия в атака
„вождовете“ обърнаха мача в последната четвърт. Във финалните 15 минути „Канзас“ позволи на Гарополо и „Найнърс“ да стигнат до само три първи
дауна и да спечелят 59 ярда територия,
принуждавайки ги два пъти да изпълняват пънт.

Шоуто на Шакира и Джей Ло
Освен с победата на „вождовете“ този
Супербол ще се запомни и с шоуто на латинозвездите Шакира (43) и Дженифър
Лопес (50) в почивката на финала. Шампионатът по американски футбол е найгледаното спортно предаване в САЩ около 100 млн. души.
За по-малко от 15 минути зрителите
станаха свидетели на впечатляващ микс
от хитовете на двете изпълнителки, насладиха се на прочутите ориенталски
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движения на колумбийката, както и на
танците на пилон на Дженифър Лопес.
Изненадващо пред публиката излезе и
Еми Марибел Мюниц, 11-годишната дъщеря на Лопес. На сцената се развя знамето на Пуерто Рико (семейството на
родената в Бронкс Джей Ло е от там), а
деца в светещи конструкции напомниха на зрителите на шоуто за държаните
в клетки имигранти на американската
граница.

Рекламите –
носталгия
и политика

Н

ай-гледаното събитие в САЩ
е отлична възможност за компании, политици и организации да отправят посланията си към
обществото. Разбира се, на висока цена. Тази година тя достигна 5.6
млн. долара за 30-секунден клип.
Компаниите избраха да заложат на
развлекателен, лек стил в рекламите.
В много от клиповете се усети носталгична нотка със спомени от 80-те
и 90-те години на миналия век, отбелязва „Ню Йорк таймс“.
В предишни години е имало случаи, в които шоуто на рекламите поставя акцент върху сериозни теми.
Този път беше по-различно. Впечатление направиха клипове на Доналд
Тръмп и Майкъл Блумбърг, част от
кандидатпрезидентската кампания.
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Работа
Предлагам

NONI’S BEAUTY VENUE
Цена US$ , Зипкод 60056, Noni’s
Beauty Venue is looking for
Hair Stylists, Nail Technicians
and Estheticians! No experience
needed! Must be licensed. Chairs for
percentage or rent and rooms for
rent! Call now and be a part of our
team! 2244046976 №17150

Ресторант “Балканика”
търси
• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ
• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
AN ENTERPRISE ,
Цена US$2.00, Зипкод 60018, Now hire owner
operators - hazmat certified. •100% owner
operator company Referral bonus $300 •sign on
bonus $2000 1 dispatcher for every 4 truck 88%
of gross to you Or 84% gross to you- no cargo
and liability insurance deductions Ph 224-2445370 2246594800 №17332
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Pабота
за собственици на камиони!*Midwest
Accounts!*24/7 Dispatch *Dispatcher с 15 год.
опит в бранша! *Предимно леки товари!
Deposit всеки Петък! *Карти с Намалене за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 8476659273
№17346
LIVE-IN CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Търся жена с
английски да се грижи за възрастна жена в
Lombard (Live-in). 7738073058 №17356
CDL A С PAPER LOGS,
Цена US$0.00, Зипкод 60108, Търся шофьор
със CDL A за 2015 Каскадия с книжен логбук.
Неограничени мили. 3122032829 №17357
ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор за pick up - delivery може и бед опит. Тел
847 224 5462 №17307
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking
Company is Hiring Owner Operators /
Contractors more than 20 years of Experience
in Trucking for more info call 773-580-4032
№17313
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$15.00, Зипкод 60025, Жена с кола за
чистене на къщи. 2247666445 №17314

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ
БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ
отлично заплащане
FULL or PART TIME
773-817-7911

СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна фирма наема работници за
снабдяване на строителни материали Изисква се шофьорска книжкa,
минимален английски и ъазможност да вдига 50 паунда. За повече
информация обадете се в офиса ни
в Burr Ridge 630-227-1111 630-2271111 №17295
PROJECT MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofing
and Siding Company is looking to hire
full time Project Manager.Minimum
3 years experience.English is a must.
We provide health insurance ,401K
and more 847-630-4050,Ivan or send
resume at info@aplusroofingpro.com
№17300
ОЦЕНИТЕЛ,
Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се специалист по оценка и закупуване на автомобили. Заплащане - заплата + комисион!
7076061068 №17315
HIRING A DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60126, We are currently
looking for OTR Owner Operator. We offer
brand new 7 car auto trailer for RENT, excellent
salary with potential to earn over 100K a year,
great working atmosphere. You must possess:
your own truck and CDL Class A. Send email
to: ruseautotransport@gmail.com 2242657471
№17320

MATERIAL DRIVER ,
Цена US$0.00, Зипкод 60527, Tърсим material purchasing assistant and
material driver .Full Time to help with
obtaining permits and materials. Не
се изисква опит.Необходимо е да
имате добър английски. .Офиса е
в Burr Ridge.Обадете се на 630-2271111 №17256
CDL DRIVERS AND OO,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned
trucking company is looking for experienced
CDL DRIVERS AND OWNER OPERATORS for Dry
Van OTR. We pay every week / Paid detention,
layover, extra stops / Personal attention / Honest
relationship / Loads pre-booked previous day /
24/7 Dispatch support; 8477910050 №17289
НАЕМАМ CDL A,
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл, всеки ден в къщи, без логбук ограничения, паркинг до 72&59 3127312599 №17324
OWNER OPERАTORS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60107, Търсим OWNER
OPERАTORS. Fuel карти с големи отстъпки-$500-$800 на месец, 10% диспеч.Средна
цена на миля над $2.50-dry van.Тел 312-2314472 7734338323 №17304
OWNER/DRIVERS,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD Freight
набира owners, сериозни хора за сериозна
работа, букинг на ry vans-5000 до 6500 на седмица. .reefer booking-5500-7000 на седмица.
за шофьори: volvo2019 i-shift, добро заплащане . не се чудете, а звънете. Благодаря ви.
Тел.: 7738274439 №17244

