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ОТ РЕДАКТОРА

А вие кога
започнахте да се …..
А вие кога за първи път мастурбирахте? А
правихте секс? Не, не, не се изчервявайте, не
е нещо срамно. Това са нормалните неща от
живота и те се случват все по-рано. Масово
хората от моето поколение казват, че първото се е случило на 12-13 години, а второто 15-16. Тогава кога е точният момент за тези
неща да се говори открито и разумно, научно и в училище? Питам се заради поредната шумотевица в България около училището
в Перник, където се провеждало обучение
срещу насилието, включително сексуалното. Това става в четвърти клас - децата тогава
са на 11 години.
Една майка - Дима Ненчева - се разтревожила, когато децата й разказали какво учат
в клас съучениците им. „Тези деца ги обучават какво е секс, какви са разликите и приликите между телата на момчета и момичета, какво е обрязване, какво е мастурбация,
карали са ги насила да рисуват полови органи“, твърди тя пред NOVA. Нейното дете не
участва в програмата. Част от твърденията й
са оборени от учителите и други родители,
чиито деца посещават обучението.
Фактите, разбира се, имат малко значение. Следват седмици фейсбук драми и коментари, наказания за директори и спорове,
които не спират до днес.
Други родители обаче не казаха пред телевизията, че са против обучението. Според
Фондация „П.У.Л.С.“, която провежда програмата, Ненчева всъщност е „единствен инициатор на поредица от злонамерени коментари и публични изяви, целящи да провокират
страх и ужас у родителите“.
Коя обаче е Дима Ненчева. Проверка на
mediapool показва, че тя и съпругът й Николай Ненчев преди две години „стават инициатори на проект за нова система на социално управление, наречен „Български
СУВЕРЕН“, повеждайки народа към просперитет и отваряйки нова врата към бъдещето
на България“, четем във фейсбук страницата
на инициативата.
Там Ненчева е представена като „онази
жертвоготовна и отдадена на всенародното дело жена, многократно споменавана от
световноизвестните ни прорицатели“.
Въпросният „проект“, за който работи
„Български суверен“, лансира всякакви конспиративни теории и настоява да няма партии и политици, а вместо това „директна
- течна пряка демокрация”. Безапелационният авторитет са именно различни прорицатели, гадателки и врачки.
Николай Ненчев скромно се самоопределя като „светлината на Иисус“.
Цитиран е да казва, че в Канада отнемат
момиченца и те масово „забременяват от
приемния „баща“ още преди първия им цикъл“.

„Първият цикъл е изхвърляне на вече
презрели яйцеклетки! Детето забременява с първата готова яйцеклетка, преди да е
изхвърлена като презряла. Любвеобвилните приемни „бащи“ спокойно свършват вътре, защото мислят, че момиченцето няма
мензис и следователно не може да забременее. Всяка година в Канада се отнемат
над 220’000 деца“, алармира „Български суверен“.
През 2019 г. Ненчеви и „Български суверен“ правят кампания, напомняща тази на
други сходни организации срещу Закона за
закрила на детето.
Заради Ненчева, чието дете не посещава програмата в пернишкото училище, тя е
спряна. Но и заради NOVA, в чийто репортаж липсва контекст за това коя е тази жена.
А и заради пренебрегването на много старо
правило в журналистиката - когато един човек ти каже, че навън вали, твоята работа не
е да намериш друг, който да ти каже, че не
вали, и да ги покажеш и двамата. Твоята работа е да отвориш шибания прозорец и да
провериш дали вали. И тогава да прецениш
дали изобщо да съобщиш каквото и да е по
темата.
Други родители, учители, директорът на
училището, представители на фондацията,
които провеждат обучението, масово отричат твърденията на Ненчева. Но това няма
значение. Програмата за насилието, включително и сексуалното, е спряна въпреки
протестите на повечето родители, които са
доволни от това обучение.
А във фейсбук групите на уж загрижени
родители продължава кампанията срещу
сексуалното обучение в училище. Любимото
ми е картинка, на която пише: - Кажи Не на
сексуалното училище. И отдолу един куп малоумници са написали... НЕ. Като ония, които трябваше да напишат есе, за да спечелят
нещо, и бяха написали точно това под линка
за конкурса във фейсбук - ЕСЕ. Такова е нивото, дами и господа.
А иначе вакуум в природата няма - децата ще научат и за половите си органи, и как
да ги ползват отнякъде. Ако не е в училище,
ще е от улицата, от съмнителните ъгълчета
на интернет, от порното, което е безплатно и
лесно достъпно в мрежата, и ще си създадат
митове и неоправдани очаквания за телата си, секса и отношенията между хората. И
това често води до изкривявания и насилия.
И ако на 11 години ви се струва рано - наистина бъдете честни със себе си и си отговорете на първите два въпроса от тази статия.
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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5+1 в следващия парламент:
ГЕРБ, БСП, Слави

Според „Тренд“ в НС ще влязат и ДПС и Демократична България

П

ет сигурни участника в следващия парламент и един на
ръба прогнозират социолозите от „Тренд“ около година преди изборите за Народно събрание. Електоралните нагласи
на българите в момента показват, че те
биха гласували отново доверие на ГЕРБ
(20,3%), на БСП (18,1%) и на ДПС (6,7%).
Данните показват, че в следващия
парламент по всяка вероятност ще има
един нов играч. Това ще е партията на
Слави Трифонов, която, според проучването, би получила 7,1 процента от гласовете и би била трета сила в Народното събрание. В парламента към този
момент шансове да влезе има и Демократична България с около 4 процента
доверие. ВМРО остава с 2.6 на сто подкрепа от всички анкетирани, което запазва реални шансове за представителство на партията на Каракачанов в
следващия парламент.
Националното представително проучване е проведено в периода 3-10 февруари 2020 г. сред 1007 интервюирани.
През февруари от „Тренд“ регистрират лек спад на положителната оценка
на работата на парламента (20 на сто),
докато правителството се държи на
сходни нива (28 на сто) в сравнение с последните месеци.
При оценката за работата на президента обаче

се отчита лека ерозия
без това да довежда до безпрецедентно ниски нива на подкрепа, обясняват
от „Тренд“. Според анализаторите спадът
вероятно се дължи на изнесените в публичното пространство разговори между
държавния глава и командира на Военновъздушните сили.
Отчитаме подобряване на стойностите за оценката на работата на прокуратурата в сравнение с проучването ни през
ноември. Традиционно при встъпването
в длъжност на нов титуляр начело на институция се регистрира повишаване на
доверието, а към това трябва да се добавят и акциите на прокуратурата от на-
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чалото на годината, посочват от „Тренд“.
От „Тренд“ са тествали и доверието в
министрите от правителството. Класа-

цията по рейтинг води вицепремиерът
Томислав Дончев с 30 на сто одобрение,
следван от спортния министър Красен

Кралев с 27 на сто, трети е министърът
на външните работи Екатерина Захариева 26 на сто. Тя е следвана плътно
от вътрешния министър
Младен Маринов и новия
министър на екологията
Емил Димитров, които са с
25 на сто одобрение.
В дъното на таблицата
остават социалният министър Деница Сачева и
министърът на правосъдието Данаил Кирилов,
които са с 12 на сто одобрение, вицепремиерът
Марияна Николова и министърът на икономиката Емил Караниколов с 13
на сто одобрение и Росен
Желязков с 14 на сто одобрение.
Изследването на „Тренд“
е проведено по поръчка
на вестник „24 часа“.
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Имотен скандал: Кмет с пет
апартамента в Слънчев бряг
Георги Мараджиев подаде оставка като координатор в ГЕРБ

К

метът на Стамболийски Георги Мараджиев е подал оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив заради
имотен скандал, който се разрази около него. Разследване на bTV
разкри, че градоначалникът е придобил 5 апартамента на морето по време
на мандата си.
Имотите са в елитен комплекс в курорта Слънчев бряг, като три от тях са
купени на името на съпругата му, един е
на сина му и един - на малолетна внучка. Кметът, който управлява града втори
мандат, също така е декларирал 2,5 млн.
лв. лични приходи само за година.
Мараджиев е бивш бизнесмен, притежавал предприятията за полиетиленови
чували, различни видове фолио и пластмасови изделия в Цалапица, край Стамболийски. Скандалните подробности за
него изнася Илия Иванов, бизнесмен от
Стамболийски. Според него Мараджиев
прехвърля собствеността и управлението на фирмите си към сина си през 2015
г. Тогава оставя неплатен кредит и овърдрафт на стойност 3.3 млн. лв.
„Той във встъпителната си деклара-
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ция показва 3,3 млн. лв. задължения,
около 600 000 лв. пари по сметка, с други думи,

той има 2,2 млн. лв.
задължения
грубо. Проблемът не е откъде са парите
на Георги Мараджиев, а откъде са парите на кмета Георги Мараджиев, защото

просто такива цени не съществуват, на
които са придобити имотите му“, обяснява Илия Иванов.
Два от апартаментите са купени през
2017 г., един през 2018 г. и два през 2019
г. Всичките са с площ малко над 50 кв. м,
на цени, според имотния регистър, между 58 000 лв. и 131 000 лв. Има и друга
подробност - Мараджиеви са купили в

същия комплекс други 4 жилища преди
кметския му мандат.
Оказва се, че през 2017 г. кметът и съпругата му са придобили 2 млн. и половина лева – продали близо 6 декара
имоти на бившата фирма на кмета край
Цалапица. Според нотариалния акт по
сделката това са земите към халетата и
производствените сгради на семейната
фирма. Купува ги не някой друг, а синът
Мараджиев, като управител на същата
фирма. Това се случва при многократно
по-ниска данъчна оценка на имотите –
малко над 68 000 лв.
„Тези сгради са продадени не на физическото лице Рангел Мараджиев, а на
фирмата „Полипласт Мараджиев”. Поради простата причина, че това, което аз
съм строил, беше лично на мое име. И
тогава, когато синът ми пое управлението на фирмата, аз трябваше по някакъв
начин не да ми плаща той наем, а аз да
му продам тази фабрика. За да има той
смелостта да се развива напред. А пък
аз да имам възможността за старини да
имам някой лев“, обясни Георги Мараджиев няколко часа след излъчване на
разследването по bTV.
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Проверяват всички данни за
корупция срещу съдия Миталов

С

ъдийската колегия на Висшия
съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу съдия Андон
Миталов, след като правосъдният министър Данаил Кирилов поиска
направо уволнението му. Кадровиците
взеха решение със 7 гласа „за“ и 4 „против“.
Дисциплинарното производство ще
позволи на ВСС да провери подробно
всички данни за корупция срещу Миталов, въпреки че публично срещу него
няма нито едно конкретно доказателство. Преди две седмици Държавният
департамент на САЩ забрани на съдията от Специализирания наказателен съд
и семейството му да пътуват до САЩ заради „сериозна корупция“.
Властите във Вашингтон казват, че
имат доказателства за твърдението си,
но никога не са обещавали да ги споделят с българските власти. Практиката
показва, че САЩ не споделят подобни
данни. Това е инструмент на външната
политика на САЩ, но българските власти
са длъжни да реагират съобразно българското законодателство.
Санкцията на САЩ срещу Миталов
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ВСС образува дисциплинарно производство срещу него

Андон Миталов

дойде след решение на съдията по мярката за неотклонение на лидера на сдружение „Русофили“ Николай Малинов в
началото на ноември миналата година.
Магистратът

пусна Малинов
да пътува в чужбина
Русофилът се озова в Москва, където получи руски орден лично от Владимир Путин, но след това се върна и преч-

ки пред разглеждането на делото му за
шпионаж няма.
В петък министърът на правосъдието
Данаил Кирилов депозира във ВСС допълнение към предложението си за дисциплинарно уволнение на съдия Андон
Миталов. От официалното съобщение се
разбра, че това е анализ на предоставени от съдебния инспекторат материали
по вече извършена проверка на действията на съдията.

Самият съдебен
инспекторат прекрати проверката
срещу съдия Миталов, защото не намери извършени
от него нарушения
по
администрирането на делото.
Нито ВСС, нито инспекторатът могат
да правят проверка по същество за
правилността на
решението на съдията.
Още в началото на скандала представляващият член на ВСС Боян Магдалинчев каза, че Миталов е „невинен до доказване на противното“ и обясни, че
срещу него няма представени доказателства.
Дисциплинарното производство срещу съдия Миталов трябва да покаже с
кои свои действия той е нарушил служебните си задължения или е уронил
престижа на съдебната власт.
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Руското разузнаване отрече
помощ за Васил Божков в ОАЕ
„Информационна патица“ нарекоха от службата на Наришкин новините за това

Р

усия отрече да е помагала на
Васил Божков да излезе от ареста в Обединените арабски
емирства. От руската Служба
за външно разузнаване (СВР)
обявиха, че директорът й Сергей Наришкин не е обсъждал в ОАЕ освобождаването на българския бизнесмен.
Шефът на пресслужбата на СВР Сергей Иванов обясни пред ТАСС, че Наришкин е бил в ОАЕ на 11 и 12 февруари.
„Той действително е имал твърде полезни преговори с премиера на ОАЕ,
шейха на Дубай Мухамед бен Рашид Ал
Мактум, но разговорът е включвал само
международни проблеми в сферата на
сигурността и двустранното сътрудничество“, обясни Иванов.
Причина за обясненията на Службата за външно разузнаване стана твърдение на съпредседателя на „Обединени
партриоти“ Валери Симеонов. Той

се позова на собствена
информация
според която „Сергей Наришкин е направил среща с вицепремиера на ОАЕ и
шейх на Дубай Мохамед бин Рашид алМактум, вторият, да не кажа първият човек в ОАЕ, и е поискал освобождаването на Васил Божков“.
Според пресаташето на службата световните информационни агенции са
раздухали слуха, че Наришкин е поис-

Информацията за намесата на Русия
в казуса всъщност бе разпространена
първо от БНТ.
Позовавайки се на източници, близки
до разследването, обществената телевизия съобщи, че

в Абу Даби са пристигнали
руски граждани

Снимкa: „Комсомолская правда“
Сергей Наришкин

кал от премиера на ОАЕ освобождаване
на Васил Божков.
„Информационната патица“ беше
лансирана не от кой и да е, а от самия
заместник-председател на Народно
събрание Валери Симеонов. Само болното въображение на Симеонов, умножено по ниското ниво на неговата
компетентност, може да включи въпроса за български предприемач в дневния

ред на толкова уважавани хора“, завърши Иванов.

Докъде стигна въпросът с
екстрадицията на Божков?
В понеделник България официално
изпрати до ОАЕ документите за екстрадирането на бизнесмена Васил Божков, които са над 200 страници.
Според неофициална информация
той не е задържан в ареста, но му е
взет паспортът и няма право да напус-
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ка ОАЕ.
ОАЕ изключително трудно екстрадират чужди граждани. Според експерти процедурата би могла да се ускори
при лична намеса на премиера Бойко
Борисов, който има сериозни контакти
на високо ниво в ОАЕ.

Васил Божков

Снимкa: БТА

които са се застъпили пред местните
власти за пускането на Васил Божков от
ареста. Веднага след съобщаването на
това БНТ показа снимки от визитата на
шефа на руското разузнаване в ОАЕ.
След това информацията бе официализирана от зам.-председателя на НС
Валери Симеонов, но не бе потвърдена
от други официални български представители.
Впоследствие близката до ГЕРБ телевизия „Европа“ съобщи, че връзката с
руснаците е осъществена от Георги Попов, който също се издирва и е при Божков в ОАЕ.
Попов е официалният собственик на
футболния клуб „Левски“.
Според Комисията по досиетата той е
бил агент на Първо главно управление
на ДС с псевдоним „Китин”. Работил е в
„Кинтекс“, а след 1989 година развива
мащабен бизнес.
Дали руснаците действително са били
помолени за помощ от Попов и какъв
би бил мотивът им да съдействат на обвиняемия хазартен бос Божков, остава
неясно.
Валери Симеонов не за първи път се
превръща в „говорител“ на България по
тежки теми от двустранните отношения
с Русия, а премиерът Бойко Борисов
стои встрани.
Сергей Наришкин оглави Службата
за външно разузнаване през 2016 г. и е
стар приятел на президента Владимир
Путин. Той е бивш шеф на руския парламент. Според неофициална информация обаче Наришкин започва кариерата си в Първо главно управление на КГБ,
което отговаря за външното разузнаване, пише mediapool.
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Българските д-р Джекил и
мистър Хайд ужасиха Гърция

Велизар Стоименов и Тони Димитров бяха задържани за жестоко насилие над проститутки

Б

ългарски вариант на историята за д-р Джекил и мистър
Хайд ужаси Гърция. Велизар
Стоименов и Тони Димитров,
които бяха арестувани за
жестоко насилие над проститутки в южната съседка на България, привидно са
поддържали нормален начин на живот.
Велизар карал скъпо BMW и живеел в
хотел в центъра на Атина, чийто персонал не подозирал каква жестока личност се крие зад външността му. Тони
Димитров пък имал семейство с деца, а
жена му била безкрайно изненадана от
битието му на мъчител.
В един от материалите в гръцките медии, посветен на двамата, журналистката Надя Алексиу пише, че двамата са
се превъплътили в д-р Джекил и мистър Хайд. В известния роман на Робърт
Луис Стивънсън се разказва за класическо раздвоение на личността и добрият
д-р Джекил на моменти се превръща в
садиста мистър Хайд.
Велизар Стоименов е единият обвиняем за гаврите с проститутки от Албания, Русия и Украйна. След залавянето
му станало ясно, че той е вършил престъпления с

четири фамилни
и шест лични имена
Основно крадял в офиси и апартаменти, а когато бил залавян, се представял с
различните самоличности. Именно за
него през миналата година прокурор
разпоредил да бъде затворен в психи-

кана в полицията и там й разказали за
садистичните наклонности на мъжа й,
които той по-рано признал. Единственото му прегрешение, за което тя знаела, е, че е превозвал нелегални емигранти и дрога, заради което лежал зад
решетките.
Трите проститутки вече са дали показания по разследването. До момента
албанката Божа, която е на 23 години,
се счита за първата жертва на българите от началото на годината, разказва
„България днес“. Тя споделила, че е била
повикана в архитектурно студио в центъра на Атина, което обаче било затворено от 10 години. Там българите вързали ръцете и краката й и Димитров

я изнасилил пет пъти
за три часа

Тони Димитров

Велизар Стоименов

атрична клиника, тъй като е опасен за
себе си и за обществото. Когато излязъл обаче, 35-годишният мъж подкарал
чисто новото BMW и заживял в скъп хотел в центъра на гръцката столица.

Тони Димитров също водел двоен
живот. В единия той се изявявал като
добър баща на две деца. Въпреки че с
жена му в последно време били разделени, тя се изумила, когато била пови-

CNN: Изнасилвачът има
присъда в България
Единият от двамата „дракони“, както
бяха кръстени първоначално българите,
шокирали южната ни съседка, има присъда за изнасилване в България.
Това съобщи разследващата журналистка от гръцкия клон на CNN Мина Карамиру. Наказанието е било 12 години. От
кореспонденцията между Атина и София
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не станало ясно дали бандитът е излежал
присъдата си. От материала се разбира,
че една от измъчваните проститутки е с
черепно-мозъчна травма и две счупени
ръце, след като била удряна с чук.
В репортажа не се съобщават имената
на двамата и затова не става ясно кой от
тях е осъжданият.

Когато опитвала да се съпротивлява,
следвал побой. От GSM-a й звъннали на
неин близък и поискали 1000 евро откуп, за да я освободят. Преди това взели
мобилния й телефон и 150 евро, които
имала в себе си.
24-годишната рускиня Дария е втората жертва на двамата. Тя паднала в
лапите им следобед на 26 януари. Те
звъннали и поискали еротичен сеанс в
апартамент, който в миналото бил медицински кабинет, но вече е затворен.
„Разпознавам Тони Димитров, той
беше този, който ме чакаше на вратата,
и щом влязох в апартамента, ме удари с
юмрук и след това с отвертка. Завърза
ме с лента, за да не реагирам, и започна
да ме удря по цялото тяло. Заедно с Велизар Стоименов ме изнасилиха. Виках
от болка, докато не припаднах. Не мога
да преценя времето, в което съм била
вързана“, обяснила Дария в показанията си. Преди да бъде пусната, нашенците я принудили да каже кода на кредитната карта и българите изтеглили 4300
евро от сметката й. Част от вещите й,
които двамата прибрали от чантата на
жената, са открити у тях при арестите.
Третата жертва е 24-годишната украинка Анна, която също е измъчвана и
изнасилвана.
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Германец помогна
на българин, а той
се опита да го убие
60-годишният Ричард открил Николай в алкохолно опиянение и повикал линейка

Българин в
ареста в Малта
заради побой

Б

Б

ългарин преби почти до
смърт германец, който го открил в безсъзнание и се опитал да му помогне. Историята се е разиграла преди
почти година, а през миналата седмица
Окръжният съд в Мюнхен започна процес по делото на 32-годишния българин.
Неговото име е Николай, а мъжът, който
той преби почти до смърт, е 60-годишният Ричард. Подсъдимият е обвинен в
опит за убийство.
Според обвинението на прокурату-

рата на 22 март 2019 г. българинът Николай Т. е почивал с колегите си на река
Исар, близо до моста Райхенбах. Мъжете се забавлявали и пиели алкохол, а за
подвизите им пишат и германските медии.
Във фаталната вечер Ричард вървял
по брега и

видял Николай
в безсъзнание
Тогава германецът преценил, че състоянието на мъжа е тежко, и извикал

линейка. Българинът бил в състояние
на силно алкохолно опиянение. Спасителите прегледали мъжа, направили му
манипулации и той дошъл на себе си.
Останал сам с Ричард, изведнъж Николай го нападнал с юмруци. Според жертвата причината за нападението била, че
германецът нямал цигарите, които българинът поискал.
В медицинския доклад се посочва, че
жертвата е получила множество наранявания и травми. Някои от тях били животозастрашаващи.

ългарин е арестуван в Малта по
обвинение, че заедно със свой
съучастник са нанесли тежък
побой на двама местни жители. Единият от нападнатите е ранен тежко,
съобщиха от полицията.
Арестуваният българин е на 31
години, а съучастникът му е 29-годишен украинец. Те са задържани в
малтийския град Бугиба в понеделник.
Полицията твърди, че двамата
чужденци се явили в полицейското
управление в Каура в 5 ч. сутринта в
неделя и съобщили, че били нападнати от двама мъже в Бугиба.
Единият от тях имал рани по главата и лицето. Полицаите незабавно
извикали линейка, но той припаднал.
По-късно било установено, че мъжът
е със сериозни наранявания. Вторият пострадал има по-леки рани.
Започнало е незабавно издирване на нападателите, които са били
открити и задържани в жилищна
сграда в понеделник. Разследването
продължава.

Арестуваха BG автоизмамник, издирван в Чехия
Ч
ешки съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо българин, издирван
от властите в Чехия за измама.
24-годишният ни сънародник е бил
обявен за международно издирване от
чешките власти с европейска заповед
за арест, издадена от съд в Прага. На 11
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февруари той бил задържан в Свиленград след задействан сигнал в Шенгенската информационна система.
В рамките на 72-часовото задържане
от Окръжната прокуратура в Хасково
от Чехия е пристигнал превод на български език на европейската заповед за
арест, от който е видно, че спрямо бъл-

гарина е издадена заповед за задържане на 22 октомври 2019 г.
Той се издирва заради измама с взет
автомобил под наем през декември
2016 г. Установено е, че мъжът напуснал
Чехия с наетия автомобил, след което го
продал и обявил, че е откраднат в Румъния.
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Тол системата тръгва в
България: Какво се променя?
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

С

lubo@bg-voice.com

лед няколко обжалвания и
отлагания от 1 март в България тръгва новата тол система. Ако ще пътувате скоро до
Родината или пък планирате
да изкарате там отпуската си, трябва да
знаете нещата, които се променят. А те,
макар да засягат предимно движението
на камионите, ще окажат влияние и на
шофьорите на леки автомобили.
Най-общо тол системата предвижда
тежкотоварният трафик през България
да заплаща тол такса в някои участъци
на пътната мрежа. Тол таксата всъщност
ще замени досегашната електронна винетка за тежкотоварните камиони и автобусите.
Промяната засяга автомобилите над
3,5 тона, при които таксата ще се формира на база на изминато разстояние - или
по-известно като тол. Леките автомобили ще продължат да се таксуват на база
на време както и досега. И въпреки че
измененията касаят най-вече шофьорите на камиони и автобуси, водачите, които карат леки автомобили в България,
също трябва да бъдат внимателни. Причината е, че тол камерите, които ще следят тежкотоварния трафик,

ще „ловят“ и колите
без електронни винетки
След като ги заснемат и проверят, те
ще бъдат изпращани автоматично в базата данни.

Новостите касаят предимно камионите, но и

шофьорите на леки коли трябва да внимават

Снимкa: „Капитал“

Ако в същия ден шофьорите на коли
без винетки бъдат спрени на пътя от мобилните екипи на тол контрола, ще имат
възможност да платят по-ниска санкция
– т. нар. компенсаторна такса. В техния
случай тя е 70 лв. 125 лв. ще е компенсаторната такса за превозните средства
между 3,5 т и 12 т и 175 лв. – за тези над
12 т. В противен случай в края на деня ще

ще му бъде съставен акт

Снимкa:„Марица“

Снимкa:„Дневник“
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След старта на тол системата на 1 март
за камионите и автобусите над 3,5 тона
компенсаторните такси ще са от 150 до
750 лв. в зависимост от масата на превозното средство и броя оси.
Камерите на тол системата обхващат
10 800 км от републиканската пътна
мрежа и въпреки че след 1 март платените участъци за тежкотоварните превозни средства ще са 3115 км, камерите и по останалите трасета ще работят,
макар и с нулева ставка. За останалите участъци от републиканската пътна
мрежа от общо 20 000 км, за които се
дължи електронна винетка, контролът
ще се осъществява както и досега - от
105-те мобилни екипа на Националното тол управление. При старта на електронната система не беше възможен
контрол от камерите на тола, тъй като
през 2019 г. все още имаше валидни хартиени винетки. Очаква се електронният фиш също да заработи ефективно до
дни.
Ако водачът откаже да плати на място
на мобилните екипи

им бъде изпратен електронен фиш по
пощата за плащане на глоба – 300 лева за
леките автомобили до 3,5 тона и 1800 лв.
за тежкотоварните превозни средства.
Глобата може да бъде избегната, ако в
14-дневен срок от получаване на електронния фиш бъде платена компенсаторна такса. Тя се плаща само по банков
път, като в платежното нареждане се посочва номерът на електронния фиш.

за установяване на административно
нарушение. За да продължи пътя си, шофьорът трябва да плати уикенд винетка за лека кола и седмична винетка – за
тежкотоварните автомобили, или съответно от 1 март – т.нар. максимален тол.
В противен случай ще му бъде издадено
наказателно постановление и ще бъде
глобен – с 300 лв. за леките автомобили до 3,5 тона, а за тежкотоварните – с
1800 лв.
След старта на тол системата, ако водачът е декларирал неверни данни за
масата, осите и екокатегорията на камиона или автобуса, санкцията е 2500 лв.
Електронният фиш ще се анулира при
плащане на компенсаторната такса в
срок, както и в случаите, когато пътното
превозно средство е обявено за издирване или за него законът не изисква плащане на пътна такса.
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Снимки: karlovopress

Зад волана в Родината: Нови знаци
за задръстване и катастрофи

Н

ПАВЛИН ДИМИТРОВ

pavlin@bg-voice.com

ови предупредителни знаци влязоха в сила по пътищата на България от 17
февруари. Те сигнализират
за задръстване, катастрофа, намалена видимост или пък къде са
местата за зареждане на електрически
автомобили.
Наредбата за промяната бе пусната
за обсъждане през септември миналата година и бе публикувана в последния брой на „Държавен вестник“, с което влиза в сила.
Три от новите предупредителни знаци ще са временни. Те ще се използват в
определени пътни участъци и ще сигна-
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Те ще се показват на електронни табла,

каквито има едва 20 в страната

лизират на шофьорите, че се е образувало задръстване, което водачите може
още да не са забелязали. С друг знак ще
се указва, че видимостта е намалена и
той ще се използва при гъста мъгла, силен дъжд, снеговалеж, задимяване, запрашване и други подобни условия.
Със знак „Настъпило пътнотранспортно произшествие“ пътните власти ще
сигнализират за катастрофа, която затруднява движението в участъка.
Временните предупредителни знаци ще се появяват като изображения
на електронни табла. Такива обаче има

само на 20 места в страната. Предвижда
се в някои от случаите

знакът за катастрофа
да бъде и преносим
С нови пътни знаци ще се сигнализират и пътищата, за които се изисква платена винетка или тол такса. Знак Д 25.1
ще информира водачите, че за използването на пътя се изисква платена винетна или тол такса, а знак Д25.2 ще е
само за тол такса. Те ще се поставят на
мястото, от което възниква задължението за плащане на такса.

