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

Скъпи приятели, пишейки тези редо-
ве, не мога да не си спомня за първите 
часове, в които създавахме BG VOICE и 
мислихме за това какъв вестник искаме 
да ви предложим. Беше преди повече от 
9 години, някъде около Коледа, когато 
решихме, че ще се пробваме да създа-
дем още един вестник за българите в Се-
верна Америка. Чудех се каква ще бъде 
вашата реакция - нашите читатели, кол-
ко ли време ще се задържим и дали ще 
получим подкрепа от рекламодателите.

Исках да направим силен вестник, със 
собствен почерк и наши теми, не прос-
то копи/пейст от българските сайтове, 
каквито издания вече имаше. Исках да 
е вестник, на който вярвате и на кой-
то разчитате, когато имате проблем. И 
когато искате да прочетете нещо инте-
ресно и забавно. И когато искате да се 
почувствате горди с постиженията на 
нашите сънародници - тук и по целия 
свят. И който ще бъде достатъчно смел 
пред силните на деня и тези във властта.

На 16 февруари BG VOICE празнува де-
ветия си рожден ден благодарение на 
вас. И мога да кажа уверено, че ежеднев-
но постигаме целите, които си поста-
вихме в началото. Към днешна дата BG 
VOICE е най-мощният български вестник 
в чужбина - на 72 изцяло цветни страни-
ци всяка седмица нашите репортери и 
кореспонденти разказват десетки исто-
рии, влизаме в анализа на темите от сед-
мицата и сме полезни на читателите ни с 
консултациите на нашите експерти.

Сайтът ни www.BG-VOICE.com претър-
пя много промени през последната го-

дина и в момента всеки ден бележи над 
30 хиляди уникални посетители. Близо 
70% от тях са наши сънародници по це-
лия свят, а останалите живеят в Родина-
та. На сайта следим темите в развитие 
- 24/7 с най-големия екип на българска 
онлайн медия в чужбина. Там имаме по-
вече снимки и видеосъдържание, кое-
то само ще става още повече. Неслучай-
но BG VOICE беше отличен с награда от 
фонд „1300 години България“ на послед-
ната Среща на световните медии, която 
се проведе в албанската столица Тира-
на.

Мобилното ни приложение BG LINKED, 
което свързва всички български бизне-
си в САЩ с нашите сънародници, пред-
лага безплатни малки обяви и списък с 
най-интересните и важни събития, вече 
има над 15 хиляди сваляния за android 
и iOS.

С двата си музикални стрийма радио 
BG VOICE се утвърждава като предпочи-
таното забавление през деня за хиляди 
наши сънародници. Освен новините на 
всеки час скоро ще предложим поздра-
вителен концерт и нови предавания.

Нищо от това нямаше да е възможно 
без вашата критична подкрепа. Не каз-
вам безрезервна, защото всеки ден чу-
ваме вашите мнения, идеи, препоръки и 
критики. Но е активна подкрепа, която 
ни прави по-добри - вече 9 години.

От името на целия екип на BG VOICE - 
благодарим!

Наздраве за още много по 9!

Ясен

BG VOICE на 9 –
безспорният лидер 
благодарение на вас!
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В
ъоръжен полицай, вдъхновен 
от филма „Жокера“, извърши 
въоръжен грабеж в игрална 
зала в Перник. Нападението 
е станало на 7 февруари. Пов-

дигнато му е обвинение и е задържан за 
72 часа. Обвиняемият е направил пълни 
самопризнания.

Екшънът се разиграл в малките часо-
ве на денонощието. Около 3:40 часа в 
полицията бил получен сигнал, че не-
известен мъж заплашил с пистолет слу-

жителката в казиното и отнел от нея 
чантичка със служебни пари. Те били в 
размер на 3000 лева.

„Това е един от най-тежките брифин-
ги за мен. Все пак се касае за служител 
на МВР, който е извършил тежко крими-
нално престъпление. Служителят е от 
униформения състав на вътрешното ми-
нистерство, но деянието е много тежко. 
Служителят има тежко финансово със-
тояние и семейно положение, но това 
не го оправдава“, каза старши комисар 

Стефчо Банков, директор на Дирекция 
„Вътрешна сигурност“.

„Окръжната дирекция в Перник e из-
вършвала наблюдение по отношение на 
новоназначените служители. Въпросни-
ят полицай е с малък стаж, но е много 
комбинативен и

с добри социални умения
Не сме имали никакви индикации, че 

е възможно да извърши това деяние“, 
допълни старши комисар Банков.

Според него извършителят най-веро-
ятно е бил повлиян от „Оскар“-ите, за-
щото е използвал маска като в един от 
филмите, спечелили награда. Той най-
вероятно визира филма „Жокера“ и спе-
челилия „Оскар“ за най-добра мъжка 
роля Хоакин Финикс. 

Полицейският служител е около 
28-годишен и работел към районното 
управление в Радомир. Използваното 
оръжие не е незаконно. Отдалечил се е 
от местопрестъплението пеша, тичайки.

Скоро след престъплението разслед-
ващите установяват, че става въпрос за 
служител на МВР. За разплитането на 
случая са помогнали разказите на слу-
жителите в игралната зала и записите от 
камерите в казиното.

„Млад, перспективен, с добри соци-
ални умения и образование служител – 
тепърва ще правим равносметка какво 
е довело до тази негова постъпка“, каза 
още Банков.

Въоръжен полицай с маска 
на Жокера обра казино
�Мотивите му се уточняват, но вероятно 

причината е тежкото му финансово състояние

Снимки: МВР
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Б
ългарин е арестуван в щата 
Западна Вирджиния по обви-
нения, че е ръководил схема 
за кражби на стоки от мага-
зини, които после продавал в 

интернет.
А за схемата си той използвал хора, 

зависими от наркотици, на които пла-
щал центове за всеки долар открадна-
ти вещи, се казва в съобщение на про-
куратурата.

„Тази мрежа от крадци е била масивна 
по своя размер и сега вече не работи“, 
обяви на пресконференция в понедел-
ник прокурорът от Западна Вирджиния 
Майк Стюарт. Според него на върха на 
тази мрежа е бил българинът Неделчо 
Владимиров. В организираната от него 

мащабна схема били замесени още 15-
20 души, зависими от наркотици. Те кра-
дяли стоки от различни магазини като 
CVS, Target и Kroger.

Владимиров им плащал между 10 и 
40% от стойността на откраднатото, а 
после го продавал в eBay, Facebook, 
Market Place и други сайтове. „Почти 
4000 стоки, на стойност над 400 хиляди 
долара, са били откраднати от магазини 
като Таргет, CVS и Крогер за последни-
те 2 години“, обяви прокурор Майк Стю-
арт.

Сигналът властите получили от отде-
лите за сигурност на търговските вери-
ги и eBay. Когато арестували Неделчев, 
те открили над 3600 стоки, които той 
продавал в интернет. А печалбите били 
огромни.

„Смятаме, че

Владимиров е получил 
над 200 хиляди долара

само за година от неговите продажби в 
eBay само за последната година“, каза 
Стюарт.

От прокуратурата казват, 
че българинът слагал по-
ниски цени на стоките в ин-
тернет, за да ги продаде по-
бързо. Но жертви били не 
само магазините, а и хора-
та, които въвлякъл в схема-
та си. „Много от хората са 
зависими от наркотици. Те 
използвали парите, които 
Владимиров им давал, за да 
поддържат зависимостта си 
към наркотиците. Това е тра-
гедия“, каза още Стюарт. За-
падна Вирджиния е щатът с 

най-много смъртни случаи от злоупо-
треба с наркотици.

Прокурорът призова още хората да 
не купуват твърде евтини неща от ин-
тернет. „Ако нещо е твърде евтино, то 
вероятно е крадено. Ако го купите, то 
вие подхранвате крадците, пазара на 
наркотици, а и цените на всички стоки 
се вдигат за вас, защото бизнесите губят 
пари от това“, обясни Стюарт.

Обвиненията срещу Владимиров за-
сега са за пране за пари. Разследването 
продължава.

Българин обвинен в мащабна схема за 
кражби от магазини в Западна Вирджиния

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

�Той наемал наркомани, които да крадат за него, а продавал стоките в интернет
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Търсят доказателства за 
корупция срещу съдия Миталов

С
ъдийската колегия на Вис-
шия съдебен съвет (ВСС) 
даде срок от една седмица 
на правосъдния министър 
Данаил Кирилов, за да пред-

стави конкретни доказателства срещу 
съдията Андон Миталов. Във вторник 
колегията проведе закрито заседание 
по искането на министъра за дисци-
плинарното уволнение на магистрата. 
В крайна сметка членовете на ВСС еди-
нодушно решиха да дадат още малко 
време на Кирилов, за да събере доказа-
телствата, ако няма такива.

Министърът 

трябва да докаже кога и с 
кои свои действия съдия 
Андон Миталов 

е нарушил служебните си задължения и 
е уронил престижа на съдебната власт. 
По-рано стана ясно, че съдебният ин-
спекторат вече е извършил проверка по 
сигнал на главния прокурор за начина, 
по който съдия Миталов е гледал мярка-
та за неотклонение на лидера на сдру-
жение „Русофили“ Николай Малинов. 

Нарушения не бяха открити. Нито ВСС, 
нито инспекторатът могат да се произ-
насят по правилността на решението на 
съдията.

Както е известно, съдията пусна Ма-
линов да пътува в чужбина в началото 
на ноември. Русофилът се озова в Мос-
ква, където получи руски орден лично 
от Владимир Путин.

Сега министър Данаил Кирилов иска 
съдията да бъде уволнен със същите 
аргументи, използвани от прокурату-
рата в сигнала до инспектората. През 
ноември министърът не изглеждаше 
толкова впечатлен от случая и не поис-
ка уволнение за съдия Миталов.

Представителят на правителството 
обаче се задейства едва след офици-
алната реакция на САЩ. Преди седми-
ца Държавният департамент обяви, че 
съдията и семейството му няма да бъ-
дат допускани на американска терито-
рия заради

„участие в сериозна 
корупция“

САЩ не са длъжни да предоставят 

публично доказателствата, които имат.
Данаил Кирилов обаче е длъжен да 

обоснове искането си за дисципли-
нарно уволнение на българския съдия. 
Пред медиите той обясни, че няма нуж-
да изрично да доказва, защото прести-
жът на съдебната власт е уронен, както 
и че доказателствата са публично дос-
тъпни.

„Ако постъпят други доказателства, 
колегията ще прецени и ще вземе ре-
шение дали да образува дисциплинар-
но производство (срещу съдия Мита-
лов)“, каза министърът. Според него 
твърденията за корупция трябва да бъ-
дат разследвани, и ако САЩ предоста-
вят данни, то те могат да се използват 
от българската прокуратура.

Досега е ясно, че съдия Андон Мита-
лов не е осъждан за умишлено престъ-
пление от общ характер, защото това е 
несъвместимо с позицията на магист-
рат. Лидерът на сдружение „Русофили“ 
Николай Малинов е обвинен за шпио-
наж в полза на руснаци, но срещу него 
няма повдигнато обвинение за опит да 
подкупи съдия Миталов.

�Правосъдният министър поиска уволнението на посочения от САЩ магистрат

Снимкa: off news
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Б
ългарският премиер Бойко Бо-
рисов изрази надежда, че аме-
риканските визи за българи 
ще паднат „до година, година и 
нещо“. Надеждите му бяха под-

хранени и от посланика на САЩ в Бълга-
рия Херо Мустафа.

„Помощник-секретарят по консулски-
те въпроси на Държавния департамент 
на САЩ ще пристигне в България през 
март 2020 г., за да проведе разговори за 
евентуално отпадане на визите за бъл-
гарски граждани“, съобщи US диплома-
тът Мустафа при откриването на първата 
сесия на Стратегическия диалог Бълга-
рия – САЩ. Премиерът Бойко Борисов, 
който присъства в началото на срещата, 
обясни, че президентът на САЩ Доналд 
Тръмп лично повдигнал въпроса за пре-
махването на ограничението, и изрази 
надежда, че това ще се случи в рамките 
на „година, година и нещо“.

„Досега българската страна е поставя-
ла въпроса. За първи път въпросът за от-
падането на визите бе поставен от пре-
зидента Тръмп. В момента сме под 10% 
отказ на визи. След като го предложи 
президентът, февруари пристига помощ-
ник-държавният секретар по визовия 
проблем, за да работим, и да се надяваме 
в рамките на година и нещо да приклю-
чим и тази тема“, каза Борисов.

Включването на България в Програ-
мата на САЩ за безвизово пътуване без-
спорно би довело до откриване на до-
пълнителни пътища за икономическо 
сътрудничество и на още по-активно

засилване на контактите 
между хората

Това каза ден по-късно Борисов на за-
местник-помощник държавния секретар 
на САЩ по европейските и евразийските 
въпроси Матю Палмър, който бе на посе-
щение в България.

Един от акцентите в разговорите меж-
ду двамата бил именно допълнителното 
насърчаване на икономическия обмен 
между България и САЩ. Посочена била 
устойчивата тенденция за растеж, която 

показват данните от търговския стокоо-
борот. Той е нараснал с 3,7% за периода 
януари – септември 2019 г. в сравнение 
със същия период на 2018 г.

„От значение за нас е и привличането 
на преки американски инвестиции във 
водещи сектори на българската иконо-
мика“, заявил българският премиер.

По време на срещата Борисов посо-
чил, че сигурността и отбраната са сред 
основните измерения на диалога между 
двете страни.

Според Борисов визите за 
САЩ ще паднат до година
�Премиерът и зам. държавният секретар Матю Палмър обсъдиха въпроса

И помощник държавният секретар 
Палмър, и посланик Мустафа по-
твърдиха, че САЩ са готови да 

назоват още корумпирани лица, когато 
това е необходимо за борбата с коруп-
цията. В интервю за Свободна Европа 
Матю Палмър коментира, че Съедине-
ните щати са в готовност, когато е необ-
ходимо, да предоставят на българските 
власти информация по случая със съ-
дия Андон Миталов, първият, получил 
отказ да влиза в САЩ заради корупция.

„Ние сме готови да назоваваме лица-

та, които участват в корупционни прак-
тики. Искаме да се уверим, че хората са 
наясно, че САЩ застават твърдо и уве-
рено в подкрепа на доброто управле-
ние, прозрачността, отговорността и 
ролята, която хората, заемащи публич-
ни длъжности, играят за гарантиране-
то на доброто управление“, каза Пал-
мър.

На въпрос дали скоро се очаква да 
станат ясни имената и на другите хора, 
включително такива на „по-високи по-
зиции“, дипломатът отговори, че не 

иска да влиза в подробности за отдел-
ни случаи. „Но мога да ви кажа, че за-
браните за виза и пътуване са важен 
инструмент за борба с корупцията“.

„Няма да загатвам предварително 
конкретни решения“, каза Палмър. За-
браните за влизане в САЩ, наложени 
на хора, заемащи публични длъжности 
и уличени в корупция, могат да се обя-
вяват публично. Този инструмент Ва-
шингтон прилага по целия свят. Досе-
га за хора от България това не се беше 
случвало.

Щатите ще посочат още корумпирани българи

Бойко Борисов и Матю Палмър в София
Снимкa: БТА
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Б
ългарин бе обявен за между-
народно издирване в Япония, 
след като близките му нямаха 
връзка с него в продължение 
на цели 45 дни. Накрая мъжът 

бе открит в хотелска стая, където се бил 
заключил, за да играе на спокойствие 
компютърни игри.

За това разказа пред „Дейли рекърд“ 
терапевтът му Тони Марини. В момента 
той е подложил на лечение българина 
в шотландската болница „Касъл Крейг“, 
която се намира на границата с Велико-
британия. Имената на сънародника ни 
не се споменават, но се уточнява, че той 
е работил като преподавател в колеж и 
е на 40 години.

Семейството му се обръща към бол-
ницата с молба да излекуват манията му 
по игрите.

За случая се разбра заради инициати-
ва на Марини да предупреди за

епидемия от зависими 
от игри

и препоръча да се създаде специализи-
рана служба в Шотландия. Той разказа, 
че увлечението на някои деца стига до-
там, че те крадат от близките си, за да ку-
пуват подобрители за онлайн игри.

Самият Марини е бил пристрастен 
към кокаина и хазарта, преди да се ква-
лифицира като терапевт. „Зависимостта 
от игрите е нарастващ проблем, за кой-
то Шотландия трябва да помогне“, убе-
ден е той.

Терапевтът обясни, че българинът бил 
пристрастен към игрите Fortnite и Call of 
Duty. Сънародникът ни е обявен за меж-

дународно издирване, когато спира да 
се появява на работното си място в То-
кио. Полицията го открива в хотелска-
та стая, която мъжът отказва да напусне. 
Това наложило възрастният му баща да 
лети до Япония, за да помогне на сина 
си. „Баща му, който е на 70 години, тряб-
вало

да избие вратата с ритник
за да го измъкне. Картината в стаята му 
била шокираща. Българинът бил спрял 
да ползва тоалетната и уринирал в бу-

тилки, за да не прекъсва играта. Освен 
това и почти не е спял.

Първоначално мъжът е пратен да жи-
вее при сестра си в Нюкасъл, докато за-
висимостта му не се проявява отново. 
Тогава вече семейството му го праща в 
болницата.

„Проведохме шестседмичен курс и ус-
пяхме да стигнем до същината на про-
блемите му. Сега вече си е в България и 
отново работи“, казва Марини.

Наскоро Световната здравна орга-
низация класифицира проблема с при-
страстяването към игри като психично 
разстройство.

Миналия октомври бе открита и пър-
вата клиника за лечение на зависимите 
от игри във Великобритания.

25-гoдишнa бългaркa нa имe 
Кeрaнкa cтaнa жeртвa нa 
36-гoдишния cи гръцки 

гoдeник, кoйтo я прeдлaгaл пo бaрoвe 
и кaбaрeтa зa прocтитуткa. Дeлoтo, 
нacрoчeнo зa преди дни, e oтлoжeнo зa 
пeтък пoрaди нeявявaнe нa cвидeтeл, 
пишe „Труд“.

Кoшмaрът нa млaдoтo мoмичe, кoeтo e 
рaзвeдeнo и мaйкa нa близнaци, зaпoч-
нaл прeз aприл 2019 г., кoгaтo ce зaпoз-

нaлa прeз Facebook cъc cвoя oбoжaтeл 
и ce влюбилa в нeгo, тъй кaтo изглeждaл 
учтив и прeмeрeн.

В eдин мoмeнт дoри прeдлoжил нa 
Кeрaнкa дa ce oмъжи зa нeгo, в oпит дa 
я убeди, чe имa ceриoзни нaмeрeния. 
Нo цeлтa му билa мoмичeтo дa приeмe 
пoкaнaтa и oтидe нa ocтрoв Крит, oт-
къдeтo e тoй.

Прeдпoлaгaeмият млaдoжeнeц oти-
шъл и в Aтинa, къдeтo мoмичeтo жи-

вee c рoдитeлитe cи, зa дa ce зaпoзнaят 
oтблизo и прeд тях дa игрae рoлятa нa 
къcмeтлия.

26-гoдишнaтa игнoрирaлa cъвeтитe нa 
бaщa cи, кoйтo нe гo хaрecaл, и рeшилa 
дa пътувa дo Ирaклиo. Първитe двa дни 
били пълни c рaзхoдки и пaзaрувaнe, нo 
нa трeтия зaпoчнaл кoшмaрът. „Принцът 
нa прикaзкaтa“ ce oкaзaл чудoвищe, cлeд 
кaтo й зaявил, чe зaнaпрeд щe прaви ceкc 
c пoнe шecтимa мъжe нa дeн.

Насилие над българка в Гърция, 
извършено от наш сънарод-
ник, предизвика сериозен ин-

терес от страна на медиите в страна-
та.

Извършителят, който се представя 
като Георги Георгиев, се оказва чо-
век с много самоличности и с фал-
шиви документи. Гръцката полиция 
не може да установи кой всъщност 
е той.

Мъжът, представящ се с фалшива 
самоличност, е задържан многократ-
но с три различни фамилии, с шест 
различни собствени имена.

Излязъл е от затвор в Гърция и 
е лежал в психиатрична клиника с 
прокурорско нареждане. Има ин-
формация, че се издирва и в Италия.

„Когато се прибирах в дома си, 
срещнах въпросния мъж – Георги Ге-
оргиев. Той ме бутна много жесто-
ко по стълбите. Единственото, кое-
то помня, е, че ме удари с тухла по 
главата, нищо повече. Познавам го, 
той живее на мястото, на което и аз. 
Единственото, което знаем за него, е, 
че се казва Георги и е от София“, раз-
каза пострадалата.

Издирваха 45 дни българин в 
Япония. Той се скрил, за да играе

�Мъжът бил зависим от онлайн игрите

Насилие по 
български: Мъж 
преби жена в Атина

Болницата, в която бил настанен българинът.

Тони Марини

Българка се сгоди за грък, той я превърна в сексробиня

Снимки: „Дейли рекърд“
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Б
ългари и канадци от виетнам-
ски произход са герои на ко-
каинова афера за милиони 
долари в медиите в Западна 
Австралия.

Повод за поредните информации е ре-
шението на съда да оправдае Тони Ле-Та, 
канадско-виетнамски търговец, осъден 
на 17 години затвор за сделката с кокаин 
за милиони. Мотивите той да бъде пус-
нат на свобода е, че вероятно е бил из-
ползван от свой български съучастник, 
който му е подхвърлил наркотиците.

30-годишният Тони Ле-Та беше осъден 
през февруари миналата година за

доставка на кокаин 
в хотелска стая

в Порт Хедланд. Наркотиците били от-
крити в 20 отделни опаковки, увити в 
кърпа вътре в куфар. Ле-Та обжалва при-
съдата през декември.

Апелативният съд на Западна Австра-
лия преди дни постанови, че присъдата 
на журито на Окръжния съд е неразум-
на, тъй като държавата не успяла да до-
каже, че г-н Ле-Та е предал физически 
куфара, съдържащ наркотиците, на по-
лучателя му.

По делото обаче имаше много без-
спорни факти, включително ролята на 
сънародника на Ле-Та от Канада Ван Дю 
Нгуен като „купувача“ в сделката в хо-
тел „Esplanade“ през май 2017 г., пише 
WAToday. Освен това Ле-Та бил забеля-
зан да излиза от стаята на Нуген, а в него 
била открита и еднодоларова банкнота, 
която била знак, че сделката е извърше-
на.

Прокурорите твърдят, че г-н Ле-Та е 
предал кокаина на Нгуен, след като по-

тенциално го е получил от българите 
Надежда Братанова и Георги Станчев. 
Двамата били видени на кадри от виде-
онаблюдение, пристигащи в хотела с ку-
фара.

Сънародниците ни обаче първона-
чално не представлявали интерес за 
разследването, а по-късно били осъде-
ни, но за за трафик на метаамфетамини, 
след като били

хванати да разтоварват 
наркотиците

в Западна Австралия.
Сава Иванов Кюлджиев, моряк от Бъл-

гария, бил натоварен да достави 30,2 ки-
лограма метаамфетамини, които взел 
на борда на Cape Owl, кораб за насипна 
руда в Китай.

Когато пристигнал, Кюлджиев прека-
рал метаамфетамините от пристанището 
в две раници и оранжева спасителна жи-
летка и ги предал на Станчев и Братано-
ва, които чакали на паркинг.

Триото било хванато по време на пре-
карването и осъдено на повече от 10 го-
дини затвор.

Българи и канадци в кокаинова 
афера за милиони
�Съдът в Западна Австралия оправда 

мъж, защото вероятно е натопен 
от български съучастник

Тони Ле-Та 

Снимка: WAToday
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Лотарийният бизнес и 
българските медийни модели
�Какво ще последва след овладяването на лотарията на Васил Божков?

ЯСЕН БОЯДЖИЕВ
Deutsche Welle

К
ой казва, че не стават чуде-
са? Вече беше ясно, че до дни 
частната лотария умира, но 
въпреки това талоните й се 
продаваха с пълна сила. Дори 

и след като придвиженият с шеметна 
скорост закон бе окончателно приет, а 
от текста му се разбра, че досегашните 
печалби няма да са гарантирани и „къс-
метлиите“ ще трябва да си ги търсят по 
съдебен път. Дори и след като търговци-
те сложиха предупредителни надписи, 
че печалби не се изплащат.

По телевизията обаче предупрежде-
ния нямаше. Напротив, рекламите про-
дължаваха да се леят обилно и да обе-
щават печалби. Сякаш нищо не се е 
случило. За разлика от печалбите, ре-
кламните приходи са гарантирани и в 
бъдеще, когато лотарийното дело ще 
премине в ръцете на държавата. Естест-
вено, при едно условие и не за всички.

Банална история
Всъщност, чудеса няма, а историята 

с лотарията като цяло е доста банална. 
Не само защото силно напомня случка-
та с КТБ, а главно заради типичното за 
нашата действителност лицемерие, при 
което официално прокламираната по-
литика (в случая - защита на народа от 
масово поразяващата зараза на хазарта) 
се разминава със същинската цел и ре-
алните резултати. Може да се спори как-
ва е целта (според някои, става дума за 
отнемане на бизнес от един и връчване-
то му на друг под прикритието на дър-
жавата), но е сигурно, че освен смяната 
в собствеността, на практика всичко ще 
си продължи постарому. Включително с 
рекламата.

Както е известно, да се рекламира ха-
зарт отдавна е забранено. Но и в този за-
кон (както във всеки друг) предвидливо 
е оставена вратичка, наречена „съобща-
ване на резултати“. Благодарение на нея 
целокупното население бе денонощно 
зарибявано със заразяващи примери 

за щастието на печелившите. Именно 
обилната реклама (и като време, и като 
бюджети) прави цялата схема толко-
ва печеливша. От друга страна, тя е до-
бре дошла за малкия, пренаселен и веч-
но изгладнял български медиен пазар. 
Преди две години законодателите от-
хвърлиха предложението за забрана на 
тази реклама. А сега не посмяха дори да 
обсъдят евентуалното й ограничаване. 
Така зомбирането на публиката с илюзи-
ята за лесно забогатяване ще продължи 
безпрепятствено както досега.

Новаторски замисъл
Ще има обаче някои разлики. Първа-

та е, че заедно със самата лотария в ръ-
цете на държавата (или на онези, които 
са я овладели в момента) ще преминат 
и огромните рекламни бюджети, чието 
разпределяне представлява мощен ин-
струмент за контрол върху медиите на 
принципа „който слушка - папка“.

Има и още една разлика от досегаш-
ното положение, която прави замисъ-
ла още по-дълбок и донякъде новатор-
ски. За да разберем каква е тя, трябва 
да се върнем към теорията и практика-
та на медийното финансиране по света 
и у нас.

В класическия си вид медийният биз-
нес се издържа, като под формата на ре-
кламно време или място продава на ре-

кламодателите (вниманието, интереса, 
доверието на) своята аудитория. Колко-
то по-качествен е медийният продукт, 
който предлагаш, толкова по-голяма и 
предана е аудиторията ти. И съответно 
- рекламодателите и приходите от тях са 
повече, инвестициите се връщат, печал-
бите са по-големи.

Българските медийни 
модели

За съжаление при нас този класиче-
ски медиен бизнес модел така и не се 
закрепи трайно. По различни причи-
ни той бързо и лесно бе „пробит“. Хро-
нологически първият пробив настъпи, 
когато някои започнаха да продават „на 
парче“ така наречената си редакционна 
политика. И се появиха например вест-
ници, чието съдържание от горе до долу 
бе платено (за което публиката, естест-
вено, не беше уведомена), така че на-
края единствената истинска и честна 
информация в тях бе датата.

После от продажби „на парче“ се пре-
мина към „пакетни“ сделки. На този па-
зар мощно навлезе властта - чрез раз-
нообразни форми на пряко или косвено 
захранване срещу „информационно об-
служване“, откровена или прикрита 
пропаганда. На по-късен етап тази тър-
говия започна да се финансира чрез ко-
муникационните бюджети на различни-

те европейски програми и проекти - по 
модела „с чужда пита помен прави“.

