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ОТ РЕДАКТОРА

За Пулев, правилата
и отговорността
Добре дошли в брой 500 на BG VOICE, скъпи приятели. И благодаря за доверието и
подкрепата. Водещата ни тема днес е отново за американски скандал с Кубрат Пулев.
Този път драмата е имиграционна и последвана със запазената марка за боксьора ни за
опит за изплъзване от отговорност и замазване с полуистини.
Предисторията вероятно сте я чули - в
събота, когато се опитвал да влезе в САЩ
пред граничния пункт на летището в Чикаго, Пулев е бил задържан и малко след това
депортиран. Новината беше съобщена от
един от най-добрите журналисти, отразяващи бокс - Майк Копингер от изданието
The Athletic. Звучеше повече от невероятно,
но не е и за първи път известна българска
личност да има визови проблеми - певицата Деси Слава си отмени турнето поради същите само преди месец. А историята помни
много хора със забрана да влизат в САЩ или
отнети туристически визи от българския шоубизнес. И то от най-големите имена. Техните гафове обаче се случват преди 20-ина години, когато се знаеше много по-малко за
реда и начина, по който трябва да се правят
турнета тук и други подобни прояви.
Връщайки се на Пулев, виждаме отново същия шаблон на поведение както след
скандала с целувката с Джени Суши, които му навредиха повече от самия инцидент.
Мениджърът му Ивайло Гоцев първо отричаше да има проблем, после попита: „Това
ли е най-голямата новина днес“, и накрая избяга от обещано интервю. Но най-шокиращо беше изказването на Пулев пред двете
най-големи български телевизии - пред тях
той излъга, че е в САЩ, когато в действителност вече е бил в Истанбул според нашето
разследване. Три независими източника потвърдиха за BG VOICE последователността
на събитията в събота вечерта - граничната служба CBP, български служители, работещи на международния пети терминал на
летище О’Hare, и източници от Турските авиолинии. Всички данни сочат едно - униформените качват Пулев на полета на Тurkish в
събота вечерта. Той каца в Истанбул около
16 часа българско време, а малко след това
bTV и NOVA записват по телефона интервюта с него, в които той твърди, че е в САЩ, не
е депортиран и няма никакви проблеми. Пулев излъга толкова умело в ефира, че самият
аз започнах да поставям под въпрос думите
в официалната позиция, която ни изпратиха
от СВР, че не е допуснат в САЩ. Отне още няколко часа, в които намерихме очевидци на
случката и потвърждение от Турските авиолинии (които, както знаете, са и наш дългогодишен рекламодател). Пулев категорично
не е влизал в САЩ този път. Какви са причините, евентуалните последици за него и какво всеки посетител на САЩ може да научи
от инцидента с Пулев, може да прочетете на
страница 15.
Но защо всъщност е важен поредният
скандал с марка „Пулев“ в САЩ? Прочетох
доста коментари в социалните мрежи с лайтмотив - какво значение има, Кобрата е велик и да му стискаме палци за мача с Джошуа (ако такъв все пак се състои). Но ми се
струва, че този скандал отново повдига завесата за това как успелите и известни хора
в България виждат себе си - като освободени от правилата, които иначе важат за всич-
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ки, най-вече за тях. И като готови да излъжат,
мажат и манипулират феновете си, когато са
хванати в крачка.
Личният бранд на Кубрат Пулев е показният национализъм - аз съм българин, гордейте се с моите успехи и ме подкрепяйте
дори когато греша, защото всички така или
иначе са срещу нас. Истината е, че постиженията на Пулев са си само негови - строго индивидуални успехи на амбициозен и
талантлив спортист, успял сам да стигне до
задължителен претендент за пояса в тежката категория. България като държава и ние
като общество нямаме никакви заслуги за
тези негови успехи. Съжалявам, ако си мислите друго. Това дори не е спорт като футбола или баскетбола, в който държавата да
е инвестирала в търсенето и развиването на
таланти от невръстни деца до успели състезатели. Така, че горд с успехите си заслужава да бъде само Пулев, а за всички останали
е въпрос на личен избор. Такива са провалите и скандалите му по света - индивидуални, а не национални. С тази особеност, че
всеки път, когато се пише за Пулев - добро
или лошо - изречението започва с Bulgarian
boxer Kubrat Pulev. Така беше в скандала с
Джени Суши, така е и сега. Така беше и преди, и след мача с Кличко в немските и австрийските вестници, които остро критикуваха думите и поведението на Пулев. Това
определено не е добре за имиджа на България в чужбина, където малцина знаят нещо
повече за Родината ни освен от проявите на
хора като Пулев. И това е в ярък контраст
със самопромотирания от него бранд на национален патриотизъм и внушението колко
много прави той, за да прослави България
по света. За съжаление скандалите му засенчват и задминават всичките му спортни
успехи на ринга, а славата е скандална.
И още нещо за правилата - само ден-два
преди имиграционната драма Пулев поиска проверка в спортната база „Белмекен“ и
каза, че вижда светлина в тунела в действията на новия главен прокурор Иван Гешев.
Оставяме настрана въпроса колко абсурдно
е личният избор на Делян Пеевски да бъде
светлина в тунела на справедливостта. Фактът, че той се самосезира по скандала с къщата в Барселона и Бойко Борисов месеци
след като е получил сигнала и документите
по темата и едва след публикацията в испанските медии, е показателен. Защото - да се
върнем на основното в една нормална държава - правилата важат за всички - Пулевци,
Борисовци и прочие. Но е адски лицемерно
да настояваш за проверки за неспазени правила, когато самият ти не ги спазваш и после
лъжеш в национален ефир, когато си хванат в крачка. Това е казусът „Пулев“ - не поразличен от всеки такъв в България. Малко
по-пикантен, защото е с популярна личност,
но все така показателен за тъжната картина на липсата на общи правила и отговорност, особено от силните на деня. Но не и в
САЩ. Поне засега (въпреки всички усилия
на Доналд Тръмп и неговото министерство
на правосъдието начело с Уилям Бар, но за
това друг път).
Приятен уикенд!
Ясен
yasen@bg-voice.com
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Показен арест предизвика трус
в управляващата коалиция