Предвидени са специални пътни знаци, с които ще се съобщава за наличието на зарядни станции за електрически
превозни средства и станции за зареждане на автомобили с водород.
Въвежда се и специален пътен знак
за паркиране на електрически превозни средства за зареждане - Д26. В утвърдените символи за изобразяване на
видовете превозни средства се добавя
и символ на „Електрическо превозно
средство“.
Пътните знаци в повечето държави
от Европейския съюз са унифицирани.
Пътните власти се надяват, че с новите знаци ще създадат условия за повече безопасност по българските пътища,
които са едни от най-смъртоносните в
Европа.
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Protect your world

Ново напрежение между
президента и премиера

Auto Home Life Retirement
•

•

•

Н

ово напрежение избухна между
президента и премиера през последните дни. Румен Радев обвини Борисов, че използва службите за свои
политически цели и указва на прокуратурата кого да размаже. Президентът каза
по адрес на премиера и че в поведението му личало миналото му от началото на
Прехода. Борисов пък беше категоричен, че не е знаел за подслушването на президентските разговори, които прокуратурата публикува преди седмици.

Бившият екоминистър
Нено Димов остава в ареста

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

Б

ившият министър на екологията Нено Димов остава в ареста по
искане на Специализираната прокуратура. Специализираният наказателен съд отказа да измени мярката му за
неотклонение „Задържане под стража“.
Причината е, че към момента не са настъпили нови обстоятелства, които да
разколебават обоснованото предположение Димов да е извършил престъпленията, за които е обвинен. Димов бе арестуван в разгара на водната криза в Перник.

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

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

50245

Call or stop by for a free quote.

Откриха над 50 т месо
с изтекъл срок в Плевен

Н

ад 50 тона месо са открити и иззети при акция на полицията в Плевен. Откритите количества са от
свинско, пилешко, риба и агнешко. Част
от месото е с изтекъл срок на годност,
според данните върху етикетите, а друга
част от него е без маркировка и етикети.
Месото е описано и запечатано. Предстои унищожаването на установените
хранителни продукти чрез екарисаж. По случая работи прокуратурата.

Намериха 1 кг хероин
и оръжия в Пловдивско

Н

ад 1 килограм хероин бе открит
при специализирана полицейска
акция в района на град Съединение. Наркотичното вещество е било намерено при проверка на лек автомобил.
56-годишният му шофьор бе арестуван.
След това са извършени обиски на два
адреса - в Пловдив и Съединение. Там
са намерени и иззети електронна везна
със следи от хероин по повърхността, 2200 лв., близо 800 бойни патрона с различен калибър, две въздушни пушки, автомат, газов пистолет и няколко мобилни телефона.

Взрив избухна в дома
на бивш военен в Дупница

К

ъща на бивш военен се взриви в
Дупница в понеделник вечерта.
Собственикът на къщата предизвикал пожар, докато работел с флекс.
Искри подпалили складираните в имота чанти с капсулдетонатори, които се
взривили. 76-годишният стопанин на
дома първоначално опитал да загаси
огъня сам. На пристигналите на място
пожарникари мъжът не казал, че съхранява в къщата си взривни вещества. Бившият военен е задържан за 24 часа. Съседите му го описват като изключително
конфликтна личност.
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Тръмп праща SWAT агенти
срещу имигрантите в Чикаго
Още 9 града са на прицел на граничните полицаи

„атака“ срещу Чикаго, но въпреки това
новината е смразяваща. „Изключително важно е, дори ако той само си приказва, да вземем думите му насериозно“, допълни той.
Норийн Шах, старши съветник по политиката и застъпничеството относно
правата на имигрантите от Американския съюз за граждански свободи, заяви, че разполагането на тактическите
сили „е прозрачно

СИБИЛА ПАТСИ

А

sibila@bg-voice.com

дминистрацията на Тръмп
ще разположи 100 тактически служители на граничния патрул, които да работят с имиграционните в 10
градове-убежища в цялата страна, заяви в петък висш служител на Министерството на вътрешната сигурност (DHS).
Те ще имат задача да арестуват нелегални имигранти.
Решението за разполагане на служителите идва след като администрацията напоследък насочва все повече усилия за

намаляване броя
на имигрантите
в градовете-убежища, които отказват
да сътрудничат на федералните власти.
Високопоставен служител на министерството на вътрешната сигурност заяви, че градовете, в които ще се изпратят гранични полицаи, ще са Ню Йорк,
Чикаго, Сан Франциско, Лос Анджелис,
Атланта, Хюстън, Бостън, Ню Орлиънс,
Детройт и Ню Джърси. Служителите ще
пристигат по места от февруари до май.
Служителят на DHS заяви още, че „агентите и служителите на гранична полиция (CBP) идват от различни сектори“ и
че някои са обучени в „тактически операции“.
Агентите на CBP обикновено задържат хората по границата, на летищата и
пристанищата за влизане и има широки правомощия, само когато работи в
рамките на 100 мили от границата, докато ICE извършва имиграционни арести в останалата част от страната.
„Когато градовете-убежища пускат на
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отмъщение срещу
местните власти

свобода имигранти с предишни престъпления, се увеличава възможността
от иначе предотвратими престъпления. И по-важното е, че не могат да бъдат спасени жертвите на тези престъпления“, казват още от министерството
на вътрешната сигурност.
Говорител на гранична полиция е потвърдил за вестник „Чикаго Сън Таймс“,
че

Чикаго ще бъде твърдо
в списъка
дори и в него да има промени. Градската управа и организациите за защита на
имигрантите в Чикаго веднага разкритикуваха новия план, тъй като Ветровитият град е град-убежище още от времето на кмета Рам Емануел.
„Ако някой мисли, че може да дойде
тук в нашия град и да тероризира жителите ни в сенките, искам да му кажа на
него и на останалите, че ще им се случи
нещо друго“, каза сегашният кмет Лори
Лайтфуд.
Според информацията от гранична полиция агенцията най-вероятно
ще прати в Чикаго и членове на елит-

ния тактически отряд, известен като
BORTAC. Отрядът прилича на SWAT екипите за бързо реагиране, които са поизвестни на широката публика. Звеното е съставено от специално обучени
агенти, които се фокусират върху високоприоритетни цели като членове на
картели и трафиканти на хора.
Агенти на BORTAC също са провеждали мисии в няколко страни и са служили заедно с американски военни в
Ирак. В Чикаго и другите градове-убежища агентите на BORTAC „ще бъдат помолени да подпомагат имиграционните при рутинни арести на имигранти“.
Кметът Лори Лайтфут каза във видеоотговор, публикуван от нейния офис,
че администрацията на Тръмп „отново
таргетира нашите имигрантски и бежански общности чрез

обичайното всяване
на страх
и ксенофобия“.
Карлос Рамирес-Роза, представител
в Конгреса на Илинойс от 35-и район,
заяви, че това не е първият път, когато
Тръмп използва федерални агенти за

за отказа им да сътрудничат на администрацията“.
Фред Цао, старши съветник в Илинойската коалиция за правата на имигрантите и бежанците, каза, че разполагането на прекомерно въоръжени
гранични служители в градовете-убежища допълнително илюстрира колко отдалечени от реалността са приоритетите на администрацията относно
имиграционните въпроси.
Съгласно законите в Чикаго полицейското управление в Чикаго няма право
да помага на имиграционните в издирването и залавянето на имигранти, с изключение на случаите, когато имигрант
без документи има заповед за арест и е
бил обвинен или осъден за престъпление; или е бил идентифициран от полицията като член на банда.
Имигрантските организации обещават, че ще уведомяват имигрантите какви са правата им по всякакъв възможен
начин.
„Ако имиграционните служители
дойдат и се опитат да депортират семействата ни, ще бъдем готови да предприемем действия да се защитаваме
един друг“, казват от една от тях.
В рекордния си бюджет от 4,8 трилиона долара за фискалната 2021 година
президентът Тръмп поиска 3,1 милиарда долара за издръжка на 60 000 центъра за задържане на имигранти, което е
повече от миналата година, когато тази
сума беше 54 000.
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ЯСЕН ДАРАКОВ

Ч

yasen@bg-voice.com

етирима тийнейджъри са обвинени в убийството на българин в Денвър, Колорадо.
23-годишният Ървин Спахитич беше убит на 26 януари
м.г. Полицията открива тяло в неговата
кола и според тях това е убийство при
кражба по време на сделка за продажба
на наркотици. Разследването продължава повече от година.
В ареста са 18-годишният Джонатан
Джосеф Монтоя, 17-годишният Джален
Исая Уилсън, 18-годишният Крисчън
Салас и 19-годишната Мариса Лорънс.
Тя се предаде две седмици след като
момчетата бяха арестувани на 29 януари. Въпреки че когато според прокуратурата са извършили убийството, те са
били непълнолетни, обвиненията срещу
тях вероятно ще са като за възрастни.
BG VOICE научи за убийството още
през януари м.г., но от полицията тогава отказаха да съобщят повече подробности. Смъртта беше потвърдена и от
кампания за набиране на средства за
погребението на 23-годишното момче.
Неговата майка е българка, а бащата сърбин.
Полицията открива тялото на Спахитич, по прякор „Българинът“, след сигнал
за стрелба в северозападното предградие на Денвър Уит ридж. Те го намират
безжизнен върху волана на неговата
Toyоta Prius, която е била включена. В
скута му са открити пистолет и торбичка с марихуана.

Четирима обвинени
за убийството на
българин в Денвър

Разстрел по време на сделка за продажба на марихуана, казват от полицията

Мариса Лорънс, Джонатан Джосеф Монтоя, Джален Исая Уилсън, Крисчън Салас (от ляво на дясно)

на Монтоя, че той има обект за кражба.
Той използва уличния жаргон „stain“ за
такъв вид жертва
В 11:34 p.m. Лорънс изпраща съобщение във Facebok на свой приятел, в което казва, че участва в грабеж.
15 минути по-късно Спахитич пише в
Snapchat на Уилсън и
го пита: „Ти ли си това
в колата с тези деца“.
В 11:50 са чути първите изстрели. Полицията е повикана в същата
минута.
Малко след това Лорънс праща съобщение на собственика,
чиято кола са ползвали: „Има дупка от куршум в прозореца“. В
разменените съобщения Лорънс пише още:
„Джей (Монтоя) уби“
някого, твърди още
прокуратурата.
Някои от заподозреМайката на Ървин Спахитич е българка, а баща му - сърбин
ните са отишли на госСпоред аутопсията мъжът е починал ти на приятели, където Монтоя се похвана място, а полицаите откриват гилзи и лил, че е убил някой.
дупки от куршуми по колата.
Приятелката на българина казала на
Властите започват
властите, че той планирал да продаде
марихуана на тийнейджър въпросната
разследване, което
нощ.
продължава година.
В седмиците след убийството Монтоя
Съдейства им приятелката на Спахи- се снимал с черен пистолет и казвал на
тич, чието име е заличено в съдебните приятелите си, че вероятно ще бъде съдокументи, защото е била заплашвана ден като възрастен за убийство и признава, че е извършил такова. Той се опслед неговото убийство.
Според обвинението полицията от- итал да продаде и пистолета за $350
крива съобщения между заподозрените -.40-ти калибър „Глок“.
Срещу четиримата има дълъг списък
и техни приятели, в които се
от обвинения, включително за убийство
хвалят за извършеното
от първа степен, фалшифициране на доубийство
казателства, незаконно използване на
В часовете преди стрелбата на 26 яну- оръжие и конспирация за извършванеари прокуратурата твърди, че Уилсън е то на въоръжен грабеж. Те остават в аризпратил съобщение на Лорънс да каже еста без право на гаранция.
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Планински лъв нападна дете
в парк в Калифорния

6

-годишно момиче беше нападнато от планински лъв в неделя в парка Rancho San Antonio в
Калифорния. Детето се е разхождало
с родителите си в група от шестима
възрастни и четири деца. Те са се изкачвали по една от най-натоварените
пътеки в парка. Инцидентът е станал
около 10 ч., на около 3,5 км от основния паркинг. Управата на парка предполага, че животното е било изплашено от
възрастните, които били с детето. Момиченцето е с леки наранявания.

Тежки наводнения в Мисисипи
след силни дъждове

Н

ова буря се придвижва към
Мисисипи, носейки още дъжд
към щата, който вече пострада
от тежки наводнения. Губернаторът
на Мисисипи Тейт Рийвс обяви извънредно положение заради „историческите, безпрецедентни наводнения“. „Придошлите води продължават
да се покачват. Ще минат дни, преди
те да започнат да спадат, затова щатът и службите се подготвят“, написа той в Туитър.

Опонентите на Блумбърг:
Купува си изборите

Е

йми Клоубъшар и Пийт Бутиджидж
обвиниха Майк Блумбърг, че се опитва да си проправи път в изборите
с парите си.
„Мисли си, че може да купи тези избори. Е, имам новина за г-н Блумбърг:
на американците до гуша им е дошло от
милиардери, които купуват изборите“,
заяви Сандърс на митинг в Карсън сити,
щата Невада. Блумбърг не участва в първичните избори на демократите в първите няколко щата, за да се съсредоточи върху 14-те щата, които гласуват на Супер Вторника.

САЩ вливат $1 млрд. в ЕС
срещу влиянието на Русия

С

АЩ ще финансират енергийни
проекти за 1 милиард долара
в страните от Централна и Източна Европа, за да засилят тяхната
енергийна независимост от Русия,
заяви държавният секретар на САЩ
Майк Помпейо. Инициативата е насочена към страните, участващи в програмата „Три морета“, която обединява 12 членки на ЕС. Помпейо обяви новината по време на конференцията по
сигурността в Мюнхен.

Пентагонът дава още $3,8
млрд. за стената с Мексико

П

ентагонът ще се откаже от закупуването на няколко стелт изтребителя Ф-35 и безпилотни самолети, за да отпусне 3,8 милиарда долара
допълнителни средства за стената. Тя е
искане на президента Доналд Тръмп,
който е насочил усилията си към вдигането й на границата с Мексико, за да
се бори с незаконната имиграция. Така
отпуснатата сума за строежа на стената
става общо 9,9 милиарда долара от юли
досега.
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оредна българска транспортна компания в Чикаго
e жертва на изнудване след
вдигане с паяк. Камион на
„Penmark Trans“ заедно с ремаркето и товара е все още във владението на towing компания и най-вероятно
ще остане там, докато собствениците не
платят част от сумата или докато съд не
нареди обратното. И двата варианта ще
костват хиляди на компанията, а междувременно т.нар. towing оператори продължават да дебнат за жертви. Адвокати
наричат подобни случаи „легален рекет“.
Всичко започва на 8-ми февруари, неделя, в ранните часове на деня, когато камион на „Penmark Trans“ с двама шофьори удря нисък мост на 101 W. 57th Street
в южните части на града. „Точно там няма
табела, която да показва колко е висок
мостът“, твърди Георги Ценов, собственик на компанията. При удара ремаркето
се огъва, а товарът, ролки с хартия, се измества напред и блокира минаването на
заден ход. „Моят шофьор ми звъни, казва
ми, че има towing служители и че ще им
помогнат да преместят товара“, казва Георги Ценов, на когото по това време му
изглежда, че става дума за рутинен инцидент, каквито се случват постоянно в бизнеса. Докато не

получава сметка
за почти 54 хиляди долара
на следващия ден и осъзнава, че е станал
жертва на измама.
Шофьорите разказват, че служителите
на компанията паяк дошли преди полицията и дори не питали, преди да започнат
да разтоварват, и то с вериги, което нанася щети по ролките с хартия. „Дадоха ми
да се подпиша. Казах им, че не мога да го
направя“, казва Абубак Ибрахим, шофьор
на „Penmark Trans“. Докато се случва всичко това, пристигат и полицаи, които съставят акт и го връчват на шофьорите. Полицаите казват на Ибрахим, че трябва да
премести камиона от пътя и че момчетата от towing компанията могат да му помогнат. Той обаче е скептичен към двамата служители на „CityWide Recovery“ и
започва да прави снимки и видео. Абубак
Ибрахим дори разказва, че момчетата му
извикали Uber и му казали да си отиде, а
заедно с колегата ще преместят камиона
в офиса на компанията. „Аз им казах, че

19 - 25 февруари 2020 г.

Легален рекет принуждава
транспортни компании да плащат
хиляди долари след вдигане с паяк

Поредна българска транспортна компания е жертва на измамници

няма да оставя камиона, казва Ибрахим.
- Казах им, че камионът може да се кара,
след като е изваден товарът, и че няма да
го оставя“. Служителите на компанията
паяк обаче издават документ на двамата
шофьори и си тръгват с камиона, ремаркето и с товара. На документа са изброени
няколко от услугите на компанията паяк,
но срещу тях не пише тарифа. Същият документ, но с цени, пристига на следващия
ден в „Penmark Trans“, а общата сметка е
53,800 долара.
Компанията „CityWide Recovery“ е регистрирана на 8442 S. Aberdeen St в Чикаго, но упражнява дейност от офис на 8607
S. Vincennes Chicago, IL 60420. В нощта на
вдигането на камиона и товара обаче нейните служители са в камион репатрак, на
който има надписи LUX Towing, Tinley Park.
По думите на служителите на „CityWide
Recovery“ товарът се складира в техния
офис на ул. „Vincennes“, а преговори за неговото освобождаване се водят със застрахователната компания. Що се отнася
до ТИР-а на българската компания, с помощта на GPS системата в него „Penmark
Trans“ успява да видят, че той се намира

на паркинг на 8528 S Vincennes Ave в Чикаго. Дотам той се е озовал, като служителите на паяка са го карали. „Без да им е наредено от полицай да преместят камиона,
ако нямат шофьорска книжка за камион,
те нямат право да местят камиона“, казва
адвокат Иво Чернев, който е запознат с

няколко подобни случая
По думите му за съжаление в Илинойс
законът дава донякъде свобода на подобен тип компании да упражняват „легален
рекет“. През 2015 г. е приет федерален закон, който разрешава на отделните щати
да си направят закони, които да ограничават тарифите, които towing компаниите да
вземат от шофьори при различни случаи.
Има щати, които строго регулират това,
и щати като Илинойс, където за съжаление няма такъв контрол“, обяснява адво-

кат Чернев. Той е категоричен в едно – без
изрично нареждане от полицията, което
може да възникне, ако инцидентът е тежък и камионът пречи на движението или
създава опасност, и без да притежават
CDL, работниците на „CityWide Recovery“
нямат право да взимат камиона. Тук обаче идва основен момент и противоречива част от легалните обстоятелства около
инцидента. Веднъж попаднали в ръцете
на компанията паяк, и ТИР-ът, и ремаркето, и товарът са тяхна отговорност. „За съжаление, когато човек изпадне в такава
ситуация, се оказва доста силен натиск върху него
от страна на тези
оператори
на
towing камиони,
защото те знаят,
че когато става
дума за камиони,
таксите са от порядъка на хиляди
долари“. Психологическият натиск,
който
оказват
на шофьорите, и
това, че е доста
трудно да се докажат обстоятелствата на пътя, често оставят подобни случаи ненаказани. „Те остават безнаказани и
се възползват, за да изкарат пари“, добавя
адвокат Иво Чернев.
Докато се случва разтоварването на
ролките с хартия, шофьорите алармират
собственика на компанията и му изпращат информация на други от т.нар. towing
оператори в района на инцидента. „Звъннах на други такива компании и ми казаха, че подобна услуга да вдигнат товара
коства около 3 до 4 хиляди долара и че

тези хора, които
са ни взели товара,
са crash chasers“,

казва Георги Ценов.
Миналата година BG VOICE ви съобщи
за друг случай на българска транспортна
компания, чийто товар от 20 тона замразено пилешко месо беше иззет след малък инцидент, отново в южните райони на
Чикаго. Тогава компанията трябваше да
преговаря за цената и да плати, за да си
вземе ремаркето. И в двата случая, въпреки лекия удар на ниския мост, ТИР-овете
са били в състояние да бъдат преместени.
Адвокат Иво Чернев казва, че в подобни случаи шофьорът има право да откаже
помощ или да повика друг паяк. Той съветва и да се събират всякакви веществени доказателства като снимки и видео от
самото вдигане на товара или превозното средство.
От „Penmark Trans“ вече са потърсили
адвокат, за да си вземат камиона и ремаркето обратно. Това най-вероятно ще отнеме доста време и ще коства много пари на
компанията.
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ългария има в историята си
велики циркови артисти. Един
от тях - Александър Добрич стига до Америка и през 60-те
години на миналия век прави
eдни от най-грандиозните представления за това време из цялата страна. Той
дори създава цирк „Добрич“ на американска земя, обикаля с него от град на
град и навсякъде обира бурни овации. В
Америка той е известен като Ал Добрич.
Умира при странни обстоятелства, които водят към версията за самоубийство,
но близките му и медиите се съмняват,
че може и да е бил убит.
Признат е за един от най-известните
продуценти, тъй като не само намира
артисти с уникални номера, но успява
да наложи цирка в телевизията. Под негово ръководство в „Шоуто на Ед Съливан“ (предшественикът на Дейв Летерман в Си Би Ес) са излъчени множество
епизоди с циркови изпълнения.
Добрич също е

Българин пренася цирк
„Добрич“ в Америка

Ал Добрич загива при странни обстоятелства

и според близките му бил убит

продуцирал програмата
„Супер цирк“ по Ей Би Си
Българинът е второ поколение акробат. Племенник е на легендарния Лазар
Добрич, който се счита за баща на българския цирк. Именно от чичо си Лазар
и баща си (също Александър) Ал Добрич
възприема идеята, че цирковото изкуство няма граници и вълнува еднакво
силно публиката, както в Родината, така
и в чужбина.
Зад граница чичото и бащата на Ал
Добрич гастролират още от 1900 г. Те се
появяват във Варшава, Париж, Франкфурт и Америка (в цирк „Барнум“). Двамата били пратени да учат в чужбина, но
в крайна сметка избрали цирка за своя
професия и така радвали хиляди хора
по света.
В България братята Лазар и Александър създават първия постоянен цирк
„Колизеум“, който съществува от 1919
до 1926 г. През 1933 г. Лазар го преименува на цирк „Роял Добрич“ и е негов директор до 1948 г., когато е одържавен и
наречен цирк „Родина“. Отделно Алек-
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Постер на цирка от 1960 г. – Лос Анджелис
СНИМКА: Ebay

сандър Добрич-Старши създава цирк
„България“, с който обикаля Румъния,
Югославия, Австрия, Италия. Паралелно с цирка Александър-Старши има успешна кариера като борец. Изявява се с
борби и в цирковите шатри.
Ал Добрич-Младши е роден през 1915
г. в Равно поле, Софийско. От малък се
представя в цирка. Имигрира в Щатите
през 1949 г. По това сестра му Вера вече
живее отвъд Океана, приела е псевдонима Лола Добрич и играе в цирка „Ринглинг Брадърс“ с номер с ходене по
въже.

Aл Добрич се жени за полякиня на
име Пия и започва циркова кариера с
нея в „Ринглинг Брадърс“. Двамата се наричат Duo Dobritch. С Пия имат и син на
име Александър - Санди.
През 1953 г. Добрич става продуцент
и създава продукцията „Супер цирк“,
която сe излъчва по канала Ей Би Си
от Чикаго всяка неделя. В предаванията участва и синът на Ал - Санди. Той се
превъплъщава в клоуна Scаmpy, който
грабва вниманието и на Ед Съливан и водещият го кани в шоуто си над 50 пъти. В
средата и края на 50-те години Добрич
вече управлява импресарска къща „Добрич Ентерприсис”. През 1956 г. тя има
офиси в Ню Йорк, Чикаго и Франкфурт,
Германия. Добрич често пътува до Европа и България и намира артисти, които
да доведе в Америка и обратно.
През 1961 г. Ал Добрич създава
„Dobritch International Circus“ в съдружие със съпругата си Пия и друга жена.
Ал имал дял от 49 акции, Пия - 48, приятелката им взела три акции. Седалището
на цирка на Добрич е в Лос Анджелис.
На следващата година обаче Ал и Пия
се разделят. После Добрич се жени за
актрисата Ръсти Алън, (известна с филма „Момичешко щастие“ с Елвис Пресли). Прекъсва за кратко връзката си
с нея и се жени за стриптийзьорката
Бранди Уайлд (1968 г.), а после отново
се връща при Ръсти (1970 г.). През това
време продължава да прави представления в различни градове. През 1962 г.
Добрич участва като продуцент в заснемането на лентата „Джъмбо”. Филмът събира над 5 млн. долара приходи.
Под купола на „Dobritch International
Circus“

гастролират много
знаменити артисти
Адам Уест като Батман, Саймън Метц
като Човека с глава-топлийка, наричан
просто Шлитци, Чък Корнърс като Каубоя, Карла Валенда като акробатка на
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сценични партньори, но това не му пречи да демонстрира таланта си.
За популярността и мащабността на
„Dobritch International Circus“ можем да
съдим от пресата от това време. Циркът
редовно

присъства на страниците
на изданието
„Circus Report“

Снимкa: Pinterest
Откриването на казино „Цирк, цирк“

въже (Карла е пра-пралеля на нашумелия в последните години майстор на
безумните разходки по въже Ник Валенда, който премина по този начин над Големия каньон), други членове на фамилията Валенда и други.
Най-интересна е историята на
Шлитци. Шлитци е роден с микроцефалия, има необичайно малък мозък и череп и малък ръст (около четири фута
или 122 см). Шлитци остава следа в историята с ролята си във филма на ужасите „Freaks“ на Тод Браунинг от 1932 г.
В цирка той намирал подкрепа и уважение, които не срещал другаде, тъй като
много му се подигравали. Умира през
1971 г.