Паралелно се появи и разви до огро-
мни размери медийният модел на, да го 
наречем условно, втория бизнес. При 
него „медията“ (понятие, което всъщ-
ност вече е напълно неприложимо към 
този тип предприятия) не се издържа 
от своята дейност, а от собствениците 
си. Те пък компенсират направените за 
нея разходи, като я използват за търго-
вия с влияние в подкрепа на същински-
те си бизнеси: ако например очакваш от 
властта да ти даде някакви привилегии 
и поръчки, да ти разреши сделки или 
да си затвори очите за прегрешенията 
ти. С годините голяма част от т.нар. ме-
дии в България преминаха в тази катего-
рия. Последната разновидност на този 
модел е властта да ти тропоса „медия“ 
(както прави с футболните клубове). 
Примерно: Искаш телеком, пристанище, 
електроразпределително дружество 
или каквото и да било друго? Може. Но 
заедно с него ще вземеш и една телеви-
зия, която ще ни служи.

Връх на „хранителната 
верига“

Както се вижда, българските медий-
ни модели се развиха (или по-скоро - 
деградираха) буйно. Но всички изре-
дени дотук страдат от един недостатък 
- свързани са с някакви, по-големи или 
по-малки, разходи.

Новата ситуация с държавния моно-
пол върху лотарията и нейните огромни 
рекламни бюджети предоставя револю-
ционно решение на този проблем. Оттук 
нататък онези, които дирижират медий-
ния хор, не само ще придобият още по-
пълен, директен и здрав контрол вър-
ху репертоара и изпълненията му, но и 
ще си спестят маса разходи. Защото тези 
разходи ще бъдат поети от публиката - 
купувайки си лотарийни талончета, тя 
фактически ще си плаща, за да бъде ма-
нипулирана, баламосвана и лъгана. Така 
кръгът се затваря, а „хранителната вери-
га“ на така наречените български медии 
достига своя връх.

Снимкa: БТАСнимкa: ClubZ
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Директорът на новините в bTV 
Венелин Петков и водещият 
на сутрешния блок Антон Хе-
кимян ще съдят зам.-председа-
теля на парламента и лидер на 

НФСБ Валери Симеонов, който във втор-
ник сутринта ги обвини в корупция. Това 
той направи в ефира на БНТ, обяснявай-
ки как двамата не са реагирали на при-
знанията на собственика на Efbet Цве-
томир Найденов по повод престъпните 
схеми на Васил Божков.

„Ето ви го един Антон Хекимян, ето ви 
го един Венелин Петков. Какви са тези, 
които на 15 декември им е казана цяла-
та история на Найденови. Аз бих пратил 
прокуратурата при тях. Всеки, който знае 
за престъпление, е длъжен да докладва“, 
каза Симеонов, като преди това обвини 
журналистите в корупция.

Коментирайки казуса с обвиняемия 
хазартен бос Васил Божков обаче, Вале-
ри Симеонов изрично изключи възмож-
ността някой от висшите политици да е 
имал финансови зависимости от Божков. 
Така според него (а към момента и спо-
ред прокуратурата) цялата вина започ-
ва и свършва с подкупната Комисия по 

хазарта, сякаш тя няма нищо общо с на-
чалниците си във финансовото минис-
терство, или пък законовите вратички в 
полза на Божков нямат нищо общо с по-
литиците, които са ги гласували, комен-
тира mediapool.

„Позор, господин заместник-председа-
тел на Народното събрание Валери Си-
меонов.

Ще се видим в съда
отвърна по-късно Венелин Петков, ди-
ректор на „Новини, актуални предавания 
и спорт“ в bTV.

„За протокола: документите, които 
Цветомир Найденов учтиво ни предоста-
ви, са жалбите му до прокуратурата. Те са 
надлежно заведени там поне две седми-

ци преди той да започне да търси изява в 
bTV “, написа Петков във Фейсбук.

В официална позиция bTV Media Group 
заяви, че стоят зад журналистите и ще 
подкрепят евентуални дела, които Пе-
тков и Хекимян ще заведат срещу лиде-
ра на НФСБ и зам.-председател на парла-
мента.

В позицията се казва, че Петков и Хе-
кимян не са публикували разкритията на 
Цветомир Найденов срещу Васил Бож-
ков, тъй като е било нужно те да бъдат 
внимателно проверени. „Във връзка с 
това и с новите неверни и подвеждащи 
твърдения на бизнесмена Цветомир Най-
денов относно работата на редакцията 
на bTV, бихме искали да напомним, че ро-
лята на журналистиката е да разкрива ис-
тината след проверка и разследване на 
информация“, заявява bTV Media Group 
и допълва: „Всяко очакване, че новини-
те и актуалните предавания на bTV могат 
да служат за платформа на едностран-
ни твърдения и изявления, е напълно 
неоснователно. Подобни изказвания са 
подвеждащи и рушат разбирането на ау-
диторията относно същността на журна-
листиката и нейната роля в обществото“.

�bTV Media Group обяви, че застава зад Венелин Петков и Антон Хекимян

Журналисти от bTV ще съдят Валери 
Симеонов, обвини ги в корупция

Снимкa: БТА
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BG ТЕЛЕГРАФ
Кокаин, открит в кашони, 
е на цена 70 млн. лв.

70 млн. лв. е пазарната цена на ко-
каин, открит в кашони с бана-
ни преди седмица. Собствени-

ците на фирми - получатели на плодове 
в кашони с импрегниран в тях наркотик 
от Колумбия, бяха задържани под стража 
преди дни и остават в ареста. В открито 
заседание съдът прие 4 тома с нови дока-
зателства. Според експертизата прогнозната цена на чистия кокаин в кашоните е 
между 55 и 70 милиона лева на черния пазар.

Държавата пусна телефон 
за коронавируса

Министерството на здравеопаз-
ването открива телефонна ли-
ния, на която всеки може да 

зададе въпроси за коронавируса 2019-
nCoV. На номер 02 807 87 57 ще се по-
лучава информация от лекар епидемио-
лог. Причина са зачестилите запитвания 
за симптомите, диагностиката, превен-
цията, работата със стоки, пристигащи 

от Китай, пътуванията от и за държави, в които има регистрирани случаи на ко-
ронавирус. Телефонът ще е открит в работно време без събота и неделя.

Обвиняват още двама 
от Комисията по хазарта
Обвиняват още шефове от Комиси-

ята по хазарта. Спецпрокуратура-
та е поискала мярка за неоткло-

нение „Задържане под стража“ спрямо 
Пламен Георгиев и Тодор Марков. Те са 
с повдигнати обвинения за участие в ор-
ганизирана престъпна група, ръководе-
на от Васил Божков. Пламен Георгиев е 
бил член на Комисията по хазарта, кога-
то неин шеф е Огнемир Митев, който в 
момента също е задържан. Тодор Марков пък е шеф на отдел „Контролна дей-
ност“. Обявеният за издирване приближен на Васил Божков бизнесмен Алексан-
дър Тумпаров беше открит в понеделик в България.

„Топлофикация София“ дължи 
200 млн. на „Булгаргаз“

Задълженията на „Топлофикация Со-
фия“ към „Булгаргаз“ възлизат на 
близо 200 милиона лева. Сумата е 

натрупана за последната година и по-
ловина. Това съобщи директорът на со-
фийския ТЕЦ Александър Александров. 
Същевременно събираемостта от або-
натите е приблизително 97%. Столична-

та „Топлофикация“ и „Булгартрансгаз“ обявиха, че ТЕЦ-ът официално е регистри-
ран на енергийната борса и вече е търгувал газ от нея.

Глобиха шофьор, теглил 
шейна с дете на пътя
Шофьор, който тегли с колата си 

шейна с дете на заснежен и за-
леден път в района на Каранди-

ла край Сливен, ще бъде глобен с 3000 
лв. Освен глобата законът предвиж-
да и отнемане на шофьорската книж-
ка за една година. „Идеята определено 
не е добра. Бих казал, че е безумна. Шо-
фьорът е глобен поради това, че подла-
га здравето на детето си на риск. В зако-
на може да не е предвиден текст за подобен случай, но рисковете са много. Има 
опасност шейната да навлезе в насрещното движение. Възможно е и детето да 
бъде застигнато от друг автомобил“, обясниха от полицията.

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

Protect your world
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

Б
ългарката Галина Килова, коя-
то от пет години е в затвора в 
Лас Вегас за причинена смърт 
при катастрофа, иска да изле-
зе на свобода, а кампания в 

нейна подкрепа събира пари за адвокат, 
който да й помогне да го направи. Ини-
циативата, организирана от друга бъл-
гарка, Весела Денкова, се разпространя-
ва из групите на българите в Америка и 
разказва историята на затворничката, за 
който и BG VOICE писа.

Галина Килова е на 34 години, от Ка-
занлък. Според описанието на под-
крепящите я, тя идва в Америка на сту-
дентска бригада и остава. След това 
решава да си отвори пицария и да раз-
вива собствен бизнес. Всичко в живота й 
се развива добре. Има приятели, доход-
на работа и човек до себе си - до фатал-
ния инцидент на пътя, който преобръща 
живота й напълно и завинаги.

Килова е в затвора в Лас Вегас от края 
на 2014 г. Според българката тя няма 
вина за трагедията, а във фаталния ден 
попаднала в гонка на пътя и се опитва-
ла да се измъкне от агресивен шофьор, 
с когото имала пререкание секунди по-
рано. За да избяга от него, излязла извън 
платното. По-късно по думите й

научила от новините, 
че е ударила пешеходец

„Дори не разбрах, че се е случило 
нещо такова. Когато се прибрах вкъщи, 
си пуснах новините и видях, че е стана-
ла катастрофа и е починал човек на мяс-
тото, където само преди броени часове 
имах пререкание с друг шофьор. Запо-
чнах да се тревожа дали аз или другият 
шофьор сме го ударили по невнимание. 
Веднага се свързах с моя приятел и два-
мата отидохме при адвокат, а после се 
предадох в полицията“, споделя Галина 
Килова.

Тезата на прокуратурата и съдебните 
заседатели обаче е друга. За по-малко 
от 30 минути журито излиза със стано-
вище, че българката е виновна.

Когато заседателите произнасят ре-

шението си, в залата са и роднини, и 
приятели на загиналия 63-годишен Май-
къл Гръбс. Според очевидци в съдебна-
та зала, когато е била призната за винов-
на, нашата сънародничка не е показала 
никаква емоция.

В хода на делото прокуратурата пока-
за снимки на напуканата броня на сива-
та „Хонда Сивик“, собственост на Килова. 
Липсващите части от колата като пъзел 
пасват с тези, намерени на мястото на 
инцидента.

Версията на обвинението е, че Кило-
ва е закъснявала за работа, когато е на-
влязла в завой, на който колата й е под-
несла. В съда прокурор Браян Раутлидж 
каза, че 63-годишният Майкъл Гръбс 
е бил пометен от колата, а главата му е 
пробила предното стъкло.

Мъжът издъхва на място, а количка-
та с 18-месечната му внучка, която той 
е бутал, отлита от удара. Детето оцелява 
по чудо. „Видях нещо да лети във възду-
ха. Не знам дали беше тяло на човек или 
торба с дрехи. Не знаех какво беше из-
общо. След това усетих удар по ремар-
кето ми“, разказа в съда очевидец на ин-
цидента.

Килова е осъдена за

бягане от мястото 
на произшествието

на максималната присъда, която е от 6 
до 15 години затвор, и най-рано може да 
излезе на свобода през декември 2020 г.

„Първите две години в затвора бяха 
като филм на ужасите за мен. Бях в го-
ляма депресия, много ми беше мъчно за 
семейството на починалия, но вече се 
стегнах и съм готова да се боря за сво-
бодата си, силно искам да съм навън и 
да се върна към нормалния живот. Имам 
желание да уча и да се развивам, а също 
така да се погрижа за здравето си, което 
е доста разклатено“, е цитирана да казва 
Галина от организаторката на кампания-
та за дарението й.

В затвора тя учи испански и езика на 
глухите, защото най-добрата й приятел-
ка там е глухонямо момиче. Също така 
бродира и плете с надеждата да започ-
не да продава ръчните си изделия извън 
затвора и да се издържа максимално са-
мостоятелно.

Галина Килова работи за 15 долара 
на месец, които са недостатъчни, за да 

спести пари и да си поеме сама разходи-
те за адвокат. За да има шанс да излезе 
на свобода възможно най-бързо, вече 
се преговаря с адвокат, който ще се зае-
ме със случая. Галина не само няма род-
нини в Америка, не поддържа връзка с 
баща си и не го е виждала от дете. Майка 
й е пенсионерка по болест в България, 
живее в нищета и трудно свързва двата 
края.

През тези пет години нашата сънарод-
ничка успява да премине през един ог-
ромен вътрешен катарзис и да изчисти 
съзнанието си от всички негативи, за да 
се промени към по-добро, да прости на 
себе си за допуснатите грешки, а и на 
другите, които забравят за нея, пише Ве-
села Денкова.

„Тази млада българка има нужда от на-
шата помощ и подкрепа сега. И кога, ако 
не в трудни моменти. Аз вярвам, че във 
всеки от нас има мъдрост, вяра в добро-
то, надежда, любов, състрадание, ми-
лосърдие и че всички сме способни на 
прошка“, завършва тя.

24 часа след старта на кампанията за 
Галина са събрани 445 долара от набе-
лязаните 10 000 долара.

Българка събира пари за адвокат, 
за да излезе от затвора във Вегас

�Галина Килова излежава присъда за убийство при катастрофа

Снимки: архив
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Демократите имат нови звезди - 
бившият кмет от Индиана Пийт 
Бутиджидж и сенатор Ейми 
Клобучар. И двамата надхвър-
лиха драматично прогнозите 

за представянето им в първите два щата, 
гласуващи на първичните избори - Айо-
ва и Ню Хемпшир. Но предстои да видим 
дали това ще продължи и напред - в щати 
с по-разнообразен вид избиратели и сре-
щу големите пари на Майкъл Блубърг.

Във вторник Бърни Сандърс спечели 
първичните избори в Ню Хемпшир за но-
минацията на Демократическата партия-
та за президентските избори, но с пред-
нина от само 1,6% пред Бутиджидж (25.9% 
срещу 24.4% при 97% преброени бюлети-
ни). Той пък спечели в Айова (с 0,1%, там 
предстои повторно преброяване, поиска-
но и от двата щаба).

Клобучар почти утрои резултата, даван 
й от предварителните проучвания, и ста-
на трета в Ню Хемпшир с 19.8%.

Дълго време смятан за фаворит в над-
преварата, бившият вицепрезидент на 
САЩ

Джо Байдън претърпя 
тежко поражение,

заемайки петото място с 8.4%, изпрева-
рен от прогресивната сенаторка от щата 
Масачузетс Елизабет Уорън (9.3%).

„Тази победа тук е началото на края за 
Доналд Тръмп“, каза Сандърс пред свои 
привърженици в Ню Хемпшир.

„Бърни ще победи Тръмп“, скандираха в 
отговор поддръжниците на 78-годишния 
сенатор.

Сандърс, който открито се обявява за 
социалист, спечели безспорен контрол 

върху лявото крило на Демократическа-
та партия - позиция, за която се бореше с 
Елизабет Уорън.

Но представянето на сенатора от Вер-
монт е далеч под неговите желания и оч-
аквания. През 2016 г. той разгроми съ-
перничката си Хилари Клинтън в Ню 
Хемпшир с над 20% разлика.

Сандърс се изказа с уважение за опо-
нентите си, включително за Пийт Бути-
джидж, и обеща обединение около край-
ния победител за номинацията. Малко 
след това обаче в думите му се усети кри-
тичен тон по отношение на Бутиджидж и 
богатите му спонсори. „В този момент на 
кампанията започваме борба срещу ми-
лиардерите и кандидатите, финансирани 
от милиардери“, заяви Бърни Сандърс.

Пийт Бутиджидж изрази задоволство от 
силното си представяне и също обеща да 
„сложи край на ерата на Доналд Тръмп”. 
Той поздрави Сандърс за „доброто пред-
ставяне“, но не го определи като победа. 
38-годишният бивш кмет на градчето Саут 
бенд, Индиана, е първият открито гей кан-
дидат, който постига такива успехи. Той е 
завършил „Окфорд“ и „Харвард“, владее 5 
езика и е бивш ветеран от войната в Афга-
нистан. Съпругът му е учител.

Резултатите от първите два щата пов-
дигат въпроса още колко време ще мо-
гат Уорън и Байдън, бивши фаворити, да 
продължат кампаниите си. Бившият вице-

президент разчита на добро представяне 
в Южна Каролина, където проучванията 
му дават преднина и където електоратът 
е по-разнообразен от Айова и Ню Хемп-
шир, където избирателите са предимно 
бели и по-възрастни. Байдън замина ня-
колко часа преди края на изборния ден за 
Южна Каролина, където ще има първични 
избори на 29 февруари.

Те ще бъдат предшествани от първич-
ните избори на демократите в щата Не-
вада на 22 февруари, които ще преминат 
под формата на партийни събрания като 
тези в Айова.

За Елизабет Уорън въпросите 
накъде, как и дали

продължава в тази битка стават все по-
наложителни. Евентуално нейно отпада-
не ще преразпредели сериозно гласовете 
и е възможно да пренареди класирането 
на останалите в надпреварата участници.

Милиардерът Майкъл Блумбърг, кой-
то се изкачи на трето място в национал-
но проучване от понеделник, засега не 
участва в първичните избори. Той обаче 
залива с реклами петнайсетината щати, 
които ще гласуват по време на т.нар. Су-
первторник.

Двама от претендентите за номинаци-
ята на демократите междувременно обя-
виха, че се оттеглят от надпреварата.

Андрю Янг, който получава в Ню Хемп-

шир по-малко от 3 процента от гласовете, 
обяви, че се отказва поради липса на дос-
татъчно подкрепа.

45-годишният бизнесмен, който се кан-
дидатира въпреки липсата на политиче-
ски опит, изненада мнозина наблюдатели, 
като успя да се класира за телевизионни-
те дебати на демократите и остана в над-
преварата по-дълго от някои политици 
ветерани.

Синът на тайвански имигранти ще бъде 
запомнен с обещанието си да въведе уни-
версален базов доход от 1000 долара ме-
сечно за всички американци. Това беше 
отговорът на Янг на „четвъртата индус-
триална революция“ - засилването на 
автоматизацията на труда, която според 
него е унищожила милиони работни мес-
та в промишлеността.

„Доналд Тръмп не е причината за всич-
ки наши проблеми и ние допускаме греш-
ка, като (приемам, че това е така). Той е 
симптом за заболяване, което се (влоша-
ва) у нашите общности от години и десе-
тилетия“, каза на дебатите на демократите 
в петък Янг, който бе единственият пре-
тендент за номинацията на партията от 
азиатски произход.

От надпреварата обяви, че се оттегля, и 
сенаторът от щата Колорадо Майкъл Бе-
нет. Според частичните резултати в Ню 
Хемпшир 55-годишният Бенет събира 
едва 0.3%.

ЯСЕН 
ДАРАКОВ

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

�Резултатите на двамата надхвърлят очакванията 
в Айова и Ню Хемпшир, но дали ще успеят и напред

Новите зведи на демократите: 
Пийт Бутиджидж и Ейми Клобучар
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US ТЕЛЕГРАФ
Питбул нахапа четирима 
в предградие на Чикаго

Четирима души от едно семейство 
са били нападнати и нахапани от 
домашния си любимец питбул в 

предградието на Чикаго – Плейнфий-
лд, съобщи полицията. Инцидентът се 
е разиграл в събота вечерта на улица 
„Джудит Драйв“, пише News Break. По-
лиция и пожарна веднага се отзовали 
на мястото на инцидента и открили ра-
нените на втория етаж в дома им. Униформените се сблъскали и с агресивното 
куче, направили безуспешен опит да го усмирят, но в крайна сметка питбулът 
бил евтаназиран.

Взривиха индианско гробище 
заради стената на Тръмп

Строителните екипи, които издигат 
стената, обещана от Доналд Тръмп 
по границата с Мексико, взривиха 

индианско гробище в район, класифи-
циран от ЮНЕСКО като биосфера с меж-
дународно значение. „Правителството 
на САЩ не се е допитало до племето То-
хоно О’одам, чието гробище са взриви-
ли“, обяви конгресменът Раул Грихалва.

Природозащитници алармираха също така, че освен щети по културното на-
следство на индианците, строежът заплашва и подземните води в района.

Американец почина 
от коронавируса в Китай
Американец е починал от новия коронави-

рус в епицентъра на епидемията в Китай, 
град Ухан. Новината съобщи американ-

ското посолство в Пекин, а това изглежда е пър-
вият потвърден случай на смърт на чужденец 
от болестта. Можем да потвърдим, че 60-годи-
шен американски гражданин е установен като 
носител на коронавируса и е починал в болни-
ца в Ухан на 6 февруари“, заяви говорител на ди-
пломатическата мисия в Пекин. Японец, за когото се подозира, че е бил заразен с 
новия коронавирус, също е починал в Китай.

Пентагонът призна за над 
100 ранени US военни в Ирак

Нови данни оповести Пентагонът 
за пострадалите американски во-
еннослужещи при иранска атака 

в база в Ирак. Броят им се е увеличил 
до 109 души. В дните след нападението 
президентът Доналд Тръмп и Пентаго-
нът заявиха, че няма жертви и пострада-
ли при ракетния обстрел на Техеран.

След това американските военни бяха 
принудени да признаят, че всъщност пострадали има, а бройката им постоянно 
се увеличава. 

Тръмп предлага бюджет 
от 5 трилиона долара
Президентът Тръмп предлага бю-

джетът на САЩ за догодина да 
бъде в размер от 4,8 трилиона до-

лара. Проектобюджетът на Тръмп пред-
вижда намаляване на средствата за со-
циална сигурност и на чуждестранните 
помощи. Политиката, в която той из-
глежда доста последователен. Пред-
вижда се обаче увеличаване на воен-
ните разходи с 0,3 процента до 740,5 милиарда долара за финансовата 2021 г. 
Проектобюджетът на Тръмп обаче едва ли ще бъде одобрен от контролираната 
от демократите Камара на представителите.
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К
анадска компания съобщи, че 
може да извади тонове зла-
то от находище на граница-
та между България и Сърбия. 
Фирмата Medgold risorsis е на-

правила предварително проучване, спо-
ред което от 7,1 милиoнa тoнa pyдa могат 
да се извлекат 19,3 тoнa злaтo. Находище-
то се намира в района на сръбските села 
Горно и Долно Тлъмино.

Пaзapнaтa цeнa на златото 
била нaд $1 млрд.

Програмата за проучване за 2019 г. 
е била финансирана от Fortuna Silver 
Mines, става ясно от съобщение на канад-
ската компания.

От Министерството на енергетиката 
обаче дадоха да се разбере, че не знаят 
за златните залежи. Пред в. „24 часа“ те 
заявиха, че на българска територия са 
правени проучвания за златни находища 
в Кюстендилска област, която е съседна 
на Тлъмино, но не са открити златоносни 
руди. По време на проучванията били от-
крити някои проявления на злато, но те 
били толкова малки, че са далеч от всяка-
къв икономически ефективен добив. Не 
е имало и интерес за проучвания в по-
следните години.

През Кюстендилско минава най-злато-
носната река в България - Струма. В нея 
има т.нар. разсипно злато. Но промиш-
лен добив не е бил позволен даже преди 
1989 г., защото районът е с овощни гра-
дини и земеделски земи, които го правят 
икономически необоснован.

Според Николай Вардев от управи-
телния съвет 
на Българска-
та минно-гео-
ложка камара 
оповестените 
от канадците 
данни изглеж-
дат странни, 
защото не са 
доказани за-
паси, дори не 
са ресурси, а 
прогнози. При 
доказани за-
лежи количе-
ство не се обя-
вявало, за да няма спекулации с цените 
на земите, които ще се изкупуват, както 
и с изготвянето на ОВОС. Експертът до-
пуска, че подобни съобщения се правят 
с цел реклама, за да се привлекат евенту-
ални инвеститори.

За златото в Струма Вардев коменти-
ра, че трябва да се потърси източникът 
му. Но допълва, че в Кюстендилско също 
няма доказани запаси. Възможно е да се 
появи

интерес за проучване 
с новите технологии

които търсят в дълбочина.
В Западна България, на 10 км от гра-

ницата със Сърбия, при с. Говежда, има 
златно находище, което е разработвано, 
имало е рудник, но добивът към 80-те го-
дини на миналия век е преустановен, тъй 

като икономически не е било оправда-
но да се продължи. Рудите в Говежда и 
в другото находище в Западна България 
- в Чипровци, били с арсено-пиритно съ-
държание и имало проблем при обогатя-
ването им.

Чипровското находище е известно от 
древността, разработвано е между 30-те 
и 60-те години на миналия век. Това оба-
че не означава, че не би имало интерес 
към него при прилагане на щадящи тех-
нологии и дълбочинен добив.

В Западна България е и едно от най-
древните находища - това край Трън, 

което е разра-
ботвано още 
от времето на 
траките.

Преди ня-
колко годи-
ни дъщерна 
компания на 
„Асарел Ме-
дет“ получи 
разрешение 
за проучване 
за злато там. 
„Към насто-
ящия момент 
проучването 

е замразено от наша страна заради лип-
сата на диалог между компанията и об-
ществеността на града“, съобщи Елица 
Георгиева от столичния офис на „Асарел 
Медет“. Тя не скри, че една от основните 
причини за замразяването на проекта е 
проведеният в Трън местен референдум 
през 2017 г., в който повечето жители не 
са били съгласни с проучванията. Георги-
ева добави, че районът край Трън, за кой-
то са имали разрешение за проучване, 
не съвпада с района на границата между 
България, Сърбия и Северна Македония, 
за който от канадска компания твърдят, 
че са открили големи залежи на злато.

В мина „Злата“ край Трън
през 70-те години на миналия век е осъ-
ществяван първият професионален до-
бив на злато в България и той е давал по-

минък на по-голямата част от местното 
население.

За сметка на това дружество от група-

та на „Асарел Медет“ вече има концесия 
за добив на злато край Брезник, който се 
намира на 22 км от Трън. От компания-
та са в процес на подготовка за добив на 
злато в рамките на концесията, съобщи 
Георгиева.

Други големи рудни находища в Запад-
на България са в Осоговската планина, 
те са оловно-цинково-сребърни. По тях 
обаче от 20-те години на миналия век не 
се работи заради ниското съдържание на 
металите в рудата.

Рудопроявления има в Западното 
Средногорие, но там трябва геофизично 
проучване. В района на Панагюрище са 
локализирани най-интересните находи-
ща в Европа, подходящи биха били про-
учвания в Бургаско, Ямболско, в района 
на Странджа, казва Вардев.

В момента в България има над 20 раз-
решения за търсене и проучване на ме-
тални суровини. Има още заявления за 
проучване на терени. Това не означава, 
че откритията ще станат находища, защо-
то може да са край градове, на дълбочи-
на или пък рудите да съдържат вредни 
съставки.

Канадци ще вадят тонове злато 
на границата на България
�Българските власти нямат информация за златно находище в района

 Снимки: Medgold risorsis
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Б
ългарин е създател на едни 
от най-страшните чудови-
ща в Холивуд, които стряс-
кат и въздействат от филми 
като „Сблъсъкът на титаните“, 

„Трансформърс 3“, „Невероятният спай-
дърмен“, новият „Костенурките нинджа“. 
Цветомир Георгиев признава, че ужася-
ващите му герои виждат бял свят след 
денонощия стоене пред компютъра.

Днес българинът е част от компанията 
на Аарън Симс, един от най-иновативни-
те концептуални артисти в областта на 
филмовите продукции. Екипът на аме-
риканския дизайнер стои зад моделите 
на не едно и две холивудски създания. 
Някои от тях са на Цветомир.

Немалко от тях той вижда в сънищата 
си още като дете. „Като малък си затва-
рях очите, преди да заспя, и си предста-
вях различни същества, с много ръце и 
крака, с различна анатомия“, споделя 
той за началото на всичко пред БНТ. Ин-
тересът му към анатомията на хора и жи-
вотни се задълбочава с годините. Като 
дете израснал на село, където често ко-
лели животни. Това му дало възможност 
да наблюдава и научи много за телата на 
живеещите на Земята същества. „Успя-
вах да видя как са им вързани мускулите 
например. Това много му помага в рабо-
тата сега“, споделя Цветомир.