П

оказен арест на директорката на „Басейнова дирекция Пловдив“ Цветелина Кънева
стана повод за сътресение
в управляващата коалиция.
Кънева бе задържана в понеделник заради неликвидиран от нея воден сондаж в
пловдивския захарен завод. Тя е поредният кадър от квотата на ВМРО, който се
оказва под ударите на прокуратурата,
което стана причина за извънреден коалиционен съвет.
На съвещанието Каракачанов поставил въпроса за взаимоотношенията в коалицията. „Не може да търпим повече,
всичко си има граници, така не може да
продължават нещата“ - в такъв дух били
думите му, пише в. „Сега“.
Лидерът на ВМРО и досега е правил подобни изказвания, но този път той мина
малко по-далеч.
„Това е безумие. Какви са тези акции от
Цветаново време - да пращат

качулки с автомати срещу
жена с писалка
Ми следващия път да пратя специалните сили с танкове“, заяви Каракачанов пред „24 часа”. „Нас ни търсят само
за работа, а като трябва да си измият ръ-
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Какви са тези акции от Цветаново време, пита Каракачанов

цете - коалиционните партньори са виновни“, добави той. Пред сайта „Факти“
пък разясни местна политическа интрига: „Двe лoбитa нa ГEРБ ce бият в Плoвдив, a гo oтнacят прoфecиoнaлиcтитe”.
И обобщи: „Зa cъжaлeниe цялaтa тaзи

зрeлищнa иcтoрия зaпoчвa дa приличa
нa нeщo нeнoрмaлнo. Нe мoжe cрeщу
eдин държaвeн cлужитeл, кoйтo мoжeш
дa гo извикaш, дa прaщaш кaчулки или
Икoнoмичecкa пoлиция. Дa oтидeш дa
aрecтувaш eднa жeничкa - кoятo нe cъм

я виждaл и нe знaм кaк изглeждa... Дa мe
бяхa пoмoлили, щях дa им прaтя спeциaлнитe cили плюc caмoлeти и хeликoптeри”.
Според него зaдържaнaтa дирeктoркa oт нaчaлoтo нa мaндaтa cи три пъти e
дaвaлa прeдпиcaния и нaлaгaлa глoби зa
нeзaкoнния coндaж. „Тoвa e първият дирeктoр нa „Бaceйнoвa дирeкция - Плoвдив“ зa пocлeднитe 20 гoдини, кoйтo
рaбoти пo зaкoн“, каза още Каракачанов.
Освен Каракачанов остри думи към
партньорите в управляващата коалиция
отправи и министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който също
е от квотата на ВМРО. И той като лидера
си защити Кънева и дори заплаши с напускане. Националистите имаха проблеми с ГЕРБ преди няколко дни и покрай
назначенията в Комисията за регулиране
на съобщенията.
Междувременно пловдивската окръжна прокуратура даде подробности по акцията. Стана ясно, че Кънева е обвинена
в безстопанственост. Няма данни да се
е облагодетелствала лично, но пък били
нанесени огромни щети. Освен това не
отговаряла на запитвания на прокуратурата по разследване.
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П