Страница от сп. „Билборд“ от 1956 г. с реклама на
цирка на Ал Добрич и номера на сина му клоуна
Скампи

Сестрата на Добрич – Лола, също е
била част от едноименния цирк. Нейният коронен номер е да ходи по въже на
пръсти, като ползва голямо перо, с което пази баланс.
В цирка си българинът успява да покаже и животни, които след това стават
звезди и са търсени за участия в различни шоута, чуждестранни циркове
и телевизионни програми като тази на
Ед Съливан. Шимпанзето Джинкс е само
един от примерите. Джинкс кара кънки
на лед с треньорката си Дарлийн, което
е нещо невиждано по това време. Те са
толкова атрактивни, че веднага станали
едни от любимците на Ал Добрич, и той
им осигурява участия, за които не са и
мечтали. По-късно Джинкс има и други
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както и списание „Билборд“ и в местната преса. Постер на цирка от 1966 г. за
представление в Бостън например дава
информация, че циркът е имал три манежа и шоуто е било с продължителност
2 часа и половина. Сред споменатите
хитови изпълнения са Батман, Летящите
Валенда, лъвовете на Зербини и семейство Зачини, които се пъхат в огромен
топ и са изстрелвани от оръдието. Билетите за възрастни са стрували 2, 3 или 4
долара според мястото, а децата под 16
години са били таксувани наполовина.
През март 1967 г. циркът на Добрич
гостува в Лос Анджелис за 11 дни. Градът остава възхитен от атракциите и
най-малко 100 000 души се стичат в мемориалния колизеум, където е събитието. Циркът предлага 400 различни номера. Не всичко минава по вода, защото
при едно от представленията един от
слоновете се опитва да избяга, но като
цяло публиката се съгласява, че циркът
с право се нарича „най-великият цирк в
света“.
През есента на следващата година Ал
Добрич поема на плещите си още пограндиозен проект - откриването на казино „Цирк, цирк“, което се предава на
живо в „Шоуто на Ед Съливан”. Собственикът Джей Сарно се доверява напълно
на българина в пресъздаването на магията на цирка в най-новото казино във
Вегас.
Преди откриването шоуменът Съливан показва 30-минутно предаване за
Добрич. Било е предвидено празненството да приключи до 2 часа след полунощ, но хората са се забавлявали
много и са останали до 6 сутринта. Съчетаването на цирк с казино се оказва
трудна работа. Джина Лолобриджида е
трябвало да репетира до тигър, който
захапал роклята й. Работници е трябвало да пробиват дупки в покрива, за да
могат да закачат прожектори. По време на представлението при номер с балансирането на горящ полилей върху
сабя акробатът губи баланс. Горящото
тяло запалва близката съблекалня. Въпреки всичко откриването е запомнено
като едно от най-интересните събития в
града. По- късно Добрич е вписан и като
част от хората, работещи редовно за казиното на заплата.
През 1970 г. Добрич мести централата на цирковата си компания в града. В
знак на признателност кметът обявява
месец юли за месец на цирка. Добрич
също така планирал да отвори

уволняват, а са
брал за това и заимали намеревел загазилия от
ние да го насемейството му
правят акционаправо в офинер. Пресата
са на ФБР да даде
го разнищва и
показания. Агенго нарича гангтите не могли да
стер и мафиот.
направят нищо,
Много хора му
защото това били
обръщат гръб.
само заплахи, а и
Негов приятел
нямали други дозавежда дело
казателства сресрещу него за
щу пласьорите.
изнудване за
Семействопари.
то на Добрич не
Но въпреки
могло да се отареста и мноърве от наркодигото
загуби,
лърите. Започна„Фабюлъс Лас
ли заплахи и към
Вегас“ настонего самия, че
ява, че той е
трябва да плаща.
имал договор
Ако не - ще види
за снимки на
сина си с отрязателевизионни
ни ръце и крака.
Със знанието на
Снимкa: Milforddailynews.com предавания за
цирка, снимФБР той се опиАл Добрич със съпругата си Пия и сина си Санди
ките на които
тал да извърши
граждански арест на изнудвача и да го щели да бъдат в София, Москва, Париж
предаде на федералните. Добрич завел и Лондон. Добрич умира, преди да се
яви на делото срещу него за изнудване.
изнудвача в апартамента си и го
Именно делото според мнозина може
задържал на мушка
би е причина за вероятното самоубийс пистолет
ство.
Според полицията няма следи от наи се обадил на агентите. Но неочаквано
бил нападнат от задържания. При опит силие. Но близките и познатите му наза самозащита Добрич пребил изнудва- стояват, че той е бил в отлична форма и
ча. В резултат бил задържан за побой и винаги оптимист.
След смъртта на Ал сестра му Лола
опит за убийство.
След като излиза от ареста, Добрич живее в Сарасота, Флорида. През 2003 г.
се сблъсква с нови неприятности. Соб- е удостоена с наградата цирков пръстен
ствениците на казино „Цирк, цирк“ го на славата. Умира през 2008 г.

училище за циркови
артисти и клоуни
По това време обаче продуцентът
е застигнат от лоши финансови години. Спорeд някои медии обаче истината била, че се опитвали да го лъжат и му
плащали по-малко от обещаното.
Ал Добрич умира на 11 март 1971г.,
като скача от 15-тия етаж на хотел
„Минт“ във Вегас. Според полицията той
се e самоубил най-вероятно заради финансови проблеми и предстоящ съдебен процес. Но списание „Фабюлъс Лас
Вегас“ открехва друга истина. Член на
семейството на Добрич се е замесил с
наркокартелите. Наркодилърите искали
от него баснословна сума. Добрич раз-
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Планирали покушение срещу
принц Хари в Канада

З

адържаха трима души, планирали
опит за покушение над принц Хари,
пише британското издание Express.
Бившият шеф на Кралската гвардия
Дай Дейвис е загрижен за настоящото
положение на принца и съпругата му
Меган Маркъл. Той съобщи, че преди
месец Хари е бил предупреден за възможно покушение. По този случай са били
задържани трима души, за които се подозирало, че имат намерение да навредят
на принца. Въпреки ниската престъпност в Канада броят на огнестрелните оръжия на глава от населението в страната е изключително голям.

32-ма канадци с коронавирус
на „Diamond Princess“

32

-ма канадски граждани на
борда на круизния кораб
„Diamond Princess“ са заразени с коронавирус. Това стана ясно от
съобщение на канадските власти в понеделник. Докато броят на засегнатите
продължава да се увеличава, самолетът,
изпратен от канадското правителство,
се очаква да кацне в Токио, за да прибере канадците, които не са заразени. 256
канадци общо са пътували на борда на кораба. След завръщането си те ще бъдат
изследвани отново в летищната база и ще бъдат поставени за 14 дни под карантина в Корнуол.

Предупреждават за силни
снегове в много райони

В

ластите в Канада излязоха с предупреждение за силни снегове в
средата на седмицата за много райони. Очаква се снежната покривка да
достигне 15 сантиметра в някои части
на Южен Квебек, Лашют Сен Жером, Ланодиер, Лорентидите и Мориси.Според
властите това може да предизвика трудности при придвижването на автомобилите. Видимостта се очаква да бъде ограничена от снежните навявания. След южните райони снегът ще се премести в
централната част по-късно през седмицата.

Малък самолет падна в
Квебек, двама са ранени

М

алък самолет „Чесна 150“ катастрофира в понеделник вечерта в нива близо до магистрала
30 в Монтережи, Квебек. Според първоначалните информации на службата
по сигурността в провинцията сигнал
за инцидента е подаден в 18,45 ч. Двама
души са били на борда на машината. Те
са тежко ранени, с опасност за живота.
Разследващи и служители на службата по юридическо идентифициране веднага
пристигнаха на мястото.

Опит за убийство на мъж,
свързан с „Ангелите на ада“

М

ъж на около 50 години бе застигнат от куршум на улицата
посред бял ден в Сен Ламбер.
По данни на полицията той е Франсоа
Леблан, който поддържа връзки с „Ангелите на ада”. Според полицията става
дума за опит за убийство. „Ангелите на
ада“ са едни от най-опасните рокерски
банди в света, които извършват престъпления и имат клонове по целия свят. Не е случайно, че този човек е бил мишената, обясниха от полицейската служба в Лонгьой. Раненият е бил транспортиран
веднага в болница, няма опасност за живота му.
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Лия от Бостън, заради която
вдигнаха трикольора в „Бъркли“

Т

я е поредното доказателство, че
българките освен красиви, са и
много талантливи. А успехите й
в САЩ, където живее от пет години, я приближават бързо и
сигурно към докосването на американската мечта.
Лия Ангелова, чийто сценичен псевдоним е LYA, вече може да се похвали с богата музикална кариера. Тя има издадени
няколко албума и един миниалбум, които
се радват на успех и в САЩ, и в България.
Освен това преди по-малко от година талантливата българка завършва най-престижния музикален университет в света,
„Бъркли“, заради което при дипломирането й там се вее българският трибагреник. И още – на завършването си българката е делила една сцена с Джъстин
Тимбърлейк и Миси Елиът, а две години
по-рано успява да размени няколко думи
с легендата Лайнъл Ричи.
За Лия всичко започва още в детството, когато наследила първото си пиано
от дядо си, който владеел много добре
и флейтата, и саксофона. Музиката е в
кръвта на малкото момиче и тя проявява
таланта си за първи път като част от детския хор „Пим Пам“, чийто диригент тогава бил един от най-известните български
композитори Борис Карадимчев. След
като завършва гимназия, Лия започва да

преследва мечтата си
и идва в САЩ
където учи две години класическа музика в Масачузетския университет в Бостън. Там изучава и много други дисциплини, от които философията й се превръща
в любима. Но младата българка не забравя нито за миг, че е в Америка, за да учи
музика, и така се решава да пробва късмета си в „Бъркли“. Наясно е, че приемните изпити преминават при изключително висока конкуренция, но въпреки това
портфолиото, което е направила специално за случая, впечатлява комисията и й
осигурява покана за прослушването. На
него Лия изпълнява песен на Уитни Хюстън, която й отваря вратите на „Бъркли“.
Следват няколко пълни с много работа, но и много интересни години. Младата
българка твори музика, понякога заедно
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Българката дели една сцена с Джъстин Тимбърлейк и Миси Елиът
налата година момичето с ангелски глас
се дипломира заедно с някои от големите
имена на музикалната сцена. От „Бъркли“
решават на тази церемония да присъдят почетни докторски степени на Джъстин Тимбърлейк и Миси Елиът, както и на
техния бивш възпитаник Алекс Лакамор,
който е продуцент на хитовия американски мюзикъл „Хамилтън“.
Речите им впечатляват българката,
особено тази на рапърката Елиът, която
разказва за нелекия път към славата, за
трудностите, които е срещала като чернокожа жена в Америка.

Снимки: Facebook

с колегите си, понякога сама, но винаги
работи над усъвършенстването си с редица продуценти. Освен това стажува в
бостънско радио и независим музикален лейбъл, а ходи и на клуб по бизнес,
което е част от университетската й програма. През миналата година Лия участва
и в друго приключение - конкурс за пеене в Америка от типа на Music Idol, който
се казваше Opening Act 2019, за което BG
VOICE разказа.
По време на стажа си тя посещава някои от най-големите лейбъли за музика
и офиси на музикални платформи в Америка и има възможността да разговаря
с някои от най-големите шефове в музикалния бизнес и с много успешни композитори, носители на десетки награди
„Грами“.
„Посетихме едни от най-големите студиа, в които са записвали изпълнители
като Принс, навсякъде имаше плочи на
Тейлър Суифт, на Бионсе. Знаеш, че тези
хора са били там, и сядат и говорят с теб
очи в очи“, споделя красавицата пред „24
часа“.
И така до момента, когато през май ми-

Атанасова пък успява да си размени няколко думи с Лайнъл Ричи, след като е

забелязана от неговия
мениджър
а за довиждане получава и целувка по бузата от световната звезда.
В творчески план в най-скоро време на
LYA й предстои да пусне своя дебютен видеоклип към песента Never Ending Night,
която е част от нейния миниалбум. Заснемането му е отнело два дни по близо 1012 ч. Концепцията измисля сама и разкрива, че ще се превъплъти в два съвсем
различни един от друг образа.
Лия пише песни и на български, има
вече една такава издадена - „Друга“. Иска
й се при следващото прибиране у дома
през юни това лято да организира и свой
концерт на по-голяма сцена. Не изключва възможността да я сподели и с други
изпълнители.
И наравно с признанието, че обича
българската музика и Родината, след 5
години живот в САЩ Лия споделя, че харесва американското мислене за ангажираност с повече от една възможност едновременно. „Харесва ми колаборацията
между хора. Просто да се запознаеш с някого и да ти бъде подадена ръка“.

„Джъстин и Миси се бяха качили на
сцената и той се обърна към всеки един
от музикантите и се поклони и ни благодари. Беше наистина много специално“,
не може да спре да се вълнува Лия.
Освен незабравимата среща с музикалните величия, онова, което трогва
момичето, е, че макар да е единствената
българка, която се дипломира в своя випуск, на церемонията наред с флаговете
на много други националности присъства и този на България.
Две години по-рано, на галавечеря в
чест на дипломиращите се тогава, Лия
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Българин подмлади Де Ниро
по поръчка на Скорсезе

И

ван Грозев – това е името на
българската следа в тазгодишните „Оскар“-и. Българинът, който е автор на визуалните ефекти за десетки
световноизвестни филмови продукции,
е работил и за „Ирландецът“, филмът,
който тази година получи 20 номинации
за престижната статуетка. Именно на
Иван Грозев режисьорът Мартин Скорсезе повери образа на героя на Робър
де Ниро.
Освен с легендата Скорсезе българинът работи за продуценти като Сам Мендес, Ридли Скот и Ром Форд и следва
техните инструкции. Във филмографията му са заглавия като „Код: Лондон“, „Хмен“, „Спектър“, „Сезонът на вещиците“,
„Фантастични животни и къде да ги намерим”. Само за изминалата 2019 г. Иван
Грозев, освен над „Ирландецът“, работи
и по топ заглавията „Черно огледало“ и
„Война на световете“.
„Бяхме екип от 7 души от България,
които бяхме привлечени, а пет от тях
бяхме от един и същи град, моят роден
град Добрич“, споделя Иван пред bTV.
На него и екипа му било поверено подмладяването и състаряването на героя
на Де Ниро в „Ирландецът“. „Това е сериозен процес, в който има и творчество,
защото някои неща буквално трябва да
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Иван Грозев е автор на визуалните ефекти на много холивудски хитове

се върне в България.
Прави го след почти
15 години. Днес, освен с творбите си, е
безкрайно горд и с
дъщеричката си, за
която говори с много
вълнение и радост.
„Нашата работа е
свързана с много пътуване. Това е трудно от гледна точка на
постигането на баланс между работата
и семейството“, при-

Снимкa: Facebook
Иван Грозев

се нарисуват“, споделя Иван. А освен с
Де Ниро, той работи по сцена и с другия
гигант на Холивуд, актьорът Ал Пачино.
За Скорсезе Иван Грозев казва, че е
истински класик. Режисьорът доказал
това и с „Ирландецът“, с който се върнал

към използването на лентата. Българи- знава той.
Сега Иван Грозев твори за Холивуд от
нът признава, че това е създало известни проблеми при работата, появили се България и споделя, че му се получава
дефекти в някои сцени и се наложило да изненадващо добре.
„През последните години в България
се изчистват, да се обработват прашинки и драскотини например. Но в край- нещата са претърпели сериозна промяна сметка всичко било изпипано до по- на. Мога да кажа, че много хора в Бългаследния детайл. „Това е нещо, което аз рия са на световно ниво“, казва той.
Но пък спомените от Холивуд не се
лично съм правил преди 15 години“,
забравят. Един от най-ярките за Иван е,
споделя Иван.
През 2018 г. екипът, с който той рабо- когато Ридли Скот минал през студиото
ти, получава награда Emmy
за сериала „Престъпление“ с
участието на Люк Евънс и Дакота Фанинг.
Иван е работил и по друга
хитова лента, тази за Джеймс
Бонд. „Имах удоволствието да бъда част от екипа на
„Спектър“, чийто режисьор
бе Сам Мендес, който взе
„Оскар“ за визуални ефекти“, разказва българинът.
Той е впечатлен от работата
на твореца, който имал възСнимкa: IMBD
можността да види веднъж и
на живо.
Робърт де Ниро в сцена от „Ирландецът“
Сред филмите, зад които
стои талантът на Иван Грозев, е и фен- и видял работата на българина и екипа
тъзито „Фантастични животни и къде да му. „И остана много доволен“, радостен е
ги намерим“. За работата си по него бъл- и днес Иван. Той признава, че подобни
гаринът споделя, че му е било много за- срещи го вълнуват.
Днес работи по няколко сериала за
бавно да създава летящи чаши и чинии.
някои от най-големите киностудиа в свеИван е част от света на киното
та, както и по предстоящ сериал с учасдалеч преди ерата
тието на актьори от Game of Thrones,
на дигитализацията
Gotham и Deadpool.
Първата му работа е в телевизията в Добрич, откъдето по-късно се премества в
столицата.
„Заедно с група хора попаднахме в едно студио и започнахме да се занимаваме
първоначално с реставриране на кадри. Те бяха сканирани от лента и при самия
сканинг по тях се бяха получили дефекти, които ние обработвахме кадър по кадър
на ръка“, спомня си добричлията.
И идва моментът, в който
решава да напусне България. Първо работи за студио
в Кипър, после се мести в
Чехия, а след това в Лондон.
Следват и други държави,
сред които и Щатите. Но накрай Иван все пак решава да Ал Пачино и Робърт де Ниро в „Ирландецът“
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Кирил, който получи
„визуален оскар“ на 31
Младият 3D артист е с 2 персонални

номинации и награда от VES

БОРЯНА АНТИМОВА

boryana@bg-voice.com

В

ечерта на 29 януари беше особено вълнуваща за един българин - 31-годишния Кирил
Мирков. В залата на хотел „Бевърли Хилтън“ в Лос Анджелис, където 2 седмици преди това бяха
наградите „Златен глобус“, той получи
статуетката за своя персонален „визуален оскар“. Така се наричат престижните награди за визуални изкуства на Световната асоциация за визуални ефекти
Visual effect society (VES). От години наградите за визуални ефекти се провеждат на отделна церемония, предшестваща „Оскар“-ите.
Кирил Мирков получи статуетката в
най-престижната категория - Oustanding
Vissual Effects in a Commercial („Най-добри визуални ефекти в рекламата“), която е еквивалент на „Най-добър филм“
при оскарите. Наградата е за работата му в екип заедно с колегите му Карстън Келър, Селчук Ерген и Уилям Лабем
за рекламния филм за световноизвестния ликьор „Hennessy: The seven worlds“
(„Хенеси: Седем свята“).
Колегите му от престижното студио
Moving Picture Company (MPC) в Лондон
печелят общо 5 награди, три от които са
за анимационния хит „Цар Лъв“. „Беше
голяма чест за мен и голямо вълнение,
но никога не съм работил за престижни
награди, а защото визуалните ефекти са
моята голяма страст - каза пред „Труд“
3D артистът. - Просто съм щастлив, че
работя това, което най-много обичам“.
Той създава 3D ефекти на компютър,
които после се наслагват върху вече
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Кирил Мирков на сцената на наградите VES.

сниманите с камера кадри. Например
върху кадър как хора вървят по улицата може да се сложи изображението на
огромен динозавър, изобразен чрез 3D.
Понякога всичко в кадъра може да е на-

правено на компютър, но много важно
е да има fine tuning (“фина настройка“)
или изпипване на детайлите, цветовете
и свързването им в единна хармонична композиция. След завършването на

рекламния филм „Hennessy: The seven
worlds“ Кирил Мирков е издигнат до
най-високата творческа позиция - супервайзър.
„Хенеси: Седем свята“ представя седем красиви свята, като този, който е
изградил българинът - Flowing Flame,
от изригващи вулкани в огнени краски.
Екипът работи под режисурата на легендарния Ридли Скот (“Гладиатор“, „Пришълецът“, „Робин Худ“, „Ханибал“ и много
други). „Хенеси: Седем свята“ е своеобразното завръщане на големия режисьор, с неговата продуцентска компания RSA, в света на рекламата. Работата
с него е истинско приключение за младия българин. „За разлика от някои холивудски знаменитости, Ридли Скот е
много по-земен и отворен към творческия екип и контактуваше директно
с нас - казва Кирил. - Той няколко пъти
идва на нашите всекидневни оперативки. Беше много съсредоточен и непрекъснато рисуваше, докато говореше,
как вижда нещата. В студиото запазихме
куп негови скици. Беше много вълнуващо да видиш как гений като него мисли
в рисунки.“
Това е вторият „визуален оскар“ за
българин, след като миналата година
Камен Марков получи същия за участието си в рекламния клип „Момчето и пианото“ с участието на Елтън Джон. Тази
година персоналната статуетка е изключителен успех и летящ старт за младия
българин Кирил Мирков едва две години след като завършва филмовата академия в Лудвигсбург, Германия.
Той се ражда в София в забележително семейство, свързано с изкуството.
Майка му Анна Трифонова-Салабашева е

едно от най-титулуваните
момичета

Кадър от „Хенеси: Седем свята“, дело на Кирил Мирков.

с над 100 корици на наши модни издания през 80-те. Баща му Антони Мирков
е оператор в БНТ. Вторият му баща Димитър Салабашев също е голямо име в
операторското майсторство. Леля му
Екатерина Трифонова и днес е топ мо-
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Екипът за визуални ефекти, създал „Хенеси: Седем свята“, със статуетките на VES, отляво надясно: Карстън
Келър, Селчук Ерген, Кирил Мирков и Уилям Лабем.

дел по световните подиуми и модните
списания.
„Не бях свръхамбициозна майка, винаги съм насърчавала децата си да се
занимават с това, което обичат - казва
майката. - Кирил винаги е бил точен, отговорен, дисциплиниран и целеустремен.“ Той израства в София, отглеждан е
от майка си и баба си и първоначално се
занимава с музика. И днес обожава знаменитата си баба Татяна Белкина и обича да й ходи на гости. От малък свири на
пиано, а голямата му страст е да композира свои парчета на компютърна програма. „Кирил несъмнено се е повлиял
от креативното ни семейство, от света
на красивото, в който ние бяхме. Той никога не е рисувал, но това, което прави,
също е креативност, само че с 3D ефекти
на компютъра“, уточнява майката.
Когато е на 11 години, майка му последва втория си съпруг Димитър Салабашев в Дюселдорф. Кирил остава за
малко при баба си и през 2001 г. също
заминава за Дюселдорф заедно със сестра си Таня.

део как се прави един ефект от „Матрицата“ - „Булет тайм“ - разказва Кирил. Инсталирах си програмата, но всичко
беше толкова сложно, че ме хвана шубето. Бях само на 12 години и така се изплаших, че затворих всичко, казах си, а,
не, не, това е много техническо, не мога.
След година обаче, когато гледах и втория филм „Матрицата“, още повече се запалих. Отново отворих програмите, но
си оставих малко време да проумея как
се работи с тях. Страхът постепенно изчезна и бях дотолкова погълнат, че само
за това мислех и само това правех, като
се върнех от училище. Първо пишех домашните, а после сядах на компютъра.“
Когато е в гимназията, Кирил научава,
че във филмовата академия в Лудвигсбург е открита

При рекламите се работи в много пополовина. Няма как да представят всичките 12 герои от календара и избират малък екип, в който всеки 3D артист
само един - Гоблин Кинг от „Властели- може да даде идея, да остави своя понът на пръстените“, от втория филм „Хо- черк, а не само да реализира нечии чужбит: Неочаквано пътешествие“. „Гоблин ди идеи, както е при филмите“, казва Кирил.
Кинг е едър, с дебеСтрастта по мула кожа, много грозиката все още го
зен, направо отврадържи здраво и оттителен, обаче го
скоро си е купил
снимат във фотоселектронни баратудио като модел.
бани, със слушалТова беше готиното
ки, за да не притес- контрастът беше
нява съседите си в
много голям“, смее
Лондон. Така разсе Кирил.
пуска след напрегСлед шестгодишнатия ден в студионо следване той зато. А също и с тенис
минава за Лондон
на маса и на корт,
и от две години рабоулинг, дартс. Подботи в MPC. В опдържа тялото си с
ределен период е
калистеника - упбил изкушен от виражнения на лост,
зуалните ефекти за
лицеви опори, кокиното, но когато
ремни преси.
попада в рекламКирил признава,
ния отдел на MPC,
че напоследък му
се запалва за тази
остава все по-малработа. „Рекламите
ко време да лети
стават все по-прес- Изключителна среща: Кирил с Джон Гаета,
тижни. Премиерите супервайзър на „Матрицата“, неговото най-голямо до Дюселдорф при
майка си или до Соим се очакват с го- вдъхновение, човекът, променил живота му.
фия при баба си.
лямо нетърпение
от милиони фенове по света, както фил- Любимата работа от проект на проект го
мовите премиери. Там се работи в мно- поглъща до такава степен, че няма врего по-динамично темпо. Правиш про- ме да пътува. „Този дом в София за мен
ект, след два месеца друг, ползваш нови си остава „вкъщи“ и смятам скоро да си
програми. Интензивно е дори като въз- дойда. Обичам в България прекраснадействие върху хората - да представиш та природа и че всичко е толкова близв секунди една идея, един сюжет, една ко - и планините, и морето“, казва българинът.
история.