Той изработва страшните чудовища 
чрез компютърна програма от нулата.

Правиш всичко 
като от топка глина

споделя той и допълва: „Можеш да кон-
тролираш създаването на човек такъв, 
какъвто го искаш – слаб, дебел, муску-
лест...“.

А как са го открили от Холивуд?
Благодарение на сайт, в който Цвето-

мир, заедно с много други артисти, си 
публикували творбите си.

„Бях направил различни неща, анато-
мични разрези, които тогава много ме 
вълнуваха“, спомня си той. И един ден, 

събуждайки се и преглеждайки мейла 
си, открил писмо от Аарън Симс. „И си 
казах, това е невъзможно“.

Но се оказва истина. Първият проект, 
по който Цветомир Георгиев, работи, е 
Медузата от „Сблъсъкът на титаните“.

Дизайнерът е категоричен, че това, 
което е постигнал, не е случайност, а 
осъществена мечта. „От малък съм из-
раснал с това, с гледането на филми и 
книги с фентази мотиви, и винаги ми 
е било в главата някой ден да работя 

това. Да правя чудови-
ща за филми, да ги съз-
давам, да дам живот на 
нови същества“, споде-
ля Цветомир.

Той определя себе си 
като преобладаващо 
самоук.

Не притежава кла-
сическо художествено 
образование. По-се-
риозен допир с някои 
основни концепции от 
изобразителното изку-
ство получава, учейки 
в техникума по текстил 

и моден дизайн във Враца. Там се запоз-
нава с теоретични въпроси като компо-
зиция, позиране, дизайн на дрехи и сен-
ки.

След като завършва, се насочва към 
университета в Благоевград. Докато

следва за учител 
по рисуване

Георгиев за първи път попада на ком-
пютърната програма за триизмерно мо-
делиране и тя променя живота му. За-
почва да търси възможност за развитие 
в тази насока, но единственото място, 
където се преподава дисциплина, свър-
зана с моделиране, е Нов български 
университет. А той не е по финансовите 
му възможности. Затова Цветомир пра-
ви всичко възможно да си набави лите-
ратура за работа с компютърните про-
грами. Така на принципа на пробата и 
грешката той започва да се самообуча-
ва. В същото време решава да прекра-
ти специалността си, за да се посвети на 
истинската си страст.

Първата сериозна работа на Цвето-
мир е свързана с дизайн на предпечат 
и плакати. Впоследствие се захваща с 

една малка фирма, която разработва 
компютърни игри. Там прави първите 
си модели. В същото време не спира да 
създава собствени концепти у дома и да 
се учи на нови умения.

И така до мейла от Аарън Симс.
След Горгона Медуза българинът съз-

дава няколко извънземни същества и за 
филма „Зеленият фенер“, който е вдъх-
новен от едноименния комиксов герой 
на „Марвел“. Възлагат му да направи и 
триизмерно копие на костюма на глав-
ния герой. Това е случай, в който дизай-
нерът признава, че уменията, които е 
придобил в техникума, са му помогнали.

След като се представя добре с пър-
вите си проекти, Цветомир продължава 
да работи с пълна пара за Холивуд. А на-
чинът на работа е доста натоварен. Бъл-
гаринът трябва да направи по няколко 
варианти на даден персонаж, които по-
сле се състезават с творенията на други 
артисти, изпратени до режисьора. Поня-
кога изборът е между 50 варианта, а по-
някога крайният вариант е резултат от 
компилацията между няколко модела.

Но трудът винаги си заслужава, кате-
горичен е българинът.

Българин „зарежда“ 
Холивуд с 3D чудовища
�Цветомир Георгиев е създал герои в „Трансформърс 3“, 

„Сблъсъкът на титаните“ и др.

Снимкa: BDG.bg

Снимкa: FacebookСнимкa: sofi alive.bgСнимкa: sofi alive.bg
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Мъж върна самолет в Торонто 
заради „коронавирус“

Канадец на борда на самолет от То-
ронто за Ямайка предизвика па-
ника с фалшиво твърдение, че е 

заразен с коронавирус. Това накара еки-
пажът да върне самолета обратно на ле-
тището, където мъжът бе арестуван от 
полицията. Инцидентът станал при по-
лет на авиокомпания „УестДжет еърлайнс“. „29-годишният пътник предизвикал 
смут на борда, казвайки, че е бил в Китай и е заразен с коронавируса“, заяви по-
лицейска говорителка. След кацането в Торонто на мъжа бил направен медицин-
ски преглед и се установило, че той не е носител на вируса.

14 000 души блокирани 
заради анулирани влакове

Много влакове между Торонто и 
Монреал, както и между Ота-
ва и Торонто бяха анулирани и 

доведоха до блокирането на повече от 
14 000 пътници в края на миналата сед-
мица. Причината бяха „протестиращи, 
препречили релсите близо до Белвил в 
Онтарио”. На пътниците не бяха предло-
жени алтернативни начини за придвиж-

ване, но властите обещаха да ги компенсират. Протестиращите са от движението 
Premiere nation, което се бори срещу проекта за газопровод в района.

В Квебек ще убиват вълци, 
за да спасят северния елен
Само с 26 наблюдавани индивида 

популацията на горския северен 
елен от природния парк Шарл-

воа никога не е била така малка. Зато-
ва Квебек планира да убива вълци, за 
да помогне на елените да изкарат зима-
та. Властите наричат това компромис и 
прилагат данни на министерството на 
горите, според които популацията е дос-
тигнала най-ниските си нива от 50 години насам, когато всъщност е стартирало 
официалното преброяване. Броят на останалите екземпляри от северния елен е 
уточнен чрез прелитания с хеликоптер.

Шофьор загина след удар 
в дърво в Монтереги

Млад мъж загина, след като се удари 
с автомобила си в дърво на булевард в 
Монтарвил, район Монтереги, в Квебек. 
Водачът е бил на около 30-ина години. 
Той е починал от нараняванията си, съ-
общиха от полицията. Трагедията се е 
разиграла около 21,30 ч. според поли-
цейските хроники. Разследващи и слу-
жители от службата по идентификация 

пристигнаха веднага на мястото на инцидента. Все още обаче няма никаква ясно-
та каква може да е била причината за фаталния сблъсък.

Нов вид динозавър бе открит 
в провинция Алберта
В канадската провинция Албер-

та палеонтолози откриха нов вид 
динозавър. Новооткритият пра-

исторически хищник е получил име-
то Thanatotheristes degrootorum, което 
в превод означава Жетвар на смъртта. 
Той спада към групата на тиранозаврите 
и учените смятат, че това е най-старият 
вид динозавър, обитавал територията 
на днешна Северна Америка. Учените от университета в Калгари смятат, че въз-
растта на откритите останки е 79,5 милиона години, което прави този динозавър 
с около 2,5 милиона години по-стар от най-близкия му родственик - T-Rex.
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Т
я е усмихната, красива и мно-
го хладнокръвна. Има над 8000 
летателни часа зад гърба си и е 
майка на три деца. Райна Косе-
ва е един от малкото команди-

ри на полети, които успяха да приземят 
успешно самолета си на летище „Хий-
троу“ в Лондон в жестоката буря преди 
дни.

Кадрите на люшканите се от силния 
вятър самолети обиколиха света и на-
караха милиони да примрят от ужас. Но 
командир Райна Косева запази самооб-
ладание, защото самолетите и пилотите 
се подчиняват на правила.

„В нашата професия определено не 
се правят експерименти. Всичко е по 
правила и ние ги спазваме. Това ни е 
работата“, сподели тя след успешното 
приземяване. Тя уточни, че полетите се 
изпълняват от различни типове само-
лети и всеки тип самолет си има своите 
ограничения. „Най-вероятно тези, които 
са си отменили полетите, техните само-
лети не са позволявали приземяване в 
такива условия“, обясни Косева, цитира-
на от dir.bg.

Заради насрещния вятър полетът е 
продължил с около 30 минути повече от 
обичайното. „На летище „Хийтроу“ вре-
мето беше неприятно за пътниците, тъй 
като имаше вятър.

Имаше дъжд, имаше 
турбуленция

по захода, която е много неприятна. Тя 
е абсолютно безопасна като явление, 

както ще ви каже всеки един пилот, но е 
крайно некомфортна за пътниците“, до-
пълни тя.

Пилотите не усещат турбуленция, за-
щото, от една страна, са свикнали, а от 
друга, са тренирани. „Ние тренираме на 
всеки шест месеца, всички пилоти ходят 
на тренажори, където тренираме вся-
какви ситуации - от пожари, откази на 
двигатели, силни ветрове, турбуленции“, 
разказа още командир Косева.

Тя е майка на три деца - близнаците 
Ивайло и Мария и голямата й дъщеря 
Даниела. „Най-много обичам да си из-
карвам времето с децата“, споделя Рай-
на. Когато са заедно, те не се огранича-
ват в приключенията - карат ски, колела, 
катерят се по планините, скачат с пара-
шути и бънджита.

И признава, че може да се чувства до-
бре навсякъде, стига и децата й да са с 
нея.

А бурята „Киара“, която връхлетя Севе-
розападна Европа, създаде транспортен 
хаос по летищата на много държави. За-
ради лошото време полет от Варшава до 
Лондон беше отклонен да кацне в Бир-
мингам. Въпреки силния вятър пилотът 
успял да овладее машината и да я при-

земи безаварийно.
Самолет на „Бритиш еъруейз“ пък взе 

разстоянието от Ню Йорк до Лондон с 
рекордните 80 минути по-бързо от раз-
писанието си. Пилотът яхнал въздушен 
поток на бурята и

развил 1327 километра 
в час

Ураганни ветрове оставиха десетки 
хиляди без ток в Централна и Северна 
Европа. Наводнения и паднали дърве-
та блокираха основни пътища и железо-
пътни релси.

Стотици полети бяха отменени в Гер-
мания и Холандия заради изключително 
силната зимна буря „Киара“, връхлетя-
ла северните части на Европа, предаде 
Ройтерс.

Над 200 полета бяха анулирани от и за 
международното летище Схипхол в Ам-
стердам заради бурята.

Да приземиш самолет в жестока 
буря? Райна Косева го направи

�„Важно е да спазваш правилата“, казва българката

Снимки: Screenshot NOVA
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

Диана Чавдарова живее живота 
на милиони други хора, дока-
то един ден не я съкращават 
от работа. Първоначално шо-
кът е голям и в този момент 

младата българка едва ли си дава смет-
ка, че този на пръв поглед труден мо-
мент ще се превърне в начало на един 
от най-незабравимите периоди в живо-
та й. Защото вместо да се отчае и да се 
потопи в трескаво търсене на нова ра-
бота, Диана си стяга багажа и тръгва по 
света. Перу, Боливия, Мексико, Хавай, 
Австралия, Камбоджа... И още, и още. 
Общо 11 държави, 22 полета и 50 дни.

„Всичко започна от една детска ен-
циклопедия, която моята баба и дядо 
ми подариха, когато бях на 11 години“, 
спомня си днес Диана. Тогава разлиства-
ла и видяла най-големия камък, чиято 
обиколка е 9 км, Великата китайска сте-
на и още куп чудеса, които оттогава не 
спирала да мечтае да посети.

После завършила университета, запо-
чнала работа и тръгнала лека полека да 
изпълнява

желания списък 
от енциклопедията

И така до съкращението от работа. 
„Като отидох в Бюрото по труда и ми ка-
заха да се явя за следващ подпис след 
три месеца, а то беше през зимата, ре-
ших „Сега или никога“, споделя момиче-
то пред bTV.

Диана прави план, съставя маршрути, 
купува билети. И точно тогава, когато е 
почти на финала, изпада в паника. „Раз-
плаках се, казах си - аз съм ненормална, 

къде ще ходя сама жена на края на све-
та“, споделя тя. В този момент Диана не 
знае дали някой познат ще се присъе-
дини към нея, а дотогава никога не била 
пътувала сама.

„Три седмици преди тръгването хо-
дех като призрак и бях убедена, че няма 
да замина. Но точно преди заминаване-
то във Facebook 
ми се появи спо-
мен от типа как-
во сте правили 
преди няколко 
години и ми из-
лезе, че тогава 
съм създала ал-
бум „Около све-
та“, спомня си 
Диана. Преди 8 
години тя напра-
вила албума, за 
да добавя в него 
по една снимка 
от пътуванията, 
които прави вся-
ка година. Но кой 
е можел да знае, 
че след няколко 
години ще тръг-
не на истинско околосветско пътешест-
вие.

„И тогава ми олекна и си казах, значи 
трябва да тръгна“, спомня си момичето.

Освен че пътувала без познати по го-
ляма част от маршрута, Диана имала и 
фобия от самолетите. Но е щастлива, че 
нямала паник атаки от високото, както й 
се било случвало преди.

За сметка на това обаче имала

неприятно изживяване 
на границата на САЩ

„Имах полет от Австралия за Хаваи-
те, когато видяха, че имам виза от Иран 
в паспорта. Оказа се, че влизам в Аме-
рика три дни след онази забрана, която 
Тръмп наложи за влизане на граждани 

от някои мюсюл-
мански страни. 
Аз не съм мюсюл-
манка, но влизам 
от страна, която 
им е най-големи-
ят враг. Подложи-
ха ме на тричасова 
проверка, всичко 
в багажа ми беше 
разпарчетосано, 
търсиха под ше-
вовете на дрехите 
ми някакви тайни 
неща, три пъти ме 
разпитваха едни и 
същи неща“, спом-
ня си Диана. На-
края обаче всичко 
завършило благо-
получно. Друг не-

приятен момент бил, когато й анулира-
ли полета от Лима до Мадрид, без да я 
уведомят, но днес всичко е забравено.

„Една от целите беше да сбъдна кол-
кото се може повече мечти“, споделя 
младата българка. А след пътуването 
топ три на най-впечатляващите места си 
остават Великата китайска стена, 9-ки-
лометровият камък в Австралия и хра-
мовете Анкор в Камбоджа.

22 полета в 5 континента: 
Как Диана Чавдарова 
обиколи света?
�Младата българка предприе пътешествието, 

след като остана без работа
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В 
световноизвестното издател-
ство Amazon с голям успех се 
продава книгата „Quo Vadis DJ“, 
представяща Милано като сто-
лица не само на модния дизайн, 

но и на музиката и свободния стил на жи-
вот. Кой е авторът? Изненада! Вместо на 
някой кореняк миланец, движен от мес-
тен патриотизъм, тя е дело на един бълга-
рин - Ганчо Бояджиев.

Детството на родения в София Ганчо е 
необикновено както и цялата му карие-
ра - живот на макс. Израства между май-
ка, доцент по неврология и епилепсия, и 
баща авиоинженер. Дядо му, проф. Ганчо 
Ганев, е написал първия в света универ-
ситетски наръчник за паркинсон. Момче-
то обаче е влюбено в музиката и мечтае 
да стане певец. Свири на пиано от 5-годи-
шен, пее в детски хорове. Завършва НПМГ 
с химия и след успешно участие в между-
народна олимпиада влиза без изпит във 
ВХТИ. Завършва инженерна химия, спе-
циализира в Тулуза. От 1990 до 1991 г. жи-
вее в Париж и Екс–ан–Прованс и учи в ин-
ститута за чуждестранни студенти.

На 18 години започва да учи оперно 
пеене с изпълнители от Софийската опе-
ра, оттогава са и първите му композиции. 
Продължава да учи и в частно училище 
в Милано. Пет години се усъвършенства, 
като най-ценно е

менторството 
на Гена Димитрова

От 1991-ва до 2009-та пътува много и 
живее по малко в Англия, Франция, Кана-
да, САЩ, Испания, Холандия, Южна Корея, 

Австрия, Полша, Русия, Израел, Швеция, 
Финландия, Швейцария, Тайланд. В Ми-
лано записва и самолетна и космическа 
техника и се издържа, като преподава ан-
глийски в Oxford Institute в града. И днес 
продължава да „ограмотява италианците“, 
както се шегува, като преподава англий-
ски в медицинския факултет на универ-
ситета в Милано и в някои частни фирми.

Близко няколкогодишно приятелство 
го свързва с оперната прима Гена Дими-
трова. Разликата от 30 години не им пречи 
да си бъдат много близки духовно. „Прия-
телството няма възраст и пол. Респектът 
ми към нея обаче беше толкова силен, 

че не можах да си преобърна езика да й 
кажа просто „Гена“, макар често да си звъ-
няхме посред нощ“, споделя Ганчо.

Той често пътува от Милано до Мон-
те Карло, където тя живее, и я следва по 
оперните сцени, за да се учи от нея. По-
следен сред учениците й е стоял до бол-
ничното й легло, преди тя да си отиде на 
11 юни 2005 г. Когато разбира, че е болна 
от рак на панкреаса, я настанява при най-
добрите специалисти в Милано, а после 
с дни и часове си говори с нея край бол-
ничното легло. „Май наистина съм бил 
любимият й ученик – казва Ганчо. - При-
ятелството се доказва не когато си звезда 
по световните оперни сцени, а когато си 
в тежко положение и изглеждаш толкова 
зле, че не искаш никой да те вижда...“

Очаква се любимият ученик на Гена 
Димитрова да жъне успехи по оперни-
те сцени. Нищо подобно. Ганчо Бояджи-
ев е неординерна и всестранно надаре-
на личност. „Не изреждай всичко, с което 
съм се занимавал, моля те, ще изглеждам 

като свети Четиридесет мъченици“, смее 
се българинът. Певец, музикант, компо-
зитор, музикален и рекламен продуцент, 
художник, дизайнер, актьор, модел, боди-
билдър, преподавател по английски, пи-
сател, сценарист... Истинска дързост е да 
правиш клубна музика в родината на бел-
кантото, като експериментираш с микс от 
оперни вокали върху електронна основа, 
рап и хип-хоп. Не по-малко „нахално“ е да 
пуснеш собствен моден бранд в сърцето 
на световната мода Милано.

Но българинът 
го прави

Това, което започва през 2016-та, е на-
истина дръзко - собствена марка облек-
ла в Милано, пренаситен от модни бути-
ци и световни брандове. В това негово 
начинание, както и във всичко друго, има 
пръст Гена. „Тя е с мен. Сякаш ме покро-
вителства отгоре, пази ме като мой ан-
гел. Много често, като мисля за Гена, ми 
се случват неща и срещам хора, свърза-
ни с нея - знаци, които ми подсказват, че 
съм на прав път“, споделя Ганчо. За логото 
на модния си бранд за street style (улична 
мода) - Firesign („Огнен знак“) е вдъхновен 
от оперната прима, която е много запале-
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Ганчо, който проби с бранд 
за улична мода в Милано

�С колекция облекла, книга и филм за града българинът 
се цели в зимната олимпиада през 2026 г.

С Гена Димитрова в Арена ди Верона.

Корицата на албума му Freedom с автор известният 
моден фотограф Макс Майола
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на по астрологията.

Самият той е зодия Лъв. Обяснява, 

че още от гръцката митология всичко, 

свързано със спорт, има връзка с огъня. 

Древните гърци 

са организирали 

олимпийските игри 

като алтер его на 

войната. Тя е свър-

зана с бога Марс, 

п о к р о в и т е л с т -

ващ Овен, но вла-

деещ и целия ог-

нен кръг. „Понеже 

Марс е войнствен, 

нарисувах логото 

като римски шлем 

и в него буквата „F“. 

Стои разкошно на 

тишърти, потници, 

суичъри, шапки, 

клинове, всичко“, 

казва Ганчо. Иде-

ята за шлема идва 

от серията му гра-

фики „Пазители“ - 

безплътни ангели с 

брони и черни шлемове с пера като кон-

ски гриви. Графиките са част от негова са-

мостоятелна изложба, която представя 

през 2009 г. в София.

Облеклата са насочени към динамич-

ните млади хора, които обичат фитне-

са, джогинга, йогата. „Световната тенден-

ция в момента е облеклата за всеки ден 

да са кежуъл, с много елементи от спорт-

ните дрехи. Хората да са елегантни, да се 

чувстват добре в дрехите си, да са краси-

ви по време на тренировки и след това“, 

казва Ганчо. Той самият

от години е 
бодибилдинг маниак

За бицепсите, плочките 

по корема си и култури-

зма казва: „Мания е, раз-

бира се, но трениране-

то вече е станало част от 

мен“.

Ганчо открива, че в Ми-

лано и цяла Италия сред 

купищата спортни марки 

няма нито една за фитнес 

маниаци, и се възползва 

от свободната ниша. Ан-

гажирал е трима дизай-

нери, сред тях българката 

Вили Гаджева. Колекцията 

е представена първо в он-

лайн магазин. За няколко 

месеца марката Firesign 

става хит, а местната пре-

са пише, че „въплъщава 

елегантността, изчисте-

ността и минимализма на 

италианската мода“.

През 2018 г. екипът е открил corner 

в една много луксозна гимнастическа 

зала в центъра на Милано. В колекцията 

Firesign има всичко за 

динамичните млади 

хора - легинс (клино-

ве) и бюстиета от ли-

кра за жените, тайтс 

(клинове), потници, 

тишърти, фланели за 

мъжете. „Яхнахме гре-

бена на вълната – каз-

ва Ганчо. - Всички дру-

ги спортове и големи 

брандове от „Найк“ до „Адидас“ пуснаха 

подобни неща. Част от дрехите се произ-

веждат в България, винаги съм искал да 

правим нещо и в родината ми.“ Сега два-

мата с Вили Гаджева подготвят нова ли-

ния зимни облекла за сезон 2020/2021 

- якета, суичъри, пуловери и всичко необ-

ходимо за зимни спортове и свободното 

време. Но екипът се цели в нещо много 

по-голямо. Милано вече е спечелил пра-

вото да бъде столица на XXV зимни олим-

пийски игри през 2026 

г. заедно със зимния ку-

рорт Кортина Д’ Ампецо. 

Дотогава Ганчо и Вили 

ще разработват нови мо-

дели. „Сега с Вили много 

яко работим и за откри-

ване на собствен моден 

бутик в Милано, което е 

ходене по мъките“, при-

знава българинът.

Трудно е да се обхва-

не „буйната кариера“ на 

Ганчо и като композитор, 

музикант и певец. Той ус-

пешно

експериментира 
с crossover 
проекти

Смесва уникалното 

звучене на изключител-

ния си драматичен те-

нор, много чист и мо-

щен, с аранжименти със 

съвременно електрон-

но звучене и рап речи-

тативи. Gantcho – както 

е артистичният му псев-

доним, с „t“ в средата, е 

издал 3 албума. Освен 

парчетата от тях продук-

тивният музикант е де-

позирал в Съюза на ита-

лианските композитори, 

на който е член от 2010-

а, още около 50 автор-

ски песни. Продуцира 

изпълнители и работи с 

топ музиканти и диджеи 

от Милано, Рим, Лондон, 

Лос Анджелис и София. 

Парчето му I wanna Fall 

In Love Again е в рота-

ция на повече от 80 ра-

диостанции, а видеото към него е на 18-о 

място в Italy Top 20 Video Cowntdown – за 

всичко, продуцирано в Италия. Той е и 

първият българин, влязъл в италианска 

поп класация, и първият оперен певец с 

място в поп чарт.

Издал е общо 3 албума, като вторият 

Lost Without You („Изгубен без теб“) е за-

писан с композитора Лука Ломбарди, а 

третият Freedom - с италианската звезда 

DJ Twenty. Двамата с известната радио-

водеща и певица Ванеса Грей участват 

в швейцарската „Евровизия“ с парчето 

Party for Everyone, в денс стил.

Покрай работата му с известни диджеи 

се ражда и идеята за сценарий за игрален 

филм, в който основен персонаж е ди-

джеят, а основен фон - нощният живот в 

Милано. „Преди 2-3 години работихме по 

няколко късометражни филма за нощния 

живот в Милано. Градът е на едно от пър-

вите места в света като тенденции за кул-

тура, мода, музика и нощен живот“, казва 

Ганчо.

Така се ражда книгата му „Quo vadis DJ“, 

която представя Милано като един Лас 

Вегас на Европа, какъвто той е според 

Ганчо. Книгата от 250 страници се прода-

ва в Amazon в печатен и електронен ва-

риант на английски. А корицата, дело на 

царя на модните корици Роберто Киови-

ти, е повече от скандална - един муску-

лест диджей

в гръб, 
само по... слушалки

Ганчо споделя, че предстои издаването 

й и на български. „Единственият човек, с 

когото съм обсъждал подробно книгата, 

беше моят много добър приятел, журна-

листът и писател Марио Трифонов, кой-

то почина през декември. И ако един ден 

книгата се издаде и на български, ще я 

посветя на Марио“, казва Ганчо. В момен-

та той работи върху сценария на игрален 

филм по книгата, в който ще е копроду-

цент. „Ще е от типа на „50 нюанса сиво“ - 

казва Ганчо. - Целият филм се върти око-

ло един любовен триъгълник, като един 

от персонажите в него е диджеят. Наси-

тен е с на пръв поглед случайни срещи 

и събития, които всъщност изобщо не 

са случайни.“ С филма си Ганчо Бояджи-

ев отново се цели в зимните олимпий-

ски игри през 2026 г., защото ще предста-

вя нощния живот на Милано в целия му 

блясък.

Ганчо пред своя картина с шлема, влязъл в основата на логото на 
Firesign, което италианците много харесват.

Италиански модел на откриването на corner на Firesign в 
Милано.

Скандалната корица на книгата „Quo 
Vadis DJ“, дело на корифея Роберто 
Киовити.

С DJ Twenty в студиото.

Тандемът Ганчо 
Бояджиев - Вили Гаджева 
- българска мода в 
центъра на Милано.
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З
дравей, Ангел! Аз съм начинаещ 
инвеститор, прочел съм над 10 
книги за инвестиране за последни-
те няколко месеца и се чувствам 
готов да се впусна в света на ин-

вестициите. За момента не мога да пре-
ценя каква е точно моята стратегия, ня-
мам достатъчно опит, но според теб от 
какво трябва да се пазя най-много?

Здравейте и от мен! Радвам се да чуя, че 
сте отделили време да се запознаете с ли-
тература за правилно инвестиране и има-
те желанието да се научите да го правите 
успешно. Тази ваша инициатива е похвал-
на, защото с течение на годините правил-

ното инвестиране ще бъде едно от най-ва-
жните и практични умения, които можем 
да овладеем. С течение на времето, както 
нещата са тръгнали, социалните програ-
ми, които са осигурявали определена доза 
стабилност за обществото, ще намаляват 
все повече и повече, следователно за но-
вите поколения ще бъде критично важно 
да се научат как да заделят определен про-
цент от доходите си и да ги инвестират ус-
пешно по един или друг начин.

Сега да отговоря конкретно на вашия 
въпрос.

Пазете се най-вече 
от вашите емоции

не бъдете заслепяващо позитивни, когато 
стойността на инвестициите ви расте бър-
зо, и не бъдете твърде негативни, когато 
стойността на парите ви пада. В този ред 
на мисли, не казвам да не бъдете наблю-
дателни при промените, но не оставяйте 
вашите емоции да надделеят над вашия 
разум. Това, което ви го казвам, не можете 
да го научите от която и да е книга, прос-
то трябва да изпитате хубавото, лошото и 
грозното в целия процес, но контролирай-
те емоциите си.

Най-лесният начин да направите това е 
като подкрепите процеса с факти за исто-
рията на пазарите, а още по-добрият на-
чин е да си намерите правилния финансов 
съветник, който да ви помага с контрола 
на емоциите и с когото да можете да спо-
деляте своята еуфория от печалбите и при-
теснения при спадовете, които са немину-
еми. Аз лично съм работил с клиенти през 
много трудни периоди на пазара, включи-
телно и през 2008 година и бих казал, че 
моята намеса в някои трудни за тях емо-
ционални ситуации, гледайки от перспек-
тивата на времето, е била животоспасява-
ща за техните инвестиции и стойността им 
днес.

Много е трудно за повечето инвестито-
ри сами да се справят с тези емоционални 
и пазарни амплитуди, защото става дума 
за парите, които те са заработили с толко-

ва много труд и пот, а в определен момент 
стойността им пада драстично и това води 
до неовладяна паника.