ореден случай на домашно насилие завърши със
смърт. Убийството стана във
вторник в малките часове
на деня в софийския квартал „Модерно предградие”. Сигналът в
полицията е подаден от сина на семейството, мъж на около 20 години.
Убийството е извършено с голяма
жестокост и по особено мъчителен за
жертвата начин, стана ясно от съобщенията на полицията. Убитата жена е била
на 48-годишна възраст, на толкова години е и убиецът й, нейният съпруг, с когото живеели разделени.
На жертвата са

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

Поредна смърт след
домашно насилие в София

Мъж застреля жена си заради ревност

нанесени множество
увреждания
в областта на гърдите и главата. Установен е и мотивът за убийството – ревност.
По неофициални данни убитата жена е
била обект на домашно насилие в продължение на месеци. Тя обаче не е подала сигнал в полицията. След като убил
съпругата си, мъжът направил опит да
се самоубие с газов пистолет. Нанесъл
си и порезни рани в областта на китките и сърцето и е бил откаран в болница.
Разследването продължава, като се
води от Софийска градска прокуратура.
Поредната смърт след домашно насилие идва няколко дни след като националният омбудсман Диана Ковачева
поиска промени в Наказателния кодекс
по темата. Тя настоя от закона да отпадне изискването за разглеждане престъплението като извършено само при системност, т.е. три последователни акта
на домашно насилие. Ковачева обяви
искането си по време на участието си в
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Снимкa: Pixabay

Кадър: bTV

75-ата сесия на Комитета на ООН в Женева за премахване на всички форми на
дискриминация.
„Смятам, че направените промени в
националното законодателство, свързани с борбата с домашното насилие

през миналата година, са важна крачка,
но усилията категорично трябва да продължат, тъй като проблемът е много сериозен. Например, една жена може да
бъде убита още при първия акт на домашно насилие, т.е. изискването за си-

стемност определено пречи за получаване на по-тежко наказание, обясни тя.
Ковачева съобщи и че няма официална статистика колко са жертвите в България, но е факт, че над 30 000 сигнала
се подадени на „горещата линия“, а през
2019 година средно две жени на месец
са загубили живота си вследствие на домашно насилие.
В изказването си пред Комитета на
ООН омбудсманът препоръча още да
бъдат инкриминирани всички форми
на домашно насилие, включително сексуално и икономическо насилие, да се
инкриминират всички форми на психологическо насилие и да се предвиди поясна дефиниция на съществуващото определение за преследване.
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Повече българи емигрират
или повече се връщат?

К

НИКОЛАЙ ЛАВЧИЕВ

Свободна Европа

олко българи напускат страната и колко се връщат обратно в
нея? Въпросът възникна, след
като в неделя премиерът Бойко Борисов публикува на страницата си във Facebook графика, озаглавена „Брой на завърналите се българи от
чужбина”. С нея бяха илюстрирани данни
от Националния статистически институт
(НСИ) за 2012, 2015 и 2018 г., показващи,
че броят на българите, които са се завърнали у нас, се е увеличил близо 4 пъти.
Според премиера много българи са
напуснали страната заради комунистическия режим и последвалата след него
бедност, но сега се връщат обратно, тъй
като в страната има „видим напредък“.
Борисов гневно реагира на публикация на „Клуб Z“, посочила, че има ръст не
само на хората, които се завръщат, но и
на хората, които заминават. Борисов обвини изданието в лъжа, като посочи, че
„приема критика, но не и лъжата”. Според
него сред сегашните заминаващи има
„немалък брой хора“, които „отиват да научат нещо ново, да се доусъвършенстват
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Национален статистически институт

и се връщат в България“.