специалност „Визуални
ефекти“

Такава няма в Берлин и той кандидатства там. Изискванията са много високи - да владееш правенето на визуални ефекти и да имаш поне една година
стаж по това. Този стаж Кирил вече е наСтресът от чуждата
трупал. „Като ученик поработих една годействителност
дина във „Virtual Republic“ в Дюселдорф.
е голям. Само 3-4 дни след пристигането Бяха едни от най-добрите, всяка втоси тръгва на училище - в нормална нем- ра реклама с хубави визуални ефекти в
ска гимназия. „Не знаех грам немски, в Германия беше правена от тях. Шефът
началото говорех само на английски. беше много готин, хареса ме, кефеше го
Едва след 6 месеца усвоих разговорния да обучава новаци като мен. Подготви
немски. Нямах приятели, защото не мо- ме много добре за академията и за това,
жех да общувам нормално с децата на което съм сега“, споделя Кирил.
В академията талантливият българин
техния език, изглеждах им странен. Имало е моменти - разплакваш се и искаш да също става един от любимите студенти
на преподавателисе върнеш обратно
те. Когато е в III курс,
в България“, спомня
на конференция по
си той.
визуални ефекти в
На 12 години още
Щутгарт се запознане мисли с какво
ва със супервайзър
иска да се занимава
от MPC – Лондон, и
като порасне. Прого канят там да издължава да компокара
практиката
зира свои парчеси. „Поработих там
та на компютъра,
една година, много
докато един филм
ми хареса и си кане отваря широзах, че като завърко очите му за виша, ще отида в Лонзуалните ефекти - Кирил с майка си Анна Трифонова-Салабашева
на дипломирането си във филмовата академия в
дон“, казва Кирил.
„Матрицата“. „Този Лудвигсбург.
Още като студент
филм ме привличаше неудържимо, но най-много ме впе- е номиниран за наградите VES - с дичатлиха визуалните ефекти в него. По- пломната си работа. Тогава издават каисках да разбера как се правят и ми лендар с най-известните „креатури“ или
ставаше все по-интересно“, спомня си култови герои от холивудски анимации като Годзила, Елиън, Трансформър,
Кирил.
Тогава в YouTube все още ги няма така Кинг Конг. За рекламата му Кирил и нетуториълс - видеа, в които се обяснява гови състуденти правят видео от минукак да се работи по някоя компютърна та и половина. Седем месеца екип от 7
програма. „В някакъв форум открих ви- души работи за това видео от минута и
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Ангел Сапунджиев

НАДЯ АНГЕЛОВА
nadia.angu@yahoo.com

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

А

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Не можете да си платите
годишния данък?
Ето план за действие

Няколко съвета какво да направите, ако не можете

да си платите данъците в края на годината

ко четете тази статия, има
голям шанс да сте стресирани и да се чудите как да си
платите данъците. Бързам
да ви уверя, че има какво да
се направи в подобна ситуация.
На пръв поглед проблемът може да
бъде решен по два различни начина.
Единият начин е да подадете данъчна
декларация и да не платите начислените такси. Второто решение е да бездействате и да не подадете изисканите
по закон данъчни форми. Моят съвет e
никога не прибягвайте до варианта на
бездействие.
Данъчната служба ще си вземе дъл-

телна глоба от половин процент на месец върху дължимия данък. Смятам, че
глобите са съвсем поносими и не биха
увеличили значително дължимото към
данъчната служба.
Но какво правите, ако периодът за
удължение изтече и вие пак не разполагате със средствата за покриване на
дължимия данък? На помощ идва следващата стъпка от моя план, а именно обадете ce на IRS и

поискайте допълнителни
120 дни

жимото по един или друг начин. Последствията от неподаване на данъчна
декларация биха могли да бъдат запор
на вашето имущество, активи и заплата.
В следващите няколко реда ви предлагам план с няколко стъпки, който да
следвате в случай, че не можете да си
платите годишния данък.
Първа стъпка е да подадете форма, с
която да изисквате удължение на периода за деклариране. Бих искала да вметна, че удължението е много практичен и доста често срещан в практиката
метод. Експертите в сферата на данъчното законодателство смятат, че чрез
удължението вие намалявате шансовете си за одит. Според статистиката обаче много хора се страхуват да подават
удължение и бързат да изпратят своите
декларации в предложения от данъчната служба срок. След като сте подали
форма за удължение на периода за деклариране,

можете да си отдъхнете
за период от 6 месеца.
Моят съвет обаче е, ако финансовото ви положение позволява, да се опитате да платите някаква сума, било то
и минимална. Този съвет е породен от
факта, че независимо дали сте подали
форма за удължение, данъчните служби изискват данъците да бъдат платени
в рамките на законовия срок. Сроковете обикновено са до 15 април за физически лица и до 15 март за S корпорации и партньорства. Когато данъчната
служба не получи дължимото, започва
дa начислява лихви, наказателни глоби и неустойки. Това обаче не трябва да
ви притеснява твърде много. Лихвата за
неплатени данъци е 5 процента. Погледнато реално, това е един съвсем нормален лихвен процент. Кредитните карти и други институции налагат много
по-големи годишни лихви. Както споменах, освен лихвата IRS налага и наказа-
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Вие имате нужда от още два, три или
четири месеца, за да платите данъците си, подайте молба за допълнително
удължение за деклариране на данъци.
Така ще имате повече време да помислите за стратегия или разходи, които
да намалят сметката ви към IRS. Заявката за отсрочка можете да направите онлайн или по телефона. Четири месеца
могат да се окажат решаващи във вашата ситуация.
Възможно е обаче и тези четири месеца да изтекат и вие пак да нямате дори
и пени да платите на данъчната служба.
Следващата стъпка, която ви съветвам
да предприемете, е да изисквате от IRS

договор за разсрочено
плащане
на данъка. Лица, дължащи под петдесет
хиляди долара, попълват искане за договор за разсрочено плащане на задълженията. С подобно споразумение бихте могли да ограничите неустойките и
лихвите.
Нека не забравяме, че има хора, които не могат да си позволят разсрочено плащане дори и след всичките взети удължения. Ако вашето положение
е такова, ви съветвам да следвате последната стъпка от плана и да се преборите за компромисно решение с IRS.
При компромисното решение, вие заявявате определена сума от данъка
и казвате, че това е всичко, което можете да платите. След като данъчните
служители разгледат вашия случай, е
възможно да се съгласят да направят
компромис. Процесът не е лесен и ако
стигнете дотам, ще трябва да наемете
данъчен адвокат, който да води преговорите от ваше име.
Искрено се надявам да не попадате в подобни ситуации. Животът обаче
предлага различни предизвикателства.
И ако все изпаднете в затруднение да
платите годишния данък, помислете за
плана, който предложих, той би могъл
да ви помогне да преминете през проблема с лекота.
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Дълговете на американците
достигнха нови рекорди

П

убличният дълг на САЩ
през четвъртото тримесечие на 2019 г. се е увеличил
със 193 милиарда долара
(1,4% повече от 2018 г.) до
общо 14,15 трилиона долара.
Дългът е по-висок с 1,5 трилиона долара, отколкото нивото от третото тримесечие на 2008 г. - тогава, когато световната финансова криза, тръгнала от
имотния и ипотечния пазар в САЩ, беше
в критична фаза. Всъщност, американският публичен дълг се увеличава вече
22 поредни тримесечия.
По-голямата част от общата сума, или
9,560 милиарда долара, е ипотечен дълг,
който е нараснал с 433 милиарда долара
в сравнение с четвъртото тримесечие
на 2018 г. Той е последван от дълговете
за висше образование, или студентските заеми, на обща стойност 1.51 трилиона долара, като над 100 милиарда долара от тази сума се дължат от хора над
60 години.
Заемите за автомобили и кредитни
карти нараснаха съответно с 57 милиарда долара до 1.3 трилиона и 930 милиарда долара. Както съобщава Bloomberg,
общата тежест на дълга на хората между
18 и 29-годишна възраст се е увеличил
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Публичният дълг на Щатите надмина 14 трилиона долара
до рекордните 1,040 милиарда долара.
Размерът на неизплатените дългове
по кредитни карта непрекъснато нараства от 2016 г. Според банкови икономисти голяма част от неизплатените дългове на американците на възраст под 30
години са от студентски заем.
Заемите, особено кредитните карти
и ипотеките, подкрепят потребителските разходи - най-голямата част от американската икономика. Те обаче могат
да създадат проблем през следващата
рецесия, тъй като изплащането им ще
бъде по-трудно, предупреждават икономисти.
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл предупреди преди
няколко месеца, че дълговата тежест на
бизнеса също е на исторически връх, и
даде да се разбере, че това е по-голям
проблем от дълговете на домакинствата.
От данните на Фед обаче има и добри
новини: все по-малко американци подават документи за частен фалит. През
третото тримесечие на миналата година
броят им е 186 хил. при 215 хил. по същото време на предходната.
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Банка HSBC ще съкрати
35 000 работни места

Б

анковият гигант Ейч Ес Би Си (HSBC)
планира да съкрати персонала си
по света с 15%, което се равнява на
35 хил. работни места, като част от план
за драстично намаляване на разходите.
Целта е да се сведат сегашните 235 хил.
служители до 200 хил. през идните три
години, обявиха от ръководството. Найголямата европейска банка отчете спад
от 53% до 6 млрд. долара на чистата си печалба за 2019 г. и планира продажба
на активи.

Масова стрелба в търговски
център в Банкок

Н

еизвестни нападатели са открили масова стрелба в търговски
център в тайландската столица
Банкок. Това съобщиха представители
на местната полиция, цитирани от международните агенции. По първоначална информация има една жертва. Има и
един ранен. Нападението бе извършено
само десет дни след стрелбата в град Корат, при която войник уби 20 души в мол.

875 000 бежанци след
офанзивата на Асад в Сирия

Б

лизо 875 000 сирийци, повечето
от които жени и деца, са прогонени от домовете си от подкрепяната
от Русия офанзива на сирийското правителство срещу джихадистите и бунтовниците от началото на декември насам.
Това съобщи ООН. В това число влизат
40 000 разселени само за последните
четири дни. Последната вълна бежанци
към райони в близост до турската граница идва от западната провинция Алепо,
сцена на тежки боеве през последните дни. Близо 500 000 от напусналите домовете си през последните 10 седмици са деца.

Подозират Русия в убийство
на грузинец в Берлин

Р

уската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е планирала и организирала убийството в Германия на един
грузинец миналото лято. Това твърди разследващият уебсайт „Белингкат“, цитиран
от Ройтерс. Като се позовава на телефонни метаданни и продължително проучване в сътрудничество с „Шпигел“ и „Инсайдър“, сайтът твърди, че убиецът е обучен
и снабден с фалшиви лични документи от
ФСБ. Жертвата - Зелимхан Хангошвили, бивш чеченски бунтовник, воювал срещу
руските сили, е застрелян в парк в Берлин на 23 август м.г.

Дженерал мотърс се изтегля
от Австралия и Тайланд

А

втомобилният гигант Дженерал
мотърс (General Motors) обяви, че
се изтегля от Австралия, Нова Зеландия и Тайланд, като част от стратегия
да напуска пазари, които не предоставят адекватна възвращаемост на инвестициите. Главната изпълнителна директорка Мари Бара заяви, че компанията
иска да се фокусира върху пазари, от
които може да получава значителни печалби. Компанията ще подкрепи своите
служители и клиенти по време на преходния период, добави тя. Подобни мерки
се планират и в Япония, Русия и Европа.
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Българите в Бостън и района ще имат
собствена сграда за културен център

Една от българските организации там направи това, което

по-рано постигна „Малко българско училище“ в Чикаго

СИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

Р

айонът Нова Англия в Америка включва щатите Масачузетс, Върмонт, Мейн, Кънектикът, Ню Хемпшир и Роуд
Айлънд. Най-много българи
там има в Масачузетс. Те живеят главно в
Бостън. Имат училище, църква, два центъра за културни събития.
Българският център в Нова Англия
(БЦНА) съществува от 2012 г. Основно се
занимава със събития по честването на
българските празници. Негов президент е
адвокат Дейвид Флашенбърг, който е женен за българка.
„Като организация с нестопанска цел
сме регистрирани от януари 2013 г. Найголямото ни годишно събитие е честването на 3-ти март. Организирали сме и други събития - показвали сме филми, имали
сме концерти, провеждаме редовни уроци по български за възрастни“, обяснява
Надя Улмън, член на борда на директорите и член на комисията за комуникации.
На 12 февруари центърът успя да закупи
собствена сграда -

Снимкa: Георги Енчев
Сградата на Български център в Нова Англия

беше започнало. Още веднъж ще кажа,
че много се радваме за „Малко българско
училище“ и нашите приятели в Чикаго. Бяхме щастливи да чуем за успехите на други българи“, сподели Улмън.
„Водещият принцип на БЦНА винаги е
бил, че всеки събран цент и долар е ценен
- затова като организация стопанисваме
средствата с отговорност към българската общност и често публикуваме отчети
на страницата, показващи колко средства
са набрани“, уточнява тя.
Даренията за сградата не се използват за административни или оперативни цели на организацията. Всяко събитие
или програма се финансира чрез продажба на билети, членски такси, спонсори
и често лични средства на членовете на
борда на директорите на БЦНА.
Освен че е в борда на директорите,
Надя Улмън е преподавател по български
за възрастни.

мечта на всяка българска
организация в Щатите
Сградата се намира в Билерика, Масачузетс, на кратко разстояние от път № 3
край Бостън. Тя е приблизително 3700 кв.
фута, разположена на 1,64 декара земя и
има паркинг за поне 60 коли. На първия
етаж има голяма зала, която може да побере до 150 души.
„Мисията ни е да създадем дом на българите в района. Няколко години събираме пари. Тази година най-накрая успяхме
с общи сили да закупим сграда. Това беше
възможно с много дарения, много подкрепа на местното общество тук. Това е
постижение не само на българския център, а и на нашите партньори. В нашата
организация имат членство българската
църква “ Св. Петка“, българското училище
„Св.св. Кирил и Методий“, както и център
„Мадара“ с основател Вили Желязкова“,
отбелязва още Надя Улмън.
„Особено сме благодарни на множеството доброволци, които даряват от
своето време, труд и лични средства
при организирането на събития и кампании за набирането на средства за сградата. Нека отбележа също, че нямаше да
се справим без дългогодишната безвъзмездна работа на ръководителите на българския център“, допълва тя.
Миналата година Българският център
в Нова Англия организира връчването
на почетен медал „Иван Вазов“ за основателката на център „Мадара“ Виолета
Желязкова. Желязкова също така получи
почетна грамота от губернатора на Масачузетс Чарли Бейкър, както и конгресме-
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ните на щата.
Първата задача след покупката на сградата от центъра ни в Нова Англия ще е тя
да се оборудва. „Трябва да сме сигурни, че

училището ще може
да функционира наесен
да може всички класове да си намерят
подходящо място и да организираме занятията така, че да е удобно за всички“,
изяснява Улмън. Намерението е голямата зала да се раздели с подвижни стени
за училището и да се отваря за църковни и културни функции по всяко друго
време. В сградата има още две малки
класни стаи и помещение за добавяне
на поне още 2 до 3 класни стаи. В момента в училище „Св.св. Кирил и Методий“
учат 171 деца в два клона: 137 в Улмън
и 34 в Кейп Код. Директор е Росен Димитров. Основният филиал е под наем
в сграда от китайски център, така че със
собствения дом ще има възможност за
повече свобода за различни дейности.
„Освен това българската църква ще започне един преход към новата сграда.
Сега тя се помещава в сръбската църква
в Кеймбридж. Трябва да направим така,
че пространството да е функционално за
всички. Сградата не е голяма, но виждаме огромен потенциал как да разпреде-

лим всичко“, казва Улмън. Идеята е всички
организации да са на едно място за удобство и практичност.
През май тази година “ Малко българско училище“ в Чикаго стана първата българска организация със собствена сграда. Те се сдобиха с нея след повече от
двегодишни усилия. Сградата се намира
в предградието Дес Плеънс, където живеят много наши сънародници. „Амбицията ни е да положим основите на българо-английско двуезично училище – нещо
подобно на езиковите гимназии. Децата
ще могат да учат предметите и на български, и на английски“, каза малко след приключване на сделката Живка Петрова, директор на школото.
В сградата „Малко българско училище“
се радва на просторни класни стаи, физкултурен салон, отделен

център „Малката България“
Училището провежда учебни занятия,
различни кръжоци, срещи с културни
дейци, занимания по народни танци, както и спортни прояви.
„Много се окуражихме, когато разбрахме, че те си купиха сграда. Разбрахме, че
е възможно. До този момент бяхме работили много усилено за набиране на средства. Търсенето на сграда в Бостън вече

Учениците са в по-голямата
си част американци
които имат някаква връзка с България дали са женени за българи, пеят в хорове за българска или балканска музика,
или техните баба и дядо са били в България. Надя с вълнение разказва, че те идват при нея с различно ниво на владеене на езика, но учат усилено и се радват
да узнаят различни неща за България.
Относно закупуването на сграда тя казва, че най-важното е българското общество да си изясни къде ще е сградата и
какви функции ще изпълнява. „Този процес е сравнително сложен. Естествено, че
много българи ще искат тази сграда да е
близо до местата, където живеят. Естествено, че ще искат сграда, която да не е
скъпа. Оттам се пристъпва към оглеждане и оценка на това, което се предлага на
пазара.
Голям плюс за Българския център в
Нова Англия е, че новата сграда е била
църковна. Също така тя се намира в зона,
която позволява да бъде използвана и за
училище, и за църква. Така няма да се изискват допълнителни разрешения от общината. Церемонията за „рязане на лентата“ ще се състои през март, датата ще бъде
обявена допълнително.
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В еднопартийна
България тече
смяна на Политбюро

СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ
„Притеснява ме, че България е еднопартийна държава“, каза пред bTV бившият американски посланик в България
Джеймс Пардю и тегли чертата под 30-годишния български преход от еднопартийна диктатура към многопартийна демокрация. От неговите думи излезе, че
три десетилетия България се е движела в
кръг, за да го затвори и да потвърди думите на някои нетърпеливи социолози: „Преходът свърши”. Там сме, откъдето
тръгнахме.
Прав ли е г-н Пардю, който като бивш
военен разузнавач и дипломат е известен
със своята наблюдателност и аналитични
способности? Българите отдавна чувстват, че с избори не променят нищо, каквито и партии да качват и свалят от власт.
Всички следват една генерална линия, обслужват едни и същи привилегировани
среди и демотивират все повече хора да
ходят на избори, колкото и да им внушават, че гласуването е задължително...
Затварянето на кръга ни помага да намерим инструмент, с който да проверим
верността на тезата на бившия посланик.
Споменът за еднопартийната система при
социализма не е толкова далечен и мнозина могат да съпоставят сегашното положение с начина, по който се концентрираше властта тогава. На върха беше
Политбюро и процесите в него бяха найстрога държавна тайна...
Като млад репортер работех преди 40 г.
в БТА. Повечето събития бяха протоколни,
а отразяването им бе шаблонно. Най-важното бе да се напише кои висши партийни функционери присъстват на събитията, защото участието им доказваше, че не
са изпаднали в немилост... Случвало се е
член на Политбюро да звъни в агенцията и да крещи по телефона: „Какво?! Да не
съм свален, защо не ме пишете?”...
Сега положението на журналистите
е още по-трудно, защото управляващата върхушка, издигната от криминалния
преход, съзнателно пази дискретност. Йерархията не е толкова видима... Днес медиите могат да имат проблеми, ако назовават новите велможи, а не ако пропускат
имената им.
Кой е член на днешното Политбюро,
проличава най-добре, когато бъде изваден от състава му. През 90-те години това
ставаше чрез отстрел, както в случая с
боса на „Мултигруп“ Илия Павлов и някои
шефове на т.нар. силови групировки СИК
и ВИС. Методите започнаха да се променят след влизането на България в ЕС, защото държавата трябваше да пази европейско поведение. Най-яркият пример от
този междинен период на промяна бе от-
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страняването на „касиера“ на върхушката
Цветан Василев, който загуби банката си
КТБ без нито един изстрел, но твърдеше,
че оставащият на върха негов бивш любимец Делян Пеевски възнамерява да го
убие. Раздялата между двамата бе категоричен знак за падането на единия и възхода на другия. А за екзекутор послужи
прокуратурата. Видя се, че тя е не по-малко ефикасен кадровик от наемните убийци, защото няма член на върхушката, за
когото да не може да извади криминално
досие...
Най-пресният случай е хазартният бос
Васил Божков, който три десетилетия бе
фаворизиран от държавата и кичен с ореола на най-богат българин, а сега е хулен като финансов мошеник и спекулант
с културни ценности. За него се пишеше
специално законодателство, което да го
пази от данъци, наливаха му се европейски пари за пътно строителство по съмнителни обществени поръчки, даваха му се
облекчения, за да си пълни колекцията с
артефакти без ясен произход.
До каква степен можеше да се обслужи
с държавата, пролича в момента на приемането й в Евросъюза, когато първото, с
което тя се представи в Европарламента в
Брюксел през януари 2007 г. и с което искаше да я помнят занапред, бе изложбата
„Великолепието на България“ с експонати от колекцията „Васил Божков“... Чужденците не можеха да схванат, че пред очите им се миеше недостоен образ, но както
разбрах миналата неделя, един от тях е
бил наясно - Джеймс Пардю...
Може да се гадае кой е следващият, но
вече има признаци, че още един е на път
да се раздели с привилегированото си
положение. Възходящият във властовите
среди бизнесмен Кирил Домусчиев го посочи в интервю на 11 февруари по собствената си NOVA TV: „Има енергийна мафия
в България. Надявам се, че един ден прокуратурата ще намери време да влезе и
в нашата родна енергетика и да порови
малко“. За да не се затруднява с ровенето, я облекчи: „...Има хора, които успяват
да изкупят всички свободни количества,
когато има търгове на АЕЦ или други централи. За тях, за хора като г-н (Христо) Ковачки, цената не е важна...”. И за яснота направи аналогия с Комисията по хазарта,
която е толерирала - знае се кого. Сиреч,
и единият, и другият нямат място във висшите среди... Такава е съдбата на осветените.
А оставащите, които предпочитат дискретното величие, не са длъжни да обясняват произхода на богатството си. И прокуратурата не е призвана да го проверява.
Като настоя да се модернизира ТЕЦ „Марица-изток 2“, Домусчиев даде за положителен пример ТЕЦ „Варна“, която минава на природен газ. Неин горд собственик
от две години е почетният председател на
ДПС Ахмед Доган. Това е сигурен белег, че
не предстои неговото изваждане от Политбюро, както и на дясната му ръка Делян Пеевски. Освен ако външен фактор не
обяви, че им отказва визи. Но този фактор
засега играе на дребно, макар че още от
времето на Джеймс Пардю, а и от по-рано,
несъмнено знае кой какъв е в България.
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„За съжаление, въпреки 20-годишния
престой във властта, методите на
министър-председателя издават
битието му от началото на прехода.“

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

Президентът Румен Радев коментира
поведението на премиера Бойко Борисов

„Малко се засегнах, като
стана дума за спални.
Иска ми се да уточня, че
има случаи, в които и
службите са безсилни...
Love conquers all“
Съпругата на президента
Десислава Радева отвръща
на Цвета Караянчева
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казана дума

„С този прокурор се разбрах да се размаже всичко живо, което си е позволило да
цапа въздух, земя, вода. Всички служби
са впрегнати в тази сфера. Дали арестуват
министър, зам.-министър или който и да
е, не е моя работа.“
Премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Женева, където европейски лидери
дебатираха Зелената сделка

„Президентът Радев вижда сянката на
службите да наднича в спалнята му“.

Председателят на Народното
събрание Цвета Караянчева по адрес на
държавния глава

„Аз лично не се
развълнувах от
изпълнението на Хоакин
Финикс... Няколко
български актьора могат
да изиграят Жокера.“

Актьорът Асен Блатечки
коментира „Оскар“-а за
Хоакин Финикс в ролята
на Жокера
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Мариан, Деси, Съвестин... Децата,
които изчезнаха завинаги
Следите на 1000 българи се губят безвъзвратно през последните 20 г.

Н

ад 20 000 безследно изчезнали българи за последните 20 години! Това е статистиката на МВР на база на
сигналите за хора, чиито
следи се губят за близките и приятелите им. В статистиката не влизат братя Галеви и подобни случаи на престъпници,
избягали от затвора.
Според официалната статистика
24 000 от случаите са разкрити от полицията. А 1000 остават неразрешени и до
ден днешен.
Един от тях е случаят на Мариан. Той

изчезва, когато е едва
на една годинка
на 22 октомври 2019 г. За последно е
бил в двора на семейната къща в село
Николаево.
„Аз съм виновен, признавам си. Оставих го за 5 минути без надзор и оттогава няма следа. Кучета, термокамери, доброволци – кой ли не го търси“, разказа
бащата Стоян Хугов, цитиран от NOVA.
„Когато изчезва дете и нямаме в региона регистрирани някакви педофилски прояви, съпричастност обикновено
към изчезването му има най-близкият семеен кръг“, поясни криминалният
психолог Тодор Тодоров.
„Съмнения имаше навсякъде до последно. Подложиха се на детектор на
лъжата – близки, роднини, братовчеди.
Оттогава се съмняваме, че е отвлечено“,
сподели Стоян.
„Според мен е взето за продаване.
Искам да кажа на тези, които са го взели, да ми върнат детето. Колкото пари
искат, ще им дам. Само искам да ми го
върнат“, казва майката Галя Хугова през
сълзи. „Само да го оставят някъде, да го
видя, да го чуя, дори не искам да знам за
тези хора кои са. Само да го върнат живо
и здраво. От ден на ден душата ми гори.
Не знам защо живея“, споделя Стоян.
Но Мариана знае за какво живее – заради единственото си дете, което не е
виждала вече 5 години. 30-годишната
тогава Зорница изчезва от Петрич на 1
февруари 2015 г. Тогава около 8 ч. су-
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Мариан

Съвестин

тринта излиза от дома си без телефон,
за да разходи кучето. На излизане казва
на майка си, че ще се прибере бързо, за
да отидат на църква в Гърция. „Може би
минаха около 20-25 минути и се зачудих
къде са“, разказа майката на Зорница.
Мариана излиза да я търси. Не вижда
дъщеря си, но открива кучето в реката.
„Кучето беше на една суша във водата.
Ясно, че не е паднало само. Животното е живо и здраво, но за съжаление не
може да говори, за да ни разкаже какво
е станало“, споделя Мариана. А най-вероятно, казва жената

ден вече 5 години. „Няма да преживея да
чуя най-страшното. По-добре да е в неизвестност“, каза още майката.
Единствено от детето си нужда има и
Анжела – майка със сходна на Мариана
съдба. За последно тя вижда дъщеря си
преди 18 години в родния Видин. Тогава, в един студен януарски ден, за пореден път самотната майка заминава за
Германия на гурбет. „Тя ме изпрати пред
блока, прегърнахме се. Останала ми е
миризмата на косата й. Така се стиснахме сладко. Казахме си, че се обичаме.
Пожела ми лек път“, сподели Анжела.
Пътят на отиване е лек. Но на връщане към България – не. На 22 юли 2002 г.
Анжела получава обаждане от брат си,
при когото дъщеря й живее в България.
Той й казва, че детето й го няма. Роднини, близки и разследващи започват да
търсят 17-годишната тогава Десислава.
Установят, че в нощта на изчезването е
била с момче, с което се е виждала напоследък. Казва се Божидар и е 9 години по-голям от нея.
След като те се срещат, никой друг
не я е виждал. Майката на момичето и
до днес е категорична, че Божидар има
нещо общо с изчезването й. Именно у
него разследващите откриват парите,
дрехите и телефона на Деси. „От полицията изискваха заповед за обиск. Но
тук държа да отбележа, че майката на
Божидар е бивша окръжна съдийка във
Видин. Тогава беше практикуваща адво-

кучето е единственият
свидетел
на случилото се.
„Неделя е единственият ден, когато
тук няма пазар. Този, който го е направил, го е измислил. Полицията помисли,
че се е удавила. Дни наред търсиха, но
следа нямаше“, споделя майката. Мариана казва, че врагове в града дъщеря й
не е имала. Приятели също, тъй като последните години двете живели в Гърция.
В Петрич се преместили заради предложение за работа. И то около 2 месеца преди изчезването на 30-годишната
жена. „Тя нямаше приятел. Не мисля, че
е крила нещо от мен. Сънувала съм я. Тя
се беше върнала и й нямаше нищо“, сподели майката на изчезналото момиче.
Така и наяве, и насън, Мариана няма отговор на въпроса, който си задава всеки

катка, но със солидни познати, връзки и
т.н.“, каза още Анжела...
Тези три истории са на хора, изчезнали безследно през XXI в. Всички те влизат в статистиката на МВР, но далеч не са
единствените. Едни от най-разтърсващите случаи на безследно изчезнали са
още от края на миналия век. Така отвъд
бройката има случаи като този на Съвестин. Годината е 1997. 7-годишният тогава Съвестин живее в столичния квартал
„Люлин“. Баща му го пуска навън, за да
поиграе с приятели, а от тогава до днес
следа от 7-годишното дете няма.
Само няколко месеца след изчезването му Добрич се превръща в Бермудски
триъгълник.
Градът получава названието

заради многото хора
в неизвестност
„За 7 месеца изчезна Моряка, Наталия, на Добринка дъщеря й, таксиметров шофьор“, каза майка на друго момиче, чиято следа също се губи.
„Буквално през месец и половина – два
изчезваха лица“, поясни Костадин Харитов, началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в Добрич.
Сред изчезналите от града е и 27-годишната тогава Румяна. Следите й се губят от 30 март 1998-а. Тогава тя заключва
семейния хранителен магазин, тръгва
към вкъщи и паркира в близост до дома
си. Същата вечер от дома на Румяна изчезват пари и злато. Не било влизано с
взлом, казва майка й Кръстинка. Затова тя подозира, че общо с изчезването
й има мъж, при когото дъщеря й е карала шофьорски курсове. С него била и в
деня на изчезването...
Независимо от причините, хиляди
български семейства са се сблъсквали
с ужаса на неизвестността. Историите,
които ви разказахме, колкото се различават заради начините на изчезване, времето, града, годината, дори века,
толкова и си приличат. Заради мъката,
незнанието и надеждата, че животът е
по-силен от смъртта…
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Коронавирусът може да зарази две
трети от хората на планетата

Н

а фона на резкия ръст на заразените с коронавирус в
Китай, учени предупреждават, че има опасност цели
две трети от населението на
планетата да се заразят с опасния вирус.
В интервю за агенция Bloomberg това
опасение споделя и Айра Лонджини,
консултант на Световната здравна организация и ръководител на Центъра за
изследвания на инфекциозните болести
към университета във Флорида.

Всеки заразен предава вируса на поне двама-трима души

ва, че карантината може само да забави
разпространението на вируса, но не и
да го победи. „Изолацията на пациенти с
потвърдена диагноза и поставянето под
карантина на хората, с които те са общували, няма да спре разпространението“,
посочва експертът.

„50 000 заразени дневно“

„Карантината няма да спре
коронавируса“
По думите на учения, който следи разпространението на коронавируса в Китай, броят на заразените може да достигне няколко милиарда. Към момента
хората, заразени с вируса в Китай, са 72
436 души. Само за часове новите заразени са хиляди. Повече от 1700 лекари
и медицински работници са заболели, а
броят на жертвите достигна 1868.
Овладяването на епидемията зависи
преди всичко от ефективността на карантината в милиони градове като Ухан.