Бих искал да обърна внимание на още 
нещо, което споменахте, а това е фактът, 
че в момента няма определена специфич-
на стратегия. Обикновено при такива ситу-
ации, по мои наблюдения, нови инвести-
тори се включват в кръговрата на пазара 
в момент на еуфория (какъвто между дру-
гото наблюдаваме през последната година 
поради добрите резултати) и тези новаци 
влизат с нагласата за бърза и сигурна пе-
чалба, но за съжаление

без дългосрочна стратегия 
или план „Б“

в случай на внезапен спад.
Едно потенциално негативно развитие 

плаши много от тях и след като те са се 
опарили, просто се отказват да инвести-
рат в бъдеще, което е изключително греш-
но като подход и като крайно заключение.

И тук опираме до първата стъпка - под-
готвянето на една реална стратегия, не 
базирана на личните мнения на авторите 
на книгите, които сте прочел, а на факти-
те и опита на някой, който се занимава с 
пазарите всекидневно и е видял стоти-
ци различни ситуации, работейки с раз-
лични инвеститори през годините. Ролята 
на финансов и инвестиционен съветник е 
изключително, изключително важна при 
тази подготовка на стратегия.

Един от проблемите днес е, че много 
хора се втурват да инвестират през глава, 
абсолютно сами, защото в последните 11 
години се наслаждаваме на едно възходя-
що движение на пазарите и това дава по-
голяма увереност на инвеститори без опит 
да се впускат сами и да избират пасивни 
фондове, защото виждат позитивните ре-
зултати.

Ако дръпнем леко завесата и надникнем 
в техническата част, ще видим, че зад по-
вечето пасивни фондове стоят основно го-
леми по пазарен размер компании, а сред-
ните, малките и международните дори не 
участват в портфейлите на повечето ин-
веститори. Както може би и вие се досеща-
те, там има много други

неизвестни за тях 
възможности

с огромен потенциал, които са пропуснати 
поради липсата на балансирано разпреде-
ление на активите на повечето инвестито-
ри, което идва от липсата на знания и опит. 

Надявам се информацията да е била по-
лезна и интересна за всички читатели 
и ако имате въпроси или се интересува-
те от различните аспекти на финансо-
вата част от живота, вие можете да си 
запазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, кои-
то четете, са зададени от клиенти, с кои-
то съм работил по време на консултации 
в моя офис.

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

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

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Кой е най-големият враг 
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Т
ъй като лихвените проценти по 
ипотечните кредити спаднаха 
до най-ниските си нива за по-
вече от година преди 2 седми-
ци и все още се задържат така 

ниски, се забелязва, че собствениците на 
жилища и тези, които тепърва са на паза-
ра като нови купувачи, започват да пода-
ват документи към банковите си агенти, 
за да могат да рефинансират вече заку-
пените преди време жилища, както и да 
подават заявления за Пре-квалифика-
ционно писмо (за което вече сме гово-
рили доста), което ще им послужи за нов 
заем, преди лихвите да започнат да се 
покачват отново.

Според Асоциацията на ипотечните 
банкери броят на общите молби за ипо-
тека се е покачил с 28.4% само миналата 
седмица в сравнение с предходната годи-
на и с 18% спрямо предходната седмица.

Молбите за рефинансиране, в които 
собствениците на жилища обикновено 
се опитват да договорят по-ниски цени, 
достигнаха най-високи нива. Порази-
телно 58% повече от миналата година. 
Те също скочиха с 38,5% от предходната 
седмица.

Междувременно заявленията за взи-
мане на нови заеми, използвани за заку-
пуване на нови жилища,

са се повишили с 9,8%
спрямо миналата година и нараснаха с 
4,1% спрямо предходната седмица.

Хората наводниха офисите на креди-
торите в цялата страна, защото средната 
ставка за 30-годишен заем с фиксирана 
лихва падна до едва 4,06% според Фре-
ди Мак. Това е най-ниският процент от 
януари 2018 г. - и значителен спад от мо-

мента, когато лихвите се понижиха мал-
ко под 5% през ноември 2019 г.

Това може да звучи като незначителна 
промяна на лихвения процент, но дори 
една допълнителен процентен пункт 
може да добави повече от сто долара 
към месечното ипотечно плащане за жи-
лище на цена от около $300 000. И това 
може да се превърне в хиляди, ако не и 

десетки хиляди долари за цялото време-
траене на един 30-годишен заем.

„Клиентите, особено тези, които рефи-
нансират, наистина са чувствителни към 
лихвите“, казва главният икономист Да-
ниел Хейл от realtor.com®. „Обикновено 
има смисъл (за собствениците на жили-
ща да рефинансират ипотеките си), ако 
получават по-ниска лихва, защото това 

наистина ще им спести пари.“
По-ниските лихвени ставки „подават 

ръка“ и помагат за намаляване разходите 
по ипотеките на новите купувачи на жи-
лища, които се притесняват да правят ви-
соки месечни ипотечни плащания, така, 
че това е още една причина защо е добре 
хората да се възползват от момента сега, 
а не след време, когато лихвата се увели-
чи и въздейства отрицателно на „покупа-
телната сила“ на един нов купувач. 

„Заявленията за покупки се увелича-
ват с всяка измината година и особено 
много за последните четири седмици, 
което сигнализира за здравословно тър-
сене, навлизащо в натоварения сезон на 
пролетните покупки“, казва в изявление 
Джоел Кан, вицепрезидент по икономи-
ческото и индустриалното прогнозиране 
на асоциацията на ипотечните банкери.

Единственият недостатък на рефинан-
сирането на ипотеката е, че

не е евтино да се направи
в крайна сметка. С нея са свързани вся-
какви разходи, така че има смисъл само 
ако хората планират да останат в жили-
щата си поне през следващите няколко 
години.

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

Ако имате въпроси, свързани с тази 

или други мои статии досега, или въоб-

ще с всичко, свързано с пазара на недви-

жимите имоти, ще се радвам да ме по-

търсите, а за мен ще е удоволствие да 

мога да помогна. Моят директен номер 

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

gergana.todorova@bairdwarner.com. Също 

моят уебсайт, за повече информация: 

GerganaTodorova.BairdWarner.com

Консултацията е винаги безплатна и 

не ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Лихвите по ипотеките най-ниски 
от повече от година насам

�Молбите за рефинансиране са се покачили с 28.4%
Покупателна способност на купувача

Покупателна способност на купувача
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Главница и лихва, 
закръглени до най-ниския долар

Главница и лихва, 
закръглени до най-ниския долар
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П
рез 80-те години на миналия 
век Бостън и хората, които жи-
веят в него, стават пример за 
това как един град може да се 
справи с проблемите пред бъ-

дещето си. Изпитанието, пред което са из-
правени жителите му в този момент, е во-
дата. Пристанището и заливът около града 
са толкова мръсни, че му печелят нацио-
налното прозвище „пристанището на сра-
ма”. Причината: всички населени места на-
около не пречистват отпадните си води 
и ги изсипват заедно с цялата утайка ди-
ректно в океана. Отпадъците на 2 мили-
она души попадат директно във водата. Тя 
е толкова замърсена, че на дъното има 2 
до 3 метра натрупан отровен слой с гъс-
тотата на майонеза, а изследване открива 
рак в огромна част от уловените там риби. 
„Ако паднеш във водата на пристанището, 
шегуват се местните, тогава по-добре не 
излизай.“ Никой от управляващите няма 
интерес да промени това, защото става 
дума за огромни инвестиции, в голямата 
си част „невидими“, в комбинация с много 
видимо вдигане на сметките на населени-
ето, разказва „Капитал“.

И все пак Бостън се променя. Ако днес, 
30 години по-късно, водата около града е 
една от най-чистите на континента, това е 
не толкова заради местната власт, колкото 
заради група отдадени професионалисти 
и един съдия...

Бостън през 80-те не се различава осо-
бено от София днес: структурата, която би 
трябвало да се справи със замърсяването, 
се нарича Metropolitan District Commission 
и е неефективна, пълна с

политически назначения 
и корупция

които водят до куриозния случай, в който 
десетки деца си нарязват краката заради 
некачествено покритие на дъното на ба-
сейн. Политиците, които надзирават рабо-
тата на комисията, нямат никакво желание 
да й възлагат да се занимава с изчистване-
то на водите, защото по думите на един от 
участниците в изчистването, Пол Леви, „те 
са назначили голяма част от хората там и 
знаят, че не могат да се справят”. И като 
капак – държавната агенция за защита на 
околната среда си затваря очите пред все-

кидневните безобразия на пречиствател-
ните станции заради политически натиск.

Единственият изход от ситуацията в 
Бостън е дело, заведено срещу щата. То 
стига до федерален съд и той решава, че 
Масачузетс нарушава разпоредбите на 
закона, и нарежда на щата да спре. Това 
помага.

„Федералният съдия в Щатите е нещо 
като господ“, обяснява Леви. Над него 
няма никого – той е назначен доживот и 
е свободен да решава по собствено усмо-
трение дела без политически натиск. Съ-
дията нарежда на щата да изчисти прис-
танището. Това задължение, наложено със 
силата на съдебната принуда (в един мо-
мент съдът дори забранява издаването на 
нови строителни разрешителни), най-на-
края задейства политическата машина и 
тя започва да мисли по темата.

Пристанището и зоната около него е

замърсявана 
десетилетия наред

от милиони хора и няколко общини. Тряб-
ва да се построи нова пречиствателна 
станция на един от островите край Бос-
тън, която да може да обработва до 4.5 
млрд. литра вода на ден в пиковите мо-
менти, ново предприятие, което да обра-
ботва отпадъците в тор, и два подводни 
тунела. Само за първите етапи от проек-
та сумата е 4-5 млрд. долара към 1985 г. 
„Това означава сметките за вода на дома-
кинствата в региона да се вдигнат от 185 
на 1200 долара годишно, или над 6 пъти“, 

обяснява Леви.
И тъй като никой политик не може да 

си позволи това, е намерено друго реше-
ние. Създадена е Водната организация на 
Масачузетс (Massachusetts Water Resources 
Authority) – особено творение на амери-
канската система, което е държавно дру-
жество и в същото време може да емити-
ра дълг на финансовите пазари, с който 
да финансира дейността си. Последното 
е важно, защото ако дружеството е взело 
назаем пари, за да построи пречиствател-
на станция, и е сметнало, че за покриване-
то на плащанията по дълга дадена общи-
на трябва да повиши разходите си за вода, 
то има право на прихващания от другите 
средства на общината, ако тя реши да не 
изпълнява задълженията си. Частните кре-
дитори също така имат право да осъдят 
дружеството и да назначат прокурист при 
неизпълнение на поетите ангажименти.

Тази сложна система гарантира две 
неща - сравнителна независимост от мест-
ната власт и в същото време удобно оп-
равдание за политиците пред избирате-
лите им, които биха се оплакали от новите 
сметки. Тук на сцената излиза Леви.

Пол Леви е кадър на най-прочутия ин-
женерен университет в света - MIT. Бил е 
член на кабинетите на двама от най-из-
вестните американски губернатори - Май-
къл Дукакис в Масачузетс и Бил Клинтън в 
Арканзас. Леви описва себе си не като екс-
перт, а като човек с много интереси, кой-
то обича трудни задачи. Когато е одобрен 
за ръководител на новото дружество, той 

подхожда към ситуацията със „смирена 
арогантност”. Това, обяснява Леви, е нещо, 
което е научил още като студент – „увере-
ност, че можеш да се справиш с всеки про-
блем, независимо колко е сложен, но и 
смиреност, че вероятно има нещо, което 
не знаеш, така че искаш да учиш“.

Подкрепен от съда, който иска от него 
доклади всеки месец за напредъка му, 
Леви започва да създава стъпка по стъп-
ка организация, която в крайна сметка ще 
успее да разреши проблема на Бостън. 
Първо наема добри експерти по надзор и 
поръчки, като им плаща пазарни заплати. 
„Трябваха ми специалисти, които да знаят 
какво правят. Когато правиш нещо такова, 
трябва да си уверен в експертизата си да 
създаваш договори и да ги контролираш“, 
обяснява той. След това създава необхо-
димата атмосфера в организацията, че тя 
прави нещо важно и всеки член на екипа е 
отдаден на тази цел. „В един момент

харчехме по един милион 
долара на ден

за строителство. Всеки, който си мисли, че 
може да успее без отдаден екип и лидери 
на всяко едно ниво, бърка“, казва още той.

За да обърне обществените нагласи, 
Леви започва да работи с медиите и уче-
ниците. „Обикалях училищата, за да го-
воря с учениците и да им обяснявам как-
во става с водата и замърсяването. Всяка 
седмица се виждах с журналистите – за 
да обяснявам какво правим и да съм си-
гурен, че са разбрали.“ Това не го спасява 
от недоволство: когато избират мястото за 
сметище, хората от близкия град започват 
кампания срещу него с постери из Бостън 
и дори смъртни заплахи по телефона.

Леви напуска организацията в начало-
то на 90-те, но вече е успял да приключи 
първия етап по-рано от сроковете и с по-
малки разходи от предвиденото. „Това ни-
кога не беше ставало в Бостън“, казва той. 
Двайсет и осем години и 4.5 млрд. дола-
ра по-късно Бостън е различен град. Едно 
скорошно изследване показа, че ползи-
те от по-чистата вода за метрополията се 
измерват в десетки милиарди долари в 
най-различни области - от рекреативна-
та индустрия, през здравеопазване до ри-
барството.

Как Бостън престана да бъде 
„пристанище на срама“

�Историята на успеха срещу един 
от най-големите проблеми на града
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Н
ови лабораторни тестове по-
казват, че питейната вода в 
десетки градове в Съедине-
ните щати е замърсена с ток-
сични химикали, известни 

като пер-и полифлуороалкилни вещества 
(PFAS). Става дума за нива, надвишаващи 
това, което експертите смятат за безопас-
но за консумация от човека. Допустими-
те норми според агенцията за опазване 
на околната среда (ЕPA) са 70 частици на 
трилион (т.е. 70 частици химикал на все-
ки трилион частици вода). Но тези норми 
са само препоръчителни и нямат рестри-
ктивен характер. Много критици, включи-
телно и тези от организацията, изнесла 
новия доклад за чистотата на питейната 
вода, казват, че това е висока граница и 
предлагат

нормата да се сведе само 
до 1 частица на трилион

PFAS химикалите причиняват рак, чер-
нодробна дисфункция, увреждане на пло-
да и други здравословни проблеми. Те са 
широко използвани за подобряване на 
устойчивостта на продуктите към вода, 
масло, мазнини и петна. Тези токсични 
елементи се използват при направата на 
хранителни опаковки (кутии за пица, хар-
тиени торбички за пуканки в микровъл-
нова фурна и др.), тефлонови тенджери и 
тигани, тапицерия на мебели. Откриват се 
и в лесно почистващите се килими, ден-
талните конци и непромокаемите бански. 
Наричат се „вечни химикали“, защото са 
практически

неразложими в околната 
среда и човешкото тяло

През последната година изследовате-
лите са събрали проби от чешмяна вода 
от 44 места в 31 щата, включително и ок-
ръг Колумбия. Водата от всяко място е 
дала положителни резултати за наличие 
на PFAS, по-високи от една частица на 
трилион. Изключение е само едно място 
- градчето Меридиан в Мисисипи, където 
питейната вода се извлича от кладенци с 
дълбочина над 213 метра (700 фута).

Някои от най-високите нива на PFAS са 
открити в големи градове, включително 
Филаделфия, Маями, Ню Орлиънс и Ню 
Йорк. Учените смятат, че към днешна дата 
почти всички жители на САЩ имат в орга-
низма си някакво количество от вредните 
вещества.

Най-замърсена е водата 
в района на Мъртъл Бийч, 

Северна Каролина, където нивата на 
PFAS са 185,9 частици на трилион. В при-

лежащия окръг (във Файетсвил, Северна 
Каролина) се намира една от фабрики-
те на ДюПон, която произвежда съдове 
за готвене с тефлон, в който има PFAS и 
PFOA (разновидност на PFAS). Това е съ-
щата компания ДюПон, за която става 
дума във филма Dark Waters с актьора 
Марк Ръфало. Филмът е по действител-
ни събития и отразява съдебното дело 
на жители от щата Вирджиния, където 
фирмата чрез своя фабрика е замърсила 
водата със същите химикали, от което са 
умрели десетки жители. В крайна сметка 
ДюПон сключва извънсъдебно споразу-
мение за 7 млн. долара.

На второ място по замърсяване на во-
дата с PFAS е районът между 5 града - 
Девънпорт и Бетендорф в Айова, и Рок 
Айлънд, Молийн и Ийст Молийн в Или-
нойс. Във водата там са регистрирани 
109,8 частици PFAS на трилион. На трето 
място е посочен Маями с 56,7 частици на 
трилион. Филаделфия е шеста (46,7 PFAS 
частици), Ню Орлиънс е осми (41,8 PFAS 
частици). Атланта се нарежда на 16-то 
място с 15,6 частици на трилион, Чикаго 
е 19-ти с 12,6. В самия Ню Йорк са откри-
ти 2,6 частици на трилион, а около него - 
51,4 частици на трилион.

Понастоящем няма задължително фе-
дерално ограничение за допустимите 
норми на PFAS в питейната вода. Долна-
та камара на Конгреса гласува закон, с 
който това да се случи. Републиканците 
по принцип са против текста и само мал-
ка част от тях в долната камара гласува-
ха „за“, но това беше достатъчно мярка-
та да бъде приета. Това обаче едва ли ще 
се случи в Сената, където републиканци-
те имат мнозинство. Президентът Тръмп 
също каза, че дори и сенаторите да одо-
брят закона, той ще наложи вето.

При липса 
на федерална защита

отделни щати започват да определят 
свои собствени ограничения за PFAS в 
питейната вода. 16 щата са въвели наред-
ба за допустими количества PHAS от под 
10 частици на трилион. Северна Кароли-
на, която има най-замърсения с „вечни-
те химикали“ водоем, също има наредба, 
но тя постановява допустими количества 

от 185 частици на трилион, което е два 
пъти над препоръчваното от агенцията 
за околна среда и 185 пъти над препо-
ръчваното от експерти в същата сфера.

Новият доклад за наличието на PFAS 
във водните източници е публикуван от 

организацията Environmental Working 
Group. От там припомнят, че агенцията за 
опазване на околната среда (EPA) е пре-
кратила програмата си за следене на ни-
вата на PFAS във водата през 2015 г. и от-
тогава не е правила замервания.

�Високи нива на практически неразложимите елементи PFAS има в Маями, Ню Йорк, Чикаго и Атланта

Почти всички водоизточници в Америка – 
замърсени с токсични вещества

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Някой ден Иван Гешев - този Ел Куко, с когото богатите вече 
плашат децата си - ще намери своето справедливо място в ана-
лите на световната история. Защо ли? Защото освен радост Чо-
векът с каскета има своята непреходна философска стойност, 
която, щем не щем, трябва да признаем. Ако не, ние - тесно-
гръдите, то светът ще признае ролята и значението на Гешев. 
А във ВУЗ рано или късно ще се изучава гешефтология, това е 
ясно.

Мнозина повърхностни специалисти вече вкараха Гешев в 
тесните рамки на популистката философия. Това е относител-
но вярно, но по същество сбъркано - Гешев наистина вае обра-
за си в тази посока, но по никакъв начин не е прост популист.

„Не може плюсовете да са само за едни - за богатите“, кака-
ниже водачът на прокуратурата и по този начин сам се изка-
терва на пиедестала на популизма, изритвайки с шут всички 
политически маргинали, които драпат да се намъкнат в тази 
ниша. „Как така всички богати хора в тази държава са страхли-
ви милиардери? Защо не се страхуват тези хора, които нямат 
какво да ядат?“ - Гешев продължава да изстрелва думи куршу-
ми в обезкървената снага на богаташа олигарх, за да завърши 
смисловата парадигма с феноменалния въпрос: „Трябва да си 
отговорим на въпроса олигарсите ли са жертви, или са жертви 
българските граждани, които живеят бедно?“

Строго погледнато, тук Гешев мяза леко на партизанин, току-
що слязъл от Балкана и с учудване е установил два факта - че 
властта се търкаля по улицата и че има все още недоубити на-
родни изедници. Момчето от крайните квартали е свършило 
половината работа - навело се е и е вдигнало властта от пра-
холяка и сега кара нататък по плана.

Че Гешев, възпитаник на великата симеоновска МВР шко-
ла, лекинко мяза на деветосептемврийски поборник, прозира 
ярко в думите: „Докато ние не ангажираме тяхната наказател-
на отговорност за крадене от българския народ през тези 30 
години, в резултат на което българският народ живее бедно 
и в мизерия, всичко е уж нормално”. Това е вододел - от една-
та страна е капиталистът изедник, народният душманин, „оли-
гархът от криминалния преход“, а от другата биещото сърце на 
Партията, народният трибун и неговият гняв величав...

Затова като един 
Робин Худ Гешев каз-
ва: „Не може да дъл-
жиш на държавата 
общо 559 млн. лева 
за всички лотарийни 
игри за една година, 
което е по 100 лв. към 
всяка пенсия за една 
година, и да казваш, 
че си репресиран”. 
Ако народната власт 
след 1944- та извърш-
ваше светкавична 
експроприация, Ге-
шев още по-светкавично извършва конфискация на частна 
собственост в полза на държавата. Няма да се учудя, ако утре 
всеки български гражданин получи по една тракийска златна 
заврънкулка и платно на Светлин Русев.

Гешев е аватар на вековната злоба на роба, той твърдо вярва 
в светлото бъдеще, в което богатите, тези чорбаджии изедни-
ци, плачат и треперейки от ужас, горко се разкайват за страда-
нията, които са причинили на раята...

Оплакванията от несправедлив процес например не стру-
ват пет пари за Гешев: „Защо не се страхуват хората, които няма 
какво да ядат?! Защо не се страхуват тези, които не могат да си 
получат пенсиите?! Защо не се страхуват тези хора, които жи-
веят в мизерия в резултат на това, че някои хора не си плащат 
данъците?!“.

Въпреки това Гешев не е неочаквано явление, той не е в 
структурен дисонанс с политическия ландшафт, напротив - 
този каскет кореспондира директно с веригата каскети, която 
управлява в БГ през всичките тези години...

Но Гешев не е комунист! Защото комунизмът е класическа 
антисистемна философия, а Гешев, меко казано, е системен иг-
рач. Гешев душа дава за системата, той на ръце би я носил, до-
като отмалее. А комунистите биха разрушили системата с трис-
та тона тротил, знаете. Т.е. Гешев е чист системен популист.

 блог

ПЕТЬО 
ЦЕКОВ

Човекът с каскета
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 казана дума

„Да е жив и здрав президентът, 
не ми пречи. Президентът какво 
прави - общо взето, грижи се за 
първата дама.“

Така министърът на екологията 
Емил Димитров описа правомощията 

на президента

„Радвам се, че Мелания Тръмп високо 
е оценила красотата на българската 
шевица и нашето розово масло.“

Българският премиер Бойко Борисов 
коментира писмо на първата дама 

на САЩ Мелания Тръмп до него с 
благодарност за подаръците, които 

й занесъл при посещението си в 
Белия дом

„Естествено, че беше любезен SMS. С 
мен всички са любезни напоследък.“

Така главният прокурор Иван Гешев 
отговори дали SMS-ът, с който е бил 

поканен на среща в президентството от 
секретаря на президента, е бил любезен

„Виждаме главния 
прокурор в ролята 
на първи историк на 
страната.“

Бившият премиер Иван 
Костов коментира думите 
на Иван Гешев, че преходът 

е бил криминален

„Склонността към обобщение 
говори за социалистическо 
мислене.“

Председателят на 
парламентарната група на ГЕРБ 

Даниела Дариткова коментира 
обръщението към народа на 

президента Румен Радев
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
До минус 40 градуса паднаха 
температурите в Турция
Източните провинции на Турция се 

борят с рекордни студове. На мес-
та температурите паднаха до минус 

40 градуса, а снежни виелици не позволя-
ват издирването на 13 мигранти, изчезнали 
в района на град Ван. Минус 40 градуса бяха 
регистрирани в градчето Гьоле, където вто-
ра поредна година търпят подобна зима. Из-
ключително студено беше и в община Ашкале в провинция Ерзурум. Там отчето-
ха минус 35 градуса. В провинция Карс съобщиха за минус 31 градуса.

Скопие и Тирана започват 
преговори за ЕС

Eвропейската комисия очаква Се-
верна Македония и Албания да 
започнат преговори за присъеди-

няване към Европейския съюз преди 
началото на май. Това обяви пред Евро-
пейския парламент еврокомисарят по 
разширяването и съседството Оливер 
Вархей. Миналата есен страните членки 
не успяха да постигнат съгласие за нача-

ло за преговорите със Скопие и Тирана. Основна пречка тогава се оказаха Фран-
ция, Нидерландия и Дания, които настояха за нови правила при воденето на пре-
говори, които бяха представени от ЕК.

Данните на 6 млн. израелци 
изтекоха в интернет
Пробив в сигурността на дигитал-

но приложение, използвано от 
управляващата в Израел консер-

вативна партия, даде достъп на хакери 
до личните данни на близо 6.5 милиона 
израелци. Приложението се използва за 
управление на предизборната кампа-
ния на партията „Ликуд“ на премиера Бе-
нямин Нетаняху. Новината за гафа идва 
само няколко седмици преди извънредните парламентарни избори в Израел на 
2 март. Изтеклата информация включва имена, адреси, идентификационни номе-
ра и дори политически предпочитания.

Джихадисти убиха десетки 
деца и жени в Нигерия

Най-малко 30 души са убити и неиз-
вестен брой жени и деца са отвле-
чени от джихадисти на шосе близо 

до столицата на нигерийския щат Борно 
- град Майдугури - зона, в която дейст-
ва групата „Ислямска държава в Западна 
Африка“. Бунтовниците атакували десет-
ки автомобили близо до село Ауно, на 25 
км от Майдугури, където били блокирани 

през нощта заради комендантския час, наложен от армията. Преди атаката де-
сетки камиони, автобуси и леки коли са били подпалени на шосето, съобщиха 
властите.

„Шин фейн“ – втора сила 
в парламента на Ирландия
Републиканците от „Шин фейн“, кои-

то искат британската провинция 
Северна Ирландия да се обедини 

с Република Ирландия, станаха втората 
по големина група в ирландския парла-
мент. Това сочат данните от проведени-
те парламентарни избори. „Шин фейн“, 
която дълго време беше смятана за по-
литическото крило на Ирландската републиканска армия, печели 37 места от 160 
в парламента. На първо място е десноцентристката партия „Фина фойл“ с 38 мес-
та, а партията на премиера Лио Варадкар „Фина гейл“ остана с 35.
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И
знасилена, снимана и каче-
на в популярен порносайт... 
Това е тъжната история на 
едно момиче от Охайо, кое-
то дълго се бори, за да сва-

ли видеото от интернет. Днес Роуз Калем-
ба е на 25 години, има две деца и съпруг, 
който я насърчава да наруши мълчание-
то си и да започне да говори за случило-
то се.

Тя публикува историята в блога си и не 
след дълго получава обратна връзка от 
много други момичета и жени, станали 
жертва на същото.

Пред BBC Роуз разказва, че в най-теж-
ките й моменти след изнасилването е 
получила подкрепа единствено от се-
мейството си и от медицинската сестра 
в болницата. „Каза ми: И моята дъщеря 
беше изнасилена“, спомня си Роуз. „По-
гледнах я, не беше на повече от 40 годи-
ни. Помислих си, че и дъщеря й трябва да 
е била млада като мен“.

Никой друг обаче не застава зад моми-
чето, а дори и близки роднини твърдят, 
че тя

сама си е виновна 
за станалото

А в малкото градче в Охайо, където 
била израснала, не било необичайно мо-
миче да излезе само на разходка преди 
лягане. И Роуз го правела често, не ми-
слела, че я грози нещо.

Но една вечер до нея спрял автомо-
бил. От него излязъл мъж и я заплашил 
с нож, карайки я да влезе в колата. Там 
имало още един мъж. Двамата я закара-
ли в къща извън града, където я насилва-
ли в продължение на 12 часа. Трети мъж 
заснел част от случващото се.

Годината е 2009-та. Роуз е само на 14. 
Докато я насилват, тя е в шок, пребита е, 
намушкана е в левия крак. Дрехите й са 
окървавени. По време на изнасилването 
няколкократно изпада в безсъзнание.