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

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим отговорни, надеждни и мотивирани
работници в склад за гуми на пълен
работен ден. Задължително валидна 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: 630-5093722 №17006
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60525, company is doing
midwest to west coast loads and back-pay is
based on experience.For more details call 708668-5736 №17245
ШОФЬОР CDL-А,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания търси шофьор CDL клас А за постоянни курсове (steady) както и за pick-up&delivery. Нови
камиони, добро заплащане. Всеки уикенд - у
дома. 3122082222 №17290
СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна
Фирма наема работници за снабдяване на
строителни материали Изисква се шофьорск
книжкa, минимален английски и вазможност
да вдига 50 паунда. За повече информация
обадете се в офиса ни в Burr Ridge 630-2271111 №17294

STAFF ACCOUNTANT,
Цена US$0.00, Зипкод 60030, Great Lakes
Gelatin Co is looking to hire a Staff Accountant.
The position requires a Bachelors Degree in
Accounting, Finance or Economics and 3-5
years of diverse experience with strong cost
and inventory accounting. Please forward
your resume to Lynn Harshbarger at lynnh@
greatlakesgelatin.com 8472317465 №17327
CDL A DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без
нарушения и с опит. Над 80К год. Каране
по договаряне. Само за професионалисти!
7734128280 №17329
ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор с опит за pickup- delivery. $300 на ден.
Тел 847 224 5462 №17288

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

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис,
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com
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ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS &
NORTH YORK AREA
Български църкви 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

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
РАБОТА В ОФИС,
Цена US$, Зипкод 60005, Tърся човек на 3-месечен договор за работа
в офис в Arlington Heights, пълно работно време, понеделник до петък.
Изискване - добро ниво на владеене
на английски и компютърна грамотност. За повече инфо - обадете се на:
224-334-2227. №17239
ACCOUNTING FULL TIME,
Цена US$ 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
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
ТЪРСИМ O/O\’S,
Цена US$ 5,500.00, Зипкод 60062,
Предлагаме работа за Owner
Operators. 10% Dispatch със Rate
Confirmation. Можете сами да буквате товарите си, като говорите
директно с брокерите. За повече
инфо: 847-999-4960 Иван №17233
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 6,000.00, Зипкод 60089,
Получавате 90% от товара с Rate
Confirmation.Карти за гориво,Рег
истрация,IFTA,PrePass. За повече
информация: 773-387-3497 Юлиян
№17232
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Търся CDL
Шофьор,Hazmata e добре дошъл,но ако няма
няма.През една или две нощи в къщи.Заплащането се разбираме на място,за повече информация на тел.847-749-9161 №17248
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Търсят се
жени, caregiver, part-time,следобени часове
Chicago, Arlington Heights, Hoffman Estates.
$15 на час. 847-813-5108 8478135108 №17261
DISPATCHER ASAP ,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking
company is Hiring Dispatcher for its location
in Lake Zurich ,IL We require fluent English and
computer skills for more info call 773-580-4032
7735804032 №17277
MAINTENANCE MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна
фирма търси мейнтененс за около 60+ камиона. Опит в сервиз или подобна позиция е
задължителен. 360.970.6448 №17215
ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers
Предлага работа за почасово почистване на
домове. Изисква се обствен превоз и опит.
312-593-1392 №17217
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Без нарушения и
с опит. До 80К/год. Каране и почивка- по договаряне. Старт- 15 Март. 7734128280 №17184
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся
жена за гледане на две деца На 8 и 13 г за Петък след училище до вечерта.Трябва да има
собствен превоз.Районът на Arlington Heights
2246224174 №17227
REEFER HAZMAT ONLY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Набираме контрактори за Reefer Hazmat. Коректно отношение и бързо плащане. Специализирана
фирма за хазматни товари. Моля обадете се
на 847-261-4912 Иван. №17236
CAREGIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60540, Търся детегледачка в Нейпървил за 9 месечно бебе. От 1 до
3 дни (от 6:00 до 15:30/16:00). (312)479-2318
№17154
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CDL DRIVER NEEDED!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Small
family owned company looking
for cdl a, hazmat endorsed driver!
Otr, all 48 states (we take your
needs in consideration) Will work
with you on areas you do not want
to go to. Requirements: 2 years
experience Hazmat preferred Good
communication Good driving record
Job offer: $.60/mile + pay increases
available + monthly bonuses/
insurance coverage/ good driving
bonuses Otr 48 states Dry van/ hazmat
loads Call now! Daniel (847) 532-8824
6825976108 №17151
CDL CLASS A,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60007, Търсим шофьори,O/O за постоянни курсове от WI до NC , заплащане 55-60
цента на миля!773-603-6413 №17230
CDL CLASS A,
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007,
CDL Class A Drivers Търсим шофьори за постоянни курсове от WI до
NC , заплащане 55-60 цента на миля!
7736036413 №17257
РАБОТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспортна компания търси контрактори за съвместна работа. За повече информация се
обадете на телефон (224)659-2356. №17141
ОWNERS $$$,
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Предлагаме
работа за CDL шофьори и собственици на
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17166
30% BOOKING,
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Kурсове на
процентно заплащане 2243882400 №17124
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен
CDL Hazmat шофьор на камион 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 компания 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
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo,
голямата кабина с APU, Около 3000-3500
мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234
№17090
ШОФЬОР,
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl
-A 7737825892 №17077
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ ,
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен
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

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
ТЪРСИ ХАМАЛИ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60156, Търсим работници почасово - здрави българи. Шофьорска
книжка е в голям плюс. Нередовен 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 България.: +359876-511-784 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
CDL -TEAM DRIVERS,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, I need team
drivers 50% hook and drop work need more
info tel 847 254 2504 Emil №17305
KАМЕРИЕРКИ,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17110, Необходими
са камериерки за Pennsylvania . Предоставяме квартира www.tocconsult.com 3039748716
№17147
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

КАМИОНИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Добре
платени товари за притежатели на
камиони с рейт конфирмейшън от
шипър или брокер, ние изискваме
детеншън от ваше име, предлагаме
репорт на печалба/разходи, подаваме IFTA и weight distance tax, UCR и
MCS-150. Асистираме при започване на транспортен бизнес. Комуникация на български. Tel.: 407772534
№17326

NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17104, We need next
independent contractors in PENNSYLVANIA;
Housekeepers/housemen Laundry attendant ,
maintenance Front desk We offer $11 per hour
Everybody must have own transportation to
work and back . For more info please TEXT ONLY
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716
№16818
ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND
Цена US$ 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