Застрашени са
световните
доставки на
антибиотици
Светът може да се изправи пред недостиг на антибиотици, ако проблемите на фармацевтичната индустрия,
провокирани от епидемията на коронавируса в Китай, не бъдат решени,
предаде Ройтерс.
Агенцията се позовава на изказване на председателя на търговската
камара на ЕС в Китай Йорг Вутке на
кръгла маса в Пекин.
Според Вутке епидемията на коронавируса се е отразила негативно
върху синхронизирането на доставките на антибиотици в Китай.
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Генералният директор на Световната
здравна организация Тедрос Гебрейесус
похвали взетите от Китай мерки и изтък-

на, че те дават на останалия свят време
да се подготви за борба срещу заразата.
Айра Лонджини обаче предупрежда-

Лонджини аргументира оценките си с
предположението, че всеки заболял от
коронавирус предава заразата на двама до трима души. А да се проследи разпространяването на болестта е особено трудно заради липсата на експресни
тестове, както и поради факта, че у някои носители на заразата симптомите
се проявяват само в приглушена форма,
обяснява ученият.
Мнението на Айра Лонджини споделят и други експерти. За опасност от заразяване на две трети от световното население говори и проф. Габриел Лън от
университета в Хонконг. А лондонският
изследовател Нийл Фъргюсън предполага, че броят на заразените с коронавирус в Китай скоро може да достигне
50 000 души дневно.

Директорът на болница в
Ухан почина от заразата
Директорът на болница „Учан“ в град Ухан почина от коронавируса, съобщи китайската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс и ТАСС.
Лю Чжъмин, роден през 1969 г. в провинция Хубей, стана първият ръководител на медицинско
заведение в Китай, починал от това заболяване.
На 14 февруари бе съобщено за смъртта на
59-годишна медицинска сестра от същата болница, починала от коронавируса.
По данни на китайските власти към 14 февруари броят на потвърдените случаи на заразяване
с новия коронавирус сред медицинските работници е надхвърлил 1700 души.
Шестима от тях са починали. Новите заразени
с вируса само за ден са 1886 души.
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К

оронавирусът от китайската провинция Хубей поразява предимно хора в преклонна възраст и болни, но четири
пети от заразените го изкарват леко или със средно тежки последици.
Това показват данните от най-голямото досега проучване на ситуацията, обхванало подробности за 44 672 от над 70
хиляди случая на Covid-19. То е на китайските здравни власти и според тях огромна част от тях са в провинцията, епицентър на епидемията.
Китайският център за контрол и предотвратяване на заболяванията съобщава още:
– средната смъртност е 2.3%, но в Хубей тя е 2.9%, докато в останалите
провинции е 0.4%
– към 11 февруари общият брой на
регистрираните случаи в страната е
72 314
– над 12 000 от нуждаещите се от медицинска помощ са се възстановили
– почти 81% от случаите са леки и
средно тежки, 13.8% са тежки и едва
4.7% са критични
– най-висока е смъртността сред хората над 80-годишна възраст - 14.8%
от заразените
– при децата до 9-годишна възраст
няма смъртни случаи, а сред хората
до 39 години са починали 0.2%
– за групата 40-50 години смъртността е 0.4%, за 50-60-годишните - 1.3%,
за 60-70-годишните - 3.6%, и за тези
между 70 и 80 години - 8%
– Covid-19 убива повече мъже (2.8%),
отколкото жени (1.7%)
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Проучване: Най-уязвими
са възрастните и болните

Covid-19 убива повече мъже, отколкото жени

Снимкa: БТА
Спортен център в Ухан, провиния Хубей, превърнат във временна болница.

– най-смъртоносно за заразените се
оказва, ако имат сърдечно-съдово заболяване, следвано от диабет,
хронично респираторно заболява-

не и високо кръвно налягане.
Медицинският персонал трябва да е
особено внимателен с коронавируса, се
препоръчва в доклада. В него не е по-

паднала смъртта на Лю Жимин, директор на една от водещите болници в Ухан,
столицата на Хубей, за която бе съобщено във вторник.
Освен това на 13 февруари - два дни
след края на данните, на които се позовава докладът - властите разшириха дефиницията за това кои случаи се смятат за потвърдени. В текста се твърди
още, че изглежда епидемията е достигнала пика си около 23-26 януари. След
тази дата започна налагането на тотална
блокада на цели многомилионни градове в Хубей, където на десетки милиони
китайци е наредено да не напускат жилищните си квартали и по улиците се допуска движението единствено на автомобили със специален режим. Промяна
вероятно е предизвикала масираната
информационна кампания за лична хигиена, миене на ръцете, носене на медицински маски и търсене на помощ при
симптоми, а не да се изчаква човек да се
разболее.
Това може да започне да се променя
в противоположна посока, когато китайците потеглят към работните си места
след удължената отпуска и ваканция за
нова година.
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в цифри
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зрители наблюдаваха
Мача на звездите в НБА
в Чикаго, който мина
под знака на трагичната смърт на Коби Брайънт. Отборът на Леброн
Джеймс спечели след обрат срещу селекцията на
Янис Антетокумбо.

5
.
2
4
1
килограма свали
британската попзвезда Адел. Авторката на суперхита
„Hello“ била забелязана на афтърпарти
на „Оскарите“, организирано от Джей
Зи и Бионсе. Всички
били шокирани от
напълно различния
й външен вид.

38

000

73 747

турски лири или 12 000
долара глоба въведе Турция за откъснато кокиче. Наказанието заплашва всеки посегател на нежното цвете в планината
Спил, национален парк на страната. Кокичетата вече започнаха да се подават от
снега в Западна Турция.

21

метра за 13.62
секунди пробяга 28-годишен
индиец, сравняван с най-бързия спринтьор в
историята Юсеин
Болт. Шриниваса
Говда стана сензация в интернет
с поставянето на
рекорд в бягането с биволи в Индия върху обрано
оризово поле.
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Мария Илиева, която не си
представя живота без пеенето
Обичам България, често съм в Америка, аз съм гражданин на света, споделя тя

Т

я прелива от енергия, заразява с
позитивизъм и покорява с гласа
си. За нея казват, че е най-усмихнатата певица на сцената в България. А тя признава, че без пеенето не би могла да живее и дори и някога
да има цялото богатство на света, няма
да спре да пее. А смисълът на живота й
е нейният малък син Александър, който
тази година ще навърши две годинки.
Тя е Мария Илиева и само след няколко седмици ще пристигне в Чикаго, за да
бъде част от осмомартенското парти, което BG VOICE организира.
Усмихнатата певица често пътува в
САЩ, където прекарва дълго време и където има много приятели.
„Обичам България, България ме е направила това, което съм. Често съм в Америка, имам приятели и проекти тук. Всъщност обожавам да пътувам. Почти няма
държава в Европа, в която не съм била.
Мисля, че границите вече са само в ума
ни. Аз съм гражданин на света“, споделя
тя.
И за да докаже това отново, в началото на декември Мария посрещна 42-ия

алита в България. Тя е член на журито в
първия, втория и третия сезон на музикалното шоу „X Factor“. Бе част и от „Като
две капки вода“, където се представи повече от блестящо.
Мария Илиева е канена

да подгрява концертите
на световни звезди

си рожден ден в Маями. Заедно с нея в
пътешествията й много често е и малкият Александър, за когото певицата неведнъж е казвала, че много обича и който я
прави една

наистина щастлива майка
За нея днес няма никаква причина родителите и децата да не са приятели и
смята, че майките и бащите трябва да говорят повече с малчуганите и да им отделят повече от времето си.
„Заради динамиката на ежедневието ни
забелязвам, че масово родителите не отделят достатъчно време да говорят с децата си. А това е ключът към доверието
и свободното общуване в един по-късен
етап“, споделя тя.

Дискографията на Мария Илиева е изпълнена с хитове и песни, останали във
времето. Сред тях са „Лунен сън“, „Нищо“,
„Крадена любов“ в дует с Графа, „Минало“, „Думи“. „What Does It Take“ е първият
й англоезичен сингъл, видеото към който
е заснето в Лос Анджелис. Парчето се изкачва се до No1 като ново предложение
в седмичната класация на телевизия MM
„MM Top 20“; а „Думи“ е шесткратно излъчван по MTV Европа в класацията „World
Chart Express“.
Мария Илиева е част и от много от ри-
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като Джордж Майкъл, Симпъл Майндс,
Дани Миноуг, Атомик Китън, Garaj Mahal
и др.
Била е на сцената редом до изпълнители като Симпли Ред, Скорпиънс, Глен Хюз
(Дийп Пърпъл), UB40, Gipsy Kings, Дзукеро, Ким Уайлд, Spike Edney’s All Star Band,
Lou Bega, Tony Carreira, James Arthur.
През миналата година тя направи национално турне в България под наслов
„Всичко - най-доброто от Мария Илиева“,
което премина през Пловдив, Варна, Бургас и София, а през лятото, между датите на турнето си, Илиева отново прекара
доста време в САЩ.
За нея казват и че освен с глас и музика,
впечатлява и с безупречен стил.
Без значение дали става дума за видеоклип или сценична изява, певицата винаги успява да завладее с чара си. Но нейната обаятелност далеч не се дължи на
дрехите или на прическите, с които изненадва хилядите си почитатели. Това е
вродено качество, усещането, за което не
всеки артист притежава, убедени са феновете й.
Мария определено не е последовател
на модните вълни, защото успява сама да
създаде уникални визии, с които да добави допълнителен ефект към присъствието си.

Тя умело съчетава градския шик в ежедневието си, а на сцената залага на секси
тоалети, но звездата никога не прекалява.
С какво ще изненада почитателите си в
Чикаго, предстои да видим.
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Подпухналите очи:
Как да се справим?

одпухналите очи не са приятна гледка за никого. Оттекла и потъмняла, кожата
ни около тях издава често
недоспиване и много умора. Когато сме подпухнали само сутрин
или пък вечер след дълго парти, тогава не би трябвало да се притесняваме.
Но когато подпухналостта ни е честа и
вече хронична, тогава със сигурност
трябва да се замислим какви мерки да
вземем.
Първото, за което трябва да се замислим, са хранителните ни навици.
Те са отговорни за задържането на течности в организма и за отока.
Ето няколко прости
неща, които трябва да промените в
ежедневните си
навици, за да се
отървете от този
проблем.

Пийте
много вода

Няколко практични съвета, които може да решат проблема
дума за 2,5 л чиста
вода – кафетата и чайовете
не се броят,
уточнява
EVA. Кафето и чаят
дехидратират тялото, така
че не прекалявайте с
тях. Ако имате слабост към
някоя от тези напитки, винаги компенсирайте с чаша
вода към тях.

Погрешна е представата, че отоците
се получават от твърде
Снимкa: EVA
много течности в организма. Напротив. Когато тялото е дехидратирано и не му даваме достатъчно вода, то полага всички
Не прекалявайте
усилия да задържи и малкото останасъс солените храни
ли течности, с които разполага. И така
се появява неприятната подпухналост.
Солта има невероятната способност
Решението е много просто – старай- да задържа течности, като така пречи
те се да пиете по средно 2,5 л вода на на тялото да изхвърли излишъка им. Заден. Това е препоръката на лекарите, това трябва да внимавате да не прекакато те обръщат внимание, че тук става лявате със солените изкушения. Е, това
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не означава, че не можете да си хапнете
пуканки в киното, но се постарайте да
не го правите всеки ден.

Не пийте сладък алкохол
Алкохолните напитки по принцип
причиняват подпухналост, но в комбинация със захар, заплахата става още
по-голяма. Онези красиви многоцветни коктейли, включващи сиропи, са сигурният път към подутите очи на следващата сутрин. Прибягвайте към сухо
вино и вермут. Така рискът е далеч помалък.

Елиминирайте бързите
въглехидрати
Ако подпухналостта представлява
хроничен проблем за вас, някои храни
трябва да бъдат изключени от менюто
ви. Става дума за бързите въглехидрати,
т.е. бял хляб, шоколад и други сладкиши,
в които има захар. Наблягайте на повече плодове, зеленчуци и пълнозърнести
храни. Премахването на бързите въглехидрати не само ще помогне за спиране
на подуването, а и за премахването на
излишните килограми.

Движете се повече
Ниската двигателна активност също е
причина за задържане на течности. Ако
стоите в офиса по цял ден, не се движите
по пътя за работа и обратно, тогава кръвообращението и лимфните потоци се
забавят, а това от своя страна е причина
за застоя на водата. По време на работния ден се опитвайте поне веднъж на час
да се разхождате дори за малко, а пред
асансьора винаги избирайте стълбите.
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Oscar de la Renta:
Яркост през деня,
блясък вечерта

Компанията представи колекцията си за есента в Ню Йорк

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

proletina@bg-voice.com

В

идяхте ли роклята на Скарлет
Йохансон на червения килим
на Оскарите? Актрисата бе избрала Oscar de la Renta и не
сгреши. Само ден след това
компанията представи колекцията си за
есен 2020 в Ню Йорк.

Надявайки се да останат верни на характерните за марката кройки, креативните директори на бранда се постараха
да включат

ежедневни,
но и вечерни облекла
Ярки цветове за през деня, флорални мотиви, пищни рокли, блясък – за вечерта.

Главните дизайнери този път споделиха, че са искали да създадат модели
с,,парти“ излъчване. Вдъхновението е
открито сред архивните кадри на Труман Капоти от бал, озаглавен,,Черно и
Бяло“ от 1966 г., който самият де ла Рента посетил.
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Нюйоркската седмица на модата започна в началото на февруари. През
септември м.г. на подиума й се завърнаха Томи Хилфигър и Риана. Някои видяха в това първите плодове от усилията
на Том Форд, който зае поста председател на американския Съвет на модните
дизайнери. Пет месеца по-късно обаче
настроението отново е мрачно - дефиле
на Риана не е планирано, Томи Хилфигър замина за Лондон, а Джереми Скот
- за Париж. Но въпреки това цял куп
модни диктатори показват творенията
си в Ню Йорк. Освен Oscar de la Renta,
там са Каролина Ерера, Майкъл Корс и
Марк Джейкъбс. На модния подиум в Ню
Йорк се завръщат сестрите Мълийви от
бранда „Родарте”. Форумът се отличава
и с по-голямо разнообразие - дефилета
на чернокожите дизайнери Кристофър
Джон Роджърс, Лакуан Смит и Джейсън
Рембърт, сенегалския дизайнер Омар
Салам, бранда „Фе Ноел“ от Гренада.
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Новият Samsung –
нагънат като хармоника

Г

ъвкавите дисплеи вече са запазена марка на Samsung, но
технологичната компания има
още с какво да изненада. Докато Galaxy Fold бe създаден, за
да се разгръща и превръща в по-голям
таблет, концепцията при новия Galaxy Z
Flip е напълно противоположна. Новият
модел може да се сгъва в по-компактна
форма, която лесно се побира в дланта на ръката, нагънат като хармоника.
Samsung смята, че това са само част от
възможните приложения на технологията и бъдещите устройства могат да изглеждат още по-атрактивно.
Корейският производител е готов да
доразвие концепцията и да разработи
устройство, което може да се сгъва три
пъти по подобие на буквата „Z”. Идеята
за смартфони, които

Galaxy Z Flip може да се сгъва в
по-компактна форма, която лесно
се побира в дланта на ръката

се сгъват
многократно
не е нова и е нещо, което Samsung oбсъжда дълго време. Шефът на мобилната дивизия на компанията, Рох Таемуун, сподели пред TheKoreaHerald, че
технологията позволява смартфоните
да имат подобен дизайн, но въпросът е
какви са реалните ползи за потребите-
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лите от многократното сгъване на дисплея. Според него не е далеч моментът,
в който ще използваме големи сензорни екрани, позволяващи да ги сгъваме
многократно и да ги носим съобразно
личните ни нужди. Този дизайн ще размие напълно границите между смарт-

фони и таблети. Samsung вече работят
над по-добър механизъм за сгъване,
който да е разположен под екраните
на бъдещите им устройства. Гъвкавите
смартфони са пазарен сегмент, в който
компанията ще продължи да бъде изключително активна.

Скоро: С телефон
с шайба в ръката

С

мартфоните продължават да променят света ни с невероятна скорост. Има хора обаче, които се опитват да примирят новите технологии с
живота отпреди тях. И които не са съгласни, че телефонното обаждане остава на заден план от всички функционалности на мобилните устройства.
Една от тях е Джъстин Хаупт, която излезе с нестандартно решение: тя
проектира и сглоби мобилен телефон с
въртящ се циферблат, който ни хвърля
в прегръдките на носталгията.
Rotary Cellphone далеч не е компактен, но е достатъчно лек, за да го вдигнете и задържите до ухото си.
Въпреки че изглежда донякъде примитивен, Хаупт интегрира в него някои
полезни функции, взети от съвременните смартфони, включително 10-LED
сигнален брояч, програмируеми бутони за бърз достъп за повикване на
конкретни хора, превключвател за захранване, който физически се плъзга и
изключва, и извит екран с два раздела,
така че информация като пропуснати
повиквания да може да се показва отстрани, както на стар пейджър.
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Оставете лекарствата:
Бабини рецепти срещу
настинка и грип

Народната медицина е много ефикасна, а

и е за предпочитане пред антибиотиците
от носа, запушен нос, сълзене на очите
или болка в ушите.

Колкото и да сте болни,
не унивайте!
ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

З

luba@bg-voice.com

имата и снегът вече се готвят
да отстъпят пред пролетта, но
студът все още е тук, а заедно
с него и настинките и грипът.
Колкото по-студено е навън,
толкова по-често стоим вкъщи, а това
е причина нивата на витамин D в организма ни да намаляват, а опасността
от разпространение на вирусните или
бактериални причинители помежду ни
да се увеличава.
Много хора вярват, че настинките и
грипът се причиняват от бактерии, но
това не е вярно. Настинките и грипът са
вирусни инфекции, при които приложението на антибиотици е неуместно и неефективно - с изключение на случаите,
при които се развива вторична бактериална инфекция.
Грипът се причинява от навлизане
на вируси в дихателните пътища. Симптомите включват висока температура,
главоболие, втрисане, болки в тялото,
отпадналост и загуба на апетит.

Вътрешната настройка и мотивация са много по-силни от всички други
външни въздействия. Измислете си някаква причина и си поставете цел да оздравеете за два дни, защото... ще имате
среща с любимия човек, ще ходите на
концерт или нещо подобно. Или че не
можете да си позволите да боледувате,
защото в офиса без вас всичко ще бъде
катастрофа.
Всеки от нас има свои рецепти и начини за справяне с простудата, важното е да не се плашим – болестите са част

завит в кърпа, се поставя на гърлото
или на гърдите.
При възпаление на гърлото и дрезгав
глас помага вдишване на изпарения от
чай от дафинов лист.
Във вряща вода сложете една супена

Грипът е
силно заразен
като най-активно излъчване на вируса настъпва около 2 дни преди появата на симптомите и продължава около
пет дни.
Настинките пък са вирусни инфекции
на горните дихателни пътища. Вирусът
причинява възпаление на носната лигавица, гърлото, синусите и/или ушите.
Типичните симптоми на настинка обикновено се появяват около ден-два след
излагане на студово въздействие и вирусния причинител, като обикновено
включват кихане,
болки в гърлото,
бистър секрет

Прополис
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Боровинка

от здравето, така, както препятствията
в живота укрепват и каляват характера
ни. Народната медицина е много ефикасна при настинка и грип, а и е за предпочитане пред антибиотици.
Предлагаме ви няколко изпитани народни рецепти от бабите ни срещу грип
и настинки и

как да
облекчите
симптомите им
Срещу висока температура помагат
компресите от картофи. Към два-три настъргани заедно с обелките картофи се
добавя една супена лъжица оцет и получената смес се завива в марля. Чорапи, напоени с оцет, също намаляват температурата.
При запушен нос и хрема капки за нос
може да се направят с малко вода и чаена лъжичка сол. Този разтвор се поставя
в празна бутилка и се използва, когато
носът е запушен.
При възпаление на гърлото праз или
кромид лук, леко запечен във фурната,

лъжица градински чай, след което оставете да се охлади. Добавете чаена лъжичка сода за хляб и след като се смеси
добре, прецедете. Правете гаргара колко можете по-често.

Мляко с мед
бори кашлицата
За един литър мляко трябва да вземете 5-6 супени лъжици мед, няколко зърна бахар и дафинов лист. Можете също
така да добавите малко канела и индийско орехче. Получената смес трябва да
се вари и да се запарва в продължение
на около 10 мин., след което можете да
я пиете. Млякото съдържа много полезни ензими, които помагат на имунната
система да се справи с вирусите.
Една от най-простите и в същото време ефективни рецепти за настинки е
плодова напитка от червена боровинка
с мед или просто отвара от боровинки.
Червената боровинка има силен противовъзпалителен, диафоретичен и антипиретичен ефект. Не всеки може да приема лесно боровинките поради киселия
им вкус, затова се препоръчва да добавянето на мед към отварата или сока от
червени боровинки.
Млян или пресният джинджифил ще
ви помогне да се справите с настинката. Нарежете пресния джинджифил на
няколко парчета и добавете към зелен
чай или горещо мляко. Веществата, съдържащи се в джинджифила, убиват патогените.

Мед и босилек
срещу настинки

Н

ай-добро средство против кашлица е прополисът. Той съдържа богата палитра от витамини и
минерали. Дори и чаена лъжичка мед
преди лягане е достатъчно, за да се успокои кашлянето. В меда можете да
поставите и смлян чесън. Ако усетите,
че кашлицата е упорита, пийте повече
чай от липа и теснолист живовляк.
Бадемите са много полезни особено
при суха кашлица. Седем бадема трябва
да се накиснат във вода и да се оставят
да престоят като същевременно се от-

лепва кафявата обвивка. След това се
смилат, за да се получи фина смес. По
двадесет грама масло и захар се добавят към тази смес и се приема сутрин
и вечер.
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Красиви и талантливи: Новите
владетелки на Холивуд

Днешните звезди на американското кино

еднакво успешни в драми и комедии
ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

К

proletina@bg-voice.com

расиви, дръзки и талантливи,
те са преливащи от любов, пълни с омраза и готови на всичко. Хвърлят се еднакво стилно
в опасни екшън сцени и в разтоварващи комедии и никога не остават
незапомнени. В свят, над който вече падна сянката на сексуалния тормоз и мъжкото превъзходство, те успяват да изплуват с усмивка, чар и талант. Ето ги новите
господарки на Холивуд.

Снимки: Facebook
Натали Портман

Натали Портман

Ема Стоун
Стоун едва през последните няколко
години започна издигането си в Холивуд, но какво издигане само - на всеки
две години се сдобива с номинация за
„Оскар“, а за „Ла Ла Ленд“ дори спечели
статуетката. За съжаление, май ще развали поредицата - развлекателното кино
е по-добре платено и предстои да я видим като злата Круела де Вил в игрален
филм, вдъхновен от „101 далматинци“,
пише webcafe.

Дженифър Лорънс

Снимкa: БТА
Скарлет Йохансон

От „Леон: Професионалистът“ през
„Междузвездни войни“ до „Черният лебед”. Еволюцията на Портман е забележителна, както и умението й да се снима
както в изключително сериозни продукции - като биографичния „Джаки“, така
и в по-лековати филми - като тези за
„Тор“ на Marvel. В кариерата си има един
„Оскар“ и две номинации, както и две
награди „Златен глобус“.
Узряването й като актриса обаче не
отне почти детската невинност в лицето на 38-годишната актриса, а само засили още повече нейната магнетична женственост.

Скарлет Йохансон

Ана де Армас

Ейми Адамс

Ейми Адамс
Шарлиз Терон

Не трябва да забравяме обаче, че с
овации бяха приети нейните роли и в
„Бърдмен“ и „Фаворитката”. Стоун е считана за една от най-талантливите актриси на своето поколение и можем само да
се надяваме да обръща повече внимание на по-малки, независими продукции,
които истински ще й помогнат да покаже
това.

Шарлиз Терон
След няколко години на затишие и
участие в „Бързи и яростни“, ето още една
актриса, която се връща в сферата на ролите, които печелят награди. Миналата
година беше „Тъли“ (Tully), тази - „Бомба
със закъснител“, където отново е неузнаваема.
44-годишната Терон отдавна е доказала, че не е просто красиво лице, но с
тези си участия демонстрира на по-младите си колежки, че все още е сред найдобрите.
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Адамс в никакъв случай не е традиционното красиво лице с тяло на манекенка. При нея тялото и лицето са част от
таланта й, който й позволява забележителни метаморфози на екран. Броят на
номинациите за големи награди говори
сам за себе си. Номинирана е шест пъти
за „Оскар“ за роли във филми като Vice,
The Fighter и The Master. Проблемът е, че
това отличие все й се измъква, но „Американска схема“ и „Големи очи“ се сдоби
със „Златен глобус“.
От всички изброени Адамс може би е
най-далеч от традиционното разбиране
за холивудска знаменитост. Когато обаче ролята го изисква, може да бъде и дяволски секси. Нужно е само да я видите в
„Американска схема“.

Дженифър Лорънс
Последните години не бяха особено добри за Лорънс. Актрисата премина
през няколко неуспеха в блокбъстъри от
рода на „X-Men: Тъмният феникс“ и „Пасажери“, които са по-скоро доказателства
за това как похабява таланта си. Тези фил-

ми бяха противоположното на това, което Лорънс и останалите жени в галерията
представляват - съдържанието остава на
заден план, за сметка на визуалното.
Надеждата mother! на Дарън Аронофски да е нещо различно се оказа разочарование, тъй като със своя експериментален стил режисьорът отблъсна
много зрители. Но спокойно - следващият й проект е драмата Red, White and
Water - един по-малък филм, в който
може би отново ще получи възможност
да демонстрира уменията си.

Ана де Армас
Възходът на кубино-испанката е впечатляващ. От испанските телевизионни сериали тя достигна до важни роли в
холивудски продукции. На пръв поглед
това се дължи на безспорния й сексапил, но подобна оценка би била прибързана. Все пак в кримито „Вади ножовете“
(Knives Out) на режисьора Райън Джонсън тя почти през цялото време носи широки пуловери, а ролята й донесе номинация за „Златен глобус“.
Предстои да я видим като момиче на
Бонд в „Смъртта може да почака“ (No
Time To Die), а след това и като Мерилин
Монро в Blonde на Netflix. Големите роли
вероятно тепърва ще се трупат.

Йохансон е интересна с това, че е радост за очите на мнозина, докато други
не могат да намерят нищо привлекателно в нея. Безспорният елемент в случая
е талантът й, а миналата година тя даде
на света две доказателства - „Джоджо
Заека“ (Jojo Rabbit) и „Брачна история“
(Marriage Story). И за двата филма тя получи номинации за „Оскар“, а за „Брачна
история“ беше номинирана и за „Златен
глобус“.
След десетилетие на не толкова убедителни изпълнения, в които поддържаше популярността си най-вече в прилепналите дрехи на Черната вдовица във
филмите на Marvel, тя очевидно отново
е готова за по-сериозно кино и по-предизвикателни роли.

Марго Роби
Сякаш беше вчера, когато Роби стоеше с разтворени крака на пода и държеше разгонения Леонардо ди Каприо далеч от себе си във „Вълкът от Уолстрийт“
(всъщност беше през 2013 г.). Няколко
години по-късно сексапилната блондинка е доказала, че е много повече от тяло,
пише още webcafe. Спечели овации за
биографичния „Аз, Тоня“, както и за ролята си в #MeToo историята „Бомба със
закъснител“ (Bombshell) - роли, които й
донесоха номинации за „Оскар“.
Същевременно нейната кичозна и инфантилна героиня Харли Куин се превърна в любим образ за подражание.
Въпреки по-сериозните роли Роби очевидно няма проблем и да продължи да
бъде комиксова героиня във филмите
на DC, както новият „Хищни птици“ показва.
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Каква е разликата между българка и
французойка?
Французойката от лявата страна има
мъж, от дясната любовник, зад себе
си съмнително минало, пред себе си
бляскаво бъдеще, а на главата шапка.
Българката от лявата страна има чанта, от дясната децата, зад себе си хубаво минало, пред себе си не вижда бъдеще, а на главата мъж.





☺





☺

Между ирландци:
- Чу ли, че О’Хара умрял пред кръчмата?
- На влизане или на излизане?
- На влизане.
- Горкият!
- Какъв ужас! - помисли си Стивън
Кинг и изключи българските канали от
телевизора си.





☺

Тази седмица македонците вдигат
паметник на Хитър Петър (Итар Пейо)
- бил популярен герой от македонските приказки. Другата седмица нищо
чудно да вдигнат паметник и на Батман... бил роден в Прилеп.