Един от мъжете дори й показва на лап-
топ видеозаписи с подобни атаки срещу 
други момичета.

Накрая я заплашват, че ако издаде на 
някой какво се е случило, ще я убият. На 
следващия ден я изхвърлят с автомобил 
близо до дома й, а видът й е такъв, че 
няма как да скрие случилото се. Баща й 
веднага звъни в полицията.

Следва поредица от унижения и не-
доверие, на което изнасиленото момиче 
станало отново жертва. В 

болницата полицай я питал дали сек-
суалният акт не е бил доброволен. Роуз е 
шокирана. Казва, че дори не познава на-
падателите си.

Впоследствие всички се отдръпват от 
нея. Губи приятелите си. Месеци по-къс-
но в социалната мрежа вижда таг със 
своето име под линк, споделян от нейни 
съученици, с видео към известен порно-
сайт. Там открива качени видеата от изна-
силването й.

Заглавията на видеоклиповете са „Тий-
нейджърка плаче, докато й бият шама-
ри“, „Унищожаване на тийнейджърка“, 

„Тийнейджърка в безсъзнание“.

Едното видео има над 
400 000 гледания

Тя решава да не казва за това на се-
мейството си. Пише обаче до порносай-
та няколко пъти, молейки клиповете да 
бъдат изтрити. Не получава отговор.

Междувременно разбира от съучени-
ци, че родителите са им казвали да сто-
ят далече от нея, наричайки я уличница.

Тя спира да говори с други хора, при 
всяка среща с непознат се чуди дали той 
не е виждал клиповете с нейното изна-
силване. Роуз дори не може да се пог-
ледне в огледалото.

В крайна сметка след дълги опити взи-
ма решение да се представи за адвокат 
и в следващия си мейл до собственици-
те на порносайта ги заплашва с дело. Ча-
сове по-късно клиповете са изтрити.

Междувременно полицията открива 
насилниците й. Техните адвокати твър-
дят, че Роуз доброволно се е съгласила 
да прави секс. Вместо в изнасилване мъ-
жете са обвинени в „съучастие в престъ-
пление на непълнолетно лице“ и

получават условни 
присъди

Семейството на Роуз няма парите, а 
самата тя няма силите да се бори срещу 
тази ужасяваща несправедливост.

Момичето от отлична ученичка се 
превръща в посредствена, често бяга 
от часовете. Не може да избяга обаче от 
преживения кошмар.

Години по-късно Роуз получава нуж-
ната подкрепа от съпруга си и разказва 
всичко, но признава, че се чувства все 
едно има доживотна присъда. Дори оти-
вайки до магазина, тя се пита дали някой 
от клиентите не е гледал видеата с ней-
ното изнасилване.

Новите собственици на Pornhub твър-
дят, че тази история се е случила, пре-
ди да купят сайта, и че те са взели мерки 
всички видеа със съдържание, наруша-
ващо законите, да бъдат изтривани.

Десетки други пострадали обаче ко-

ментират историята на Роуз и посочват, 
че никой реално не контролира порно-
сайтовете за видеосподеляне и собстве-

ниците на нито една платформа с такова 
съдържание не са понесли досега съ-
дебна отговорност.

�Една млада жена от Охайо разказа за драмата си, позната на много други

„Бях изнасилена на 14 г., а 
видеото попадна в порносайт“

Роуз Калемба
Снимка: Twitter Снимка: Pixabay
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Н
яколко високопоставени 
служители загубиха пост-
овете си в Китай заради на-
чина, по който са реагирали 
на предизвикващия пнев-

мония нов коронавирус. Сред тях са 
партийният секретар към здравната ко-
мисия в окръг Хубей - провинцията, от 
чийто център град Ухан тръгна заразата.

Заместник-директорът на местната 
организация на Червения кръст също 
се раздели с длъжността си, тъй като е 
занемарил задълженията си. Отстранен 
е и началникът на здравната комисия 
в Хуанган - вторият най-засегнат град в 
Хубей след Ухан.

Държавни медии твърдят, че стотици 
са били уволнени, разследвани или пре-
дупредени в Хубей и други провинции 
заради коронавируса (когато заразата 
започна да излиза извън контрол, Пекин 
отправи остри предупреждения към 
местните власти). Отстраняването обаче 
не значи непременно уволняване в Ки-
тай, може да е просто понижение, а ня-
кои ще бъдат наказани, пише Би Би Си.

Междувременно броят на жертвите 
на епидемията в Континентален Китай 
се е увеличил със 106 души за последно-

то денонощие. Общият брой жертви ста-
ва 1016 души, а 3996 души са оздравели 
и са изписани от болница. Това съобщи 
в сайта си китайският Държавен комитет 
за хигиената и здравеопазването.

За пръв път починалите от вируса 
за ден бяха над 100 души. Въпреки сто 
и шестте смъртни случая обаче за по-
следните 24 часа новопотвърдените на-
маляха за втори път - 2478 от над 3000 

предишния ден. Нови случаи освен в 
Континентален Китай има и в Хонконг, 
Макао и Тайван.

Въпреки края на празниците

в Китай улиците 
остават пусти

Макар много офиси и магазини да 
отвориха отново врати след нового-
дишната пауза, изглежда, много хора 
остават по домовете си. Властите вни-
мателно следят дали възстановяването 
на бизнес активността засилва разпрос-
транението на вируса.

Остава и недоверието към китайско-
то ръководство заради притеснения 
защо е отнело толкова време да реа-
гира на заразата и каква информация е 
била укрита. Чувството сред някои ки-
тайци се засили след смъртта, обявена 
миналата седмица, на доктора, опитал 
да предупреди за коронавируса преди 
почти месец и половина. Президентът 
Си Дзинпин посети вчера здравен цен-
тър в Пекин, където увери, че страната 
му ще спечели „войната срещу болес-
тта“.

�Жертвите в страната надхвърлиха 1000 души

Китай уволнява чиновници 
заради коронавируса

Президентът на Китай Си Дзинпин се появи за първи път от доста време публично, 

Снимкa: БТА
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милиона рози са изнесли 
турските производители в 

50 страни за свети Валентин. 
Сред държавите са Нидерландия, 

Великобритания, Германия и Украйна 
- преди Деня на влюбените. Интензивният 

износ на рози е започнал преди 20 дни, раз-
криха износителите.

 в цифри

или един милион юана (бли-
зо 200 хил. долара), обеща 
китайският актьор Джаки Чан 
на онзи, който ще създаде ле-
карство за новия тип корона-
вирус. Той обясни, че е готов 
да възнагради откривателя, 
независимо дали е човек или 
организация.

или един милион юана (бли

$200 000

60 часа продължи 
най-бързият полет 

между Ню Йорк и Лон-
дон. Мощна буря стана причи-

на полетът на „Бритиш Еъру-
ейс“ да счупи всички рекорди. 

Боингът достигнал звуковата бариера, 
като бурният вятър му е помогнал да 

лети със скорост над 1200 км/ч.

промила ал-
кохол в кръв-
та, както и 
наличие на 
кокаин, по-
каза тестът 
на актьора 
Явор Бахаров. 
Той бе спрян за 
проверка, докато 
шофираше в Бан-
ско. Бахаров беше 
задържан в поли-
цейското управле-
ние в града за 24 
часа и бе пуснат 
под гаранция от 
5000 лв.

то 
н-
ше 
и-
ле-
4
т
т

1,2 

,564,4,56655444 54 544 64,54,56666
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„Д
иви и щастливи“ е една сбъд-
ната мечта. Така актрисата Яна 
Маринова, която играе главна 
роля в лентата, а е и неин про-
дуцент, описва един от най-

новите и успешни български филми. Той 
вече е по екраните в България, имаше 
турнета в различни градове на страна-
та и в Европа, а сега предстои предста-
вянето му в Америка. На 15 март роман-
тичната екшън комедия идва и в Чикаго 
заедно с Яна и Александър Сано.

„Диви и щастливи“ е сниман в едни 
от най-красивите градове на България, 
там,

където българите 
в Чикаго може би са родени

които са им скъпи, но които са напус-
нали заради ситуацията в България“, 
сподели Яна Маринова пред BG VOICE. 
Според нея това е една от причините, 
заради които филмът си струва да се гле-
да от тази страна на Океана. Удоволстви-
ето от красотите на България обаче да-
леч не е единственото, което този филм 
може да даде. Той е сниман по най-до-
брите стандарти на жанра, по холивуд-
ски.

„Това е много истински филм, в него 
се случват много истински неща, макар 
че е на ръба на пародията“, споделя Яна 
Маринова. Сюжетът е за две жени, кои-
то са искали животът им да се развие по 
друг начин. „Героинята на Луиза, Мила, 
е искала да стане писателка, а работи в 
колцентър, моята героиня Боряна-Бо, е 
искала да изживее живота си на макс, но 
й се налага да работи като домашна при-
служници в богаташки дом“, описва сю-

жета актрисата.
Тя споделя и че макар и с жени в глав-

ната роля, филмът не е просто женски. 
Неговото послание е, че човек не тряб-
ва да се примирява. Ако съпругът ти не 
е точният човек, да не го търпиш, ако 
имаш неприятен шеф, да не се примиря-
ваш, ако приятелите ти не са истински, 
да не бъдеш с тях цял живот.

„Диви и щастливи“ е и филм за прия-
телството в най-истинските му измере-
ния. Заради него едната от героините 
застава зад другата с риск да попадне в 
затвора. Затова и Яна Маринова казва, 
че това в никакъв случай не е просто ек-
шън. В него заедно с каскадите зрители-
те ще усетят и доза романтика, но и ще 
се забавляват много.

„Диви и щастливи“ се е родил на 8 
март. Тогава Яна, Сано и режисьорът 
Мартин Макариев обсъдили идеята със 
сценариста Борислав Захариев. Това 
всъщност е екипът, който стои зад „При-
вличане“, другият успешен български 
филм, който се изкачи в челото на класа-
циите. И всичко става на бързи обороти. 

Яна признава, че снимките не са били 

лесни, били съпроводени с не една и две 
трудности. Едната била това, че трябва 
да накараш хората зад филма да рабо-
тят по-бързо и различно от начина, по 
който са работили до момента. С екшън 
сцените също имало перипетии. Двете с 
Луиза си изпълняват почти всичко –

скокове от няколко метра, 
вързани с въжета

„Уж си спокоен от въжетата, но пък 
си мислиш: „Какво ще стане, ако чове-
кът, който ги държи, кихне?“, смее се Яна 
Маринова. За сцените с мотора обаче 
взели дубльорка, истинска моторджий-
ка – Теа Маркова, която е шампионка 
по мотокрос. Иначе Яна се пробвала да 
кара мотора, но на един от завоите Лу-
иза паднала. „Доста я ожулихме“, спомня 
си тя. Във филма участвала и сестрата на 
Луиза, Кристина Ангелова, която играе 
героинята на Яна като малка.

Сред звездния състав в „Диви и щаст-
ливи“ има и чуждестранни актьори. 
Един от тях е Бен Крос, холивудският ак-
тьор, който се ожени в България и жи-
вее там. „Благодарни сме му много, че 
се включи“. Яна и останалите са много 
щастливи, че към екипа им се е присъ-

единил и Базил Ейденбенц, който има 
участие и във филма „Фаворитката“, таз-
годишния носител на „Оскар”. Той и в мо-
мента се снима в сериала „Виктория”. „На 
кастинга с една от най-големите лон-
донски агенции открихме Базил и еди-
нодушно много го харесахме. Той дой-
де много болен, но въпреки това му се 
получи за нашия филм. Много искаше да 
участва в него“, споделя още Яна.

„Диви и щастливи“ се изкачи на пър-

вите места в класациите в България за 
кратко време. Това, което прави екипа 
истински щастлив обаче, е успехът на 
лентата сред българите в чужбина. Яна и 
Сано присъстват лично на прожекциите 
в Лондон, Единбург, Виена, Кьолн, Мюн-
стер и Франкфурт. На тях идват българи, 
които имат своя живот в чуждите дър-
жави, българи, които не се познават по-
между си, но които са обединени от фил-
ма. Знаят актьорите, искат да се снимат с 
тях – на толкова километри от България 
и от живота в нея.

Иначе преди да пристигнат в Амери-
ка, прожекциите на „Диви и щастливи“ 
продължават в Германия. А също и в Ма-
кедония, където филмът тръгва по екра-
ните под заглавието „Диви и Среќни“.

Яна Маринова за „Диви и 
щастливи“: Сбъдната мечта
�Във филма има екшън, смях, романтика и много красиви места от България

Снимки: Facebook

ВЕРА K. АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com
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Диети, спорт, ограничения и из-
питание на волята... Позната 
ви е тази битка с килограми-
те, нали. Докато я водим, чес-
то попадаме в плен на заблу-

ди и популярни митове, които понякога 
ни вредят. Ето кои са най-често среща-
ните грешки по пътя към заветното от-
слабване.

Калориите са 
едни и същи

Калорията е мерна единица за енер-
гия. Всички калории имат еднакво енер-
гийно съдържание, но не и един и същ 
ефект върху теглото. Веществата от раз-
личните храни се движат по различ-
ни метаболитни пътища. Те имат и раз-
лично влияние върху хормоните, които 
контролират глада. Ако замените въгле-
хидратите и мазнините с протеини, ще 
подсилите метаболизма и намалите усе-
щането за глад. Също така калориите от 
плодовете например са по-засищащи в 
сравнение с тези, идващи от бонбоните.

Яжте по-малко 
и се движете повече

Мазнините са просто енергия, която 
тялото съхранява за моменти, в които 
може да му потрябва. Затова звучи ло-
гично, че по-малкото храна и повечето 
движение ще накарат тялото да изгори 
тези свои енергийни запаси. На теория 
може и да е така, но не е универсално 
правило, пише Rozali. За да отслабне-
те, не трябва да намалявате храната, а 
да подобрите качеството й. Не е важно 
само да се движите, но да комбинирате 
кардио и тежести, да се разхождате про-
дължително всеки ден.

Въглехидратите 
са лоши

Всички свързваме нисковъглехидрат-
ните диети с отслабване. Затова и у по-
вечето хора остава усещането, че въ-
глехидратите са най-големият враг на 
отслабването. Важно е обаче от каква 
храна идват те. Въглехидратите от пъл-
нозърнестите храни са много полезни, 
докато рафинираните въглехидрати от 
преработените храни трябва да се из-
бягват.

Можете да отслабнете 
само с кардио

Безкрайните кардиоупражнения не 
са единственият начин да отслабнете. 
Всъщност все по-често се говори за важ-
ността на тренировките с тежести. Тре-
нировките с тежести оформят мускулите 
и подобряват външния вид. Ако изпъл-
нявате правилно тренировки с тежести 
поне 1-2 пъти седмично, това ще ви по-
могне за справяне с болките в гърба и 
кръста и ще подобри стойката ви.

Има магическо хапче 
за отслабване!

Хапчетата за отслабване са огромна 
тема с гигантско рекламно покритие. 
Въпреки това научните доказателства 
са малко. Приемът на магическо хапче 
за отслабване, без да е съчетан с про-

мяна в храненето и физическата актив-
ност, едва ли ще доведе до резултат. Все 
пак има някои хапчета за отслабване, за 
които има проучвания, че влияят, макар 
и малко, върху свалянето на килограми. 
Не очаквайте обаче ефектът да дойде 
само от едно хапче.

Отслабването е 
постоянен процес

Често срещан мит е, че щом започне-
те диета, ще отслабвате с постоянни тем-
пове. Свалянето на килограми обаче не 
е постоянен процес. Възможно е в ня-

кои седмици да свалите повече, в други 
- по-малко, в трети - изобщо, в четвърти 
- дори да сте качили. Важното е да пом-
ните, че от вас се изисква само постоян-
ство. Резултатите ще дойдат.

Кантарът показва 
дали отслабвате

Кантарът - кошмарът на всеки, който 
иска да отслабне. Трябва обаче да не за-
бравяте, че мускулите тежат повече от 
мазнините. Тоест, възможно е да отслаб-
вате, но благодарение на добър трени-
ровъчен режим да трупате мускули. Ще 
изглеждате по-добре, обиколката на бе-
драта, ръцете, корема ще намалява, но 
кантарът ще продължава да ви стряска. 
Затова ви съветваме да следите не само 
показанията на кантара, но и сантиме-
трите на тялото.

От мазнините 
се пълнее

Мазнините съдържат много калории, 
затова и мнозина се страхуват от тях. 
Всъщност напоследък високомазнинни-
те диети набират последователи. Важно 
е обаче не само колко са мазнините, а и 
от какъв източник са. Включете в меню-
то си т.нар. храни с полезни мазнини - 
авокадо, ядки, мазни риби, чиа, зехтин, 
кокосово масло.

Диетата е 
с определен срок

Отслабването е резултат от промяна 
в начина на живот. Трайното отслабване 
няма да дойде след 3 месеца на диета и 
връщане към вредните навици. Диетата 
не бива да е временна, а цялостна и по-
стоянна промяна в начина на хранене и 
движение.

Пиенето на вода 
помага в отслабването

Един от често срещаните митове за от-
слабването е, че пиенето на вода помага 
в борбата с килограмите. Всъщност до-
казателствата за това са малко. Поняко-
га жаждата може да се обърка с глад и 
изпиването на една чаша да потуши апе-
тита ви. Така ще приемете по-малко ка-
лории. Но преките ползи от водата за от-
слабването спират дотук, поне научно 
доказаните такива.

Отслабването: 
10-те най-чести заблуди

Снимки: Pixabay и Flickr
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�Ето и няколко съвета как да се разделите с тях
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АЛБЕНА ЕВСТАТИЕВА
albena@bg-voice.com

И
звестни марки като Ganni, 
Stine Goya, Cecilie Bahnsen 
и Rotate Birger Christensen 
приковаха вниманието към 
подиума по време на таз-

годишната Седмица на модата в Копен-
хаген. Винаги с няколко крачки напред, 
дизайнерите представиха колекциите 
си за есента и следващата зима. А в тях 
отново се набиват на очи широките ръ-
кави тип буфан, спортни обувки, ком-
бинирани с официално облекло, дебе-
ли якета и разнообразни материи като 
кожа и вълна. Цветовете – от класиче-
ското черно до ярки нюанси.

Седмицата на модата в Копенхаген 
ежегодно събира популярни редакто-
ри, стилисти, блогъри, инфлуенсъри и 

любители на красотата, нетърпеливи да 
надникнат в бъдещето и да узнаят кои 
са тенденциите за следващите сезони. А 
организаторите доказаха, че дефилето

този път е по-различно
от останалите, които се провеждат по 
света. На пръв поглед всичко се прави 
по традиционния начин – ден след ден, 
ревю след ревю, но всъщност това съ-
битие се отличава от другите със своя-
та кауза да се превърне в много по-еко. 

Ден след началото бе обявен стартът 
на,,устойчив план“ за намаляване на па-
губния ефект върху природата, който по 
принцип тези седмици на модата пре-
дизвикват. Това означава, че компании-
те и дизайнерите, които желаят да пред-
ставят колекциите си, ще трябва да се 
съобразят с цели 17 стандарта, гаранти-
ращи, че след всяко модно шоу няма да 
има остатъци, няма да се развалят неп-
родадени дрехи и поне 50% от матери-
алите, използвани за производството, 

трябва да са органични или рециклира-
ни. Брандовете ще разполагат със срок 
от 3 години, за да изпълнят условията.

От Копенхаген: 
Кожа, вълна и други 
модни повели
На подиума - спортни обувки с официални тоалети

Снимки: БТА



„Оскари“ 2020 ще се помнят 
дълго – Брад Пит получи 
първата си актьорска ста-
туетка, а Южна Корея от-
несе няколко награди за 

кървавата сатира „Паразити“. Лентата на 
режисьора Бонг Джун-хо наистина пре-
взе церемонията в тази историческа нощ, 
като стана първата чуждестранна лен-
та, получила „Оскар“ за най-добър филм 
и най-добър режисьор. Не случайно ак-
тьорите и създателите на филма изля-
зоха на сцената да си вземат наградата с 
невярващи изражения – те отвяха конку-
ренцията на едни от най-големите име-
на в киното. Номинираните в категорията 
най-добър филм бяха „1917“, „Ирландецът“, 
„Имало едно време в... Холивуд“, „Семей-
на история“ и др. В състезанието за режи-
сьори Бонг Джун-хо изпревари Тарантино 
(„Имало едно време в… Холивуд“), Скор-
сезе (“Ирландецът“) и Сам Мендес („1917“).

Първият актьорски „Оскар“ на Брад Пит 
също беляза церемонията. Големият ак-
тьор взе отличието за поддържаща мъжка 
роля за играта си в „Имало едно време… в 
Холивуд“. Пит пребори конкуренцията на

Антъни Хопкинс, Том Ханкс, 
Ал Пачино, Джо Пеши.

„Благодаря на Академията за честта“, 
заяви Брад Пит. „Тарантино доказа, че е 
оригинален, единствен и филмовата ин-
дустрия ще бъде много по-бедно място 

без него. Лео, винаги ще те подкрепям“, 
обърна се още Брад Пит към колегата си 
Леонардо ди Каприо. А въпреки краткото 
му изказване, то не мина без политически 
знаци.

Пит не пропусна да спомене темата за 
неуспешния процес по импийчмънт на 
президента на САЩ Доналд Тръмп. Дър-
жейки статуетката, той се обърна към пуб-
ликата: „Казаха ми, че имам само 45 секун-
ди да говоря, което е с 45 секунди повече 
от предоставените от Сената на Джон Бол-
тън по време на импийчмънта на пре-
зидента Тръмп”. Болтън можеше да е ос-
новен свидетел на процеса, но не беше 
призован в Сената.

„Така че мисля, че може би Куентин 
трябва да направи филм за това кога въз-
растните в крайна сметка постъпват пра-
вилно“, добави актьорът.

След церемонията Брад Пит обясни 
пред репортери, че е „много разочарован“ 
от събитията от изминалата седмица, по 
време на които Сенатът оправда Доналд 
Тръмп.

След големите победители на тазгодиш-
ните награди се наредиха и Хоакин Фи-
никс, който получи първия си „Оскар“ за 
най-добра мъжка роля в „Жокера“ и опра-
вда очакванията да произнесе политиче-
ска реч.

Втория си „Оскар“ получи Рене Зелуегър 
за най-добра актриса в „Джуди“ - отличие, 
което критиката предварително определи 
като напълно заслужено и истински „Рене-
санс“ за актрисата, която

отсъстваше от големия 
екран близо десетилетие.

Церемонията очаквано мина под знака 
на загиналия съвсем наскоро баскетбо-
лен любимец Коби Брайънт. Преди всички 
да заемат местата си в „Долби тиътър“, ре-
жисьорът Спайк Лий привлече внимание-
то на червения килим със специалния си 
смокинг, посветен на Коби. Той беше в ли-
лаво и жълто - цветовете на „ЛА Лейкърс“, 

а на реверите му грееше номер 24, който 
баскетболистът носеше по време на зна-
менитата си кариера. Такъв имаше и на 
гърба му.

„Той ще ни липсва на всички“, каза Лий, 
който през 2009 г. представи документал-
ния си филм за Брайънт: „Kobe Doin’ Work“.

Самият Коби е носител на „Оскар“ за 
най-добър късометражен анимационен 
филм през 2018 г. за „Скъпи баскетбол”. За 
това той намери място в традиционната 
част от церемонията, в която се отдава по-
чит на големите актьори и режисьори, за-
губили живота си през последните 12 ме-
сеца.
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„Оскари“ 2020: Триумфът 
на Южна Корея и Брад Пит

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

�Церемонията и този път не 
мина без политически знаци

Най-добър филм:
 „Паразит“

Режисура:
 Бонг Джун-хо, „Паразит“

Най-добра главна мъжка роля:
 Хоакин Финикс, „Жокера“

Най-добра главна женска роля:
 Рене Зелуегър, „Джуди“

Най-добра поддържаща мъжка роля:
  Брад Пит, „Имало едно време… 

в Холивуд“

Най-добра поддържаща женска роля:
 Лора Дърн, „Брачна история“

Най-добър международен филм:
 „Паразит“, Южна Корея

Най-добър пълнометражен 
документален филм:
 „Американска фабрика“

Най-добър късометражен 
документален филм:
  „Да се учиш да караш скейтборд 

във военна зона (когато си момиче)“

Най-добър анимационен филм:
 „Играта на играчките 4“

Най-добър късометражен 
анимационен филм:
 Hair Love

Най-добър игрален 
късометражен филм:
 „Прозорецът на съседите“

Победителите

Снимки: БТА
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Н
ю Йорк въведе забрана 
срещу изцяло безкасови-
те плащания в магазини и 
ресторанти, като гласува 
регламент, който ги задъл-

жава да приемат и пари в брой. Според 
местните власти местата, където се пла-
ща само с кредитни и дебитни карти, ди-
скриминират нюйоркчаните, които ня-
мат банкови сметки.

„Тази практика наказва хората, които 
нямат достъп до банки“, каза председа-
телят на Общинския съвет Кори Джон-
сън преди гласуването на градския съ-
вет, където законопроектът бе приет с 
43 на 3 гласа.

Новият регламент предвижда и наказа-
ния за нарушителите. Според законопро-
екта фирмите, които отказват да приемат 
пари в брой, ще бъдат глобени с 1000 до-
лара, а при повторно нарушение – 1500 
долара. Освен това с промяната се забра-
нява заведения и магазини да начисляват 
по-високи цени за плащане в брой. 

Очаква се кметът от демократите Бил 
де Бласио да подпише закона, пише 
„Форчън”. Говорител на кмета заяви, че 
подкрепя намерението на законопроек-
та, но администрацията му ще го разгле-
да. Планира се забраната да влезе

в сила до края 
на годината

Новият регламент вече раздели обще-
ството и събра както подкрепа, така и 
много критики сред нюйоркчани.

Привържениците на безкасовия мо-

дел казват, че ползите включват по-голя-
ма ефективност и елиминиране на риска 
от кражби, но според противниците ми-
лиони американци все още разчитат на 
парите в брой. Подкрепящите забраната 
твърдят и че в Ню Йорк живеят хиляди 
души без банкови сметки или кредитни 

карти, а има и много, които просто пред-
почитат да използват пари в брой.

Редица фирми, които ще бъдат засег-
нати от промяната, заявиха, че ще след-
ват закона, когато той влезе в сила.

„Гордеем се, че правим бизнес в Ню 
Йорк и, разбира се, ще спазваме всички 
закони“, казва в изявление Ник Марш, из-
пълнителен директор на Founders Table, 
компанията майка на Chopt Creative 
Salad Co. и веригите Dos Toros Taqueria.

Говорител на компанията заяви, че 
шест от 18-те Chopt обекти в Ню Йорк и 
всичките 17 обекта Dos Toros в момента 
работят изцяло безкасово.

С въвеждането на забраната срещу из-
цяло безкасови плащания Ню Йорк се 
присъединява към група други райони, 
проявили реакция срещу икономиката 
само с цифрови технологии.

Филаделфия стана първият град в 
САЩ, който забрани безкасовите ма-
газини миналата година въпреки про-
тивопоставянето на гиганта на дребно 
Amazon. Сан Франциско и Ню Джърси 
приеха подобни мерки скоро след това. 
Само една юрисдикция изискваше пред-
приятията да приемат пари преди 2019 
г.: Масачузетс, който прие закон преди 
близо 40 години.

Ню Йорк задължи магазини и 
ресторанти да приемат пари в брой

�Забраната за изцяло безкасови плащания 
събра противници и привърженици
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Т
я няма волан, нито педали, 
нито странични огледала. Тя 
е първото автономно превоз-
но средство, проектирано да 
се движи без никаква човеш-

ка намеса, което потегля по пътищата на 
САЩ. Автономното возило е второто по-
коление на Nuro, която по принцип раз-
работва транспортни микробуси, наре-
чено R2, и ще бъде тествано в Хюстън, 
Тексас.

Това е първото изключение от щат-
ските регулации, според които всяко во-
зило трябва да има инструменти за кон-
трол от жив водач, които му позволяват 
безопасно да поеме контрола над него.