SOMEWHERE ELSE
TEAM CDL DRIVERS,
Цена US$ , Зипкод 0, Company is looking to
hire team drivers with CDL, minimum 2 years
experience and clean driving record. The work
is for Amazon and mostly drop and hook. Great
pay 7024810467 №17202
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в
моят дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна храна,занимания и следобеден
сън!Информация на телефон 7739712024
№17349
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся работа като помощник-учител в детска градина. Имам дългогодишен опит с отглеждане
на деца и работа с тях. Тел: (773)704-3463.
№17317
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60656, Търся да гледам
деца. Имам дългогодишен опит с отглеждането им и заниманията с тях. N East River Rd,
Chicago, IL 60656 Тел: (773)704-3463 №17318
BABYSITTER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Предлагам
услуги като домашна помощница/детегледачка.Lake Zurich- Palatine area. 2247301187
№17297
CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60070, Caregiver с опит
и кола търси да замести кергивъри в почивните дни. Намирам се в Prospect Hts. Ph:872400-1904 №17276
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит
от България търси работа. За контакт Viber
+359876511784 №17226
DISPETCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит
от България търси работа. За контакт Viber
+359876511784 №17234
DIPATCHER,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, 3% dry van reefer
haz mat flat step deck car hauler ifta all permits
book keeping. Тел.: 7278355206 7278355206
№17162
ТЪРСЯ РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60106, Търся работа
от дома. предложения на e-mail:VsslPvlv@
comcast.net или текст на тел.: 773-712-3757.
7737123757 №17165
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген 37
год търси бедна, сериозна и отговорна жена
с американски паспорт. Подробности по телефона. 7738959620 7738959620 №17183
GLEDAM DECA
Цена US$ 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
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит
търси работа. Намирам се в България.: +359876-511-784 Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или
офиси за почистване. Тел.: 7088900577
7088900577 №16519
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60172, Давам стая под
наем в Roselle.Всичко включено в цената пер
алня,сушилня,интрнет,българска телевизия.
За шофьори. 7738144775 №17321
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60025, Давам стая под
наем в Glenview, IL. 8476300290 №17325
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60004, Давам под
наем изгодно, голяма стая с камина, в къща
в Prospect Heights. Добра локация, близо до
магазини и магистрали. Тел за контакт: 847219-2272 №17337
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СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60070, Стая от къща в
Prospect Heights. Идеална локация близо до
магазини и магистрали, парко място, изгодна
цена! 8472198461 №17347
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод , Стая под наем в Чикаго, наем $ 290. 6308500701 №17350
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся съквартирант / ка . Непушач / ка . Наем $500 + ток .
Mount Prospect IL. 847 471 6603 №17351
РЕМОНТИРАН ЕДНОСТАЕН,
Цена US$940.00, Зипкод 60007, Апартамент в
Elk Grove Village от Март 1ви 2020 7739372933
№17354
CONDO FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60004, 2 bedroom, 1.5
bath condo for rent in the Arlington Heights
neighborhood (Lake Cook Rd & 53Hwy. Newly
remodeled, 2nd floor. 7732267940 №17319
ROOM FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60005, Обзаведена стая
под наем в Arlington heights Тел.773-865-9469
№17322
2BED ARL HTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60005, Обзаведен
2 спални апартамент Arlington Heghts
7738659469 №17323
СТАИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем
стаи в Des Plaines, 7739344547 7739344547
№17330
ONE BEDROOM HOFFMAN ESTATES,
Цена US$1000.00, Зипкод 60169, Дава се едностаен апартамент под наем в Hoffman
Estates на 5 мин от woodfield mall На 1 мин от
Higgins и Golf rd. В цената са вкючени вода и
отопление За контакт : 2244156618 №17333
2 BED/2 BATH,
Цена US$ 1,390.00, Зипкод 60018, 2 bedroom
2 bath in downtown Des Plaines. 3 min walk to
Bulgarian school and metra. Park and American
school right next door. Hardwood floors
7738148485 №17287

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 центъра. 7738073809 №17085
TOWNHOME FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60525, 3 bedroom
townhome in La Grange,Il for rent. call for
details 7086685736 №17246
2-BED,2-BATH ARL.HTS,
Цена US$1,300.00, Зипкод 60005, Apt. for
Rent, available immediately,Underground
garage,close to I-90,grocery story at walking
distance.Call for more info. 7737424498
№17254
ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод 60625, Обзаведена стая
под наем в къща в Des Plaines За контакт 847
609-3535 №17263
ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стая или къща. За ден, два, три, седмица,
месец. Без договор. Северозападните квартали. Тел:847-854-8094,dimitrova07@yahoo.com
www.airbnb.com 8478548094 №17223
2 СТАЕН,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под наем
2-стаен в Rolling Meadows. Напълно реновиран с 2 тераси на 2 мин от 290 магистрала и на
6 мин от Wodfield Mall. 2248291688 №17170
1 СТАЕН,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под наем
1-стаен в Rolling Meadows. Напълно реновиран с тераса на 2 мин от 290 магистрала и на
6 мин от Wodfield Mall. 2248291688 №17171
АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 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
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG,
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под
наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след
основен ремонт със finished basement, 1 car
garage,5 мин от Woodfield mall, $1985, Meto
7732160654 №17008
СТАЯ ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60630, Давам стая
под наем, в районът на Джефърсън парк.
7735929395 №16952
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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
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs

УКРАСА ЗА ПАРТИТА,
Цена US$ 123, Зипкод 60016, Разнообразна и атрактивна украса за партита, включваща арки и фигури с
балони, фон с воали и хартиени цветя, украса за сладък бар, обличане
и декорация на столове и масии
мн.др. Услугите ни са съобразени с
вашите идеи и бюджет, за да направят празника ви още по-незабравим.facebook@orpheuseventsdecor
2244339749 №17208

ИМОТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище
в северозападните квартали, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директно
от собственика. Тел: 847 854 8094, е-майл:
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 №17303
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под
наем. Great Dane 2017. В отлично състояние ,
нови гуми. Тел. 224.409.4035 №17336
SAFETY SERVICES,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Safety services for
trucking companies. We offer: e-log monitoring,
file maintenance, DataQ monitoring, drug test
monitoring, driver orientations, background
screening, accident register, insurance claims.
For more info call or text: 312.612.0134 №17311
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatcher Training Contact
us for holiday and CDL discounts www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com №17280
SAFETY TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatcher Training Contact
us for holiday and CDL discounts www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com №17281
РЕМОНТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонтирам
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ,
ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ И СЪДОМИАЛНИ. Търсете
Свилен на тел. 847-962-0242. №17286
INSURANCE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ЗАСРТАХОВКИ. За
коли, къщи, камиони, бизнес, живот. 110 от
най-добрите застрахователни компании в
САЩ. Доверете вашата сигурност в сигурни
ръце.(847) 854-8094. dimitrova07@yahoo.com
№17301
TRANSFER VHS TO DVD,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Презапис от VHS
, MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на
негативни филми в дигитални снимки. 630456-1366 №17249
РЕМОНТИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ,
СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен 847-9620242. №17251
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17143
CAR HAULER CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17144
SAFETY MANAGER CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17145
IFTA CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston
Transportation Dispatch Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@
gmail.com IFTA Calculation Class Dispatcher
Training Car Hauler Dispatcher Training Safety
Manager Training Call or Email for Holiday
Discounts! 3315518787 №17146

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, Професионално почистване на канализация, кухненски
мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-5636611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ 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, Целодневна грижа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три
хранения с домашно приготвена храна,сън
,учебни занимания и забавления !За повече информация звъннете на 2244253371
2247899297 №16375
COAST TO COAST
БИЛЕТИ, БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
ИЗГОДНО до България и до цял свят. Направете заявка на е-майл: dimitrova07@gmail.
com или на тел: (847) 854-8094. Застраховка,
покриваща вашето пътуване. 8478548094
№17302
2,5 Ц. ДО БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ГОВОРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА
ПО-МАЛКО. 2,5 цента до България. Регистрация на тел: (847) 854–8094. Говорим български. 8478548094 №17224
DL,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шофьорска книжка, ID Card. Без SS номер, без
изпит. За туристи, студенти, временно пребиваващи. Валидна 10 г. Тел: 847-854-8094 Емайл:dimitrova07@yahoo.com №17225
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся кола под
наем до 500$,автоматик.Модел и мили нямат
значение. 3129256982 №17278
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена
за гледане на момиченце на 18 месеца в Mt
Prospect. За повече информация обадете се
на 248-946-9185. №17035
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год. ерген си търси сериозна и отговорна булка с
американски паспорт. Детайли-по телефона!
7738959620 №17328
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
TRAILER FOR SALE,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Продавам Trailer
2017 Great Dane в отлично състояние, нови
гуми. Цена по договаряне. Tel. 224.409.4035
2244094035 №17335

TRUCK FOR SALE,
Цена US$30,000.00, Зипкод 60016, Truck for
Sale. Volvo 2015 Automatic 709000 miles. New
tires, good condition,ready to go!!!Price $30000
2247158253 №17308
TRAILER FOR SALE.,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, 53\”Dry
Van,2015,Great Dane in excellent condition.
2247158253 №17309
STOUGHTON 2013,
Цена US$ 13,500.00, Зипкод 60501, FOR
SALE DRY VAN STOUGHTON 2013. TIRES
OVER 90% NEW AIR TANK NEW BRAKES
WOOD FLOOR,PLATED WALLS AIR RIDE 13500
7734261230 №17292
CHEVY MALIBU $ 999,
Цена US$ 999.00, Зипкод 60016, Chevy Malibu,
2003г., 171 000, CD, automatic lights, no check
engine light (pass emission test 2019), нови
гуми Michelin, цвят златист, цена: $ 999
2248303908 №17293
VOLVO VNL 670,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Volvo VNL 670,
2006, 1,450,000 miles. Great condition!Ready
to drive!Call now!Georgi 773-691-6397
7736916397 №17296
PRODAVAM AUDI 6,
Цена US$1,990.00, Зипкод 60093, Продавам
Audi 6 в добро състояние 2003 г. 164000
мили. всичко работи, нови гуми, акумулатор,
накладки, подгряващи седалки, вериги, качествена музика и други. $1990 заслужава си.
7736663565 №17240
FREIGHTLINER 2006,
Цена US$10,000.00, Зипкод 605001, freightliner
columbia detroit seria 60 2006 manual 10 speed
foe sale 773 322 6506 7733226506 №17176

FREIGHTLINER ,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Продавам 2015 Freightliner Cascadia
Evolution 125. Ръчна ск. кутия- 10
скорости. Двигател DD15-455 hp.
на 500 хил. мили. Нов стартер и
компресор.В отлично състояние
2244366441 №17172
VOLVO 670,
Цена US$ 9,500.00, Зипкод 60148, volvo 670
2004 automatic с нови гумиi yokohamana
1364000 mile 9500$ / BO. Тел.: 224 201 0342
2242010342 №17132
2009 VOLVO VNL670,
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC
exceptionally well maintained: 950,000
miles,CUMMINS engine,on- time oil changes,
and regular preventative maintenance
performed. Ready for the road! DRIVEN BY
NON-SMOKER!! Includes inside: Microwave and
fridge!. Become the lucky owner today! CALL
NOW! Contact Jimmy @ 872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам
2008 Volvo VNL, D12 двигател, много добро
състояние. Чисто нови, съединител, спирачки, водна помпа. Камиона е в движение, 1
250 000мл. Цена 12500$, цената може да се
коментира. 7737338399 №17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам
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, отлично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам
VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, 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
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 46403, 2017 Dry Van, 53\”
Great Dane trailer for rent, exellent condition.
New tires. Available now. Gary, IN 46403 Text or
call: 224.409.4035 2244094035 №17338
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
PILOT POINTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60630, Купувам точки
от PILOT. 7738373656 №17352
MC NUMBER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Looking to buy
active MC number with good record. For more
info call 312-612-0134 №17312
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Буйновското ждрело