☺

Руснак звъни на приятеля си в Новосибирск:
- Как сте?
- Ами добре сме.
- Студено ли е при вас?
- Е, нали знаеш, студено е!
- Колко е в момента? Минус 50, минус 60 градуса?
- Ааа, няма такова нещо. Минус 15,
минус 20 най-много!
- По телевизията казаха, че било минус 60!
- Ааа, ти за навън ли питаш?





☺

Македонец носи под мишницата си
орле. Среща го негов приятел и пита:
- Гоце бе, што носиш?
- Орле.
- Е оти ти е?
- Епа разправят, че живеело по триста годин, та да видим.





☺

Всеки може да полее жена си с шампанско и да я напръска със сметана.
Бъди българин! Полей я с шкембе чорба и я натъркай с люти чушки!





☺





☺

Кой как реагира след разказан виц:
Англичанинът - достойно!
Французинът - с леко ръкопляскане!
Руснакът - ни приема, ни предава!
Българинът: „А, аз тоя го знам по
друг начин!“
Женски феминистки сбор. Става
немкинята и казва:
- Аз като се ожених за моя Ханс, му
казах в прав текст: Виж какво, от днес
нататък ти ще готвиш. Прибирам се
първия ден - нищо не виждам. Прибирам се втория ден - нищо не виждам.
Прибирам се на третия - гледам - сготвил.
Става италианката:
- А аз като се ожених за моя Паоло,
му казах в прав текст: Виж какво, от
днес нататък ти ще чистиш. Прибирам
се първия ден - нищо не виждам. Прибирам се втория ден - нищо не виждам. Прибирам се на третия - гледам
- изчистил.
Става българката (от Перник):
- А аз, като се ожених за моя Геле, и
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му викам: От днес нататък ти ще готвиш и чистиш. Първия ден - нищо не
виждам. Втория ден - нищо не виждам.
На третия ден лееееко прогледнах с
едното око...





☺

Евреин иска аудиенция при папата
в Рим. След дълги увещания го пускат
при Светия отец. Евреинът вади картина и я показва на папата:
- Това какво е?
- Тайната вечеря.
- Тези тука кои са?
- Христос и апостолите.
- Ти ли си им представител на земята?
- Аз съм.
- А знаеш ли, че на тая вечеря още
никой не й е платил сметката?





☺





☺

Руски новобогаташ се хвали:
- Имам страхотна картина на Клайдерман...
- Той не е ли пианист?!
- Когато кажа - рисува!
Шотландец разглежда брошурите
на туристическа агенция. След като
свършва с брошурата за Гърция, казва
намръщено:
- Предполагам, че за такава страна, цялата в руини, ще ми дадете поне
50% отстъпка...





☺





☺

Български уестърн:
- Роднини се напиват с ракия на някой празник, един вади брадва и убива друг, а останалите викат линейка и
бият лекарите...
Евреин продавал семки пред входа
на банка. След време посъбрал малко пари. Негови приятели му поискали пари назаем. Евреинът отговорил
така:
– Имам договор с банката отсреща
- аз да продавам семки и да не давам
пари назаем, а те да отпускат заеми, но
да не продават семки.





☺

Шотландец влиза в кабинета на лекар и още от вратата предупреждава:
– Аз съм журналист, господин докторе, и дойдох да ви направя чест,
като взема едно кратко интервю от

вас. Какво бихте направили,
примерно, и с какви лекарства бихте се лекували, ако
сте настинали и страшно ви
боли от дясната страна на
гърдите?





☺

японка
Д етето н а с тр а н н а
ин е
и бъ л га р а ц и я комбин
,
се р а б от и
у
м
о
г
о
н
м
рзи
а м а го мъ
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Шейсетте години. Между СССР и САЩ се води битка за завладяване на Луната. Руснаците са изпратили
поредния луноход, а американски екипаж е кацнал
на Луната и следи лунохода. Екипажът докладва на
НАСА:
- Ето, корабът каца, луноходът излиза и потегля. Започва да пръска нещо...
О, Боже! Той боядиса цялата Луна червена! Какво да правим?
От Земята помислили малко и отвърнали:
- Такааа... Спокойно. Вземете сега
бяла боя и напишете отгоре „Allways
Coca-Cola”!





☺

Господ решил да намери богоизбран народ. Отишъл най-напред при
арменците:
- Вие ще сте богоизбраният народ,
приготвил съм ви 5 божи заповеди, от
вас се изисква само да ги спазвате.
- Нямаме интерес към това - казали
те.
Отишъл при арабите, но и те му отказали.
Накрая се обърнал към евреите:
- Вие ще сте богоизбраният народ,
ето ви 5 божи заповеди, само трябва
да ги спазвате.
- Колко пари ни искаш - попитали евреите.
- Нищо.
- Дай 10 тогава - отвърнали евреите.





☺

Бай Ганьо, французинът и американецът отишли в едно заведение.
Американецът казал:
- Моята жена е тиха, кротка и нежна,
като лъвица.
Французинът рекъл:
- А моята е кротка, тиха и нежна, като
газелка.
Бай Ганьо въздъхнал:
- Тя и моята е едно говедо...





☺

В самолет пътуват един до друг ви-

Виц в снимка

етнамец и евреин. Очевидната взаимна антипатия ги кара да мълчат. По
едно време евреинът не издържал:
- Аз не обичам виетнамци, защото
нападнаха Пърл Харбър по време на
Втората световна война.
- Не бяхме ние, а японците...
- Виетнамци, японци, китайци - все
тая.
- А аз пък не обичам евреите, защото
са виновни за потъването на „Титаник“
- контрирал го виетнамецът.
- Не бяхме ние, а един айсберг.
- Айсберг, Голденберг, Розенберг все тая...





☺





☺





☺





☺

Чуждестранна делегация посетила
наш завод. Майстор и работник оживено разговаряли, без да забелязват
нищо наоколо. Един чужденец, знаещ
български, превеждал разговора на
останалите:
- Майсторът предлага на работника да обработи детайла, обосновавайки се, че той е в интимни отношения с
майката на работника. Работникът отказва, обосновавайки се с това, че е в
интимни отношения с майката на майстора, с началника на цеха, с директора на завода и със самия детайл...
Двама македонци отишли на кръчма. Яли, пили на корем и тръгнали да
си ходят.
Дошъл сервитьорът със сметката.
Първият македонец разтворил палтото, а отдолу в пояса затъкнати пищови и ножове, и с кръвнишки поглед запитал:
– Ма ние кво сега, ке плащаме ли у
тая кръчма?
Сервитьорът погледнал пищовите,
видял му погледа и отвърнал:
– Нема, нема. За сметка на заведението ке е.
Тогава вторият запретнал и той палтото, отдолу пак цял арсенал, отправил още по-кръвнишки поглед и запитал:
- А-а-а-а ресто ке има ли?
У нас корупцията е такава, че на конкурса „Мис Русе“ спечелил 40-годишният племенник на кмета.

Магията на празниците

Двама равини се срещат пред синагогата в събота.
- Да знаеш какво чудо ми се случи
днес! Вървя си аз по пътя за синагогата и заваля дъжд. Но как да си разтворя чадъра – нали е събота? Боже,
помогни ми, казвам! И става чудо - отляво дъжд, отдясно дъжд, а по средата
слънчева пътека.
- Това е нищо – казал другият. – Вървя аз насам и гледам кюлче злато на
земята. Но как да го вдигна – нали е
събота? И стана чудо - отляво събота,
отдясно събота, а по средата – петък!..
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Гювече със сирене на фурна

Солени кифлички

М
Г

ювечето е уникално ястие в българската кухня. Има различни вариации и рецепти за приготвяне.
Нашата любима рецепта е традиционното българско гювече – домати, червена чушка, сирене, кашкавал и яйце. Ако
сте привърженици на месото, то луканката ще му пасне чудесно.
Най-отдолу гювечето се маже с малко масло. Слагат се ред нарязан домат,
ред сирене, червена чушка, ако имате,

ред кашкавал. Поръсвате с малко риган
и по желание подлютете и продължавате по същия начин, докато продуктите свършат. Най-отгоре трябва да бъде
кашкавалът, отново поръсен с подправки.
Пече се на 250 градуса за около 25-30
мин., след което се маха капакът на гювечето, чуква се отгоре по 1 яйце и се
допича още 2-3 мин., докато кашкавалът и яйцето придобият приятен загар.

СУДОКУ

ирисът на прясно изпечени
кифлички сутрин създава чувството за задушевност и приятна обстановка. Ако искате да върнете
уюта у дома, да съберете семейството
заедно около масата и да създадете задушевни моменти, това е идеалната рецепта за вас.
Оставете 15 г мая да се разтвори в
леко затоплено 200 мл прясно мляко.
Добавяте 2 яйца, разтопено 50 г масло,
1 с.л. захар, щипка сол и 200 г брашно.
На ръка или с миксер разбърквате сместа, докато получите хубаво, меко, но
нелепнещо тесто. Не е необходимо да
оставяте тестото да втаса.
След омесването от полученото тес-

то разстилате кора с дебелина 1/2 см и я
нарязвате на равномерни триъгълници.
За плънката разбърквате 1 яйце и към
него прибавяте 200 г натрошено сирене. На всяко от парчетата тесто поставяте равномерна част от сместа и завивате.
След завиването на всички парчета
намазвате кифличките с разбито 1 яйце
за допълнителен блясък и златиста коричка и ги поръсвате с щипка сол.
Нареждате ги върху хартия за печене в тавичка и ги слагате във фурната на
умерена температура до придобиване
на златист цвят.

Да ви е сладко!

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

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

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

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

Отговор на кръстословицата от миналия брой
ВОДОРАВНО: Михаел Шумахер. Ад. Бак. Уилис. Виола. Ремарк.
Икике. БФС. Бои. Школо. Неон. Аша. Троая. Брадви. Пример. Нерон.
Ем. Киста. Сажда. Ерос. Ницше. Буреш. Прима. Тении. Алф. Леяр.
Перин. Арие. Чао. Янски. Декани. Тление. Флокс. Касти. Илиев.
Амид. Аалст. Плака. Илион. Овали. Дур. Кока. Атики. Култ. Хив.
Зенит. Фасции. Расист. Инари. Он. Остин. Орало. Брун. Елинг. Поляк.
Кристина Агилера.
ОТВЕСНО: Либе. Шперплат. Мики Рурк. Хамбар. Ореол. Илова. Ур.
Какао. Иксия. Екдик. Сони. Ритми. Мряна. Оазис. Лук. Ресна. Нисан.
Естет. Уши. Шорти. Псета. Ан- тили. Улика. Ацтек. Илоти. Нин. Микоян.
Шериф. Свити. На. Касил. Есени. Литак. Нога. Кобра. Индол. Лифар.
Еве. Рожби. Екипи. Арапи. Три. Нанду. Аксел. Ксилол. Обед. Арара.
Вадуц. Оле. Халфове. Елини. Кулио. Яр. Да снимаш феи. Мартиника.
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Астрологична прогноза
19 - 25 февруари 2020 г.

ОВЕН
Очакват ви страхотни дни в личните отношения, тъй като
ще сте изпълнени с
много енергия и любов, която да раздавате. Ако партньорът ви преминава
през труден момент, определено ще има
с какво да му помогнете. Ще ви отвърнат
с много нежност, за която може би сте забравили в последно време. В случай че паричният ви статус е разклатен, избягвайте
покупки или влагане на средства за екскурзии или други подобни желания. Може да
се сблъскате с някои малки здравословни
проблеми.

ЛЪВ
През периода ще
се усеща една много спокойна атмосфера във връзката ви, партньорът
ви споделя същите чувства и интереси като вас. Моментът е подходящ да положите основите
на една здрава връзка. Ще сте доста натоварени, но това има и своята положителна
страна, тъй като ще се справите успешно с
доста работни ангажименти. Скоростно ще
отмятате задача след задача, поръчка след
поръчка и в края на периода ще сте изключително удовлетворени от добре свършената работа.

СТРЕЛЕЦ
Може да си спомните през този период за някои романтични моменти
с ваш бивш партньор и да поискате да възобновите връзката си, но
най-вероятно няма да ви се получи. Опитайте се да поддържате положителен начин на мислене. Мечтите и идеалистичните
ви представи няма да могат да се осъществят на практика, не се очертава спад относно финансовата ви графика, ала също така
няма да има и повод за покачване. Просто
трябва да си следите паричния поток и финансовото управление на вашия бизнес.

54

ТЕЛЕЦ
Вероятно ще имате нужда да се отдалечите от натовареното ви ежедневие
и да се усамотите с
партньора си за заслужена почивка,
макар и за няколко
часа. Откраднете си това време и се насладете на преживяването. Ще се наложи да
балансирате с финансите си. Не сте в благоприятен период в сектор пари. В крайна
сметка всичко ще се нареди, предстоят ви
и по-добри дни. Може би ще търсите нови
възможности, за да реализирате някои от
своите мечти, но няма да знаете откъде да
започнете.

ДЕВА
Ще ви е много
трудно да се справите с непредвидени ситуации и неочаквани проблеми
в работата ви. Опитайте се да запазите спокойствие
и бъдете отворени към алтернативни решения. Това да сте гъвкави ще бъде ключово за вас, за изненадите, които ще ви бъдат
поднесени. Изглежда, няма да останете доволни от вложените инвестиции, чакайки
печалби. За добро или за зло, ще се наложи да изтърпите още малко. Ще прекарате един специален момент с човека, когото
обичате най-много.

КОЗИРОГ
Тези от вас, които
все още не са обвързани, ще имате
възможността да
опознаете ваш колега и да откриете
много общи неща,
които ви свързват,
освен работните проекти. Семейните пък
ще имат шанса да направят връзката си
още по-здрава. Ще сте засипани с информация и работни задачи, че ще сте напълно объркани. Доверете се на интуицията
си и направете това, което първо ви изникне в ума като идея и решение за даден проблем. Все още не сте готови да направите
пълен обрат в живота си.

БЛИЗНАЦИ
Творческият ви подход да се справяте с
някои проблеми на
работното ви място ще се сблъска с
научния подход на
някой ваш колега и
това може да създаде леко напрежение от разминаването в
гледните ви точки. Няма да е необходимо
да търсите компромис, а просто е необходимо да погледнете нещата от друг ъгъл, за
да изложите правилните аргументи. Не щадете финанси за инвестиции или покупки.
Звездните разпределения са много добри
и ще можете да спечелите подобаващо.

ВЕЗНИ
Може да се сблъскате с технически
проблеми, свързани с компютър,
телефон или автомобил. Не позволявайте това да
ви доведе до нервен срив, а се усмихнете и продължете напред, като потърсите помощ от специалист
за отстраняване на повредата. Ще бъде добре, ако проявите особена внимателност
към парите си. Ако изпитвате желание да
спечелите бързи пари, то най-вероятно ще
бъдете от губещите. Бъдете внимателни, защото негативното мислене също може да
предизвика здравословни проблеми.

ВОДОЛЕЙ
Очаква ви успешен период в личен план, особено
ако сте в търсене
на любовта. Има голяма вероятност
да срещнете много
привлекателен човек на обществено място като детска градина, училище, болница, фризьорски салон или други места в сферата на услугите.
При семейните ще се усеща хармония и
спокойствие в отношенията. Изглежда, ще
бъдете късметлии във финансовата сфера.
Ще можете да прокарате своите планове за
увеличаване на доходите си. Бъдете разумни в решенията си, не избързвайте.

РАК
Периодът ще ви донесе много спокойствие
и хармония във връзката ви. Обикновено
сте доволни, когато
близките ви се занимават с любимите им
неща и не ви досаждат много, но ще сте обсипани с много любов и внимание, които ще ви накарат да се
чувствате специални. Отпуснете се и се наслаждавайте на моментите на обич и привързаност. Разговорите, които ще ви се наложи да водите на работното ви място, ще
са доста трудни и вероятно ще имате известни пререкания със събеседниците си.

СКОРПИОН
Периодът ще е чудесен за заздравяване и укрепване
на връзката ви с
интимния ви партньор. Планирайте предварително
срещата ви, постарайте се да създадете романтична атмосфера и бъдете много нежни, грижовни и
внимателни. Не обръщайте внимание на
някои некоректно направени забележки
към вас от ваш колега. Ще трябва да положите доста усилия и да се заредите с търпение, за да се справите финансово. Що се
отнася до инвестициите, то вероятно ще
получите добра оценка за намеренията си.

РИБИ
Връзката,
която
имате в момента,
може да не ви се
струва много интересна и вълнуваща, но това има
и своите плюсове,
тъй като усещането за сигурност и стабилност ви дава необходимото спокойствие. Може би вашето
финансово положение ще се промени към
по-добро. Паричните дела ще изглеждат
доста по-обещаващи през втората половина на периода и вероятно ще се радвате на
тази благодат. Ще водите разговори с ваш
колега или специалист за новостите в бизнеса ви.
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Снимкa: Архив
Кадин мост

Каменна сватба

Кадин мост: Легендата за
Струма и нейната вградена сянка

Л

АНИТА ХРИСТОВА

юбовта е във въздуха, особено през февруари. И докато
светът я празнува с безброй
розови сърчица и плюшени
мечета, вие може да му разкажете за тези красиви и вдъхновяващи
места в България, които имат собствени
истории за силата на любовта.
На пътя Кюстендил – Дупница, над
река Струма при с. Невестино, е издигнат здрав мост с внушителна и оригинална архитектура - пет свода със сталактитови орнаменти и розети по стълбовете,
които подпират стометровия гръбнак на
моста. Според надписа на турски език
върху гранитна плоча, зазидана в източния парапет от южната му страна, мостът е построен през 1469-1470 г. по нареждане на Ишак (Исак) паша, везир на
султан Мехмед ІІ.
Изграждането на моста е свързано с
две легенди. Първата е зловеща, но характерна за онези времена, когато хората се опитвали да омилостивят разрушителната сила на природата. Тя разказва,
че трима братя от близкото село строели мост над Струма, ала нощем речната стихия събаряла и отнасяла съграденото през деня. Стреснали се тримата
майстори, че няма да могат да изградят
моста, без да принесат жертва. А и не ис-
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И до днес в нощна доба се чува писъкът на злочестата майка
кали да посрамят името си и майсторската си чест. С люта болка на сърце решили, заради здравината на строежа

да вградят онази
от съпругите
която първа донесе закуска на своя мъж.
Подранила най-младата снаха - Струма невеста, жена на майстор Манол.
Младата булка носела на едната си ръка
своята първа рожба, пеленаче, а в другата - яденето. Едва издумала „Помози бог,
майстори!“, и братята скочили, сграбчили я и насила я зазидали в основите на
средния свод. Докато я зазиждали, тя се
молела да й оставят отвън гърдите и да
й направят дупки за очите, за да може да
кърми и да гледа детето си. Майсторите
останали непреклонни - строежът искал
скъпа жертва и те трябвало да я дадат.
Плачейки и кърмейки детето си за последен път, Струма невеста издъхнала.
Местните хора разказват, че и до днес,
когато придойде реката, в нощна доба
се чува писъкът на злочестата майка.
Млякото от гърдите й се вкаменило, както е текло по зида.
Според друго предание, мостът е
сватбен подарък от султан Мурад за
една смела българска невеста. Когато се
срещнали войска и сватбари, невестата

се поклонила на султана и го дарувала.
Впечатлен от красотата и смелостта на
българката, той я попитал какво иска за
подарък от него. Нямало тогава мост над
Струма. Досетил се Мурад за желанието й и заповядал да се построи мост на
река Струма точно на това място. Мостът
бил построен и наречен Невестин мост.

Вкаменената сватба
Природната забележителност Вкаменената сватба се намира на около 3 км от
Кърджали. Една от легендите разказва за
млад момък, който се влюбил в невероятно красива девойка от съседното село
и залинял по нея. За да го спаси, баща му
откупил девойката с жълтици. Вдигнали
голяма сватба, но на път към селото на
момъка вятърът духнал и открил лицето на хубавата булка. Свекърът я видял и
нечисти мисли се породили в главата му.
Като разбрал това, вятърът се разбеснял
и вкаменил цялата сватба.

Горица и нейният
избраник Йовица
Водопадът Горица е един от седемте Овчаренски водопада, намиращи се
в северното подножие на Рила планина,
близо до село Овчарци. Легендата разказва за Горица и нейния избраник Йо-

вица, които живеели щастливо в селото.
Но Горица била много красива и един ден
беят изпратил хора да я отвлекат. Младата мома побегнала към планината, където Йовица пасял овцете си, но турците я
настигнали. За да се спаси от тях, красивата девойка се хвърлила в реката от високата скала, а местните хора нарекли
близкия водопад и реката на нейно име.

Любовната чешма
в Трявна
Легендата за красивата любовна чешма в Трявна разказва за тайната любов
между млад резбар и най-красивата тревненска девойка. Младият резбар не бил
признат за майстор от местния еснаф и
нямал смелостта да поиска ръката й. Тогава решил да се покаже пред Бога и да
вае мрамор, най-трудният материал. Сътворил чешма, като изваял образа на любимата, а водата била символ на вечно
слетите им души. Сега вече можел да поиска божията благословия и ръката на
девойката.
И до днес водата от тази чешма тече с
еднаква сила през цялата година и никога досега не е пресъхвала. Легендата разказва, че който отпие глътка от тази вода,
той отпива частица от тази любов, която
остава завинаги в него.
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За Леда Милева, която научи
на красота милиони деца

През февруари отбелязваме 100 години от рождението й и 7 от смъртта й

Л

та да съперничи на най-големите хуманисти в света. Защото само такъв човек,
който не си поставя ограничения в общуването си с децата, като показва уважението си към тях като към равни, е
достоен за тяхното уважение.
Леда Милева казва, че няма спомени
за родната си къща, защото бащин дом
не е имала, а нейният баща - видният
български поет Гео Милев, е местил семейството си от дом на дом, както повечето тогавашни книжовници у нас. Не е
имал постоянна квартира, каквато му е
била необходима, и настанил жена си
и двете си дъщерички - Леда и Бистра само в една стая, която им е служила и
за спалня, и за гостна, и за кухня, и за кабинет на човека, написал поемата „Септември“.
Бъдещата детска писателка помни от
най-ранните си години сивите постройки на големия град, каменните улици и

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

еда Милева, която написа
едни от най-хубавите детски стихотворения и разкази
в рими за деца, си отиде от
този свят тихо в ранната сутрин на 5 февруари 2013 година. 5 февруари е и денят, в който голямата българска поетеса се появява на този свят
през 1920 година. Този месец отбелязваме 100 години от рождението й и 7 години от смъртта й.
Казват, че хората, които умират на
датата, на която са родени, са били истински добри и благословени. Че в тях
е имало нещо чисто и добро, което са
запазили до самия си край. На 5 февруари 2013 г., когато Леда Милева трябва
да празнува 93-ия си рожден ден, подаръците и букетите от нейните многобройни приятели и почитатели били
вече приготвени, поздравителните картички с пожелания за здраве и хубави
дни - написани... Уви. Тя умира в съня си
в 8,45 ч. сутринта... А малко преди Коледа раздава автографи на Панаира на
книгата в НДК. С усмивка подписва красивите пъстри книжки с нейни стихове
на малките си и големи почитатели. Тя е
оставила следа във всеки от нас, защото едва ли има дете, чиято първа научена песничка не е била „Зайченцето бяло”.
„Иска ми се стихотворенията, които
пиша, да направят децата мъничко поумни, по-честни, по-добри.

Да им дават сили за борба
срещу грозното,
за да побеждава красотата“, казва тогава
любимката на децата.
По това време дъщерята на поета Гео
Милев най-вероятно вече със сигурност е знаела, че има сериозен здравословен проблем. Никой обаче около нея
не е усетил, че има болки и че страда, а

зелените раздрънкани
софийски трамваи

Снимкa: Уикипедия

болестта тихо подкопава здравето й и я
стопява само за два месеца.
Лекарите не спестяват на Леда цялата истина - диагнозата е рак на панкреаса - коварно заболяване, което все още
трудно се поддава на лечение. В софийската Военна болница лекарите правят
каквото им е по силите да я закрепят
здравословно. Но жълтият цвят на лицето й издава на опитните медици, че болестта напредва.
Писателката приема хладнокръвно
съдбата и дори се шегува, че никой не
знае какво й е писано - в нейния род все
пак има много дълголетници. Поп Киран
от село Главан, Старозагорско, роднина
на Леда по майчино потекло, е живял
150 г. Леля й по баща - Пенка Касабова стига възраст близо век. Леда предпочита да бъде изписана от клиниката, за да е
в дома си сред най-близките, пък колкото дни живот остават там...

Те не се оказаха много и

тя си отиде в мир сред
най-обичаните си хора...
Леда Милева е автор на повече от 30
стихосбирки за деца, театрални и радиопиеси, превеждани на английски,
френски, немски, руски, полски и други
езици. Автор е на множество статии по
проблемите на литературата, превода
и международното културно сътрудничество. Преводач е на съвременна американска, английска и африканска поезия.
През 2008 г. е удостоена с националната награда „Константин Константинов“ за цялостен принос в детското книгоиздаване.
Поколения възрастни и децата им се
учеха да четат със стихчетата на Леда
Милева. „Работна Мецана“, „Сиводрешко
и Бързобежко“, „Зайченцето бяло“, „Цветни приказки“, „Карнавал в гората”... Когато издадените нейни книжки стигат 40,
тя спира да ги брои. Но до последния си
дъх дъщерята на Гео Милев пише, чете и
се интересува от всичко, което се случва в обществения и културен живот на
България.
Леда Милева сякаш искрено вярваше,
че растенията са мислещи, че

животните имат
човешки черти
на характера, че доброто и злото не
са присъщи само на хората. За нейното въображение нямаше граници през
времето и пространството и в това отношение творчеството й може да бъде
съпоставено с най-големите световни
автори на детска литература, а тя сама-
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Когато убиват баща й Гео Милев, е
само на 5 години. „Помня деня на неговото изчезване, 15 май 1925-а. С няколко деца играехме във вестибюла на нашия апартамент. Дойде цивилен агент
в черни дрехи и попита знаем ли къде
живее Гео Милев. Казах, че ми е баща и
ще го извикам. Това беше последният ми
жив спомен от него. Човекът му каза, че
го викат за справка, излязоха и вече не
се върна.“ Това е и най-тъжният спомен
на Леда. Следват го смъртта на дъщеря
й и на съпруга й...
„Живяла съм в книжовна среда от самото си рождение - често е споделяла
Леда. - Нашият дом беше скромен, но богат на много хубави книги. Дядо ми беше
книжар в Стара Загора, където ходех
през лятото. И там попадах сред книги.
За мене литературата бе част от живота.
Първото си стихотворение написах на
девет години. Развълнувал ме беше първият сняг и как калната София изведнъж
бе станала красива.“
„Идеалът на земното щастие е пълноценният живот,

осмислен от грижи
за децата и семейството
от чувството за изпълнен обществен
дълг. Животът върви напред и децата са
част от него. Това обаче не значи, че ще
изчезнат традиционните, вечните герои.
Защото всяко дете открива света за себе
си. Открива слънцето, изгрева, звездите, гората, цветето, любовта към мама,
към семейството... И тези герои и вечните теми за доброто и злото, моралните
теми, никога няма да слязат от сцената.
Те винаги трябва да бъдат в сърцето на
детската литература.“ Последните думи
на една жена и майка, докоснала със
словата си хиляди български деца.
Такава е и „картината“ на душата й
- бяла, чиста и кротка като снега в детските представи. И нека и ние - не само
предишните, но и идните поколения, запазим този чист спомен за Леда Милева
за идните години като за белия сняг от
детството си...
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АЛИ СТЕФАНОВА

Н
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а 19 февруари 2020 г. отбелязваме 147 г. от обесването на един от най-великите българи - на българския
Апостол на свободата Васил
Левски. Създадената от Левски Вътрешна революционна организация е основата, на която стъпват организаторите
на потушеното с много кръв и хиляди
избити мъже, жени и деца из българските вилаети Априлско въстание. Това
въстание и последвалата Руско-турска
война довеждат до възстановяване на
държавата България на европейската
карта.
Призори на 27 декември 1872 г. в ханчето в село Къкрина Васил Левски, заедно с Никола Цвятков и Христо Цонев –
Латинеца, са арестувани от специално
изпратена група заптиета. През годините моментът на залавянето на Апостола
е обрасъл с митове и за голяма част от
българите Левски попада в ръцете на
заптиетата, защото „при прескачане на
плета на ханчето се оплита и не успява
да избяга“.
Обесен е на 19 февруари 1873 г. Мястото на гибелта на Левски днес се намира в центъра на столицата София, където е издигнат негов паметник. Всяка
година на тази дата България коленичи
и скърби за Апостола на свободата, като
отдава почит пред делото му с полагане
от млади и стари на купища цветя и венци пред паметника му.
През краткия си живот Апостола извършва величави човешки дела, които
го поставят за вечни времена в челните страници на 13-вековната история на
България.
Левски привлича българите със своята тайнствена загадъчност.