Но в изявление американският транс-
портен секретар Илейн Чао каза, като се 
има предвид максималната скорост на 
автономното возило от до 40 км/ч., тези 
изисквания „нямат смисъл”. Министер-
ството на транспорта също ще упражни 
стриктен контрол върху

провежданите тестове
General Motors също поиска разреше-

ние за тестване на самоуправляващия се 
Chevy Bolt. Все още Министерството на 
транспорта обаче не е одобрило искане-

то на компанията. Chevy Bolt има по-ви-
сока максимална скорост от Nuro R2.

Превозните средства на Nuro са про-
ектирани да работят без водач или път-
ници в тях. При модела R2 компания-
та премахна страничните огледала и 

предните стъкла. Камерата за обратно 
виждане ще работи през цялото време. 
За да насочва движението си, R2 ще из-
ползва радари, термични изображения 
и високотехнологични камери.

Превозното средство има яйцевидна 

форма, с която е по-малко от повечето 
автомобили в САЩ. Освен това има две 
отделения с контролирана температура 
за доставки. Вратите се повдигат, за да 
се осигури достъп до доставката, след 
като получателят е въвел код.

Първата кола без волан и 
педали тръгва в Хюстън

�Nuro R2 е програмиран да се движи без никаква човешка намеса

Снимкa: Nuro

На фона на модата от последни-
те години смартфоните да са с 
колкото се може по-големи дис-

плеи, в света на техниката се прокрад-
ва нова тенденция. Японската компа-
ния Rakuten Mobile представи съвсем 
малък смартфон с 3.6“ диагонал на дис-
плея. А днес, знаем, смартфони с 6“ се 
смятат за нещо нормално.

Сравнен с тях, Rakuten Mini изглеж-
да като детска играчка, но всъщност 
се оказва, че много потребители искат 
точно това - малък смартфон.

Размерите на Mini са 106.2 мм на 53.4 

мм, а дебелината на профила му е 8.6 
мм. Теглото на джаджата също е не-
значително – 79 г. Смартфонът рабо-
ти с процесор Qualcomm Snapdragon 
439, има 3GB RAM памет и 32GB сто-
ридж, пише Digital. Дисплеят е с резо-
люция 1280х720 пиксела, а цветови-
те разновидности на корпуса - черна, 
бяла и червена. Rakuten Min няма слот 
за стандартна SIM карта, а има eSIM 
чип. Камерите му са 16 MP основна и 5 
MP предна селфи. Rakuten Min вече се 
предлага за продажба в Япония, като 
цената му е $199.

Снимкa: news.livedoor.comНова мода:
Миниатюрен смартфон
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В 
„царството“ на инфекциозните 
заболявания пандемията е най-
лошият сценарий. Когато епи-
демията напусне границите на 
една определена държава, тя се 

превръща в пандемия. И докато днес све-
тът полага всички мерки това да не се слу-
чи с новия коронавирус, да си припомни 
с какви страшни пандемии се е срещало 
човечеството и как е оцеляло.

Преди около 10 000 г., когато цивили-
зацията започва да се заражда, епидеми-
ите стават все по-възможни. Маларията, 
туберкулозата, проказата се появяват за 
пръв път именно в този период. Колко-
то повече хората установявали връзки 
помежду си, навлизали в границите си и 
разширявали своя кръгозор, толкова по-
лесно станало за болестите да се разпрос-
траняват с главоломна скорост.

През 430 г. пр.н.е.

в Древна Елада вършее 
чумата на Фукидид

За епидемиите в древността са съхра-
нени много оскъдни сведения. Вероят-
но, най-голямата от тях е чумата на Фуки-
дид, разразила се в Атина през 431-427 г. 
Епидемията започнала по време на Пело-
понеските войни, когато Атина била пре-
пълнена с бежанци. Сред жертвите на бо-
лестта бил и един от бащите на атинската 
демокрация – Перикъл. За трагедията на 
Атина подробно разказва гръцкият исто-
рик Фукидид, който също бил болен.

След като болестта преминава през те-
риториите на Либия, Етиопия и Египет, тя 

достига границите на Атина, точно когато 
спартанците организират обсада.

Съвременните учени обаче твърдят, че 
причина за епидемията не била чумата, а 
съчетание между тиф и шарка.

Около 2/3 от тогавашното население 
загива. Симптомите на болестта включват 
висока температура, жажда, кървавочер-
вено гърло и език, червена кожа, екземи. 
Именно разпространяването на болестта 
се оказва сериозен фактор в развръзката 
на войната.

Вторият гастрол на чумата по света за-
почнал в средните векове. Започвайки 
този път от Китай и Индия, епидемията 
преминала през цяла Азия, Северна Аф-
рика и достигнала дори до Гренландия.

От болестта измряло половината от на-
селението на Италия, жертви на болестта 
станали

девет от всеки десет
 жители на Германия

През 1396 г. в руския град Смоленск ос-
танали живи само 5 души. Европа изгуби-
ла една трета от жителите си. На помощ 
били повикани тогавашните санитари 
– пожарите. В Лондон чумата изчезнала 
само след обширния пожар през 1666 г.

Дори и в наши дни чумата не може да 
бъде ликвидирана напълно поради своя-
та природна огнищност. Най-общо казано, 
тя е тежко и заразно заболяване, протича-

що с изключително проблемно състояние 
на поразения. Болестта поразява лимф-
ните възли, белите дробове и другите въ-
трешни органи и често причинява сепсис. 
Болният развива и лесно видими симпто-
ми, като необикновено силна треска, ви-
сока температура, главоболие, световър-
теж, посиняване на устните, а понякога 
при възпаление и подуване на лимфните 
възли се появяват и характерни издутини 
по кожата – т.нар. бубони. Артериалното 
налягане пада, дишането се учестява.

Китай и Япония преживяват не по-мал-
ко кошмари от Европа. През IV век започ-
ва

епидемия на черна 
едра шарка,

която плъзнала по цял Китай, в VI век дос-
тигнала Корея. През 737 година от черна 
едра шарка в Япония загинали около 30% 
от населението. Болестта оставила такава 
дълбока следа в историята на азиатските 
народи, дори при индийците се появила 
отделна богиня на черната едра шарка – 
Мариатале. Но през 1796 г. английският 
лекар Едуард Дженер измислил ваксина-
ция. В момента се смята официално, че ви-
русът на черната едра шарка съществува 
само в две лаборатории в света.

Антонинската чума от 165 г. след.н.е. 
най-вероятно е една от най-ранните про-
яви на едрата шарка, която за пръв път е 

регистрирана сред хунските племена.
Хуните предават заразата на герман-

ските народи, които пък от своя страна на 
римските войски, които донасят болестта 
на територията на Римската империя.

Симптомите включвали висока темпе-
ратура, болки в гърлото, диария и гнойни 
рани в по-напредналата фаза на заболя-
ването. Епидемията продължава до 180 г. 
сл.н.е., а император Марк Аврелий е една 
от нейните жертви.

Юстиниановата чума се появява за 
пръв път на територията на Египет през 
541 г. сл.н.е., след което завладява Палес-
тина и Византийската империя, пресичай-
ки цялото Средиземноморие.

Чумата променя плановете на импера-
тор Юстиниан да събере отново грани-
ците на Римската империя и предизвик-
ва сериозни икономически проблеми в 
страната. Пандемията обаче се превръща 
в предпоставка за

все по-бързото 
разпространение 
на християнството.

Заедно с разпалването на отделни огни-
ща на болестта през следващите два века 
чумата убива около 50 млн. души. Това се 
равнява на 26% от световното население 
по това време. Смята се, че това е първа-
та регистрирана епидемия на бубонната 
чума.

Въпреки че проказата съществува от 
много време, тя предизвиква пандемия в 
Европа едва през Средновековието око-
ло 11-ти век.

Проказата е бавноразвиващо се бакте-
риално заболяване, което причинява по-
явата на рани и деформации. Тя е смятана 
за Божие наказание.

Именно това вярване предизвиква изо-
лирането на болните и тяхното отлъчване. 
Известна днес под името „болест на Хан-
сен“, проказата все още съществува и все 
още може да бъде смъртоносна. 30 януа-
ри се отбелязва като световен ден на по-
мощ за болните от проказа. Някога бо-
лните били пращани в изгнание, смятали 
ги за „проклети”. Днес проказата се леку-
ва успешно, но все пак остава опасност-
та да предизвика инвалидизация при за-
болелите.

Проказата вече е достатъчно добре изу-
чена. Известно е, че заболяването не се 
предава при прост контакт с болните, как-
то и невинаги води до смърт. В Среднове-
ковна Европа обаче от проказата се бояли 
повече, отколкото днешните хора се стра-
хуват от заразяването със СПИН или забо-
ляването от рак.

Снимки: Уикипедия

Малария, туберкулоза, проказа... 
Пандемиите на Земята
�От чума е измряло половината от населението на Италия

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Б
ългарските училища в Чика-
го и техните ученици отново 
ще се включат в традицион-
ната олимпиада, посветена на 
Васил Левски. Тази година от-

белязваме 147 г. от героичната смърт на 
Апостола на свободата.

Олимпиада „Левски“ ще се проведе за 
13-та поредна година, а инициатор на 
състезанието е Българо-американски 
център за културно наследство, заедно с 
подкрепата на Генералното консулство, 
център „Магура“, Национален музей „Ва-
сил Левски“ - Карлово, Държавната аген-
ция за българите в чужбина.

Официални гости на събитието ще бъ-
дат генералният консул на България в 
Чикаго Иван Анчев, доц. д-р Ефрем Ефре-
мов - журналист, преподавател и специа-
лен гост на Олимпиада „Левски 2020“.

Партньори на състезанието
ще бъдат Олимпийски клуб „Васил Лев-
ски“, ансамбъл „Хоро“ с ръководители 
Ирина и Тодор Гочеви и фолклорна тан-
цова школа „Хоро“ към център „Магура“.

Във викторината, посветена на Апос-
тола, водещи ще бъдат преподаватели-

те по история Златина Костов и Андрей 
Картелян. А училищата, които тази го-
дина ще се включат в надпреварата, са 
БУ „Джон Атанасов“, БУ „Нов Живот“, БУ 
„Нови Хоризонти“, БУ „Св. Иван Рилски 
Чудотворец“, „Малко българско учили-
ще“, БУ „Алеко Константинов“ към МБУ, 
БУЦ „Знание“.

Стихотворения по време на програма-
та ще изпълнят Анисия Василева и Май-
къл Нинов. Фолклорни народни танци 
участниците ще видят в изпълнение на 
фолклорна група „Хорце“ от училище 
„Джон Атанасов“ и „Детска школа за на-
родни танци „Хоро“ към център „Магу-
ра“.

След програмата започват спортните 
игри под ръководството на Станислав 
Станимиров, спортен треньор и прези-
дент на БАЦКН, придружени с интерак-
тивно рисуване.

Ще има награди и почерпка за учас-
тниците, осигурени от спонсори.

Олимпиадата ще се проведе на 16 
февруари 2020 г. от 14 до 16 ч. Адресът 
е TARKINGTON ELEMENTARY SCHOOL, 310 
Scott St. Wheeling 60090. Входът е свобо-
ден.

�Събитието ще се проведе в неделя, входът е свободен

„Левски 2020“: Българчетата в Чикаго 
ще се състезават за Апостола

Снимки: архив
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идвам в университета всеки ден в зла-
тен мерцедес, докато всичките ми учи-
тели и колеги идват с влака. Твоя син: 
Нассар“

Бащата отговаря на писмото:
„Скъпи сине, преведох ти 20 млн. до-

лара. Моля те, не засрамвай повече се-
мейството. Купи си влак и ти...“

� � ☺
Сара се събужда и вижда, че Яков не 

спи.
- Какво става, защо се разхождаш 

нервно? - пита го тя.
- Много съм притеснен. Трябва да 

връщам пари утре.
- На кого?
- На съседа Моше.
- Добре, ще му ги върнеш.
- Ама как, като нямам! - инати се 

Яков.
Сара отваря прозореца и се прови-

ква:
- Моше! Наистина ли Яков има да ти 

връща пари утре сутринта?
- Да! - крещи Моше.
- Но той няма, така че ще ти ги вър-

не друг път.
Сара затваря прозореца и казва:
- Спокойно, лягай да спиш. Сега той 

ще се притеснява кога ще му върнеш 
парите!

� � ☺
Учени установиха, че никой никому 

не е длъжен в тоя живот. 98% от бълга-
рите са шокирани и в тежка депресия.

� � ☺
Българин попитал македонец:
- Знаеш ли защо стадионът в Скопие 

е градски, а не национален?
Македонецът:
- Не, нямам идея!
Българинът:
- Защото националният е в София!

� � ☺
Германия, 2050 г. Двама полицаи 

спират кола за проверка. Шофьорът 
си дава документите. Единият поли-
цай му отваря книжката.

- Ханс ли се казвате? – пита учудено.
- Да – отвръща шофьорът.
Полицаят вика колегата си:
- Мустафа, ела да видиш какво 

странно име!

� � ☺
Руснак позира на художник за порт-

рет.

- Искам да ме нарисувате 
в героична поза!

- И каква да е тя?
- Пред мен – бутилка вод-

ка, а аз не съм я отворил...

� � ☺
Тайните служби на САЩ, 

Русия и България се събра-
ли на конференция на тема 
„Къде е най-секретно?“.

Става снажен офицер от 
ФБР и казва:

- При нас всичко е много 
тайно - съседният отдел не 
знае какво правим ние!

Става млад и напорист 
руснак от КГБ и казва:

- Това е нищо - колегата на съседно-
то бюро не знае аз с какво се занима-
вам!

Идва ред на представителя на ДАНС, 
който с гордост заявява:

- При нас е най-секретно - аз самият 
не знам какво правя.

� � ☺
Станало корабокрушение. На един-

ствения сал се спасили само четирима 
души – африканец, руснак, българин 
и американец. Обаче на сала нямало 
място за четиримата и американецът 
предложил да изхвърлят африканеца 
на акулите.

- А, не - казал руснакът - това е ра-
сизъм. Ще задавам въпроси и който не 
отговори, той ще е.

Обърнал се към американеца.
- Кой победи във Втората световна 

война?
- Русия! - казал американецът и се 

спасил.
- Колко милиона жертви даде Русия 

във войната? - попитал пак руснакът 
българина.

- 50 милиона - казал той и отървал 
кожата.

Дошъл ред на африканеца:
- Имена и адреси на жертвите - казал 

руснакът...

� � ☺
Група италианци стоят пред Ниагар-

ския водопад. Екскурзоводът им обяс-
нява:

- Намирате се пред най-големия во-
допад в Северна Америка. Всяка се-
кунда от височина 55 м се изливат 
3000 кубически метра вода, тътенът 
му се чува на 20 мили и ако млъкнете 
за малко, ще го чуете!

� � ☺
- Къде сте роден?
- Пишете Казахстан.
- По-точно?
- Всички пишат Казахстан.
- Бе ти ли ще ме учиш бе? Казвай!
- Кармакгулсийски район, Кизилбур-

динска област, село Яндингулкурган.
- Така и ще запишем - Казахстан.

� � ☺
Българинът е изнервен в два случая 

- когато няма работа, а също така и ко-
гато има.

� � ☺
Мъж се връща от командиpовка в 

Паpиж и разказва впечатления:
- Страшен град! Какви улици, какви 

магазини!
- А жените?
- О-о! Какви жени! Мечта! Разбират 

те от половин дума! Ето например аз 
- влизам в едно кафене, сядам на ма-
сата. При мен сяда една много краси-
ва дама. Веднага се сети, че не знам и 
дума френски. Нарисува ми на салфет-
ката чашка. Аз й налях шампанско. На-
рисува цигара - дадох й цигара. Нари-
сува две танцуващи фигурки. Поканих 
я на танц, потанцувахме.

- А после?
- Нарисува легло...
- А ти?
- Хмм... и досега се чудя - как позна, 

че съм диpектоp на мебелна фабpи-
ка...

� � ☺
В САЩ в автобусите има табелка: „Не 

говорете с шофьора!“
В Германия табелката гласи: „Абсо-

лютно е забранено говоренето с шо-
фьора!“

В Англия: „Възпитано ви умоляваме, 
да не говорите с шофьора.“

В Шотландия: „Какво ще спечелиш, 
ако разговаряш с шофьора?“

В Италия: „Не отговаряйте на шофьо-
ра.“

В България: „Стойте на 2 метра от 
шофьора!“

� � ☺
Католик, протестант, мюсюлманин и 

евреин след обилен съвместен обяд 
започнали спор кой е най-богат.

Католикът:
- Имам толкова пари, че мога да купя 

„Сити банк“.
Протестантът:
- Толкова съм богат, че мога да купя 

„Дженерал мотърс“.
Мюсюлманинът:
- Смятам скоро да купя „Майкро-

софт“.
След това всички се обръщат към 

евреина. Той бавно разбърква кафето 
си, поставя лъжичката на масата, по-
глежда останалите и небрежно казва:

- Да, ама аз нищо не продавам...

На пътя е спряло BMW и не тръгва. 
Отзад се е наредила голяма опашка от 
коли. Всички свирят с клаксоните. От 
BMW-то излиза красива блондинка, 
приближава се към най-близкия авто-
мобил и казва на шофьора:

- Господине, бихте ли погледнали 
какво й има на моята кола, а аз тука ще 
натискам клаксона вместо вас…

� � ☺
Потъва кораб. Капитанът моли всич-

ки пътници да се качат на лодките, но 
пътниците ги е страх да се прекачат. 
Тогава капитанът минава лично до все-
ки от тях, казва им по нещо и те бързо 
се прекачват. Капитанът и помощник-
капитанът се качват последни на по-
следната лодка. Помощникът пита:

- Какво им казахте, че всички ви пос-
лушаха?

- Към всеки с различен подход - на 
немците казах, че това е заповед, на 
американците казах, че е патриотич-
но, на японците - че повишава потент-
ността, а на българите, че е забранено.

� � ☺
Моше отишъл при равина и попи-

тал:
- Рави, искам да живея вечно.
- Ожени се.
- И какво. Ще живея вечно?
- Не. Но желанието ти ще изчезне!

� � ☺
На мястото на автомобилна ката-

строфа идва евреин, вижда ранените 
хора и пита:

- Застрахователите дойдоха ли?
- Не.
- Тогава се свийте малко, ще легна до 

вас.

� � ☺
Срещат се двама евреи. Единият 

пита другия:
- Как си, как вървят нещата?
- Нормално.
- Как са жената, децата?
- Добре са.
- Как е работата?
- Ами, не е зле, оправям се някак си.
- Слушай, можеш ли да ми дадеш 

1000 долара назаем?
- Можеш ли да ме целунеш по гър-

ба?
- А защо по гърба?
- Ти също започна отдалече!

� � ☺
Потоп. Плава Ной с ковчега седми-

ца, две, три. Дъждът спира, Ной пу-
ска гълъба. Гълъбът се връща с клон-
ка. Суша! Ной се добира до сушата, 
радост, ръкопляскания, подскачания. 
Всички животни са пуснати на свобо-
да, слиза и самият Ной със семейство-
то си, а отнякъде изкача един македо-
нец, крещейки:

- Женаааа, децааа, бързо елате! Цир-
кът дойде...

� � ☺
Питали различни националности 

за най-характерния израз в езика им. 
Испанецът казал: „Маняна“, което зна-
чи: „Спокойно и утре е ден”. Турчинът 
казал: „Яваш-яваш“, което е нещо като 
маняна, но ако не утре, то вдругиден, 
другата седмица… Арабинът казал: 
„Иншаллах“, което, обяснил, е нещо 
като маняна и яваш-яваш, ама без този 
елемент на прибързаност.

� � ☺
Студент от Саудитска Арабия пише 

e-mail до баща си:
„Скъпи татко, Берлин е чудесен и 

ми харесва, но имам един малък про-
блем. Чувствам се малко засрамен да 

Виц в снимка

Двама македонци се 

срещат в центъра на Ню 

Йорк:

- Ех, Трайче, колко е 

малък свeтът…

- Не е малък, Македония 

е голямa…

1 ЯНУАРИ - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ВЕСТИБУЛАРНИЯ АПАРАТ
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Курбан чорба Пиле с ориз на фурна

Българската кухня е богата откъм 
супи – зеленчукови, месни и риб-
ни. Курбан чорбата се прави при 

честването на лични или обществе-
ни празници, често в голям казан. Въ-
преки че традицията повелява курбан 
чорбата да е с агнешко месо, често се 
прави и с телешко, пилешко и свинско, 
както и в някои рецепти не се добавя 
кромид лук поради специфичния вкус, 
който дава на ястието.

За 6 души хубаво измивате 300 г аг-
нешко, пилешко, заешко, по избор 
свинско или телешко месо, леко го осо-
лявате и нарязвате на ситни кубчета. 

Слагате го в тенджерата и наливате 5 л 
вода. Когато заври, добавяте ситно на-
рязаните 3 чушки, 1 глава кромид лук, 
настърган на ренде 1 домат, кафена 
чаша олио, 1 ч.л. червен пипер. Оставя-
те всичко да ври и когато месото е поч-
ти готово, добавяте 3 с.л. добре измит 
ориз, 4-5 зрънца черен пипер и сол на 
вкус. Когато и той се свари, а водата е 
почти наполовина извряла, разредете 
1 с.л. брашно с малко водичка и го до-
бавете в гозбата. Разбъркайте я добре 
и докато чакате малко да поизстине, 
нарежете на ситно магданоз и го доба-
вете преди сервиране.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Понеделник сутрин. Карека. Соаре. Ра. Камед. Старт. 

Гонг. Лалор. Нефуд. Кокили. Алино. Ема. Век. Сплит. Люсид. Хан. Стоик. 

Пижами. Астор. Орион. Зефир. Оскар. Явка. Ръчка. Тинка. Нефове. 

Маане. Лам. Кюп. Шхуни. Шкоди. БТР. Имами. Ураган. Реотан. Касик. 

Ми. Торта. Квант. Асос. Плисе. Фагот. Мемоар. Нрави. ОКР. Нар. Иктус. 

Биела. Син. Идиом. Колвиц. Старик. Баани. Ни. Стопанин. Свирачи. 

ОТВЕСНО: Коканова. Електроженист. Нам. Кенаф. Фюрер. Манто. 

Перелик. Си- роп. Отпор. Ап. Дедал. Стръв. Итала. Ира. Гек. Листо. 

Чешма. Иридин. Ласо. Порок. Ханкс. Кики. Трали. Самум. Венто. Ниса. 

Ликок. Аника. Румб. Корнит. Ратаи. Анфас. Ас. Сатен. Пирин. Устав. 

Кав. Рур. Фолио. Нешри. Гибони. Тегу. Южняк. Какао. Илир. Одеса. 

Валог. Стоев. Фирн. Мимик. Адамо. Клинч. Награди. Администрации. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

СУДОКУ

Пилето с ориз е класика за българ-
ската кухня. Обикновено се из-
ползват само основни зеленчуци 

като лук и моркови. За повече пъстрота 
и вкус обаче се добавят царевица, грах, 
гъби или спанак. Съотношението ориз-
течност е 1:3. То се приготвя изключи-
телно лесно и е подходящо както за 
обяд, така и за вечеря.

1 пиле се нарязва на порции. 4 с.л. 
олио се загряват и месото се запържва 
леко от всички страни. Готовите парче-
та пиле се подреждат в тавата, в която 
ще се пече.

В същата мазнина се запържват 2 
средно големи глави кромид лук и един 
морков, нарязани на ситно. Ако желае-

те, може да добавите 200 г нарязани на 
по-едро гъби.

200 г ориз се измива два пъти под сту-
дена течаща вода. Когато лукът омекне, 
се добавя към него. Разбърква се, за да 
не залепне. Готви се 2-3 мин., докато ста-
не прозрачен. 

Оризът и зеленчуците се сипват в та-
вата с пилето, долива се 600-700 мл 
вода. Овкусява се със сол и няколко 
зрънца черен пипер.

Пече се около 50 мин. в предварител-
но загрята фурна. Когато ястието е гото-
во, се поръсва със ситно нарязан магда-
ноз.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
В повечето случаи 
ще получите под-
крепата на вашия 
партньор. Най-ве-
роятно ще откриете 
нови хоризонти за 
успех в подобрява-
нето на взаимоотно-

шенията ви и решаването на евентуални 
проблеми във връзката ви. Препоръчи-
телно е да избягвате да влизате в спорове 
с колегите си, трябва да сте наистина тър-
пеливи. Трябва да контролирате разходи-
те си, в противен случай е възможно да 
попаднете във финансов капан. Ще се на-
ложи да лавирате с ежедневния си бюджет, 
който вероятно е доста „пресъхнал“.

ТЕЛЕЦ
Очаква ви един дос-
та труден период, 
така че не възлагай-
те много надежди 
за успех в професи-
онален план. Не до-
пускайте някои от 
вашите колеги да ви 

обсебят чрез своите лични драми. Вероят-
но ще се наложи сериозно да помислите 
за финансовото си бъдеще, за да избегне-
те някои трусове. Може би сте се охарчи-
ли през празничните дни или сте вложили 
парични средства за дома ви. Изглежда, че 
още веднъж ще посегнете към спестявани-
ята си или ви чака теглене на кредит.

БЛИЗНАЦИ
Много е вероятно 
някои от вас да бъ-
дат приятно изнена-
дани от новината за 
повишение от длъж-
ностен характер или 
на заплатата. Като 
цяло, благоприятен 

период в професионален план, най-веро-
ятно ще получите подкрепа от вашите ко-
леги на работното ви място. Задоволителен 
ден за парични приходи от посредничест-
во, комисиони и лихви. Може да се наложи 
по-често да казвате не, защото именно от-
казът ще допринесе за спечелването на по-
вече пари, отколкото съгласяването с вся-
ко едно предложение или молба. 

РАК
Вероятно ще се по-
чувствате пренатова-
рени на работното ви 
място, което може да 
ви депресира. Пре-
поръчително е да се 
съсредоточите вър-
ху тези работни зада-

чи, които имате за този период, а не да се 
впускате в океан от работа, само и само да 
наваксвате пропуснатото. Може да имате 
някои по-големи разходи след закупува-
не на имот или обновяване на дома ви. Ако 
сте в бизнеса, инвестициите определено 
са препоръчителни и ще си струват за уве-
личаване на просперитета ви.

ЛЪВ
Опитайте се да 
спестите повече-
то от енергията си. 
Някои от вас биха 
могли да изпитат 
стрес и безпокой-
ство в работната 
сфера, тъй като за-

дълженията ще изискват да работите на 
пълни обороти. Вероятно ще имате наме-
рението за покупка или наемане на офис, 
магазин или заведение. Този период не е 
благоприятен за такива финансови мане-
ври. Опитайте се да зарадвате половин-
ката си с някакъв подарък. Елементът на 
изненадата е нещо, което отваря и най-
тежките порти.

ДЕВА
Бъдете търпели-
ви на работното си 
място. Във възду-
ха се носят макар и 
скрити неприятно-
сти с някои от ва-
шите колеги. Дели-
катно се опитайте 

да избегнете всяка една конфликтна точка. 
Финансовото ви състояние ще бъде ста-
билно, но е препоръчително да не правите 
ненужни разходи. Не трябва да забравяте 
колко важни са за вас членовете на семей-
ството ви. Възможно е да имате неприят-
ности с ваши приятели, защото интересите 
ще изместят приятелските ценности.

ВЕЗНИ
Въпреки трудно-
стите в работен 
план, ще се спра-
вите добре бла-
годарение на ва-
шето усърдие и 
рутина. И не вли-
зайте в пререка-

ния или конфликти със своите шефове. 
Очертава се позитивен период във финан-
сово отношение. Благоденствието ще се 
повиши и ще тръгне към подобрение, не е 
изключена вероятността от получаването 
на парични облаги, бонуси или повишава-
не на възнаграждението. Очаквайте поя-
вата на някои проблеми между вас и парт-
ньора ви. 

СКОРПИОН
Този период ще 
бъде благоприя-
тен за вас в работ-
ната сфера. Най-ве-
роятно ще бъдете 
оптимисти и ще сте 
енергично настро-
ени за нови работ-

ни задачи. Очаквайте добри резултати и 
професионални изяви. Бъдете обаче из-
ключително предпазливи, защото може 
да попаднете в клопката на примамливи 
предложения за печелене на пари. Една 
такава ситуация би могла да ви нанесе не-
поправими финансови последствия. Из-
гответе си ясна визия за бюджета и се при-
държайте стриктно към нея.