Родопските села –
магия, която покорява

Смолян е градът, пръснат като бисерна огърлица в планината

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Родопите - планината на Орфей. Те са като
море от преливащи тъмнозелени хълмове.
Дори само за миг да се полюбувате на красивата панорама и вдъхнете кристално чистия
въздух, вие завинаги ще се влюбите в тях.
Хилядолетия наред хората тук живеят в
хармония с природата, съхранявайки в пазвите на планината диви и недокоснати кътчета
красота и невероятно разнообразие от растения и животни. Тук с дни можете да се разхождате сред вековни смърчови и букови гори.
Пред погледа ви ще се мярка бягаща сърна,
рунтава опашка на катеричка или дълги заешки уши. Пътувайки из Родопите, пътят ви
често ще се препречва от многобройни стада
овце и крави, връщащи се от паша.
Тук се срещат над 200 вида птици, между
които и особено редките - скалолазка, черен
щъркел и скален орел. През нощта се чува
страховитото бухане на бухала, а призори брачната песен на глухаря. Напролет зелените губери на поляните са изпъстрени с диви,
уханни цветя и много орхидеи.
Родопите са загадъчна планина - тя няма
да ви разкрие всичките си тайни веднага. Затова ще се опитаме да ви помогнем, като ви
насочим къде да търсите. Пътувайки по пътя,
свързващ Пловдив със Смолян, не пропускайте да видите Чудните мостове - едни от

най-интересните
природни феномени
Те са естествени скални сводове, образувани вероятно преди хиляди години вследствие
на земетресение. То е разрушило древната
пещера, водите са отнесли падналите камъни и са образували един до друг два редки по
своята красота мраморни моста.
Щом сте поели към Родопите, вие обичате
суровата и величествена красота на природата. Затова Триградското и Буйновското ждрела ще ви осигурят гледки, които ще помните
цял живот. А ако сте и от хората, обичащи силните емоции, то обезателно трябва да слезете
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Дяволското гърло

Смолян

Чудните мостове

в бездната на пещерата, наречена не без основание „Дяволското гърло”. С името на тази
страховита пещера са свързани много митове
и легенди, които ще научите по време на своята разходка из нея, емоционално пресъздадени от вашия водач.
Магията на родопските села е завладяваща.
Ако искате да се докоснете до духа на изминали времена, да поживеете няколко дни далеч
от градската суета и суматоха, сутрин

бройни завои път от Пловдив

градът е заобиколен от вечно зелени гори и
стръмни каменни откоси, които правят тази
част на Родопите уникална.
Закътани сред горите, пръснати като парченца кристал, блестят Смолянските езера всяко от тях със свой собствен облик и очарование. Градът е основан през 1960 г. Пръснати
като зърна на броеница, къщите в града са
строени така, сякаш следват гънките на планината. Строителството на къщи е майсторство, предавано от поколения наред. В Смолян са запазени къщи и черкви, строени през
18-19 век, достоверно отразяващи бита на родопчани в миналото - Пангаловата къща, Алибеевият конак, Келевската къща, Сгуровата
къща. Самобитният живот, традициите, културата и душевността на родопчанина са запазени в етнографския музей на града, живописно разположен на хълма над центъра му.
До музея се намира художествената галерия,
разполагаща със собствена колекция от платна на бележити български художници и картини на местни автори.
В югозападната част на града се намира
Смолянският водопад.
Родопчани се славят със своето гостоприемство. В града има множество малки семейни хотели. В който и от тях да отседне, гостът
намира уют и спокойствие. Много са местата, където може да се опита традиционната
родопска и българска кухня, да се чуят и видят прочутите родопски песни и танци. В този
град човек се чувства голям и малък, силен и
слаб и завладян от емоции, може да почувства
пулса на планината.

да се събуждате
от звъна на хлопатари
или от кукуригането на петли, приветстващи изгрева на слънцето, то идете
в Широка лъка, Момчиловци, Стойките, Гела, Могилица, Буката, Езерово или
някое от другите китни родопски селца,
сгушени в пазвата на планината. Родопчани ще ви посрещнат от сърце, ще ви
настанят в красива селска къща - съчетала родопската атмосфера с удобствата на съвременността, ще ви нагостят с
вкусни родопски ястия, ще ви попеят и
посвирят, а и вас ще научат на родопска
гайда да свирите и родопски хора да играете. Вие ще се докоснете до традициите и ежедневието на местните хора. Ще
можете сами да издоите от кравата чаша
ухаещо на билки мляко, да косите дъхаво сено или да вземете първите си уроци по тъкане на халища.
В самото сърце на планината, пръснат като
зърна на бисерна огърлица, е разположен
Смолян. След дългия, лъкатушещ и с много-

тук ви очаква един
усмихнат град
който ще ви накара бързо да забравите умората. Този древен и млад, мъдър
и весел град ще ви очарова с причудливото съчетание на стара и нова архитектура, с упойващия аромат на липи в началото на лятото, с багрената магия на
есента и бялата тишина на зимата.
В миналото известен под името Езерово заради многото езера, пръснати наоколо, районът около Смолян е заселен през 7 век от
славянски племена. Някога по тези земи е живяло славянското племе смоляни, от които селището получава името си. Заради войните и
дипломацията крепостите в района, включително и Аетос (сокол) на връх Соколица, са
преминавали непрекъснато от византийски
в български ръце и обратно. Аетос е била напълно разрушена, когато турците са завзели
тези земи през 14 век.
Смолян... Тук зимата е дълга, с много сняг,
но същевременно и мека вследствие влиянието на беломорския климат. Лятото е прохладно и с много слънчеви дни. Селището е най-големият град в Родопите и

най-дългият в България
Река Черна, която извира от най-високия връх в Родопите - Голям Перелик,
сякаш привлича града и той лъкатуши с
нея цели 18 километра.
Побрал се в прорязаната от реката долина,
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Юсейн Болт
ще става баща

Съпругата на Коби:
Напълно опустошени сме

С

Л

екоатлетът Юсейн Болт разкри, че ще става баща за първи път. 33-годишният спринтьор обяви новината в социалните мрежи,
като сподели снимка на бременната си приятелка
Каси Бенет. Двамата са заедно от пет години, но
успяваха да скрият любовта си от медиите.
Сега обаче световният рекордьор на 100, 200
метра и щафетата 4х100 метра и приятелката му
са готови да споделят със света, че семейството
им скоро ще се увеличи. Под прекрасната снимка
на приятелката си атлетът написа „Искам само да
кажа, че КРАЛ или КРАЛИЦА ще пристигне скоро“.
Разбира се, новината предизвика стотици коментари от фенове на спринтьора от Ямайка.
През 2016 г. той разкри пред списание „People“, че
винаги е искал да има три деца.