Какво точно показват
числата?
Цитираната информация на премиера
за 2012, 2015 и 2018 г. е извадена от данните на НСИ за заселените души на територията на България, които имат българско гражданство.
През 2012 г. те са 4964, през 2015 г. - 10
722, а за 2018 г. резултатът е 16 169 души.
Извадени от контекст и без добавени
данни за сравнение, тези цифри подкре-

пят тезата на Борисов за ръст за завръщащи се в страната българи.
За същите три години обаче данните
посочват и сериозен ръст на българите,
които напускат страната. През 2012 г. те
са 13 640, през 2015 г. - 24 487, а през 2018
г. - 31 263.
Освен тенденцията за все повече напускащи хора, данните за изведените от
Борисов три години показват и смущаваща картина по отношение на прираста,
свързан с миграцията. През 2012 г. българските граждани са намалели с общо

8676 души в резултат от миграцията,
през 2015 г. намаляването е било с 13 765
души, а през 2018 г. - с 15 094 души.
В указания от премиера период между 2012 и 2018 г., в който заради „видим
напредък“ все повече българи се връщат от чужбина, всъщност заради външната миграция населението е намаляло с
общо 93 700 души.
Годините с най-високи отрицателни
стойности по отношение на заселени и
изселени българи са 2016 г., когато в държавата се завръщат 9254, а напускат 25
795, както и вече споменатата и посочена
от премиера 2018 г., когато се завръщат
16 169 души, но напускат 31 263.
В данните за миграцията на българските граждани в чужбина за периода 20122018 г. се вижда и още една интересна
тенденция.
За всяка от годините личи отрицателен
механичен прираст за гражданите, които
попадат във възрастовата група между
19 и 59 години, т.е. тези в активна възраст,
които би трябвало да попадат в категорията, посочена от премиера „немалък
брой хора“, които „отиват да научат нещо
ново, да се доусъвършенстват и се връщат в България“.
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Институт за пазарна икономика

а фона на икономическия
възход и рекордите на пазара на труда през последните години, остава открит
въпросът дали България една от страните с най-негативни демографски тенденции в Европа - ще успее
да се справи със застаряването на населението и да трансформира икономиката си така, че тя да продължи да се
развива въпреки свитата работна сила.
Този въпрос намира множество отговори, тъй като демографските процеси на
регионално ниво протичат с много различни темпове, дори в противоположни
посоки, и в настоящия текст ще представим няколко от ключовите демографски
индикатори, които описват динамиката
на регионално ниво.
Едностранно
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България се топи. В кои
области най-бързо?

Негативните демографски процеси и

застаряването – най-голям проблем

негативен е естественият
прираст
в областите в България - в нито една от
тях разликата между раждаемостта и
смъртността не е положителна, въпреки това има големи разлики между тях.
Докато през 2018 г. някои области (столицата, Сливен, Кърджали) се приближават до нулев естествен прираст, то
други (Видин, Монтана, Кюстендил) демонстрират подчертано негативни тенденции. Прегледът на динамиката през
последното десетилетие също не дава
особени поводи за оптимизъм - за последното десетилетие нито една от областите в страната не е успяла да подобри естествения си прираст, а дори и
при онези, които се представят най-добре, се наблюдава влошаване от поне
един процентен пункт в рамките на последните 10 години.
Този проблем е особено видим в столицата, която към началото на предишната икономическа криза беше успяла
да достигне нулев естествен прираст, но
в периода след това той постепенно се
влошава (най-вече в резултат на увеличена смъртност).
На фона на отрицателния естествен
прираст, миграционните процеси са
основният фактор, който позволява на
част от областите да увеличават населението си. Миграцията в страната обаче е
насочена едва към няколко области, докато повечето от тях

остават „донори“
на население
Интересен казус в този контекст е област Кърджали, където положителни-
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ят механичен прираст през 2018 г. надхвърля в пъти дори този на София, която
традиционно привлича най-голям дял
от вътрешната миграция. Причина за
това може да се търси в няколко посоки - както в еднократни събития (избори, например, що се отнася до предишни години), така и в трайни фактори като
близостта с Турция и относителното подобрение на доходите и условията на
живот през последните няколко години.
Важно е да отбележим и обстоятелството, че за разлика от естествения прираст
при механичния няколко от областите
- особено бързо индустриализиращите се Пловдив и Стара Загора например
- успяват да забавят и дори да обърнат
негативните миграционни процеси.
Струва си да обърнем внимание и на
застаряването, тъй като то представлява значителна пречка пред възстановяването на работната сила на областите
и може да служи за ориентир за бъдещия натиск върху пенсионната система.
Разглеждаме застаряването чрез отно-