КОЗИРОГ
Периодът е бла-
гоприятен да ре-
ализирате ваши-
те професионални 
възможности. От 
вашата професио-
нална изява може 
да очаквате изклю-

чително приятни изненади. Бъдете разум-
ни да обсъждате всяка една идея със свои-
те по-старши колеги. Препоръчително е 
да контролирате бюджета си с всички не-
обходими средства. Може би ще бъдете 
скромни по отношение на финансовото 
си състояние и няма да се гордеете с това, 
което сте успели да натрупате като печал-
ба.

ВОДОЛЕЙ
Наложително е да 
покажете на коле-
гите ви, че рабо-
тите усърдно и не 
би следвало да ви 
подценяват. Ще ус-
пеете да преодоле-
ете трудностите с 

особена лекота. Така или иначе, не се оч-
ертават сериозни конфликти на работно-
то ви място. Бъдете доволни от финансо-
вото си състояние. Някои непредвидими 
фактори вероятно ще допринесат за ваше-
то парично благо. Може би финансовата 
стабилност в семейството ще се увеличи. 
Най-вероятно ще останете благодарни и 
удовлетворени от паричното блаженство.

РИБИ
Вероятно ще почув-
ствате, че работата 
ви върви с бавни 
темпове и трудно 
напредвате, затова 
се концентрирайте 
повече и проявете 
необходимото тър-

пение за реализация. Продължавайте да 
показвате способностите си, само така ще 
се реализирате успешно. Изглежда, че ще 
бъдете изправени пред дилема относно 
вашите финанси. Сърцето ви ще подскаже 
едно, а логичното мислене - съвсем друго. 
Вероятно ще започнете да мислите някак 
неадекватно, а това може да нанесе сери-
озни вреди в парично отношение.

СТРЕЛЕЦ
В професионален 
план вероятно ще 
достигнете до своя 
връх и ще останете 
щастливи. Вашата 
отдаденост и упо-
рит труд най-на-
края ще се изпла-

тят доволно. Може да си спретнете едно 
малко парти, както се казва, да ви върви 
по вода и за бъдеще. През този период 
едва ли ще имате повод да се оплачете от 
печалбите си. Ще харчите парите си разум-
но, без да пазарувате импулсивно. Харче-
те стилно и елегантно, тъй като неразум-
ните парични вложения не са характерни 
за вас.
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В
ашата баба разказвала ли ви е 
как за първи път е слушала ра-
дио? Или дядо ви за това кога 
е видял първия телевизор? А 
сега си представете как разказ-

вате на внуците си, че когато сте искали 
да се обадите по телефона, сте излиза-
ли на улицата, за да намерите телефонна 
кабина. Или че сте чакали поне три дни, 
за да видите снимките си от ваканцията, 
защото на фотографските ателиета им е 
трябвало време.

Ето още няколко предмета, с които се 
сбогуваме завинаги, събрани в едно от 
„Дойче веле“.

Телефонната кабинка
Днес почти всеки носи телефон в джо-

ба си. А имаше времена, когато за да те-
лефонираш, трябваше да намериш някоя 
телефонна кабинка. В откритите кабинки 
(като на снимката) се налагаше говоре-
щият да снижи глас - за да не го слушат 
околните. Днес е по-различно: не са ни-
как малко онези, които не се притесняват 
да водят личните си разговори на всеос-
лушание - по улицата, в метрото или в ав-
тобуса.

Аудиокасетката
От 1963 до средата на 1990-те години 

аудиокасетката беше много популярен 
начин да се обясниш на някого в любов. 
Създаването на музикалната компила-
ция обаче беше много трудоемък про-
цес: подрастващите с часове седяха пред 
касетофона, дебнейки да запишат от ра-
диото подходящото парче, или пък да 
прехвърлят записа от друга касетка. А 
оправянето на развита лента си беше на-
право мисия невъзможна.

Уокменът
Уокменът сбъдна мечтите на мнози-

на: да слушат музика дори на път, при 
това, без да пречат на околните. Първи-
ят уокмен е пуснат в продажба в Япония 
през 1979 г. и веднага се превръща в хит 
по цял свят. През 2010 г. е произведен по-
следният портативен касетъчен аудио-
плеър - от компанията Sony.

Телефонът с шайба
Отдавна вече не се използват и телефо-

ните с шайба, както и самата технология 
за импулсно набиране на номера. Днес 
такива телефонни апарати могат да се ви-
дят само в музеите. Или при колекционе-
рите на стари вещи.

Крушката с жичка
Повече от век крушката с нажежаема 

жичка ни сгряваше - в буквалния смисъл 
на думата - със своята топла светлина. И 
така до 2009 година, когато ЕС произне-
се смъртната й присъда: този екологичен 
грешник трябваше постепенно да бъде 
изваден от употреба. При него само 4% 
от потребяваната енергия се превръща 
в светлина, а остатъкът отива за ненужно 
производство на топлина.

Видеомагнетофонът
В епохата на видеомагнетофоните има-

ше много какво да се желае относно ка-
чеството на изображението. Но пък - осо-
бено оттатък „желязната завеса“ - хората 

бяха щастливи, че могат да записват на 
видеокасетки много редки или забране-
ни филми. А да притежаваш частна виде-
отека, си беше повече от престижно.

Пишещата машина
Това е може би най-романтичното из-

обретение: италианецът Пелегрино Тури 
конструира пишеща машина за своята 
възлюбена - сляпа графиня. Понеже два-
мата често били разделени, той искал да 
даде възможност на любимата си често 
да му пише писма. 

По-малко романтичен е краят на пи-
шещата машина: през 1976-а се появява 
персоналният компютър. Оттогава насам 

тя се използва все по-рядко.

Аналоговата фотография
Най-тежко от дигиталната револю-

ция пострада фотографията. Преди 
беше така: във фотоапарата се поставя-
ше фотолента с най-много 36 кадъра. А 
лентите не бяха никак евтини. Но пък из-
вадените снимки бяха високо ценени - 
особено онези, които бяха промити в до-
машната фотолаборатория.

Тупалката за черги
По форма този предмет много прилича 

на тенис ракета, но има съвсем различ-
но предназначение: служи за изтупване 

на прах от черги, килими и... непослушни 
деца! Последните едва ли съжаляват, че 
този предмет от бита вече е изчезнал от 
живота ни.

Телеграмата
Имате телеграма! В продължение на 

цели 200 години получаването на телегра-
ма е било истинско събитие. За да стигне 
до получателя си, спешното съобщение 
се е нуждаело от няколко часа или дори 
от няколко дни. С появата на електронна-
та поща отпада и нуждата от изпращане 
на телеграми. В Германия пощите спряха 
да приемат поръчки за международни те-
леграми на 31 декември 2000 г.

�Новите технологии ги изпратиха бързо в миналото

Сбогуване: 10 предмета, 
които изчезват завинаги
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В
улканите, тези великани, бъл-
ващи лава и пепел, от хилядо-
летия всяват страх и паника 
сред хората по целия свят. И не 
случайно. Само преди два ме-

сеца изригнал без прудепреждение вул-
кан в Нова Зенландия отне живота на ня-
колко туристи. Често се случва течащата 
лава да поражда притеснения, но всяко 
изригване ще е нищо пред онова, което 
би могъл да причини един от супервул-
каните на планетата. Той се намира под 
националния парк Йелоустоун в САЩ и 
според екипа от Университета на щата 
Юта е изключително тревожно, че се на-
дига с рекордно темпо от 2004 г. насам. 
Ако изригне, картината ще наподобява 
нещо като Армагедон, твърдят геолози-
те.

Последния път, когато това се е случи-
ло, цяла Северна Америка е била покри-
та с пепел, по повърхността й са текли 
потоци от лава с ширина няколко кило-
метра и дължина стотици километри.

Чудовищният вулкан може да превър-
не две трети от САЩ в пустиня.

Дъното на калдерата му в момента е 
със 74 см по-високо, отколкото е било 
през 1923 г., което показва значително 
„подуване“ отдолу. Подът на калдерата се 
надига с по 7,8 см през всяка от послед-
ните 3 години. Резервоарът на вулкана се 
пълни с магма тревожно бързо, преду-
преждава екипът от Юта.

Историята показва, че вулканът изриг-
ва с доста точна периодичност от 600 
хил. години, а последното изригване е 
било преди 642 хил. години.

Какво представляват 
вулканите?

Те са геоложки формации, които пред-
ставляват обикновено цепнатина на 
повърхността на земната кора - или 
на друга планета дори, позволява-
ща изтичане на лава, вулканична 
пепел и газове от магмената ка-
мера под повърхността.

Най-често на Земята вулкани-
те се наблюдават в близост до 
границите на 17-те тектонски 
плочи. Изключение правят оне-
зи, които се наблюдават в т.нар. 
горещи точки, например Хавай.

Вулканите винаги са били по-
вод за създаване на много митове и 

легенди. Дневните хора тълкували мощ-
ните изригвания като дело на богове-
те. Макар да знаем, че те са резултат от 
тектонските движения на земната кора, 
вулканите продължават да са любопитна 
природна сила.

Огнените планини се формират в про-
дължение на хиляди години, но в някои 
случаи този процес е много по-бърз. На 
20 февруари 1943 г. в царевична нива 
край село Парикутин в Мексико се поя-

вява вулкан, който започва да бълва го-
леми количества лава. Само седмица 

по-късно

той вече е висок колкото 
5-етажна сграда

„Растежът“ му приключва през 
1952 г., когато достига височина 
от 424 м.

САЩ е страната, в която има 
най-много вулкани – цели 173. На 

второ място в класацията е Русия с 
166 вулкана, а почетната трета пози-

ция е за Ин-
донезия, къ-

дето има 139 
вулкана.

Между 10 и 
20 огнени чудо-
вища изригват 
всеки ден някъ-
де по света.

Според Кни-
гата на светов-
ните рекорди 
на Гинес най-ак-
тивният вулкан 
на Земята е Ки-
лауеа, намиращ 
се на Хавайски-
те острови - висок е 1247 м. На практика 
той не е спирал да бълва лава от 1983 г. 
насам. Втори в тази класация е Етна, на-
миращ се на остров Сицилия. Някои уче-

ни обаче са на мнение, че най-активният 
вулкан всъщност е Ясур, намиращ се на 
остров Тана, част от република Вануату. 
Според тях той изригва почти непрекъс-
нато от 111 г. насам.

Супервулканите са една от най-големи-
те заплахи за човечеството. Изригването 
на подобен вулкан може да доведе до

масовото измиране 
на видове

За щастие, супервулканите изригват 
средно по веднъж на 100 000 г.

Най-големият вулкан на Земята е Мау-
на Лоа, един от 5 вулкана, които съставят 
големия остров Хавай. Изграден е от око-
ло 75 000 куб. м материал.

Мауна Лоа е активен щитовиден вул-
кан и учените смятат, че той е изригвал в 

продължение на близо 700 000 г. Издиг-
нал се е на 4169 м над морската повърх-
ност преди около 400 000 г., но това не 
е истинската му височина. Измерен от 
морското дъно, Мауна Лоа е висок над 
9000 м – по-висок от връх Еверест. Но 
Мауна Лоа не е най-високият вулкан, та-
къв е неговият съсед – Мауна Кеа, който 
е по-висок с 40 м.

В Исландия, земята на огъня и леда, 
се намират много вулкани. Неотдавно-
то изригване на вулкана Ейяфятлайо-
кутл бледнее в сравнение с изригване-

то на Скаптар. 
Той разрушил 
х р а н и т е л н и -
те запаси на 
острова и ста-
нал причина 
за глад, унищо-
жил една пета 
от населението 
на страната.

Изригването 
на вулкана Пи-
натубо във Фи-
липините през 
1991 г. доведе 
до много по-
тежки послед-

ствия – той изхвърли 22 млн. т серен ди-
оксид, който обкръжи цялата планета и 
доведе до намаляване на температурата 
с 0.5 градуса.

Въпреки че Марс днес е студен и 
безжизнен, е установено, че в 
миналото там е имало вулканич-

на активност. На Марс има много угас-
нали вулкани. Всъщност най-големият 
вулкан в Слънчевата система е именно 
на Марс.

Неговото име е Олимп (Olympus 
Mons), а размерите му са наистина впе-
чатляващи. Той се извисява на цели 27 
км над марсианската повърхност, кое-
то го прави три пъти по-висок от връх 
Еверест.

Никой не знае защо вулканите на 
Марс са толкова големи, но вероятно 
е свързано с липсата на тектонични 
плочи. Възможно е вулканите на чер-
вената планета да са все още активни, 
но те не са изригвали в последните ня-
колко милиона години. Районите око-
ло Олимп са млади – на 100 млн. г. Тъй 
като това е само 2% от възрастта на 
Марс, вулканът е изригвал през 98% от 
съществуването на тази планета. Защо 
обаче е спрял сега, учените все още 
нямат отговор.

Най-високият вулкан в 
Слънчевата система е на Марс

Вулканът, който може 
да превърне две трети 
от САЩ в пустиня
�Между 10 и 20 огнени чудовища 

изригват всеки ден някъде по света

Учени смятат, че под Йелостоун в САЩ „дреме“ огнен ад.

Най-големият вулкан на Земята е Мауна Лоа.

Вулканът на Марс не е изригвал в 
последните няколко милиона години.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Кратерът на вулкана Пинатубо във Филипините.
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АЧО ВЛАДИМИРОВ
acho@bg-voice.com

Т
ой е само на 18 години, а вече е 
част от мъжкия отбор на един от 
най-силните италиански отбо-
ри – „Веро Волей“ (Монца). Висо-
кият 202 сантиметра централен 

блокировач Габриел Димитров е роден в 
Русе, а пътят му до Монца е съпроводен с 
много труд и вяра в успеха.

Началото е на училищното игрище. „Бях 
на 14 години, февруари 2013 година, кога-
то ме забеляза г-жа Ганчева от училището, 
в което учех. Видя, че съм висок, и ме взе в 
отбора на училищните състезания“, спом-
ня си младежът.

Малко по-късно го забелязва и тре-
ньорът Сашо Тодоров. След едно състеза-
ние той отива при него и му казва: 

„Искам да говоря с баща ти,
виждам в теб талант

А скоро след това започва да се зани-
мава по-сериозно с волейбол под настав-
ленията му. След 6 месеца усилени трени-
ровки Габриел отива за кратко в Италия. 
Там той се запознава със своя мениджър, 
който е впечатлен от българина и решава 
да му направи видеоклип, който изпраща 
на елитни италиански отбори.

„Това клипче ми промени живота. Мал-
ко след него ми звъннаха и аз отидох там. 
Когато ми казаха, че ме искат, се разпла-
ках. Бяхме с мама на вечеря, не исках да 
я оставям, но си избрах този път и няма-
ше връщане назад“, спомня си младежът.

Треньорът на Габриел, който е и откри-
вателят на Любо Ганев, Сашо Тодоров, 
признава, че талантът, който момчето 
притежава, е повече от впечатляващ.

„Той се набива на очи с амбицията, коя-
то има, и с таланта си. Надявам се, че с 
времето ще израсне и ще бъде един от 
стълбовете в националния отбор“, спо-
деля Тодоров пред bTV. Той е удивен, че 

неща, които другите постигат за години, 
Габриел е постигнал за девет месеца.

„Когато го заведох в Италия, там казаха:

Не сме имали 
такъв играч досега

За треньора си младият волейболист 
казва, че му е като баща във волейбола. 
„Той ме откри и ще продължава да ме сле-
ди“, доверява Габриел.

В нова страна, без да знае езика и без 
да познава никой, Габриел не се страхува 
от предстоящите трудности и продължа-
ва да гони целта си – да играе волейбол 
на високо ниво.

„Всеки старт е труден. Започваш от нула 
и сам. Родителите ми и приятелите ми не 
са до мен. Заминавам за Италия и оставям 
всичко в България“, обобщава ситуацията 
си младежът.

Доброто отношение на съотборниците 
му помага за бързата адаптация на Габри-
ел в отбора. „Първо ме питаха откъде съм, 
мислеха, че съм африканец“, смее се мом-
чето. В началото с другите играчи говоре-
ли на английски, защото той не знаел ита-
лиански.

„Когато тръгвам да правя нещо, вина-
ги го правя със сто процента мотивация. 
Когато вляза в залата, забравям всичко 
и гледам само да се възползвам от това, 
което мога“, споделя формулата на успеха 
си Габриел и добавя, че досега не е имал 
момент, в който да съжали, че е тръгнал 
по този път.

А той го води към младежката шко-
ла на Перуджа, а след това следва транс-
фер към Монца, където 18-годишният во-
лейболист става част от мъжкия отбор на 
един от най-силните италиански клубове.

Въпреки безспорните успехи, Габриел 
остава скромен и

следва дадените му съвети
„Треньорът и родителите ми винаги са 

ми повтаряли: „Докато летиш, с единия 
крак винаги търси земята“.

От вкъщи до Букурещ с такси и оттам 
със самолет е пътят му от Русе до Монца.

„Всичко зависи от мотивацията. Ако на-
истина искаш нещо, няма не мога, няма не 
искам, правиш го и дотам. Накрая става“, 
споделя момчето.

Габриел преследва най-голямата си 
мечта – да играе за националния отбор на 
България. „Това ми е родината и искам да 
играя за знамето“, категоричен е той.

�Само на 18 г., Габриел Димитров играе в един от най-силните италиански тимове

От Русе до големия волейбол: 
Успехът на Габриел Димитров

Кадър: bTV

Снимка: sportal



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

12 - 18 февруари 2020 г. 59

�Теодор Кабакчиев е с пълен актив точки на Световния шампионат по ендуро

Българин на крачка от световна 
титла по мотоциклетизъм

Б
ългарин е на крачка от све-
товна титла по мотоциклети-
зъм. Звездата на българско-
то ендуро Теодор Кабакчиев 
постигна три победи в трите 

състезателни манша и взе пълен актив 
от 60 точки, които го изведоха на върха 
в генералното подреждане за сезона на 
клас „Джуниър“ (пилоти до 23 години).

Аплодиран мощно от множество бъл-
гари в зала „Ласло Пап“ и цялата ун-
гарска публика, Теодор даде всичко от 
себе си, постигна втора поредна побе-
да в Световния шампионат и показа на 
всички, че е достоен за световното зла-
то, пише на сайта си Българската феде-
рация по мотоциклетизъм.

Българинът се представи велико-
лепно още в тренировките и квалифи-
кациите, като си осигури най-добрата 
стартова позиция с първо време в клас 
„Джуниър“ - 45.209 секунди.

Във Финал I късметът беше на страна-
та на Тедо. Той излезе трети след стар-
та, впоследствие беше изпреварен от 
Адриен Жакон (КТМ, Франция), но бър-
зо си върна позицията. На няколко се-
кунди пред него битка водеха лидерът 

в генералното класиране на шампиона-
та Леон Хентчел (Хускварна, Германия) и 
Тай Кулинс (ТМ, САЩ). В петата обиколка, 
минута и 30 секунди преди края на ре-
довните шест, Хентчел падна, като пре-
пречи пътя и на Кулинс. Кабакчиев се 
възползва от подаръка и излезе напред, 
а до края с прецизно каране си осигури 
победата в манша.

По регламент във Финал II състеза-
телите потеглят в обратен ред и тези с 
най-добри времена от квалификациите 
са във втора стартова редица. Теодор се 
справи най-добре с тази трудност, взе

от външната 
страна първия завой

и излезе трети от него, а основните му 

конкуренти Кулинс и Хентчел имаха 
проблеми и претърпяха падания.

Финал III беше най-интересен. Тедо 
взе Холшот-а и поведе, но малко след 
това допусна грешка и беше изпрева-
рен от Хентчел. След това двамата се 
„захапаха“ и си размениха водачество-
то няколко пъти. 24 секунди преди края 
на редовните 6 минути Тедо отново из-
лезе пред Хентчел, а германецът в оп-
ита си да запази първата позиция до-
пусна грешка и това означаваше трета 
поредна победа за българския шампион 
и общо пети спечелен манш от началото 
на сезона.

С пълен актив от 60 точки Кабакчиев 
спечели кръга в Унгария и отново из-
слуша българския химн на най-високото 
стъпало на почетната стълбичка. Хент-
чел остана втори с 45 точки, а Олсзови 
зае третото място с 43.

В генералното класиране българинът 
вече е лидер със 185 пункта, Хентчел е 
със 183, а Тай Кулинс – със 165.

Последният кръг от шампионата на 
планетата е на 14 март в Лодз, Полша, и 
там Кабакчиев ще излезе с червения но-
мер на водач в шампионата. 

Снимкa: Българската 
федерация по 

мотоциклетизъм



OWNER/DRIVERS, 
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD Freight 
набира owners, сериозни хора за сериозна ра-
бота, букинг на ry vans-5000 до 6500 на седмица. 
.reefer booking-5500-7000 на седмица. за шофьо-
ри: volvo2019 i-shift, добро заплащане . не се чу-
дете, а звънете. Благодаря ви. Тел.: 7738274439 
№17244

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 708-668-5736 
№17245

ШОФЬОР CDL-А, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания тър-
си шофьор CDL клас А за постоянни курсове 
(steady) както и за pick-up&delivery. Нови ками-
они, 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, мини-
мален английски и вазможност да вдига 50 па-
унда. За повече информация обадете се в офиса 
ни в Burr Ridge 630-227-1111 №17294

Chicago + suburbs

DISPATCHER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Looking for a 
dispatcher. Could be with or without experience. 
Good English is a requirement. 8476680373 
№17358

OWNER OPERАTORS, 

Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Търсим OWNER 
OPERАTORS. Fuel карти с големи отстъпки-Flying 
J и Pilot-$500-$800 отстъпки на месец, 10% 
диспеч.Заплащане всяка седмица, Delivery в 
понеделник, плащане в петък.Тел 312-231-4472 
№17361

TRUCK OWNERS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Предлагаме рабо-
та на OWNER OPERАTORS-10% диспеч. Диспече-
рите ни работят с малко камиони,няма да чакате 
за товар,ще имате много предложения.Oбадете 
се на 312-231-4472 №17362

ОУНЪР ОПЕРАТОРИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транпортна фирма 
с 10 години опит на пазара има място в екипа си 
за оунър оператори. 2242069582 №17363

OWNERS $$$, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за соб-
ственици 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 №17370

LOW VOLTAGE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся техник за 
монтаж на камери, WiFi, интерком и др. 630-674-
4717 №17371

GAREGIVER LIVE-IN, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Търся жена с ан-
глийски да се грижи за възрастна жена на live-in 
in Lombard, IL. 7738073058 №17379

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

PROJECT MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofi ng 
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@aplusroofi ngpro.com 
№17300

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

773-817-7911

CDL COMPANY DRIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно запла-
щане %30 от товара!!! 2243882400 №17380

CDL ВОДАЧ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo, го-
лямата кабина с APU, $0.65/миля. Отлична ра-
ботна среда с човешко отношение 7737421235 
№17381

AN ENTERPRISE , 

Цена US$2.00, Зипкод 60018, Now hire owner 
operators - hazmat certifi ed. •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 224-244-5370 
2246594800 №17332

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. Нео-
граничени 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

ОЦЕНИТЕЛ, 

Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се специа-

лист по оценка и закупуване на автомобили. 

Заплащане - заплата + комисион! 7076061068 

№17315

CDL A DRIVER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без нару-

шения и с опит. Над 80К год. Каране по догова-

ряне. 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

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

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

СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Стро-
ителна фирма наема работници за 
снабдяване на строителни матери-
али Изисква се шофьорска книжкa, 
минимален английски и ъазмож-
ност да вдига 50 паунда. За повече 
информация обадете се в офиса ни 
в Burr Ridge 630-227-1111 630-227-
1111 №17295

LOCAL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, BDK 
Express предлага работа за локални 
шофьори. Изискване CDL Class A. 
Part Time or Full time available. Нуж-
но е желание за работа с контейне-
ри. Опит с такива е за предпочита-
не, но не е задължителен. Седмични 
\\\\\\\”steady\\\\\\\” курсове до Grand 
Rapids and Detroit area- dry van. Не 
повече от 1 до 2 нощувки OTR, при 
желание за този тип курсове. Мо-
жем да предложим почасово или 
подневно заплащане. Нужно е да 
имате разрешително за работа за 
страната. 2069547055 №17373



НАЕМАМ CDL A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл, 
всеки ден в къщи, без логбук ограничения, пар-
кинг до 72&59 3127312599 №17324

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.Заплаща-
нето се разбираме на място,за повече информа-
ция на тел.847-749-9161 №17248

DISPATCHER ASAP , 
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking company is 
Hiring Dispatcher for its location in Lake Zurich ,IL 
We require fl uent English and computer skills for 
more info call 773-580-4032 7735804032 №17277

MAINTENANCE MANAGER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна фир-
ма търси мейнтененс за около 60+ камиона. 
Опит в сервиз или подобна позиция е задължи-
телен. 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 догова-
ряне. 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 Пе-
тък 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 кон-
трактори за Reefer Hazmat. Коректно отношение 
и бързо плащане. Специализирана фирма за ха-
зматни товари. Моля обадете се на 847-261-4912 
Иван. №17236

CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60540, Търся детегледач-
ка в Нейпървил за 9 месечно бебе. От 1 до 3 дни 
(от 6:00 до 15:30/16:00). (312)479-2318 №17154

РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка транспорт-
на 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

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 ком-
пания предлага работа за собственици на 
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17081

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 шо-
фьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата ка-
бина с APU. Около 3000-3500 мили седмично, 
$0.60/миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421234 №17027

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим работ-
ници 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.: +359-876-511-
784 Viber №16634

LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available 
for local driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday 
to Friday 8am to 5 pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

CDL TEAM DRIVERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Търся тим шофьо-
ри за постояни линий заплащане старт 0,68 
след 3 месец 0,70 за повече инфо 847 254 2504 
8472542504 №17355

ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка компания 
набира шофьори на камион. Работата е от тер-
минал на терминал (hook and drop). Предимно 
се кара на midwest. Нужно е hazmat и double 
triple endorsments. Коректни отношения, запла-
щане всяка седмица. За контакт: 773-747-0875 
7737470875 №17383

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 . Предоставя-
ме 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, подава-
ме IFTA и weight distance tax, UCR и 
MCS-150. Асистираме при започва-
не на транспортен бизнес. Комуни-
кация 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 off er $11 per hour 
Everybody must have own transportation to 
work and back . For more info please TEXT ONLY 
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716 
№16818

ФЛОРИДА

WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 0.55 
cents per mile with 2 years of experience clean 
record and owner operators $5000 to $8000 gross 
weekly call us for more info.Come to work with our 
family team. 9415869366 №16609

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 домаш-
на 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 дъл-
гогодишен 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:872-400-1904 
№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 fl at step deck car hauler ifta all permits 
book keeping. Тел.: 7278355206 7278355206 
№17162

ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген 37 год 
търси бедна, сериозна и отговорна жена с аме-
рикански 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.: +359-876-511-
784 Viber 359876511784 №16627

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офи-
си за почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 
№16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

2 ROOMS FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, 2 ROOMS FOR 
RENT $395 pm ALL INCLUDED!PRIVAT ENTRANCE 
3 CLOSETS 2 KITCHEN 2 BATHROOMS WI-FI HIGH 
SPEED 200MBPS x 2 LAUNDRY EASY TRANSPORT 
+ EXTRAS !!! ZIPE CODE 60659 NON SMOKING 
WOOMEN CALL 17738170102 or 17738148338 
№17359

STUDIO FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Large studio for rent 
in Rolling Meadows. Second fl oor in an elevator 
building. Call with any questions. 7738143175 
№17374

1 BEDROOM & GARAGE, 
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60016, Дава се 1 Bed 
под наем в центъра на Des Plaines. Включва и 
вътрешен гараж. За полече информация на 224 
875 0402. 2248750402 №17376

4 RENT 1BED GLENVIEW, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60025, For rent 
1-bedroom Glenview. new laminate fl oor and 
new paint. The complex has pool, tennis and 2 car 
parking. Great location and schools. Тел.: 312 451 
1561 №17377

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

CDL CLASS A, 
Цена US$ 55.00, Зипкод 60007, Тър-
сим шофьори,O/O за постоянни кур-
сове от WI до NC , заплащане 55-60 
цента на миля!773-603-6413 №17230