Джейсън Момоа
зарадва болни деца

Т

рогателен жест за едни от най-малките му
фенове направи Джейсън Момоа. Актьорът
се появи изненадващо в детската болница в
Питсбърг, за да прекара малко време с децата, настанени в отделенията.
40-годишната звезда използвал почивката си,
за да може да посети лечебното заведение и дари
усмивки на малчуганите.
Аквамен сподели в Instagram видеа и снимки от
болницата, от които се вижда, че лекуващите се в
нея са щастливи от неговата поява.
„Срещнах се с много умни и силни деца“, написа
той в социалната мрежа.
Момоа не крие, че се разчувствал от историите на децата, страдащи от различни заболявания.
„Най-хубавата част от това да си Аквамен е възможността да направиш децата щастливи“, пише
той в социалната мрежа.
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ъпругата на Коби Брайънт
- Ванеса - проговори за
първи път след смъртта на
баскетболната легенда и
дъщеря им Джиана, които загинаха при трагична катастрофа с хеликоптер. Злощастното произшествие
отне живота на още седем души.
Ванеса написа, че семейството
е съкрушено от загубата на Коби и
Джиана, както и от тази на останалите седем души, които са били на
борда на хеликоптера.
„Моите момичета и аз искаме да
благодарим на милионите хора,
които проявиха подкрепа и любов
през това ужасяващо време. Благодаря ви за всички молитви. Определено имаме нужда от тях. Ние сме
напълно опустошени от внезапната
загуба на моя любящ съпруг Коби невероятният баща на нашите деца,
и на моята красива, сладка Джиана любяща, замислена и прекрасна дъщеря и невероятна сестра на Наталия, Бианка и Капри.“

Паулу Коелю: Заличавам
книгата, която писах с Коби

Б

разилският автор Паулу Коелю заяви, че прекратява
писането на книга, по която е работил заедно с баскетболиста Коби Брайънт. Звездата на ЛА Лейкърс загина заедно със
своята 13-годишна дъщеря Джиана
в самолетна катастрофа.
Писателят даде малко повече информация за книгата, която е трябвало да се появи на пазара. Чрез
нея двамата с Коби са искали да
вдъхновят деца в неравностойно
положение да преобърнат живота си с помощта на спорта. „Коби се
притесняваше дали ще успеем да
превърнем книгата в положителен
пример за децата, особено за тези,
които идват от бедни семейства“.
Брайънт е предложил идеята

през август. Коелю обаче не уточнява колко от книгата е било напи-

сано или какво щеше да бъде нейното заглавие.

Ана Курникова и Енрике
Иглесиас чакат дете

Т

енис звездата от близкото
минало Ана Курникова изглежда е бременна. В последните дни тази новина упорито обикаля в клюкарските колонки
на множество световни издания.
Официално потвърждение на
щастливата вест все още няма, което обаче не е изненада, предвид факта, че двойката пазеше в тайна и
появата на близнаците си през декември 2017 г. Почитателите им научиха, че семейството им пораства
едва след като красавицата роди
близнаците Луси и Никълъс.
Сега се посочва, че третото дете
на двойката трябва да се появи през
март. Списание Hola пусна папараш-

ка снимка, на която се вижда, че Ана
май наистина е бременна. Ако ин-

формациите се окажат верни, двойката съвсем скоро ще гушка бебе.
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Били Айлиш ще пее
на „Оскар“-ите

Вълкът от „Уолстрийт“
съди създателите на филма

Б

или Айлиш, която триумфира на наградите „Грами“, ще
пее на предстоящата церемония за водещите киноотличия „Оскар“, предаде Ройтерс.
Преди броени дни 18-годишната
Айлиш спечели пет „грамофончета“, в това число и четирите основни награди - за албум, запис и песен
на годината, и за най-добър нов изпълнител.
С постижението си американката стана едва вторият изпълнител
след Кристофър Крос през 1981 г.,
„обрал“ в една и съща нощ основните призове „Грами“.
Наградите на киноакадемията ще
бъдат раздадени на 9 февруари. Съобщението, че Били Айлиш ще пее

на наградната церемония, породи
предположения, че тя ще представи за първи път тематичното пар-

че от новия филм „Смъртта може да
почака“ от поредицата за Джеймс
Бонд.

Шарън Стоун на
среща с полицайка
в Париж
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-годишната актриса
Шарън Стоун беше
забелязана да пазарува от магазини на
престижни марки в центъра на Париж. Докато обаче американската
звезда правеше снимки на града
от задния прозорец на колата си,
беше спряна от полицайка, с която разговаря в продължение на
няколко минути. Красивата блондинка дори публикува в Инстаграм

и снимка на неочаквания си събеседник с текст „Parisian women
rock!“.
В сърцето на френската столица
Шарън Стоун бе стилно облечена
- в дълго черно палто, покриващо
кожените й панталони, и пуловер
с щампа на Delacroix „Свободата
води народа“. Тя беше завършила
шикозния си външен вид с чифт
черни ботуши до глезена с шипове
и кръгли очила.

Д

жордан Белфорт, чиято история успя да
вдъхнови филма „Вълкът от Уолстрийт“,
съди създателите му за 300 млн. долара.
Бившият борсов брокер беше обвинен и осъден
за измама, свързана с манипулации на фондовия
пазар, както и за управляване на брокерска компания, която продава акции на изкуствено завишени цени. За това престъпление прекарва 22
месеца в затвора.
След излизането си Джордан пише мемоарния
си роман „Вълкът от Уолстрийт“, който е публикуван през 2007 г. Веднага след като излиза на пазара, книгата се превръща в бестселър, през 2013 г.
се появява и едноименният филм. Лентата се сдобива с множество номинации за „Оскар“, но не успява да спечели нито един.

Тейлър Суифт: Майка ми
има мозъчен тумор

Кейт Мидълтън помага
на деца в риск

М

К

ейт Мидълтън продължава със своята обществена дейност. Херцогинята на
Кеймбридж се появи изненадващо в детска градина, за да се
срещне с малчуганите и техните родители. Посещението беше свързано с ново проучване, което съпру-
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гата на принц Уилям е насочила към
родителите, учителите и служителите на детските градини.
Кейт избра да посети лондонската детска градина рано сутрин, за да
обърне внимание на здравословната закуска. Тя помогна на учителите в сервирането на храната и в съ-

щото време успя да обсъди с тях и
теми като здраве, емоционално състояние и правилното отглеждане на
децата.
Резултатите, които събира, ще
послужат на херцогинята да разбере как може да помогне на деца и
семейства в риск.