Появява се „отвсякъде
гонен, навсякъде приет“
с различни псевдоними и дегизировки,
истината и мълвата за него се смесват в
много случаи в една легенда.
През 1931 г. Турция изпраща в България един вагон с отпадъчна хартия. Турските чиновници ни я продават с мотива, че не им е необходима и че вече е
много остаряла за преработка. Според
български специалисти обаче хартията
съдържа ценни документи от османските архиви.
Едната версия за изпращането на отпадъчната хартия е, че мнозина от тогавашните турски чиновници не са били
наясно с историческата стойност на до-

Васил Левски –
завещаната ни свобода

Снимки: Wikipedia

На бесилото Апостола оправдава „греховете“ си с думите:

„Вcичкo, кoeтo прaвeх, прaвeх гo зa нaрoдa. Бoжe, избaви Бългaрия!“

кументите.
Другата версия е, че
някои управници опитали да се освободят по-бързо от
неудобните
им
османски архиви, продавайки
ги на България. У
нас обаче специалистите, на които
им е възложено да
прегледат документите, били много наясно какво точно съдържат
те. Именно благодарение на
тях се разбира какво ценно богатство
са и

така биват запазени
от унищожение
Една открита снимка обаче в османския архив „Истанбул“ преди 2 години доведе до разкриване на нови факти около дейността на Васил Левски и
революционната организация. Така се

разбра, че снимката на
Левски с описание на
физическите му данни е била на разположение
на
турските власти
много преди да
го заловят.
В
архивните
единици, които
са изследвани и
преведени досега,
има много интересни открития, които дават различен поглед към
събитията от края на 1872 г.,
когато тече делото срещу Левски, Димитър Общи и останалите заловени борци
за Освобождението ни.

Пocлeдният му дeн
Дeнят нa oбecвaнeтo нa Лeвcки e бил
cтудeн и вeтрoвит. Мяcтoтo e зaoбикoлeнo c кoрдoн oт зaптиeтa. Бългaри
нaoкoлo e нямaлo, ocвeн пo двaмa-тримa прeдcтaвитeли нa тoгaвaшния ecнaф,

Нови документи за
Левски са събрани в книга

В

сички новооткрити документи са
събрани в книга, наречена „Нови
документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в арабаконашкия обир“.
Изданието включва преводите на част
от откритите през октомври 2018 г. в Османския архив в Истанбул неизвестни
досега архивни материали, свързани
със залавянето на участниците в арабаконашкия обир и комитетските дейци, а
след това и на самия Васил Левски.
Сред документите е открит протокол
от разпитите на заловените, датиран от
1 ноември – вероятно първият документиран разпит. От архивите става ясно, че
турската власт е разполагала с широка
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агентурна мрежа, била е наясно с комитетската организация, знаела е много за
Левски и ловешкия комитет и дълго преди арабаконашкия обир е следила дейността на комитите.
Сред архива са открити писма от Каравелов до Левски, които са прихванати още преди да стигнат до адресата си.
Открити са и доказателства, че Димитър
Общи е направил опит за самоубийство.
Сред протоколите има описания на
личните вещи на всички обвинени. Става ясно, че първоначално са произнесени четири смъртни присъди, но са
изпълнени само две – на Левски и Димитър Общи. Останалите са били заточени
по затвори в Мала Азия.

кoитo сa били зaдължeни дa oтидaт.
Ocкъднитe cпoмeни cвидeтeлcтвaт, чe
Дякoнa e бил oблeчeн c дрeхитe, c кoитo
e зaлoвeн в Къкринa – ямурлук, турcки
пoлувeхти дрeхи c вишнeв цвят, aрнaутcки пoтури, oпacaни c пoяc, нaвущa дo кoлeнeтe oт бялa aбa c чeрни гaйтaни и цървули. Нoзeтe му ca окoвани,
бил e изнeмoщял, c изпитo, прeблeднялo cтрaдaлчecкo лицe и c вързaнa глaвa.
Иконом поп Тодор Митов (1836-1891),
учител и свещеник през 1873 г. в църквата „Св. Неделя“, е

единственият българин,
пряк свидетел
на случващото се под бесилото в зимния
февруарски ден на 1873 г.
Cлeд Ocвoбoждeниeтo пoп Тoдoр рaзкaзвa зa пocлeднитe мигoвe нa Лeвcки
прeд cвoи cъврeмeнници - Ивaн Вaзoв,
Cтoян Зaимoв, Ивaн Кършoвcки, Cтилиян Чилингирoв и др. Във вcички рaзкaзи c мaлки измeнeния ce пoвтaрят идeнтични мoмeнти: Лeвcки приcтъпвa към
бecилoтo хлaднoкръвнo, caмo c нaбoли
кaпки cълзи в oчитe; приeл e нe caмo дa
ce изпoвядa, нo и дa ce причecти; мoлбaтa му e дa e пoмeнaвaн кaтo йeрoдякoн
Игнaтий; изпoвядвa „грeхoвeтe“ cи с думите: „Вcичкo, кoeтo прaвeх, прaвeх гo зa
нaрoдa. Бoжe, избaви Бългaрия!“.
Eдин oт гoлeмитe cтрaхoвe нa Лeвcки
кaтo духoвнo лицe и вярвaщ хриcтиянин e

дa нe ocтaнe нeoпят
и нeпoгрeбaн

Очаква се да бъдат отворени и още
архивни единици, откъдето ще се черпи допълнителна информация за делото срещу Левски и участниците в обира
при Арабаконак.

и дa нe ce знae къдe e грoбът му. Зaтoвa
на 19 aприл 1864 г. Лeвcки рeжe кocaтa
cи и я дaвa нa мaйкa cи дa я cкриe c думитe: „Кaтo чуeш, чe cъм зaгинaл, дa я извaдиш, зa дa ce oпee и пoгрeбe вмecтo
мeн, зaщoтo мoжe дa ocтaнa нeoпят и
нeпoгрeбaн.“.
Тaкoвa e и прeдcмъртнoтo жeлaниe нa
Aпocтoлa.
Тoвa вcъщнocт е и eдинcтвeнoтo
нeщo, кoeтo тoй e пoиcкaл зa ceбe cи...
Всичко останало е за нас – завещаната
ни от него свобода...
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Димитър Саватинов, или как се
става най-силният мъж в САЩ
АЧО ВЛАДИМИРОВ

Т

acho@bg-voice.com

ой е българин и е един от найсилните мъже в САЩ. 39-годишният Димитър Саватинов
живее от тази страна на Океана и вече два пъти печели титлата „Най-силен мъж на Америка”. Първият път през 2014-та, вторият – година
по-късно. Митко държи рекорда за клек
с 353,5 килограма, както и два световни
рекорда по вдигане на дъмбел - точно
141 кг. За успехите му BG VOICE е писал
неведнъж, но ето и разказът му за това
как е започнал и какво му липсва наймного от България.
„Почнах да тренирам, като носех едно
гадже ту в едната, ту в другата ръка. После почнах по две жени в една ръка.
След жените дойдоха и по-тежките упражнения“, разказа Димитър пред „България днес“ преди дни.
Преди да стане най-силният мъж на
Америка, Саватинов минава през цирка.
После изцяло се отдава на страстта си да вдига и тегли тежки коли.
„Всичко това съм постигнал без забранени добавки, които могат да унищожат организма ми. Все пак животът ми
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Българинът държи три рекорда – за клек и по вдигане на дъмбел

то бе рекорд за аматьори. Днес съм първият българин с професионална карта и
първи, достигал на финалите на състезанието „Най-силен мъж в света”. Имам
и доста други победи“, скромен е Саватинов.
За приятелството си с един от нашите най-популярни топатлети Енчо Керязов Димитър обича да говори с блясък
в очите: „Не го познавах. Странното е, че

с него ме запозна
Арнолд Шварценегер

Снимкa: Youtube

е важен и не смятам, че това е начинът
да успееш“, споделя Димитър. Той и треньорът му Крум Тончев вече

подготвят бъдещи
шампиони
с програмата си за тренировки и възстановяване без забранени вещества.
Пуснали са я и на дискове, които всеки
може да си закупи. „Това, че не
използвам забранени субстанции, не значи,
че не ям чипс,
хамбургери или
храна от супера.
Ям си, но знам
границата“, споделя българинът.
В момента гоСнимкa: Twitter лямата
мечта

на Димитър е да има свободно време и
да се върне в България за Нова година.
В Родината го чакат роднините му, които не е виждал от доста време. „Помня,
че в град Гоце Делчев, откъдето е баща
ми, по коледно време много обичахме
да ядем пача и шкембе, колеше се прасе и децата обожавахме прясно приготвеното месо. Освен това не съм забравил българската баница, много вкусна
беше“, спомня си Саватинов.
Иначе преследването на титлата „Найсилен мъж на Америка“ започва още
през 2007 г. Тогава Митко гледал по телевизията състезание за силни мъже в
Мексико и му се сторило, че не правят
невъзможни за него неща.
„И реших да се пробвам. Участвах в
състезание по силов трибой и го спечелих в моята категория. Видях, че американският рекорд да клекнеш и да се изправиш с тежест е 330 кг. След 6 месеца
в Чикаго направих клек с 353,5 кг, кое-

На него Енчо Керязов му е бил от идолите, много го харесвал. И от дума на
дума един път, когато Енчо бе в САЩ, се
видяхме и от тогава често се чуваме или
виждаме, ако имаме тази възможност“,
споделя Димитър.
Той вече е женен - за американка.
Двамата са заедно повече от 10 години. „Имахме време да се опознаем доста дълго, както се казва, в трудностите се
каляват връзките. Знаем се от цирка. Тя
също работеше там. Нещата ни се случиха, влюбихме се. Кейт е от хората, които
са неотлъчно до мен. Без нея нямаше да
се справя толкова добре. Подкрепата й
е огромна. Благодарен съм й“, обяснява
Саватинов.
Въпреки любовта на хората по света,
световноизвестният българин не се чувства популярен. „В нашите среди, в цирка или силовите спортове, мога да кажа,
че ме познават като име. Световноизвестен обаче е Роджър Федерер, Роби
Уилямс, Арнолд Шварценегер. За мен да
си световноизвестен означава като отидеш в някоя държава, независимо в коя
- да си разпознаваем. Аз не съм такъв,
но това не е проблем“, смее се най-силният мъж в САЩ Димитър Саватинов.
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Джошуа и Кобрата си
разменят закани за нокаут
Двамата ще играят на „Тотнъм стейдиъм“ в Лондон на 20 юни

Р

азмяна на закани за нокаут
си размениха Антъни Джошуа и Кубрат Пулев за срещата помежду им. Преди дни от
щаба на българина съобщиха,
че има договорка мачът между двамата
за световната титла на Международната
боксова организация да се проведе на
20 юни на „Тотнъм стейдиъм“ в Лондон.
Eди Хърн, мeниджърът нa шaмпиoнa
Aнтъни Джoшуa, cпoдeли в началото на седмицата, чe имa нaтиcк върху
бoкcьoрa дa oтбeлeжи пoбeдa c нoкaут
нaд Кубрaт Пулeв, пишe mmа.bg.
Миналата година Джoшуa

Б

бe cвaлeн някoлкo
пъти нa пoдa
при срещата си с Aнди Руиз. Няколко месеца по-късно двaмaтa нaпрaвихa рeвaнш в Caудитcкa Aрaбия, къдeтo
Джoшуa избрa дa игрae нa диcтaнция
и cпeчeли c лeкoтa cъдийcкo рeшeниe
cлeд 12 рундa.
Нo някoи oт фeнoвeтe му нe бяхa
дoвoлни oт тoвa прeдcтaвянe и пoиcкaхa
oт Джoшуa дa cи върнe cтaрия cтил нa
игрa - c пoбeди c нoкaут.
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Мими Христова
грабна европейското
злато в борбата

Oт oтбoрa нa Пулeв също cмятaт, чe
мoгaт дa нoкaутирaт aнгличaнинa.
Пулев е официален претендент на
Международната федерация по бокс
(IBF) и се подготвя за мач с Джошуа. Българинът стига до трета възможност да се

бие за световната титла.
Преди малко повече от пет години Кубрат Пулев загуби от Владимир Кличко.
През 2017 г. Пулев имаше организиран
мач с Джошуа, но се оттегли заради контузия.

ългарската шампионка Мими
Христова грабна европейското
злато на първенството в Рим. Тя
се пребори за титлата в категория до
65 кг и развя гордо българския флаг
над главата си.
За нея това бе четвърти медал от подобен форум, но за първи път Христова се качи на най-високото стъпало на
почетната стълбичка, за да чуе „Мила
Родино“.
При завръщането си българката
сподели, че е отишла в Рим без особени очаквания, но пък изненада всички
и стигна до титлата. Във финала тя надви състезаващата се за Азербайджан
българка - Ели Манолова.
„Чувствам се добре, малко недоспала през последните дни. Най-после
и аз успях да взема тази европейска
титла. Не го очаквах. Отидох просто
ей така, нямаше изобщо да се боря.
Треньорът обаче седна и поговори с
мен, накара ме да отидем, за да видим
какво ще стане в по-горна категория“,
сподели Христова.
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Работа
Предлагам

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

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим отговорни, надеждни и мотивирани
работници в склад за гуми на пълен
работен ден. Задължително валидна шофьорска книжка. Познания по
английски са желателни. Работно
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk
Grove Village IL. Телефон: 630-5093722 №17006

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

Тел. : 224-600-1550
Chicago + suburbs
CAREGIVERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсят
се caregivers, part time, имаме позиции
в Chicago(northside), Hoffman Estates,
Northbrook, Glenview, Lake Fores. $15 на час.
847-772-2572 №17386
DRIVER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Looking for driver,
class A, with experience minimum six months,
stedy run,new truck,good pay, call:847-877-4745
№17387
CDL HAZMAT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, CDL HAZMAT
REEFER DRIVERS O.60$ NA MILIA(PALNI,PRAZNI)
773-946-3517 №17388
OWNER OPERATORS!!!,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собственици на камиони!*Midwest Accounts!*24/7
Dispatch *Dispatcher с 15 год. опит в бранша!
*Предимно леки товари! Deposit всеки Петък! *Карти с Намалене за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17390
ШОФЬОРИ -60 ЦЕНТА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Търсим шофьори
-60 цента- dry van- over the road, вкъщи всеки
weekend или по ваше желание 2-3 седмици
на път. Всички мили платени, отлични условия. Предлагаме работа и на owner operаtors.
Моля обадете се на 312-231-4472 8472585188
№17392
CDL DRIVER- HAZMAT,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60068, Търся CDL
driver с Haz Mat за 2016 Volvo I shift truck. OTR
job, плащам $1800 на седмица или $0.65 на
миля. 2 седмици на път. Шофьори от Чикаго за
предпочитане. Ще сте доволни от заплащането и отношението към вас. Cell 224-659-1690
2246591690 №17393

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

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. Нужно е желание за работа с контейнери. Опит с такива е за предпочитане, 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. Можем да предложим почасово или
подневно заплащане. Нужно е да
имате разрешително за работа за
страната. 2069547055 №17373
ЧИСТЕНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60714, Предлагаме работа за почистване на офиси и къщи. За връзка тел.: 773 983 4403 8476969053 №17394
БЕЗПЛАТНО,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Съдействие за
регистрация и тренинг за започване работа
в ЮБЕР и Лифт.Говорим Български, Сръбски,
Руски. Тел. 224 281 2020 №17405
ТЪРСЯ КОНТРАКТОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСЯ КОНТРАКТОР в
строителството за вътрешна и външна работа
в северозападните квартали. тел: (847) 854 8094 №17407
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 отстъпкиFlying 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 работа на OWNER OPERАTORS-10% диспеч. Диспечерите 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

17381 LOW VOLTAGE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся техник за
монтаж на камери, WiFi, интерком и др. 630674-4717 №17371
GAREGIVER LIVE-IN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Търся жена с английски да се грижи за възрастна жена на livein in Lombard, IL. 7738073058 №17379
CDL COMPANY DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно заплащане %30 от товара!!! 2243882400 №17380
AN ENTERPRISE ,
Цена US$2.00, Зипкод 60018, Now hire owner
operators - hazmat certified. •100% owner
operator company Referral bonus $300 •sign on
bonus $2000 1 dispatcher for every 4 truck 88%
of gross to you Or 84% gross to you- no cargo
and liability insurance deductions Ph 224-2445370 2246594800 №17332
LIVE-IN CAREGIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Търся жена с
английски да се грижи за възрастна жена в
Lombard (Live-in). 7738073058 №17356
CDL A С PAPER LOGS,
Цена US$0.00, Зипкод 60108, Търся шофьор
със CDL A за 2015 Каскадия с книжен логбук.
Неограничени мили. 3122032829 №17357
ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор за pick up - delivery може и бед опит. Тел
847 224 5462 №17307
OWNER OPERATORS,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking Company
is Hiring Owner Operators / Contractors more
than 20 years of Experience in Trucking for more
info call 773-580-4032 №17313

ЧИСТЕНЕ,
Цена US$15.00, Зипкод 60025, Жена с кола за
чистене на къщи. 2247666445 №17314
ОЦЕНИТЕЛ,
Цена US$50.00, Зипкод 60610, Търси се специалист по оценка и закупуване на автомобили. Заплащане - заплата + комисион!
7076061068 №17315
CDL A DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Dry van. Без нарушения и с опит. Над 80К год. Каране по договаряне. Само за професионалисти! 7734128280
№17329
ШОФЬОР ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шофьор с опит за pickup- delivery. $300 на ден.
Тел 847 224 5462 №17288
OWNER/DRIVERS,
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60172, SRD Freight
набира owners, сериозни хора за сериозна
работа, букинг на ry vans-5000 до 6500 на седмица. .reefer booking-5500-7000 на седмица. за
шофьори: volvo2019 i-shift, добро заплащане
. не се чудете, а звънете. Благодаря ви. Тел.:
7738274439 №17244
ШОФЬОР CDL-А,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания търси шофьор CDL клас А за постоянни курсове (steady) както и за pick-up&delivery. Нови
камиони, добро заплащане. Всеки уикенд - у
дома. 3122082222 №17290
НАЕМАМ CDL A,
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл,
всеки ден в къщи, без логбук ограничения,
паркинг до 72&59 3127312599 №17324

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой.
ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”,
кликнете върху него и попълнете формата.
ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047

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

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

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

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985
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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
СНАБДИТЕЛ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна
Фирма наема работници за снабдяване на
строителни материали Изисква се шофьорск
книжкa, минимален английски и вазможност
да вдига 50 паунда. За повече информация
обадете се в офиса ни в Burr Ridge 630-2271111 №17294
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Търся CDL
Шофьор,Hazmata e добре дошъл,но ако няма
няма.През една или две нощи в къщи.Заплащането се разбираме на място,за повече информация на тел.847-749-9161 №17248
DISPATCHER ASAP ,
Цена US$0.00, Зипкод 60047, Trucking company
is Hiring Dispatcher for its location in Lake Zurich
,IL We require fluent English and computer skills
for more info call 773-580-4032 7735804032
№17277
MAINTENANCE MANAGER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Транспортна
фирма търси мейнтененс за около 60+ камиона. Опит в сервиз или подобна позиция е задължителен. 360.970.6448 №17215
ПОЧИСТВАНЕ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, MyProHelpers
Предлага работа за почасово почистване на
домове. Изисква се обствен превоз и опит.
312-593-1392 №17217
CDL DRIVER,
Цена US$0.00, Зипкод 60068, Без нарушения и
с опит. До 80К/год. Каране и почивка- по договаряне. Старт- 15 Март. 7734128280 №17184
ТЪРСЯ NANNY,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60005, Спешно търся
жена за гледане на две деца На 8 и 13 г за Петък след училище до вечерта.Трябва да има
собствен превоз.Районът на Arlington Heights
2246224174 №17227
REEFER HAZMAT ONLY,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Набираме контрактори за Reefer Hazmat. Коректно отношение и бързо плащане. Специализирана фирма
за хазматни товари. Моля обадете се на 847261-4912 Иван. №17236
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CDL CLASS A,
Цена US$ 55.00, Зипкод 60007, Търсим шофьори,O/O за постоянни курсове от WI до NC , заплащане 55-60
цента на миля!773-603-6413 №17230
CDL CLASS A,
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007,
CDL Class A Drivers Търсим шофьори за постоянни курсове от WI до
NC , заплащане 55-60 цента на миля!
7736036413 №17257
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 компания предлага работа за собственици на
камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7
Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct
Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.
Tel:847-483-8787 8476659273 №17081
CDL ШОФЬОР,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отговорен
CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift Volvo,
голямата кабина с APU, Около 3000-3500 мили
седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда
с човешко отношение. 7737421234 №17090
ШОФЬОР,
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A
7737825892 №17077
ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ ,
Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата
кабина с APU. Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна среда с човешко отношение. 7737421234 №17027
ТЪРСИ ХАМАЛИ,
Цена US$ 15.00, Зипкод 60156, Търсим работници почасово - здрави българи. Шофьорска
книжка е в голям плюс. Нередовен график
през седмицата и често работа в съботите.
Текст на 312-919-8618 №16826
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси работа. Намирам се в България.: +359-876511-784 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 шофьори за постояни линий заплащане старт
0,68 след 3 месец 0,70 за повече инфо 847 254
2504 8472542504 №17355
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

ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Малка компания
набира шофьори на камион. Работата е от терминал на терминал (hook and drop). Предимно
се кара на midwest. Нужно е hazmat и double
triple endorsments. Коректни отношения, заплащане всяка седмица. За контакт: 773-7470875 7737470875 №17383
OWNER OPERATORS ONLY,
Цена US$ , Зипкод 60016, We mostly run
Reefers, but welcome drivers who have Dry
Vans. 24/7 dedicated freight ,Must have 2
years Experience POWER ONLY $1,70 PER MILE
6308475936 8475534122 6308475936 №16811

КАМИОНИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Добре
платени товари за притежатели на
камиони с рейт конфирмейшън от
шипър или брокер, ние изискваме
детеншън от ваше име, предлагаме
репорт на печалба/разходи, подаваме IFTA и weight distance tax, UCR и
MCS-150. Асистираме при започване на транспортен бизнес. Комуникация на български. Tel.: 407772534
№17326
NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 11.00, Зипкод 17104, We need next
independent contractors in PENNSYLVANIA;
Housekeepers/housemen Laundry attendant ,
maintenance Front desk We offer $11 per hour
Everybody must have own transportation to
work and back . For more info please TEXT ONLY
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716
№16818
ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers
0.55 cents per mile with 2 years of experience
clean record and owner operators $5000 to
$8000 gross weekly call us for more info.Come
to work with our family team. 9415869366
№16609
SOMEWHERE ELSE
TEAM CDL DRIVERS,
Цена US$ , Зипкод 0, Company is looking to
hire team drivers with CDL, minimum 2 years
experience and clean driving record. The work
is for Amazon and mostly drop and hook. Great
pay 7024810467 №17202
РАБОТА
Търся
Chicago + suburbs
РАБОТА ОТ ДОМА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Търся работа
от дома. Предложения на e-mail:VsslPvlv@
comcast.net или текст на тел 773-712-3757.
№17391
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в
моят дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна храна,занимания и следобеден
сън!Информация на телефон 7739712024
№17349
РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 69656, Търся работа
като помощник-учител в детска градина. Имам
дългогодишен опит с отглеждане на деца и
работа с тях. Тел: (773)704-3463. №17317

РАБОТА,
Цена US$0.00, Зипкод 60656, Търся да гледам
деца. Имам дългогодишен опит с отглеждането им и заниманията с тях. N East River Rd,
Chicago, IL 60656 Тел: (773)704-3463 №17318
DISPATCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит
от България търси работа. За контакт Viber
+359876511784 №17226
DISPETCHER,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит
от България търси работа. За контакт Viber
+359876511784 №17234
DIPATCHER,
Цена US$0.00, Зипкод 60169, 3% dry van reefer
haz mat flat step deck car hauler ifta all permits
book keeping. Тел.: 7278355206 7278355206
№17162
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат ерген 37
год търси бедна, сериозна и отговорна жена
с американски паспорт. Подробности по телефона. 7738959620 7738959620 №17183
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za
gledane na momichence na 18 meseca v Mt
Prospect.Za poveche informacia obadete se na
248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси работа. Намирам се в България.: +359-876511-784 Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за почистване. Тел.: 7088900577 7088900577
№16519
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60007, 2bdr 1bth
apartment in Arlington Heights available for
rent as of March 15th. Located by Northwest
Community Hospital. For more information call
224 795 1737 7739968900 №17404
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 floor in
an elevator building. Call with any questions.
7738143175 №17374
4 RENT 1BED GLENVIEW,
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60025, For rent
1-bedroom Glenview. new laminate floor and
new paint. The complex has pool, tennis and 2
car parking. Great location and schools. Тел.: 312
451 1561 №17377
FOR RENT ,
Цена US$ 800.00, Зипкод 60007, 1 bedroom
apartment (furnished) in the heart of Elk Grove
Village.$800 monthly rent. Garage and all
utilities included. For more info call 773 996 8900
№17378
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ДАВА СЕ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 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
магазини и магистрали, парко място, изгодна
цена! 8472198461 №17347
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$0.00, Зипкод , Стая под наем в Чикаго,
наем $ 290. 6308500701 №17350
ROOM FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60005, Обзаведена стая
под наем в Arlington heights Тел.773-865-9469
№17322
2BED ARL HTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60005, Обзаведен 2 спални апартамент Arlington Heghts 7738659469
№17323
СТАИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем
стаи в Des Plaines, 7739344547 7739344547
№17330
ONE BEDROOM HOFFMAN ESTATES,
Цена US$1000.00, Зипкод 60169, Дава се едностаен апартамент под наем в Hoffman
Estates на 5 мин от woodfield mall На 1 мин от
Higgins и Golf rd. В цената са вкючени вода и
отопление За контакт : 2244156618 №17333
2 BED/2 BATH,
Цена US$ 1,390.00, Зипкод 60018, 2 bedroom
2 bath in downtown Des Plaines. 3 min walk to
Bulgarian school and metra. Park and American
school right next door. Hardwood floors
7738148485 №17287