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

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

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

12 - 18 февруари 2020 г. 60 - 61

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 off er: $.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$1,700.00, Зипкод 60007, 
CDL Class A Drivers Търсим шофьо-
ри за постоянни курсове от WI до 
NC , заплащане 55-60 цента на миля! 
7736036413 №17257
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FOR RENT , 
Цена US$ 800.00, Зипкод 60007, 1 bedroom 
apartment (furnished) in the heart of Elk Grove 
Village.$800 monthly rent. Garage and all utilities 
included. For more info call 773 996 8900 №17378

ДАВА СЕ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 750.00, Зипкод 60016, 1 bedroom 
apartment in Des Plaines. 8475329346 №17384

ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60172, Давам стая под 
наем в Roselle.Всичко включено в цената пера
лня,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

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60070, Стая от къща в 
Prospect Heights. Идеална локация близо до ма-
газини 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 съкварти-
рант / 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

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 спал-
ни 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 еднос-
таен апартамент под наем в Hoff man Estates на 5 
мин от woodfi eld mall На 1 мин от Higgins и Golf 
rd. В цената са вкючени вода и отопление За кон-
такт : 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 fl oors 
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 цен-
търа. 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

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, ме-
сец. 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 Wodfi eld 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 
Wodfi eld 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 нае-
ма. 2247256292 №17072

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под 
наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след 
основен ремонт със fi nished basement, 1 car 
garage,5 мин от Woodfi eld mall, $1985, Meto 
7732160654 №17008

СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам стая 
под наем, в районът на Джефърсън парк. 
7735929395 №16952

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

ИМОТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в 
северозападните квартали, моля обадете се. Аз 
не съм агент. Ще купите директно от собствени-
ка. Тел: 847 854 8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.
com 8478548094 №17303

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ФОТО УСЛУГИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, BeitEl, LLC предлага 
бизнес портрети,паспортни, семейни и детски 
портрети,снимки на имоти, изработка на визит-
ки, брошури и рекламни постери. Адрес: 350 W. 
22nd Street,Lombard IL 60148. e-mail beitel2043@
gmail.com,Tel. 630-392-3431, 224-392-3431 
6304012938 №17375

ПОДАРЪЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Wraptopia- Профе-
сионално опаковане на подаръци за всякакви 
поводи -фирмени тържества, годишнини, сват-
би, лични призници 3312344817 №17382

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 off er: e-log monitoring, 
fi le 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 ВСИЧ-
КИ ВИДОВЕ ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ, ГОТВАР-
СКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУ-
ШИЛНИ 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-до-
брите застрахователни компании в САЩ. Дове-
рете 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 нега-
тивни филми в дигитални снимки. 630-456-1366 
№17249

РЕМОНТИ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всич-
ки видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИ-
КРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, 
СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен 847-962-0242. 
№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 мив-
ки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-6611 
2245957923 №16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, 
къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки 
за българи. (312)919-8618. 15 години опит, дос-
тъпни 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 гри-
жа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три 
хранения с домашно приготвена храна,сън 
,учебни занимания и забавления !За повече ин-
формация 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 ва-
шето пътуване. 8478548094 №17302

2,5 Ц. ДО БГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ГОВОРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА 
ПО-МАЛКО. 2,5 цента до България. Регистра-
ция 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 ту-
ристи, студенти, временно пребиваващи. Валид-
на 10 г. Тел: 847-854-8094 Е-майл:dimitrova07@
yahoo.com №17225

SOMEWHERE ELSE

ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! По 
случай на Св. Валентин сме Ви подготвили спе-
циална промоция: термолифтинг на лице само 
за 70лв. Повече информация можете да получи-
те на тел. +359885108502 и https://prettylab.bg/
termolifting-lice 885108502 №17372

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 гле-
дане 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. ер-
ген си търси сериозна и отговорна булка с 
американски паспорт. Детайли-по телефона! 
7738959620 №17328

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60618, Продавам запазен 
Nissan Altima 1998, на 206,000 мили. 7739640988 
№17364

NISSAN ALTIMA 1998, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60618, Продавам за-
пазен Nissan Altima 1998 за $1200. Колата е на 
206,000 мили. 7739640988 №17368

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

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, по-
дгряващи 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

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 състоя-
ние. 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 доку-
менти 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

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$ 123, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за пар-
тита, включваща арки и фигури с 
балони, фон с воали и хартиени цве-
тя, украса за сладък бар, обличане 
и декорация на столове и масии 
мн.др. Услугите ни са съобразени с 
вашите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №17208

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално почистване на кана-
лизации, кухненски мивки, бани, 
Hydro jetting оборудване. Направа 
и ремонт на водопроводни инстаа-
лации. Тел.: 224-595-7923 №17367

ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално инсталиране на елек-
трически табла, инсталиране на LED 
кенове, подмяна на GFCI контакти. 
Направа и ремонт на електриче-
ски инсталации. Тел.: 224-563-6611 
№17369
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На басейн – 
високо 

в снежната 
планина

The Hubertus Hotel, 
Италия

Основната забележителност в този хо-
тел е басейнът. Някои го намират за пла-
шещ, защото е проектиран така, че през 
стъкленото му дъно човек вижда земя-
та на 12 метра под себе си. Предимство-
то на хотела освен открития му екстра-
вагантен басейн е фактът, че се намира 
в една от най-приятните ски зони в Ита-
лия – Доломитите.

The Aqua Dome, 
Австрия

Известният термален курорт в Ав-
стрийските Алпи е Мека за ценители-

�Открити басейни има в едни 
от най-известните зимни курорти

те на първокласното спа преживява-
не. Термалните води извират от 1865 м 
дълбочина и пълнят басейни с различни 
размери.

The Schwarzer Adler 
Kitzbühel, Австрия

Този хотел ще зарадва хората, които 
предпочитат и в хотелската обстановка 
да се чувстват сякаш са си у дома. Басей-
нът е открит и след сауната може да при-
тичате по снега до него. Това също носи 
приятни емоции за любителите на конт-
растните преживявания.

The Hotel Villa Honegg, 
Швейцария

Казват, че това е най-малкият бути-
ков хотел в Швейцария, но и най-инте-
ресният. Сградата е от 1925 г., предлага 
23 апартамента в стил ар нуво и пре-
красен инфинити басейн с гледка към 
Фирвалдщетското езеро край Люцерн. 
Водата е с постоянна температура 34 
градуса, а плуването се съпровожда от 
приятна музика.

АЧО ВЛАДИМИРОВ
acho@bg-voice.com

Да притичаш в снега и да се 
гмурнеш в басейна. За някои 
това е безценно удоволствие, 
което се заплаща солено в 
едни от най-известните зимни 

курорти. Там можеш да плуваш под па-
дащите снежинки и да гледаш спускащи-
те се скиори.

И в това има романтика. Ето петте най-
красиви открити планински басейна в 
Европа:

The 7132 Hotel, 
Швейцария

Бутиковият хотел е в община Валс, къ-
дето архитектът Петер Цумтор е създал 
истинско планинско бижу в минималис-
тичен стил. Стаите са 33 и всички имат 
достъп до открития термален басейн, 
разказва EVA. От него гледката е пре-
красна и душата и тялото изпитват незе-
мен релакс. В ресторанта вечер посто-
янно има джаз на живо.
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Служителка на Световната продоволствена 
програма на ООН беше нападната и уби-
та от крокодил в кенийското езеро Турка-

на, съобщиха местните власти. Огромният воден 
хищник сграбчил в челюстите си жената и я зав-
лякъл под водата. Крокодилът възприема човека 
като плячка и напада хора както във водата, така 
и на сушата.

Дейвид Мбурукуа, местен полицейски служи-
тел, заяви, че инцидентът е станал близо до мест-
ност за лагеруване край Туркана, където жената 
плувала заедно с група хора край бреговете на 
езерото.

Той каза, че полицията и местните служби за ох-
рана на дивата природа в Кения са пристигнали 
на мястото, за да извадят тялото на жертвата и да 
установят обстоятелствата, при които е станало 
нещастието.

Лисица успя да се промъкне покрай охрана-
та в сградата, където са кабинетите на бри-
танските депутати в центъра на Лондон, и 

предизвика хаос, докато се разхождаше. Тя беше 
видяна на ескалатора в Порткълъс хаус и в кафе-
нето, като стигна чак до четвъртия етаж.

„Тъкмо си тръгваме от Уестминстър вечерта и 
виждаме лисица да се качва с ескалатора в Порт-
кълъс хаус“, написа депутатката Джулия Лопез в 
Туитър.

Депутатът Карл Търнър успя да заснеме лиси-
цата как се промъква покрай полицай. След като 
лисицата се пробва в политиката, остави нещо 
миришещо за почистване на пода.

По-късно бяха разпространени кадри как изна-
сят лисицата от сградата в синя кутия и я пускат 
на паважа близо до р. Темза.

Крокодил уби служител 
на ООН

Лисица влезе в 
британския парламент

С
ъс сигурност скандалът с целувката 
на Кубрат Пулев помогна на Джени 
Суши да се прочуе. Нейните опити 
случаят да достигне до максимално 

голяма аудитория бяха увенчани с успех и тя 
изгря на страниците на шведския Playboy.

Със събитието се похвали репортерката в 
своя Instagram. Джени споделя, че се чувства 
„благословена и развълнувана“ от възмож-
ността да грее на цели 8 страници.

В интервю пред изданието Джени разказ-
ва за новото си шоу, което по думите й ще 
бъде посветено на любовта и вдъхновение-
то. В него тя ще има гости, популярни лица, с 
които ще правят суши.

След 10 г. Суши се вижда в хранителната 
индустрия, но и с ново шоу, посветено на пъ-
туванията по света.

С
ъздателите на украинския 
учебник „Световна исто-
рия“ за десети клас публи-
куваха в електронната вер-

сия обработената с фотошоп снимка 
„Обяд на небостъргач“, на която е 
„пришит“ и американският актьор 
Киану Рийвс.

Оригиналната снимка е напра-
вена от неизвестен фотограф през 
1932 г. На нея са изобразени стро-
ителите, които обядват на един от 
елементите на многоетажна сграда.

В раздела на учебника „Съедине-
ните американски щати в периода 
между войните“ на 58 страница е 
илюстрацията, на която в дясната 
част на кадъра заедно с работни-
ците седи и тъжният Киану Рийвс. 
В раздела не е посочено, че тази 
илюстрация не е оригинална, нито 
пък в текста има информация за 
американския актьор.

П
олицията издирва трима мъже, откраднали бижута и 
часовници на стойност над 173 000 щатски долара, и 
се обърнала за помощ към обществеността, след като 
мъж открадна и стоки за десетки хиляди долари от ма-

газина на Гуинет в Ню Йорк – само уникална чантичка е на стой-
ност около 23 000 долара.

Служител на магазина разбрал, че малката, но скъпа чанта 
липсва на 30 януари и се обадил веднага на нюйоркската по-
лиция.

Видеозаписи от камерите в магазина са заснели около два-
десетгодишен мъж, който спокойно отваря една от стъклените 
витрини, взима чантата и излиза, без да я плати.

Джени Суши 
се съблече 
за шведския 
Playboy

Киану Рийвс се появи 
на снимка от 1932 г.

Ограбиха Гуинет 
Полтроу 
в Ню Йорк
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Х
ерцогиня Катрин започна обиколка във Вели-
кобритания, като повечето й задачи са свър-
зани с благотворителни инициативи за нацио-
нално проучване за най-добрите начини за 

отглеждане на деца. Преди дни херцогинята на Кейм-
бридж се появи изненадващо в детска градина, за да 
се срещне с малчуганите и техните родители. Посеще-
нието е свързано с ново проучване, което съпругата на 
принц Уйлям е насочила към родителите и служителите 
на детските градини.

В една от визиите си Кейт заложи на дълга плисира-
на пола в животински принт, съчетана с черно поло и 
черни обувки.

Дългото й бежовото палто от Massimo Dutti, което е 
абсолютният хит тази зима, съвършено допълваше ви-
зията й.

Учител в индийския щат Керала се отърва с 
шок и уплаха, след като откри, че неволно е 
транспортирал отровно влечуго, отивайки 

на работа.
Ранджит, учител в начално училище и жител на 

град Кочи, карал колелото си 11 км с една от най-
отровните змии в света, навити в каската му. За-
белязал влечугото едва след като изминал доста 
разстояние от дома си и свалил шлема си, докато 
спрял да си почине.

За щастие, змията била смазана от главата му и 
умряла, преди да го ухапе. Колегите му веднага го 
завели в местната болница, където след кръвен 
тест било потвърдено, че не е бил ухапан.

„Мисля, че змията може да е попаднала в шле-
ма ми от езерото близо до къщата ми“, каза след 
премеждието Ранджи.

Най-големият айсберг в света - А68, който 
се откъсна от Антарктика през 2017 г., е 
на път да навлезе в открития океан. Коло-

сът е стигнал толкова на север, че е на границата 
на постоянния морски лед на континента. Когато 
се откъсна, площта му беше 6000 кв.км. За две и 
половина години е загубил много малко от нея. 
Според специалистите обаче А68 трудно ще оста-
не цял, когато достигне бурните открити води на 
Южния океан.

„Изненадан съм, че океанските вълни още не са 
превърнали А68 в кубчета лед - каза проф. Ейдри-
ън Лъкман от университета на Суонси. - Ако оце-
лее дълго цял, когато премине края на морския 
лед, ще бъде много страшно“.

Индиец кара 11 км с 
отровна змия в каската

Най-големият айсберг 
пътува към открития океан

В 
последно време всички са изключително чувст-
вителни на тема интервенции и всякакви про-
цедури, свързани с разкрасяване. На това стана 
„жертва“ един от символите на 90-те години, пе-

вицата Гуен Стефани.
Феновете й я определят като напълно променена, а 

затова набеждават пластични операции или филъри. 
Фотографите запечатаха „замръзналото“ изражение 
на Гуен на не една снимка. От старата Гуен е останала 
единствено очната линия, която заедно с червеното 
червило й е запазена марка.

„Лицето на Гуен е станало 99% филъри и 1% кожа“, пи-
шат потребители в Twitter, притеснявайки се, че певи-

цата тръгва по стъпките на Мадона. „Красивото лице на 
Гуен не може да се движи вече и това ни натъжава“, пи-
шат други.

Гуен Стефани 
не прилича
на себе си

П
реди дни се състоя церемонията за наградите 
БАФТА в лондонската зала „Роял Албърт хол“. 
Звездите спазиха призива на организаторите 
да заложат на „устойчивата мода”. Част от тях 

избраха модели от устойчиви или рециклирани мате-
риали, а други заложиха на тоалети, които са носили и 
преди или пък са взели под наем.

Безспорно едно от най-големите бижута на червения 
килим беше актрисата Чарлийз Терон. Тя се появи в це-
лия си блясък и красота в дълга, лилава рокля на Dior 
Haute Couture. Черното коланче подчертаваше по пер-
фектен начин фината й талия.

Костюмите също продължават да са сред модните 
тенденции. Много от присъстващите актриси и попу-
лярни лица, освен мъжете, заложиха на костюм, вклю-
чително и за партито, което се проведе след церемо-
нията.

Чарлийз Терон – 
красиво 
видение 
в лилаво

Херцогиня 
Кейт в модния 
тренд на 
зимата
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Rolling Stones на турне 
в Северна Америка

Робърт Патинсън е най-красивият 
мъж в света

Плейметката Николета със 
собствена марка козметика
Н

иколета Лозанова пусна 
за продажба собствената 
си козметична марка. Тя 
обяви за старта на новото 

начинание преди дни, феновете й 
вече могат да си закупят продукти-
те онлайн.

Марката носи името NL Beauty и 
се предлага само в сайта на моде-
ла. За навлизането в новата бизнес 
ниша известната пловдивчанка съ-
общи още през лятото на 2019 г.

Сред първите пуснати за продаж-
ба продукти има лосион за тяло, па-
литра сенки за очи и течни червила.

Подобно на много световни звез-
ди, именно Николета ще бъде ре-
кламно лице на новия си бранд.

Плеймейтката вече има своя ли-
ния бельо, която се радва на изклю-
чителен успех, както в България, 
така и в чужбина.

А
ктьорът Робърт Патин-
сън е най-красивият 
мъж в света, ако се при-
ложи т.нар. златно се-

чение за красота, използвано от 
древните гърци.

Чертите му - очи, вежди, нос, 
устни, брадичка, челюст и фор-
ма на лицето, се доближават на 
92,15% до златното сечение за 
красота, което е мярка за физи-
ческото съвършенство. Един-
ствено устните на актьора, ста-

нал известен с ролята си „Хари 
Потър и Огненият Бокал“, са мал-
ко тънки.

Класацията е направена с най-
нови методи за компютърно 
картографиране от козметичния 
хирург д-р Джулиън де Силва.

През октомври 2019 г. плас-
тичният хирург проведе друго 
проучване, което показа, че ли-
цето на американския супермо-
дел Бела Хадид е най-близо до 
„Златното сечение“.

Таксиметров шофьор в руския град Омск се 
бори с „истерията от коронавируса“, като 
кара в защитен костюм и с противогаз.

„Всичките ми клиенти се смеят в момента, в 
който ме видят. В началото се притеснявах от това 
как ще реагират хората, но повечето се смеят, 
като влязат в колата“, казва той. „Хората по прин-
цип влизат в таксито с уморени лица, повечето го-
ворят и по телефона“, допълва още той.

„Слагам противогаза и ги питам дали са дошли 
от Китай, което ги разсмива. Затова изобщо го за-
почнах, за да забавлявам хората, а и себе си“, спо-
деля още той, като все пак допълва, че кара с про-
тивогаз само в началото на всяко пътуване, за да 
не застрашава безопасността на клиентите си.

Американски изследователи на дивата при-
рода заснеха как койот и язовец си игра-
ят заедно в тръба тунел, преминаваща под 

магистрала. Проходът бил направен специално 
за местната фауна в близост до калифорнийския 
град Сан Хосе, за да се проследи как се придвиж-
ват нощем дивите животни.

На видео се вижда как койот, тръгнал да преми-
нава през тунела, изведнъж забелязал приближа-
ващ се язовец, размахал опашка и започнал да си 
играе него.

Двете животни показали приятелски отноше-
ния, като поведението им било много игриво.

В природата тези два животински вида си съ-
трудничат. Когато язовците ловуват в бърлогите 
на лалугерите и разкопават тунелчетата им, койо-
тите дебнат наблизо за бегълци от други изходи.

Койот и язовец играят 
заедно

Руснак с такси вози 
клиенти с противогаз

Л
егендарната британска ро-
кгрупа Rolling Stones се за-
връщат в 15 града в Север-
на Америка, в които не са 

свирили от години. Заедно са от 
1962 г., като първите им концерти 
са от 1963 г. Всички членове на бан-
дата в момента са над 70-годишни. 

Първият концерт е на 8 май в 
Сан Диего. Той ще бъде последван 
от Кливланд, Остин, Луисвил, Шар-
лот, Тампа, Минеаполис, Детройт, 
Далас, Питсбърг, Нашвил, Бъфа-
ло, Ванкувър в Канада. Последни-
ят концерт от турнето е на 9 юли в 
Атланта.

Северноамериканското турне на 
рок ветераните миналата година 
бе отложено, след като Мик Джа-
гър претърпя сърдечна операция. 

Групата обаче промени графи-
ка и поднови обиколката си с шоу 
в Чикаго, след като Джагър се въз-
станови.
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Н
ай-възрастната балери-
на във Великобритания е 
82-годишната Барбара Пи-
търс, която неотдавна из-

държа един от най-трудните изпити 
в Кралската балетна академия, като 
получи най-високата оценка - 8.

Тя се яви по всички правила и не 
й бяха направени никакви отстъп-
ки въпреки нейната респектираща 
възраст. Барбара твърди, че балетът 
е нейният живот и ще продължи да 
танцува, докато я държат краката.

За да се поддържа във форма, тя 
се подлага на специална диета и фи-
зически упражнения.

Инцидентът с травма при падане 
от батут бил единственият в живо-
та й, който я накарал да окачи вре-
менно палците си на стената. Барба-
ра станала балерина на 9 годинки. И 
досега може да прави 6-7 последо-
вателни пируета.

О
тличената с награда „Оскар“ актриса Вайо-
ла Дейвис ще се превъплъти в образа на би-
вшата първа дама на САЩ Мишел Обама в нов 
сериал, продуциран от кабелната телевизия 

„Шоутайм“ и посветен на съпруги на президенти. 54-го-
дишната Дейвис беше номинирана 3 пъти за награда 
„Оскар“.

Сериалът „Първите дами“ ще проследи живота в из-
точното крило на Белия дом, в което се намират полз-
ваните от първата дама на САЩ офиси. Освен на Мишел 
Обама, първият сезон ще е посветен също на Елинор 
Рузвелт и Бети Форд, съобщава Дедлайн.

От публикуваните през ноември 2018 г. мемоари на 
Мишел Обама „Моята история“ са продадени над 11,5 
милиона екземпляра в целия свят.

Вайола Дейвис 
ще играе 
Мишел Обама 
в нов сериал

О
ще една от звездите на сериала „Приятели“ 
се присъедини към социалната мрежа Инста-
грам. Матю Пери последва примера на своя-
та колежка Дженифър Анистън, която преди 

няколко месеца постави рекорд с присъединяването си 
към Инстаграм.

Актьорът дебютира в платформата за споделяне на 
снимки и вече има 1.8 млн. последователи.

Лиса Кудроу беше първата, която отбеляза появата 
на Пери в социалната мрежа. Тя сподели тяхна обща ар-
хивна снимка. Към нея актрисата написа: „Най-накрая! 
Не мога да повярвам на очите си. Добре дошъл в Ин-
стаграм“.

Дженифър Анистън и Кортни Кокс също коментираха 

поста на Лиса Кудроу: 
„Йей, можеше ли да ти отнеме повече време?“, написа 

шеговито Анистън.

Матю Пери 
зарадва 
Лиса Кудроу Моделката от САЩ Ашли Греъм, известна 

с пищните си форми, сподели първите 
снимки на новородения си син със свои-

те 10,1 млн. последователи в Инстаграм.
32-годишната Греъм е публикува черно-бели 

фотографии на миниатюрните бебешки пръстче-
та, уловили ръцете на родителите, но не разкри 
името му.

През януари Ашли Греъм се похвали в Инста-
грам с раждането на момченцето, без да споде-
ля подробности около щастливото събитие. Пищ-
ната красавица написа само, че животът им се е 
променил към по-добро и благодари за засвиде-
телстваните обич и подкрепа.

Ашли Греъм оповести през миналата година, че 
ще става майка. През ноември в шоуто на Елън 
де Дженерис Ашли разкри, че бебето е от мъжки 
пол.

За животните е доказано, че имат силна инту-
иция и неведнъж са спасявали стопаните си 
от невидима за тях заплаха.

Нещо подобно се случи и в Тайван, където гол-
дън ретривърът Кими спаси живота на стопанката 
си, като унищожи паспорта й. Собственичката на 
Кими, е трябвало да пътува за Ухан в Китай, който 
е огнището на смъртоносния коронавирус.

Историята на Кими е от края на миналата годи-
на, когато все още не бяха въведени драконов-
ските мерки в Ухан, а именно затварянето на ле-
тища, гари и пътни артерии.

„Надявам се всички да оцелеем и да преживеем 
тази криза с вируса. Сега трябва да носим маски и 
да си мием по-често ръцете“, коментира от соци-
алната мрежа собственичката на Кими.

Ашли Греъм показа снимки 
на новородения си син

Куче спаси стопанката 
си от коронавируса

Най-възрастната 
балерина е на 82 г.
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Южна Америка: 15 места, 
които трябва да се видят
В

секи от шестте континента на 
Земята има уникални места, 
които трябва да се видят. Но 
дори и да прекараме целия си 
живот в пътуване, едва ли ще 

успеем да се докоснем до всичките. За-
това е по-добре да се насочим натам, на-
където ни влече най-много. Ако Южна 
Америка е това място за вас и ако има-
те възможност да предприемете пътува-
не из красотите й, ето 15 топ дестинации, 
които ще ви пленят с чара си.

Някои от тях са

класически 
туристически обекти

а други са само за ценители, но всичките 
ще ви позволят да се потопите изцяло в 
тях и да усетите удоволстви-
ето да преоткривате света.

На първо място, ако има-
те възможност да посети-
те Перу, прекарайте извест-
но време в планините на 
границата на Куско в някоя 
местна ферма, съветват от 
kosbulgaria.com. Запознайте 
се с местните жители и пас-
тири, а те пък ще ви запоз-
наят с някои очарователни 
лами и алпаки (чифтокопит-
но животно, отглеждано във 
високите части на Андите).

Прекарайте една нощ в хотел Касапу-
ебло в Уругвай. Първоначално той е бил 
построен като лятна къща и работилница 
на художника Карлос Паес Вияро в тече-
ние на зашеметяващите 36 години. Меж-
дувременно той е превърнат в музей, ху-
дожествена галерия, кафене 
и хотел. Намира се в южния 
край на Уругвай, на изток от 
Монтевидео. От хотела има 
прекрасна панорамна глед-
ка към Атлантическия океан 
и Рио де ла Плата.

Плавайте

с кану в сърцето 
на Амазонка

най-голямата тропическа 
гора в света. Разходете се до 
Антарктида, качвайки се на 

кораб за полярна експедиция. Ще бъдете 
заобиколени от тюлени, китове, пингви-
ни и айсберги – уникално изживяване от 
графата „веднъж в живота“.

През петнадесети век перуанските 
инки създават Мачу Пикчу и днес това 

сакрално място е една от най-горещите 
дестинации за туристите на този конти-
нент. Градът е разположен на планински 
хребет, като е внимателно реставриран 
и днес посетителите могат да придобият 
идея какъв е бил животът на инките око-
ло 1450 г.

Не пропускайте карнавала в Рио де 
Жанейро. Рио е зашеметяващ крайбре-
жен град в Бразилия и си заслужава да 
го посетите по всяко време на годината, 
но би било прекрасно да го направите по 
време на световно известния фестивал, 
който се провежда всяка година преди 
Великия пост и е наистина неповторимо 
преживяване.

Круиз по езерото Титикака с тръстико-
ва лодка! Това уникално преживяване е 
мечта за много пътешественици. Езерото 
граничи с Перу и Боливия. Коренното на-
селение тук все още живее на изкуствени 
плаващи платформи.

Не спирайте, открийте

дивия живот на Галапагос
Този остров е известен със своя голям 

брой ендемични видове. Намира се на 
вулканичен архипелаг до Еквадор в Ти-
хия океан. Той е известен и с това, че тук е 
работил еволюционният теоретик Чарлз 
Дарвин.

Едно от удоволствията на пътуването 
в Южна Америка може да е виното. Де-
густирайте го в Мендоса. Аржентинската 
провинция е известна с вината си от све-
товна класа. Намира се в подножието на 
Андите. Тук се произвежда вино от попу-
лярните сортове Малбек, Каберне Сови-
ньон, Темпранийо и Шардоне.

А ако искате, приближете се до живо-
тинския свят, запознайте се с птиците и 
пингвините в Фолкландските острови. 
Това е архипелаг в Южния Атлантическия 
океан и се води британска отвъдморска 

територия, известна със своите 
диви животни. На островите жи-
веят пет вида пингвини.

Разходете се „по вода“ 
в Боливия в 
Салар де Уюни

През лятото водата на праис-
торическото езеро пресъхва, от-
кривайки утаени пластове мине-
рали, предимно соли, на места с 
дебелина 6 м. Тук не расте нищо, 
с изключение на редки кактуси. 

Минералният слой се простира 
до хоризонта и блести като огледало. В 
този период по дъното на Салар де Уюни 
може да се пътува с кола.

И накрая стигнете до края на света в 
Аржентина. Най-южният град на света - 
Ушуая в Аржентина - често е наричан „El 
Mundo Fin Del“ (Краят на света) благода-
рение на своето местоположение в са-
мия край на Южна Америка.

�Чарът им ще ви накара да се потопите изцяло в тях

Хотел Касапуебло в Уругвай

Amazonia

Дивият живот на Галапагос

На вино в Мендоса

Езерото Титикака

Снимкa: booking

Снимкa: Flickr

Снимкa: Flickr

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay
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