айката на Тейлър Суифт има мозъчен тумор. Това съобщи самата певица. В свое
интервю за „Variety“ тя разказа за тежката
битка, която води семейството й в момента.
По време на поредния курс от лечението, Андреа Суифт, която има рак, научава за новата диагноза.
„Симптомите, които човек има, преминавайки
през мозъчен тумор, са съвсем различни от това,
което преживяхме с рака й“, разказа нейната дъщеря и уточни, че семейството преживява труден
момент.
През март миналата година изпълнителката
разкри, че майка й е онкоболна.
„И двамата ми родители са имали рак, а сега
майка ми отново води битката си с него“, обясни
тя. По думите на Суифт, болестта на майка й я е научила да цени малките неща в живота.
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Братът на Ники Минаж беше
осъден за изнасилване

Мария Игнатова
с ново комично шоу

Т

елевизионната водеща Мария Игнатова е позната найвече от малкия екран. Може
би не всички знаят, но тя има
издадени песни, а следващия месец
ще я видим в ново амплоа – на комедиант. Блондинката е направила
собствено шоу, което ще изнесе за
пръв път навръх св. Валентин в столичен клуб. Кръстила е комедийния
си спектакъл „Без грам #ИнстаСрам“.
Хумор, ирония и сарказъм – това
ще са акцентите в нейните скечове.
„Приготвили сме много от тях, обещаваме шеметни моменти на смях,
хубава музика, хумор без цензура
и без политическа коректност“, споделя подробности от кухнята Мария.
На сцената към нея ще се присъединят и Алекс Раева, както и Ненчо
Балабанов и Рафи.

Д

желани Мараж – братът на Ники Минаж,
беше осъден на 25 години в затвора заради обвинения в изнасилване на 11-годишно
момиче. Той чу присъдата си в понеделник от съдия Робърт Макдоналд. През 2017 г. същият състав отново призна вината на насилника, но тогава адвокатите му започнаха обжалване. Според
съда Мараж е насилвал доведената си дъщеря,
когато майка й не е била в къщата.
Освен че е осъден за насилието си над 11-годишната си дъщеря, Джелани получава и 364 дни
допълнително за застрашаване на детския живот. Той прекара трите седмици до започването
на процеса в ареста. Жертвата, която в момента
е на 14 години, даде своите показания за случилото се.

Инфлуенсър разгневи
социалните мрежи

Т

айлър Оливиера получи остра критика, след
като качи видео, в което се вижда как изхвърля рула с 1 000 000 хартиени кърпи за
ръце в басейн. Целта му бе да види дали хартията ще абсорбира водата. Опитът му бе неуспешен,
но още по-нежелана бе реакцията на хората, които са гледали видеото му.
След като видеото предизвика негативна оценка сред потребителите на YouTube, Тайлър опита
да се защити: „Ако трябва да бъда честен, идеята
ми беше много лоша. Не помислих за последствията. След като видеото ми обиколи новинарските сайтове, осъзнах, че заслужавам критиката. Искам да извлека нещо позитивно от този случай,
затова дарявам $1000 на австралийския „Червен
кръст“.
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Антония Петрова празнува
ЧРД на сина си в Абу Даби

А

нтония Петрова-Батинкова отпразнува първия рожден ден
на сина си Благовест в Абу
Даби. „Със съпруга ми Ивайло смятаме, че този ден е най-големият
празник за нашето семейство поради
ред причини. И, разбира се, най-основателната причина – раждането на
сина ни“, пише под снимки Антония
Петрова.
За празника семейството са си подарили седмица в Абу Даби, както и една
в Дубай, където се посетили някои от
най-модерните и популярни аквариуми и увеселителни паркове.
„Преживяванията бяха уникални и
трудно могат да се опишат с думи, пише
гордата майка. - Честит първи рожден
ден Наше Всичко, Наше Щастие, Сине!
Обичаме те, ти си смисълът на живота
ни“, пише под фотосите миската.

Нападнаха
Виктория
Бекъм заради
луксозна чанта

П

отребители в социалните мрежи нападнаха остро Виктория Бекъм заради
луксозна чанта. Тя е била заснета в Париж с аксесоара,
който струва 19 хиляди евро.
Атаките дойдоха от защитници на животните, които
осъдиха модната дизайнерка
за това, че носи чанта от крокодилска кожа.
Самата Бекъм е заявявала публично, че продуктите
от нейната козметична линия

няма да бъдат тествани върху животни, а в колекциите
няма да има дрехи, изработени от естествена кожа. „Искам
да се погрижа за жените както външно, така и вътрешно,
снабдявайки ги със задължителни продукти за грим, грижа за кожата, аромати и спа,
от които усещам нужда и в
моя живот“, сподели тя, като
пусна нова козметична линия
в изявление през 2016 г.
Именно затова и пишещите
я обвиниха в лицемерие.
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Чарлийз Терон
като кралица
в рокля от злато

А

ктрисата Чарлийз Терон и режисьорът
Адам Маккей бяха почетени с награди от
Гилдията на дизайнерите на
костюми на церемонията за
връчването на годишните отличия на професионалната организация, съобщи „Холивуд
рипортър”. Терон беше удостоена с почетния приз „В светлините на прожектора“.
Чарлийз беше зашеметяваща в едно своеобразно тво-

Балетът е тайната за
фигурата на Селин Дион

рение от емблематичния
френски лейбъл Louis Vuitton
- дълга, вталена, златна рокля
и диадема.
Сред предишните носителки на отличието са актрисите Кейт Бланшет, Ейми Адамс,
Ан Хатауей, Кейт Бекинсейл,
Холи Бери, Наоми Уотс, Кери
Уошингтън, Глен Клоуз, припомня изданието.
Със специална награда за
сътрудничество беше почетен
режисьорът Адам Маккей.

Вики Георгиева пее
на 14 май на „Евровизия“

В

иктория Георгиева ще пее на
втория полуфинал на „Евровизия“. Това определи жребият за разпределение на
участниците в песенния конкурс.
Българската изпълнителка ще излезе на сцената на 14 май, когато ще
се състезава с представителите на
страните Австрия, Дания, Молдова, Полша, Швейцария, Финландия,
Латвия, Армения, Сан Марино, Сърбия, Исландия, Грузия, Португалия,
Чехия, Гърция, Естония и Албания.
От екипа на певицата съобщиха, че тя работи усилено по песента, предназначена за надпреварата.
След като песента стане факт и бъде
представена през март, екипът ще
подготви и клип към нея.
Виктория стана по-известна след
участието си в музикалния формат
„X Factor“.