шението на хората, които напускат работната сила (на възраст 60-64 години),

спрямо тези, които навлизат в нея (на
възраст 15-19 години). В нито една област

младежите не са повече
а средно за страната през 2018 г. на всеки 100 бъдещи пенсионери се падат по
66 души, които навлизат на пазара на
труда. И тук обаче разликите са значителни - докато области като Сливен, Варна и столицата все още не срещат големи трудности във възстановяването на
работната си сила, то за други като Смолян, Перник и Габрово застаряването ще
се превръща във все по-голямо предизвикателство в бъдеще.
Подчертано негативните демографски процеси и застаряването на населението несъмнено са сред най-значимите проблеми, пред които ще се изправят
българските области в близко бъдеще. На този етап обаче не сме свидетели нито на значителни мерки в посока
овладяването им от страна на държавата, нито на чувствителна трансформация на икономиката в техния контекст. В
този смисъл, описаните тук тенденции
са най-вече белег за предизвикателствата на близкото бъдеще, които ще стават
все по-трудни за пренебрегване.
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Испания задържа българката Цонка –
Кралицата на амфетамина

Тя била подпомагана от други двама българи, единият - с над 20 висящи дела

Н

ационалната полиция на Испания задържа 44-годишна
българка, която е ръководела мощна наркобанда. При
мащабна акция във Валядолид са били задържани 32-ма души. При
обиски на няколко адреса са иззети 200
килограма хероин, амфетамини и марихуана, както и 45 000 евро, оръжие и 12
автомобила.
Българката Цонка В.З. е известна в Испания като Кралицата на амфетамина,
съобщава местното издание El Día de
Valladolid. Тя е осъждана за наркотрафик и е излежавала присъда в страната, но е освободена от затвора миналата година.
В началото на 2018 г. Цонка е задържана заедно със съпруга си с 10 килограма
амфетамин и 4,5 килограма хашиш. Българката е осъдена на 6 години затвор, но
прекарва зад решетките само 4 месеца.

След като излиза от затвора, Цонка
започва скромен живот като готвачка

в крайпътен ресторант, но продължава да ръководи наркоразпределение-

то във Валядолид. Тя е подпомагана от
други двама българи, единият от които
има над 20 висящи дела. Незаконният
бизнес на Цонка се разраства и в Билбао с продажба на хашиш и хероин.
Освен това по време на акцията били
разкрити плантация за марихуана в Сигалес, провинция Валядолид, и лаборатория за амфетамини във Валядолид,
откъдето бяха иззети 3 килограма от
субстанцията.
Благодарение на разследването, което Гражданската гвардия и Националната полиция започнаха във Валядолид през април 2019 г., бе разкрито, че
се разпространяват наркотици в различни части на града и провинцията от
местен бар. Впоследствие стана ясно, че
въпросното заведение е част от верига
за износ на марихуана от Севиля за Нидерландия и Германия с помощта на два
камиона.

Трагедия с българин, отишъл Българка, майка на три деца,
изчезна на остров Родос
за прехрана в чужбина
Изселникът Сабри Йозтюрк загина на строителен
обект край Бурса, съобщи
24Родопи.
Подпорна стена се е срутила върху 49-годишния
мъж от Крумовград.
Спешни
медицински
екипи пристигнали на място, но въпреки опитите да
помогнат на тежко пострадалия, той починал.
Откъртени бетонни парчета фатално затиснали
главата му, установила аутопсията.
Трагедията се разиграла
завчера на строеж на кооперация край пътя пътя
Бурса – Муданя.
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Майка на три деца, която живее в Гърция през последните 30 години, напусна дома си, за да изхвърли
боклука и да отиде на разходка и оттогава следите й
се губят.
Съселянин твърди, че покъсно я закарал до пристанището на Стегна. Там
са намерени жилетката
й, обувките и слънчевите
очила. Охранителна камера е записала последните й
стъпки, когато се насочила към морето,
пише „Труд“.
Дина Маринова, дъщеря на изчезналата, в жива връзка с предаването „Светлина в тунела“ от остров Родос, апелира
към всеки, който знае нещо, да се свърже с нея или с предването.