3 СПАЛНИ ,
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612,
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс
апартамент на първи етаж.Голям
двор, чудесни съседи! Близо до центъра. 7738073809 №17085
ПОД НАЕМ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стая или къща. За ден, два, три, седмица,
месец. Без договор. Северозападните квартали. Тел:847-854-8094,dimitrova07@yahoo.com
www.airbnb.com 8478548094 №17223
2 СТАЕН,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под наем
2-стаен в Rolling Meadows. Напълно реновиран с 2 тераси на 2 мин от 290 магистрала и
на 6 мин от Wodfield Mall. 2248291688 №17170
1 СТАЕН,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Дава под наем
1-стаен в Rolling Meadows. Напълно реновиран с тераса на 2 мин от 290 магистрала и на 6
мин от Wodfield Mall. 2248291688 №17171
АПАРТАМЕНТ,
Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава се под
наем апартамент, от 1 декември, с две спални
в Елк Гроув Вилидж .Газ и вода включени във
наема. 2247256292 №17072
TOWNHOUSE-SCHAUMBURG,
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под
наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след
основен ремонт със finished basement, 1 car
garage,5 мин от Woodfield mall, $1985, Meto
7732160654 №17008
СТАЯ ,
Цена US$ 400.00, Зипкод 60630, Давам стая
под наем, в районът на Джефърсън парк.
7735929395 №16952
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
APARTMENT FOR SALE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, 2 bedroom,2
bath apartment in Arlington Hts,IL,Mallard Cove
condominium. 7732909212 №17403
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ИМОТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище
в северозападните квартали, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще купите директно
от собственика. Тел: 847 854 8094, е-майл:
dimitrova07@yahoo.com 8478548094 №17303
УСЛУГИ
Предлагам
Chicago + suburbs
HVAC SERVICE,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Heating and Air
conditioning installation.Services. Maintenance.
Reaper. 24/7 Emergency services.Free estimates.
Quality that is guaranteed. 6467758957 №17389
ФОТО УСЛУГИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, BeitEl, LLC предлага бизнес портрети,паспортни, семейни и
детски портрети,снимки на имоти, изработка
на визитки, 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
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под
наем. Great Dane 2017. В отлично състояние ,
нови гуми. Тел. 224.409.4035 №17336
SAFETY SERVICES,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Safety services for
trucking companies. We offer: e-log monitoring,
file maintenance, DataQ monitoring, drug test
monitoring, driver orientations, background
screening, accident register, insurance claims.
For more info call or text: 312.612.0134 №17311
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatcher Training Contact
us for holiday and CDL discounts www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@gmail.
com №17280
SAFETY TRAINING,
Цена US$ 123.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatcher Training Contact
us for holiday and CDL discounts www.
smarttrucking.us 331-551-8787 van53co@gmail.
com №17281
РЕМОНТИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонтирам
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХЛАДИЛНИЦИ, ФРИЗЕРИ,
ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ И СЪДОМИАЛНИ. Търсете
Свилен на тел. 847-962-0242. №17286
INSURANCE,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ЗАСРТАХОВКИ. За коли,
къщи, камиони, бизнес, живот. 110 от най-добрите застрахователни компании в САЩ. Доверете вашата сигурност в сигурни ръце.(847)
854-8094. dimitrova07@yahoo.com №17301
TRANSFER VHS TO DVD,
Цена US$0.00, Зипкод 60148, Презапис от VHS
, MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на негативни филми в дигитални снимки. 630-4561366 №17249
РЕМОНТИ,
Цена US$0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички видове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ,
СЪДОМИАЛНИ. Търсете Свилен 847-962-0242.
№17251
IMIGRATZIONI USLUGI,
Цена US$ , Зипкод 60194, pomosht pri
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. Stancho
tel 708 415 0590 №16789
КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ , Зипкод 60089-3328, Професионално почистване на канализация, кухненски
мивки, бани. Водопроводни услуги. 224-5636611 2245957923 №16825
ПРЕМЕСТВАНИЯ,
Цена US$ 80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. (312)919-8618. 15 години
опит, достъпни цени. 3129198618 №16827
FOKUSNIK ZA DETZA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590
№16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три
хранения с домашно приготвена храна,сън
,учебни занимания и забавления !За повече информация звъннете на 2244253371
2247899297 №16375

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

КАНАЛИЗАЦИЯ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално почистване на канализации, кухненски мивки, бани,
Hydro jetting оборудване. Направа
и ремонт на водопроводни инстаалации. Тел.: 224-595-7923 №17367
ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Професионално инсталиране на електрически табла, инсталиране на LED
кенове, подмяна на GFCI контакти.
Направа и ремонт на електрически инсталации. Тел.: 224-563-6611
№17369
COAST TO COAST
БИЛЕТИ, БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
ИЗГОДНО до България и до цял свят. Направете заявка на е-майл: dimitrova07@gmail.com
или на тел: (847) 854-8094. Застраховка, покриваща вашето пътуване. 8478548094 №17302
2,5 Ц. ДО БГ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , ГОВОРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА
ПО-МАЛКО. 2,5 цента до България. Регистрация на тел: (847) 854–8094. Говорим български. 8478548094 №17224
DL,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Междунадна шофьорска книжка, ID Card. Без SS номер, без
изпит. За туристи, студенти, временно пребиваващи. Валидна 10 г. Тел: 847-854-8094 Емайл:dimitrova07@yahoo.com №17225
SOMEWHERE ELSE
ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ,
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! По
случай на Св. Валентин сме Ви подготвили
специална промоция: термолифтинг на лице
само за 70лв. Повече информация можете
да получите на тел. +359885108502 и https://
prettylab.bg/termolifting-lice
885108502
№17372
УСЛУГИ
Търся
Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за
гледане на момиченце на 18 месеца в Mt
Prospect. За повече информация обадете се на
248-946-9185. №17035
ТЪРСИ ЖЕНА,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год. ерген си търси сериозна и отговорна булка с
американски паспорт. Детайли-по телефона!
7738959620 №17328
ПРОДАВАМ
Chicago + suburbs
AUDI A6,
Цена US$ 1,650.00, Зипкод 60093, Продавам AUDI A6 в много добро състояние. Тел.:
7736663565 №17395

TOYOTA SOLARA 05,
Цена US$ 3,000.00, Зипкод 60004, Продавам
Toyota Camry Solara 2005, в много добро техническо състояние, бяла перла, бежов кожен салон, климатик, подгряващи седалки.
Цена 3000$, цената може да се коментира.
2245187369 №17406
NISSAN ALTIMA 1998,
Цена US$ 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
запазен 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, подгряващи седалки, вериги, качествена музика и други. $1990 заслужава си.
7736663565 №17240
FREIGHTLINER 2006,
Цена US$10,000.00, Зипкод 605001, freightliner
columbia detroit seria 60 2006 manual 10 speed
foe sale 773 322 6506 7733226506 №17176
2009 VOLVO VNL670,
Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, AUTOMATIC
exceptionally well maintained: 950,000
miles,CUMMINS engine,on- time oil changes, and
regular preventative maintenance performed.
Ready for the road! DRIVEN BY NON-SMOKER!!
Includes inside: Microwave and fridge!. Become
the lucky owner today! CALL NOW! Contact
Jimmy @ 872-240-0067 №17079
08 VOLVO VNL,
Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 2008
Volvo VNL, D12 двигател, много добро състояние. Чисто нови, съединител, спирачки, водна
помпа. Камиона е в движение, 1 250 000мл.
Цена 12500$, цената може да се коментира.
7737338399 №17047
HONDA CIVIC,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Продавам
HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 880 4147
или 630 624 2969 №17005
ПРОДАВАМ CENTURY,
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам Fredliner
Century, 99 г. enginе Detroit, отлично състояние 773 954 2381 №16820
VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам
VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, готов за
работа, нови батерии, гуми – 70%, имам документи от подръжката DYNO TEST може да се
направи, мили – 1,320,000 Цена - по договаряне Светлин (708)261-9099 №16629
АТЛАНТА
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 46403, 2017 Dry Van, 53\”
Great Dane trailer for rent, exellent condition.
New tires. Available now. Gary, IN 46403 Text or
call: 224.409.4035 2244094035 №17338
КУПУВАМ
Chicago + suburbs
PILOT POINTS,
Цена US$0.00, Зипкод 60630, Купувам точки от
PILOT. 7738373656 №17352
MC NUMBER,
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Looking to buy
active MC number with good record. For more
info call 312-612-0134 №17312
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Библиотека Saint Geneviève, Париж, 1850

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

Библиотеката на Trinity College Library, Дъблин, 1732

Библиотека City Librery, Щутгарт, 2011

Библиотеките на света:
Красотата на усамотението

В

нушителни, почти смазващи,
мрачни или светли, модерни
или древни, библиотеките по
целия свят са приютили духа
на човечеството, мисловните му прозрения и научни постижения.
В тях израстват едно след друго нови
поколения, любители на усамотението,
размишлението и красотата във всичките й форми.
За това спомага и архитектурата. Тя
съдейства с мощни средства на възможността величието на няколко изкуства да се побере под покривите на някои от най-впечатляващите библиотеки
на света. Френският фотограф Тибо Поариер (Thibaud Poirier) се наема да ги
посети и покаже в целия им блясък.
„Изборът на точно тези, които събират пространство, време, стил и култури беше направен внимателно за всяка,
търсейки съчетанието на уникалната
атмосфера и архитектурното достижение“, обяснява фотографът. В библиотеките той се е опитал да открие стойността на симетрията, класическите
измерения на красотата и визуалната
интерпретация на самотата, която човек усеща, когато се потопи в четенето.
Във всяка „героиня“ от тази серия е
запечатан персоналният почерк на архитектите, търсещи ъгъла на светлината, баланса между изкуствения или
естествения блясък и помощта им в оптимизирането на четенето. Да им се насладим.

Библиотека Анджелика, Рим
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Вижте някои от най-впечатляващите места за четене по света

The Rijksmuseum Library, Амстердам, 1885

Библиотека Коанина, Коимбра, Португалия, 1728

Библиотеката на кметството в Париж, 1890

Библиотеката в Националния дворец в Мафра, Португалия, 1755

Националната библиотека на Франция, 1868

Националната библиотека на Франция, 1868
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Показват цигулка от
„Титаник“ в изложба

Джеф Безос си купи
най-скъпия имот в LA

А

мериканският предприемач
Джеф Безос купи имение в
Бевърли Хилс за 165 милиона долара. Никога досега
жилищен имот в Лос Анджелис и неговите предградия не е бил продаван
за такава крупна сума. Имението е с

Ц

игулката на британския музикант Уолъс
Хартли, загинал през 1912 г. по време на
катастрофата на „Титаник“, беше включена временно в експозицията на Titanic Museum
Attraction в Брансън, Мисури, САЩ.
Преди това инструментът беше продаден на
колекционер за 1,7 милиона долара. Това беше
най-високата цена, платена някога за артефакт от
потънал кораб. Сега анонимният собственик позволи на цигулката да стане част от експозицията
на музея за кратко време.
„Това е най-емблематичният артикул в изложбата за тази година. Уолъс Хартли - музикант и ръководител на оркестъра на „Титаник“ е свирел на
този инструмент, подарен му от годеницата му,
докато корабът е потъвал“, коментира Андрю Олдридж, директор на музея.
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площ от около 6,3 хектара, разполага
с тенис корт, игрище за голф, няколко
градини и къщи.
Безос го купи от медийния магнат
Дейвид Гефън, който го придобил
през 1990 г. за $47,5 млн.
Първият собственик на имението е

бил Джек Уорнър, един от президентите на компанията „Уорнър брадърс“.
Безос е основател на компанията
„Амазон“ и е най-богатият човек на
света. По оценка на агенция Блумбърг
състоянието му надхвърля 132 милиарда долара.

Явор Бахаров на
съд заради алкохол
и наркотици

А

ктьорът Явор Бахаров ще
се изправи пред съда, след
като на 9 февруари беше
хванат да шофира след употреба на наркотици и алкохол. Той е
бил спрян за рутинна проверка от
полицейски патрул, защото автомобилът му се движел некоординирано.
След проверката е станало ясно,
че Бахаров е бил с 1,4 промила алкохол в кръвта, а е било отчетено и

наличието на кокаин и канабис.
Районната прокуратура веднага
повдигна обвинения на актьора за
шофиране в нетрезво състояние.
Положението на Бахаров се утежнява още повече, тъй като той има
и предишни подобни провинения.
Актьорът е осъждан три пъти, а една
от присъдите е именно за шофиране след употреба на алкохол. Тогава
присъдата на Явор беше само пробация.
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Поли Генова
в Италия за
рождения си ден

Четирима оцеляха след
32 дни в Тихия океан

Д

вама мъже, жена и 12-годишно момиче бяха
открити живи след едномесечно плаване в
Тихия океан. Корабокрушението, което са
преживели, е отнело живота на осем техни спътници, включително бебе, съобщи АФП.
Групата от провинция Бугенвил в Папуа Нова
Гвинея заяви, че са оцелели, като се хранели с кокосови орехи, плаващи в морето, и са събирали
дъждовна вода в купа по време на 32-дневното си
премеждие.

В

ече на 33, и честно казано, никога не съм се
чувствала по-добре!“. Това написа Поли Генова
в Instagram и сподели с феновете си, че е избрала да празнува в Италия.
Изпълнителката, която на 10 февруари имаше рожден ден, публикува снимка от Верона и благодари за
поздравите и подаръците, които е получила.
„Казват, че душата, достигайки тази възраст, никога
повече не остарява, така че каквото било – било. Найхубавото тепърва предстои“, коментира още Поли.
По-рано Поли се отбеляза от слънчев Милано. Найвероятно изпълнителката е в чужбина с любимия Джоузеф. В средата на януари синът на Поли Генова – Даниел, стана на 9 месеца, което също бе повод за празник
за семейството на певицата.

„

Мадона
предложи дома
си на Хари
и Меган

М

адона е известна със своите екстравагантни визии. Сега звездата шокира света с още
едно свое действие. Тя публикува видео в
Инстаграм, в което се обръща към принц
Хари и Меган Маркъл с предложение. Мадона им дава
възможност да наемат апартамента й в Ню Йорк и ги
подканва да зарежат Канада.
Имотът се намира далеч от централната част на Манхатън, което е чудесно, тъй като херцозите на Съсекс
искат максимално да се скрият от папараците и любопитните погледи. Апартаментът разполага с две спални
и със сигурност ще е удобен за живеене.
Имотът на изпълнителката в Ню Йорк струва 7,3 млн.
долара и беше закупен през 2008 г.

Оцелелият Доминик Стали разказа, че малкият им кораб се преобърнал и някои от групата се
удавили. Риболовни кораби минавали край тях,
без да ги забележат и накрая били прибрани на
борда на един от тях край Нова Каледония, след
като изминали около 2000 км.

Природозащитници срещу
наметалото на Джей Ло

З

а финала на Супербоул със сигурност още
дълго ще се говори. На полувремето Джей
Ло и Шакира направиха уникално шоу. Организацията за защита на правата на животните
PITA обаче излезе със своя позиция в Twitter за
изпълнението на Лопес.

Джордан Дън
се сгоди, крие
годеника си
в тайна

29

-годишният супермодел Джордан Дън е
на път да застане пред олтара. Хубавицата се похвали, че вече е сгодена, но годеникът й остава мистерия за нейните фе-

нове.
Шоколадовият ангел пусна селфи в Instagram, на което гордо показва диамантения си годежен пръстен,
който според експерти струва около 22 000 паунда.
Моделът съвсем наскоро разкри, че има мъж в живота си, след като на 1 януари пусна снимка от Ямайка, на
която позира в бяло до мистериозния мъж със скрито
лице и 9-годишния си син Райли.
„2009 г. в живота ми се появи синът ми, през 2019-та
в живота ми влезе моят партньор. Да посрещна 2020-та
с двамата в живота си е безценно“, написа до селфито
моделката.
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От PITA заявяват, че знамето в синьо, бяло и
червено е изработено от истински пера, заради
което са одрани голям брой птици.
Въпросното наметало е дело на Versace, за което са отишли общо 40 000 пера, стана ясно след
края на Супербоул. Заради обвиненията от модния гигант бяха принудени да отговорят на нападките в Instagram, като защитиха Джей Ло и
уточниха, че птиците, използвани за знамето, не
са убити по нехуманен начин.
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Разноглед котарак стана
интернет сензация

Лейди Гага под ръка
с новата си любов

Л
С

илно разногледият котарак Беларус се превърна в интернет сензация, след като стопанката му Рейчъл от Сан Франциско пусна
в Instagram фотоси на симпатичното животно.
Сивият котарак, който е на три години, страда от очно заболяване, познато като страбизъм.
То не е болезнено и не пречи на зрението му. Но
погледът му е доста характерен и този малък дефект спечели на Беларус стотици хиляди последователи.
Рейчъл се влюбила в игривата и странно изглеждаща котка още в момента, в който я зърнала. Тя е организирала няколко кампании в помощ
на приюта, в който бил настанен Беларус, и успяла да събере 4000 долара в помощ на животните.

ейди Гага се появи с новата
си любов – генералния директор на Parker Group и възпитаник на Харвард Майкъл
Полански. Двамата избраха да се появят заедно за първи път на Супербоул в Маями, а двойката напусна стадиона, държейки се за ръце. Певицата
и Полански се запознали на един от
благотворителните балове, които той
организирал.
За първи път за новата любов на
Лейди Гага се заговори, след като се
появи видео от новогодишно парти, в
което тя се целува с новия си избраник.
Миналия уикенд папараци успяха да заловят влюбените да се целуват на терасата в дома на певицата в
Маями. След това звездата осъзна, че
няма смисъл повече да крие връзката си.

Ариана Гранде я болят
ушите от обеци

Японец на 112 г. е найвъзрастният мъж на земята

Б

лизо седмица след раздаването на наградите „Грами“, Ариана Гранде не спира
да говори за церемонията.
Причината – прекалено масивните
обеци, които избра да носи заедно
с един от тоалетите си.
За дългата сатенена рокля в зеле-

Ч

итецу Ватанабе, който е на 112 г. и живее
в японската префектура Ниигата, бе официално признат за най-възрастния мъж на
света от Книгата на рекордите на Гинес.
Ватанабе е роден на 5 март 1907 г. Предишният
носител на титлата „най-възрастен мъж на планетата“ също бе японец. Масадо Нонака почина на
113 години на 20 януари миналата година.
Най-възрастната японка Кане Танака, която е на
117 години, е и най-старият човек на Земята според Книгата на Гинес.
Миналата година броят на столетниците в Япония за пръв път надвиши 70 000 души.
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но Гранде бе избрала колие и обеци с огромни изумруди и диаманти,
които се оказаха доста неудобни за
носене.
„Още ме болят ушите“, коментира
младата изпълнителка в Instagram
и сподели своя снимка от паметната нощ. Тя не скри, че може би ня-

кои нейни колежки са й завидели
за комплекта, но самата тя е платила висока цена, най-вече за това, че
обеците са й тежали твърде много.
Въпреки дискомфорта тя не съжалява за избора си и за нищо на света не би се разделила с лъскавите
аксесоари.

Бруклин Бекъм
безумно влюбен

20

-годишният син на
Дейвид и Виктория Бекъм е един
от
най-желаните млади мъже във Великобритания, затова и вниманието на
момичетата към него е завидно. След като се раздели с модела Хана Крос, Бруклин се прехвърли на няколко красавици,
но най-накрая се спря на американската актриса и дъщеря на
милиардер Никола Пелц, която

е по-голяма от него с пет години. Влюбените са неразделни и
макар да са от съвсем скоро заедно, Бекъм-младши и неговата
избраница не се притесняват да
демонстрират чувствата си един
към друг на публично място.
Преди няколко седмици той
се призна в любов на актрисата,
а след това й направи комплимент, от който не би се отказало никое момиче: „Ти си безумно
красива...“, възхитил се Бруклин.
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Джанет Джексън
с нов албум през
лятото

Вълчица загина, бродейки
14 000 км в търсене на любовта

М

лада сива вълчица преброди малко над
14 000 километра за две години из САЩ
в търсене на партньор, съобщи в. „Гарди-

ън“.
През януари 2018 г. младата вълчица, наречена
от учените ОР-54, напуска семейството си в Орегон и пресича границата с Калифорния. Тя е с радиопредавател на каишка, поставен й от учени,
които изучават и проследяват животните от този
застрашен в САЩ вид.

Д

жанет Джексън ще издаде новия си албум „Black
Diamond“ през лятото на тази година и ще предприеме световно турне за промоцията му. 53-годишната звезда се завръща на музикалния пазар след петгодишно отсъствие.
Джанет сподели, че черните диаманти са най-твърдите и най-трудно се поддават на обработка. Самата тя
се чувствала като такъв камък след раздялата с бившия
й съпруг Висам ал Мана, от когото има 2-годишен син
Еиса.
„Аз съм твърда като камък. Имам ръбове за дялане,
но продължавам напред. Чувствам се като черен диамант в най-чистия му вид“, доверява Джанет.
Турнето й ще стартира на 24 юни в Маями, след звез-

дата ще гастролира в големите концертни зали на САЩ,
сред които „Медисън скуеър гардън“ в Ню Йорк и „Стейпълс сентър“ в Лос Анджелис.

Синът на
Аня Пенчева
я дари с внуче

С

инът на Аня Пенчева - Ангел Караньотов, я дари с внуче - момченце. Щастливият татко съобщи в Instagram, че
бебето ще се казва Борис. Караньотов
благодари на любимата си Ива Русинова и лекарите, дали живот на сина им. Ангел уточни,
че акушер-гинекологът, който го изродил преди 26 години, е ръководел раждането на приятелката му.
Младият татко сподели две снимки от изписването на малкия Борис, на които го държи гордо в ръцете си.
Ангел и Ива са заедно от няколко години. Двамата обявиха официално, че ще стават родители в края на декември. С тяхното дете бебетата
в семейството на Аня Пенчева стават две, след
като миналата година Петя Дикова роди първото й внуче, което също е момченце.

ОР-54 се скита из планини и пасища, убива добитък, за да се прехранва. Всеки ден тя изминава
средно по 20 км в търсене на любовта.
ОР-54 стига до най-далечната южна точка на
Калифорния от всички вълци от 1924 г. досега.
Миналата седмица тя е открита мъртва в окръг
Шаста в Калифорния. Изследват се причините за
смъртта на вълчицата.

Сърфист оцеля в буря
с гигантски вълни

Папи Ханс: Трудно ми е
да вярвам в съдбата

Т

рудно ми е да вярвам в
съдбата. Много искам да
вярвам в нещо по-голямо
от човека“. Това заяви Константин Трендафилов – Папи Ханс,
който наскоро пусна новата си песен. По думите му, преди загубата на
неговия баща, той винаги е вярвал,
че няма какво да му се случи.
„Сега почти всяка вечер заспивам
с идеята, че и аз съм болен“, казва
още той.
Говорейки за смъртта на баща му,
певецът разкрива, че преоткрил
своя родител на по-късен етап от
живота:
Папи Ханс не крие, че заради славата е загубил много хора в живота
си.
По повод новата му песен, която
се казва „Стига“, изпълнителят и писател обяснява, че тя освен за съвестта е свързана и с изневярата.

„
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звестен португалски сърфист оцеля по
чудо след жесток инцидент на атлантическото крайбрежие. Алекс Ботельо паднал
от дъската и бил спасен от друг сърфист с джет.
Двамата обаче не успели да избегнат сблъсък с
вълните и били буквално пометени от океана.
Изпадналият в безсъзнание Ботельо бил изхвърлен на брега, където други сърфисти успели
да го издърпат. Той е настанен в болница в тежко,
но стабилно състояние.
Португалското курортно градче Назаре е сред
най-прочутите места за сърф в света. То е известно с гигантските вълни, които често достигат между 20 и 30 м.
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Пътешествия 2020:
Пет невероятни места

Ето няколко дестинации, които ще ви накарат да усетите вкуса на живота
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

П

lubo@bg-voice.com

ътешествията са като бензин в кръвта, който включва тялото и душата на нови
обороти. Досегашният свят
остава назад, а напред са
само приключенията. С всички нови
места и култури, които са готови да очароват. И с всички нови приятели, които чакат да бъдат открити. Разбира се,
има райони, където не е безопасно да
се ходи, някъде има военни действия,
другаде границите са затворени и
планирането трябва да става внимателно. Но при всички положения
човек се връща в обичайния си живот презареден и пълен с толкова
много нови усещания за света, че
със сигурност може да се каже, че е
като нов.
Ето дестинациите, които могат да
ви го осигурят, изготвени от CNN Travel,
които може да посетите през 2020 г., ако
още не сте го направили.

1. Мъртво море
Мъртво море e най-ниската точка на
Земята. Вследствие на климатичните
промени нивото на водите намалява и
от „място, което трябва да посетите някой ден“, то се превръща в „място, което
трябва да посетите сега“.
На границата на Израел и Йордания,
макар да се намира в размирен район,
Мъртво море е място на мир и спокойствие, където човек може да се отдаде
на почивка, кални бани и плаж в кристално чисти води. Не се притеснявайте,
ако не можете да плувате - не можете да
потънете заради солеността на водата,
осем пъти повече от тази в океана. Можете спокойно да се носите на повърхността без надуваем дюшек, докато си
четете книга, например.
На около час път е древният град
Петра, едно от седемте съвременни чудеса на света, намиращ се в Йордания.

2. Кюшу, Япония
С подготовката на Токио за домакин
на Летните олимпийски игри през 2020
г., Япония усилено работи за очаквания
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приток на туристи, подобрявайки без
друго своята добра инфраструктура.
Въпреки че основният фокус ще бъде
върху Токио, няма да е грешка посетителите да отделят време за субтропичния остров Кюшу, който предлага повече от 36 000 кв. км зашеметяваща

5. Ямайка

3
природа, висша кухня и множество
културни атракции. Това е третият по
големина от петте основни острови в
Япония и се намира югозападно от главния о-в Хоншу. До тях може да се стигне от Токио със скоростните влакове
Shinkansen.
В близост се намира Нагасаки, който през 2020 г. отбелязва 75 години от
атомните бомбардировки през Втората
световна война.

3. Доминика
Островът се намира в Карибско море.
Туристите са изкушени от възможността
да видят буйни дъждовни гори, планини, обгърнати от зелени върхове, и дълбоки дерета, пресечени от 365 реки.
Островът претърпява големи щети
от урагана през 2017 г., но се възстановява бързо и реконструираните хотели
тази година отново отварят врати, докато междувременно се строят и нови луксозни комплекси.
И макар луксозното настаняване да
е бонус, истинското удоволствие е раз-

й сцена оживява през май. Тази година страната ще бъде домакин на Bocuse
d’Or Europe – популярен кулинарен конкурс в чест на покойния френски готвач
Пол Бокюз. Така талинските ресторанти
са включени в повечето елитни пътеводители за скандинавска и балтийска кухня.
Естония обаче е по-известна със
своята красота и обширните естествени открити пространства.
Тъй като страната е сравнително
малка, приблизително с размера на
щата Ню Йорк, с малко население,
това прави разходките безпроблемни и без големи тълпи наоколо. Добавете ароматите от различните и модерни СПА центрове, множество замъци и
древни, тихи гори, и не е трудно да разберете защо Естония е във възход. Препоръчително е да видите и Стария
град на Талин.

5
ходката сред уникалната природа. Безбройните водоеми, сред които водопади и потоци, подканят да се потопите в
кристалните им води или просто да се
наслаждавате на гледката.
На територията на Доминика се намира и красивият природен парк - Морн
Троа Питон, който е в списъка на ЮНЕСКО, както и „Островът на птиците”. А в
тропическите гори могат да се намерят
растения и животни, които са изчезнали като вид от съседните острови. Не е
за изпускане и гмуркане в цветния Шампански риф.

4. Талин, Естония
Естония може би все още не е синоним на висшата кухня, но кулинарната

Джеймс Бонд, Боб Марли, тюркоазени води и ослепителни водопади - Ямайка може да предложи
много, особено през 2020 г.
Ямайка е любимо място за Иън
Флеминг - авторът на поредицата от
романи за най-известния шпионин на
кралицата. Именно тук, в своята вила
Goldeneye („Златното око”), той живее
и пише между 1952 и 1964 г., създавайки някои от най-интересните си романи (като на името на вилата е кръстен
и един от най-известните злодеи). Този
април на екран можем да видим и 25-ия
шпионски филм от поредицата, наречен
„Смъртта може да почака“, като пенсионираният агент 007 се е отдал на заслужена почивка именно в плажната къща
в Ямайка. Днес туристите могат да отседнат в тази култова вила.
Любимият син на Ямайка обаче е емблематичният реге музикант Боб Марли,
който на 6 февруари навърши 75 години. Певецът е живял в столицата Кингстън, а феновете му могат да се докоснат
до него в бившия му дом, сега музей на
Боб Марли.
Препоръчително е да се види и изумителният скален хотел Rockhouse в Негрил.
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