П

одобно на Адел, която отслабна драстично,
Селин Дион също притесни много от феновете си. Нейни снимки, на които изглежда
изключително слаба, бяха публикувани в социалните мрежи, където веднага я обявиха за анорексичка. Въпреки писанията в интернет, звездата бе категорична, че е здрава и нищо лошо не се
е случило.
„Хората казват, че съм ужасно слаба, но аз работя много и исках промяна“, споделя певицата,
която за закуска яде само един кроасан и пие еспресо.
„Намирате ли нещо лошо в моето тяло? Аз ходя
на балет. Правя много упражнения за разтягане.
Това ми помага да постигна баланс между ума, тялото и душата си“.
По думите , когато е била на 12, тя е имала попухкаво лице, защото си е похапвала повече.

Чико е най-сърдитото
куче на света

Кристиан Костов
с пореден успех в Китай

И

зпълнителят с българо-руски
корени, който от известно
време се изявява в Китай, попадна в престижна класация.
Младият изпълнител сподели, че албумът му „Prologue“ е в Топ 10 на най-добрите дискове на западни артисти за
изминалата 2019 г.
„Благодаря ви, ТиймКрис, за това, че
повярвахте в мен. Все още съм шокиран, повечето от изпълнителите в класацията са мои идоли“, споделя певецът в Instagram.
Първото място на класацията е за
Тейлър Суифт, следвана от колегата й
Ед Шийрън. Кристиан е на 10-та позиция.
„Гордея се с теб! 2020 ще бъде твоята
година!“ написа фен на певеца в социалната мрежа.
Миналата година Крис участва в китайския музикален формат Singer 2019,
след който стана по-популярен в страната.
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М

иниатюрното куче Чико, което винаги изглежда намръщено, завладя социалните
мрежи, защото муцуната му сякаш показва, че „животът му е омръзнал“, съобщи в. „Дейли
мейл“.
Чико е на 11 месеца. На снимките брюкселският грифон изглежда толкова нещастен, че даже
е смешен. Собственичката му Бел Еванс обаче
твърди, че е много весело животно.
Тя гледа още три кучета, които се разбират отлично с Чико. Той обича да се бори с тях, макар и
да е много по-дребен. Брюкселските грифони са
много любвеобилни и приятелски настроени.
Бел Еванс разказа, че се е влюбила в 4-килограмовото кученце веднага щом видяла изкривената
му уста. Според нея Чико е най-миличък, когато
присвие очи.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Сибир

Снимки: Vbox7

От Южна Африка до Япония:
Приключение на релси

Вижте някои от най-живописните места от пътешествието с влак

В

ка е една от най-големите и старите в
страната. Линията на влака съществува от края на 20-те години. Вагоните са
реставрирани напълно. Като се имат
предвид пространствените ограничения във влаковете, не е лесна задача те
да се трансформират в луксозен спален
вагон, изискващ всички видове архитектурни стратегии.
Линията „Al Andalus“ пресича живописния андалуски регион в Южна Испания, като тръгва от Севиля (или от Гренада) и спира на различни кулинарни и
културни дестинации.
„Al Andalus“ е

АЛИ СТЕФАНОВА

ali@bg-voice.com

ъв века на развитие на автомобилния и въздушния транспорт, влаковете се оказаха
ретро отживелица. Но в последно време те се завръщат
и не само – превръщат се в невероятна
атракция. Един „пищен хотел в движение“ – така може да бъде описан първият луксозен влак в Южна Америка между
перуанските градове Арекипа и Куско.
Той не е предназначен за бизнес или
за частни пътувания, а само да осигури
на пътника си комфорт по време на пътуването.
В зависимост от програмата, пътуването може да отнеме поне 3
дни. Влакът минава през основните забележителности,
където служителите на хотела провеждат обиколки на
гостите. Един ден в такъв ол
инклузив хотел струва 480
долара.
И от момента, в който някой от четиридесетте и осемте пътници стъпва във вагоните му, наистина попада
в друг свят. Шестнадесетте
вагона, без съмнение, осигуряват незабравимо преживяване – една различна
приключенска история. Влакът е с панорамни прозорци
и площадка за наблюдение на открито,
която осигурява идеална гледна точка
на гостите.
Облицовката е от дърво с бронзови
детайли и елегантна геометрия на тавана. Трапезарията във влака е напомняла на Пулман влаковете от 1920 г. Това е
първият луксозен спален влак, който освен всичко друго е оборудван и с библиотека и пиано бар.

най-просторният
туристически влак
в света

Японската ултралуксозна
железопътна линия
пресича драматичния планински остров Кюшу, спирайки в малкото градче
Юфуин, известно с горещите си извори.
„Седем звезди“ разполага с няколко
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пътнически апартамента, които наистина заслужават 7 звезди. Нестандартните
стени са направени от местни японски

майстори. Епични гледки и гурме кухня
очакват гостите на жп линията.
Железницата „Rovos“ в Южна Афри-

а в четирите салонни вагона от 20-те години на миналия век ще разберете защо
го наричат „дворец на колела“. Купетата на „Al Andalus“
са с дизайн в стила на периода Бел епок.
Влакът „Golden Eagle“е
транссибирски пътнически
експрес, който пътува през
Урал, степта и около езерото Байкал – най-старото и
най-дълбоко сладководно езеро в света.
Железницата е с традиционно руско
обзавеждане, включително кристал и
порцелан от фабриката в Санкт Петербург, където са изработвани имперските
съдове. Ледниковият експрес е най-бавният бърз влак в света. Приключението
започва и завършва в два от най-известните планински курорти на Швейцарските Алпи – Сен Мориц и Цермат. Пътешествието с него трае седем часа и
половина, като се изминават 291 км,
прекосяват се 219 моста и се преминава през 91 тунела. Червените му вагони,
със своите стъклени купета, по неповторим начин ще ви доближат до Страната
на часовниците и шоколада.
Най-високата точка на маршрута е
проходът Оберлап – 2033 м. Финалната
точка на пътуването е град Цермат. Той
е изпълнен с планински хижи, на прозореца на всяка има саксии с цветя.
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