„Последно беше тревожна, но не ни даваше поводи
да мислим, че нещо крие.
Бяхме в прекрасни отношения, нямаше причина
да се нарани. Майка ми никога нямаше да дойде тук
сама. Никога не би избрала това място за разходка“,
каза дъщерята на изчезналата, очевидно смутена.
64-годишната
Станка
Мавродиева е в неизвестност от 28 януари. Изчезнала е на остров Родос, където е живяла
и работила през последните години.
Дрехите на жената са намерени на
брега на морето. Водолази са проверявали района, където се предполага, че
може да се намира българката, но тяло
не е открито.
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Бивша учителка на 81 г. влезе
в затвора за секс тормоз
40 години след престъплението Колет Казобон бе осъдена на 12 месеца зад решетките
ГЕРГАНА ПЕНОВА

В

gergana@bg-voice.com

ъпреки че едва ходи и почти
не чува, една бивша учителка
на 81 години пое към затвора
в началото на февруари заради сексуално посегателство
над ученик в шести клас преди четири
десетилетия. Канадката Колет Казобон
бе осъдена на 12 месеца зад решетките, а при произнасяне на присъдата й
съдия Карин Жигер обясни, че годините
на един насилник не могат да са причина за снизхождение.
„Въпреки изминалото време, въпреки възрастта ви, трябва да отправим
послание, че дори и ако някой е закъснял да изобличи своя насилник, насилникът не трябва да бъде пощаден от
наказание. Трудно е за жертвите да се
решат да говорят за мъченията си“, подчерта съдията.
„Няма да мога да ходя“, каза едва Колет Казобон, превита над бастуна, на
полицая, който трябваше да я отведе. Така в крайна сметка без белезници жителката на Коуансвил се отправи
към килията, след като изслуша сърцераздирателните свидетелства на своята
жертва.
Мъжът, който сега е на 50 години, е
преживял истинско „слизане в ада“, след
като бил насилван сексуално от учителката си, докато бил в шести клас през
1981 г. в основното училище в Утремон,
пише La Presse.
„В продължение на 38 години... преживявам трайните последици от събитията, които се случиха в младостта ми.
На 12 години познах алкохола, после,
година по-късно,

смесих дрогата с лекарства
Тези три вещества ме преследваха,
докато станах на 25 години“, разказа мъжът пред съда.
Той загубил всичко и се оказал на улицата в продължение на години. Но дори
и сега, когато си е намерил работа, винаги е с „усещането, че съм дефектно
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Снимкa: La Presse
Бившата учителка Колет Казобон бе осъдена на 12 месеца затвор

и некомпетентно човешко същество“.
„Щетите са постоянни“, заключи той.
Бившата му учителка се призна за виновна миналата година по две обвинения за грубо неприличие. Престъпленията са извършени през учебната
1981-1982 г. Такива обвинения срещу
учителка по онова време са изключително редки в Квебек.
42-годишната тогава учителка впримчила жертвата си с бавен танц със сексуален подтекст. „Тя се прилепвала, отърквала се в него със задните си части
върху пениса му, галела го с всяка част

на тялото си. Той чувствал устните й по
врата си“, обобщи прокурорът преди година.
Колет Казобон после поканила 12-годишното момче на гости. Почерпила
го с бира, а след това изтанцувала още
един недвусмислен танц. После направила фелацио на жертвата, преди да се
стигне до сексуален акт.

„Една вечер, която те
направи мъж“
му казала тя по-късно.
„Дамата се е възползвала от довер-

чивостта на жертвата. Ролята й в обществото й давала привилегията да бъде
близо до децата и тя се е възползвала от
статута си, за да малтретира сексуално
жертвата“, се аргументира прокурор Камий Буше.
Съдия Житер подчерта в решението
си, че бившата учителка е била авторитет за жертвата и че престъпленията й
са имали тежки последствия за ученика.
„Той е изкарал 25 години в битка с демони, които не са негови и които е трябвало да носи на раменете си заради вашите действия“, завърши тя.
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ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

К

Deutsche Welle

ъса или дълга сянка хвърля „къщата в Барселона“ върху рейтинга на премиера Бойко Борисов? Зависи как ще приключи
проверката, която извършват
прокуратура и полиция в Барселона по
сигнал на сдружение БОЕЦ за евентуална
връзка на Борисов с „международна схема за пране на пари“.
Миналата седмица с публикация по темата излезе каталунското издание „Периодико“. Засега авторитетните чуждестранни медии се въздържат да препубликуват
новината - като изключим руската агенция ТАСС, няколко вестника в Испания
и няколко малки сайта, тя не произведе
шума, който се очаква след ключови думи
като „премиер, пране на пари, офшорка,
къща, порше, миска“.
В българските медии обаче публикацията на „Периодико“ удари като гръм,
макар единствената новина в нея да е
сигналът и започналата проверка в Каталуня. Коментарите по темата се разделиха в две посоки - от „Оставка!“ до „Руска
хибридна атака!“. Самият Борисов пък,
който през уикенда беше на традиционна обиколка с джип и министри, съвсем
категорично заяви, че няма къща в Барселона, че някой иска да го омаскари и че
„като пишат тия глупости, няма да ме спрат“. И пак използва една шегичка, която пуска от 2012-а насам, упорствайки, че
е от „Братя Карамазови“ на Достоевски:
„Той ли беше откраднал шуба, или неговата шуба бяха откраднали. Имаше нещо
за тоя човек...“.

Премиер, офшорка,
къща, порше и миска*

Какво се крие зад разследването за Борисов и „къщата в Барселона“

Нещо ново?
И все пак: „гърмежът“, предизвикан от
трите страници текст в един ляв каталунски вестник, не стресна особено аудиторията. Причините за това са няколко.
Основните факти бяха отдавна известни към тях „Периодико“ добавя едно порше
и един бутик. През 2019 година, в разгара на кампанията за евровота, почти същите информации бяха съобщени и в сигнала на Елена Йончева, тогава депутат от
БСП, а сега член на Европейския парламент. Малко преди разкритията й президентът Румен Радев на два пъти настоя да
се задълбочат разследванията за офшорни сметки, имоти и фирми на политици,
които действат в България и зад граница
чрез подставени лица.
Тогава Йончева обяви публично, а впо-

следствие информира и прокуратурата
за дружеството EMA BGS SL, регистрирано на адреса на къщата в Барселона. Негови управители били Борислава Йовчева (бивша „Мис Бикини”) и нейният баща
Георги Йовчев. Дружеството получавало
средства от кипърска офшорка, чийто истински притежател бил собственикът на
тенис клуб „Банкя“ Иван Саздов.
„Периодико“ добавя нови детайли към
този сюжет. Според публикацията на каталунското издание фирмата EMA BGS SL
е собственик на луксозен бутик за дрехи в
престижен квартал на Барселона, за което е получила 2,3 млн. евро от кипърска
офшорка. Къщата с басейна била купена
за 3 милиона евро през 2013 г. на името
на друга фирма - Numin Invest S.L., като в
нея живеели майката и бащата на Борислава Йовчева, самата тя и детето й, родено през 2012 г. (Бизнесменът Александър
Чаушев отново заяви, че къщата е негова, а Йовчева е живеела там под наем.)
„Периодико“ информира освен това, че
се „проверява внимателно евентуална
връзка между Борисов и Йовчева“. Самият той избягва отговор на въпроса дали я
познава.
Българското общество разбра за „къщата в Барселона“ още преди разкрития-

та на Елена Йончева - чу за нея в едни записи от поредицата „Двете каки“. „Така е,
ся, има една, на която й купи къща в Барселона за милион и половина евро“, гласеше репликата, с която известната към
онзи момент съдийка Владимира Янева
освети скандала. Когато през 2011-а оглави Софийския градски съд, Янева беше
известна като „семейната приятелка“ на
тогавашния вицепремиер Цветан Цветанов.
Записите определено всяха смут. И въпреки това ГЕРБ начело с Борисов продължиха да печелят избори, а българските правораздавателни органи не
реагираха на „Двете каки“... Не срещнаха отзивчивост и призивите на Йончева
главният прокурор да провери произхода на парите за „къщата в Барселона“.
Самата Йончева е с обвинение за пране
на пари от фалиралата КТБ. БОЕЦ също
са подозирани за връзки с избягалия в
Белград мажоритарен собственик на КТБ
Цветан Василев.

Произходът на парите
Миналото на Борисов, който е в политиката от 2001 година, а преди това е
развивал охранителен бизнес, е добре
известно на службите - и на изток, и на

Радев: Случаят засяга не
само Борисов, но и България

Случаят с т.нар „Къща в Барселона“
засяга не само премиера Бойко Борисов, но и България. Така президентът
Румен Радев коментира скандала.
Борисов по-рано заяви, че публикациите по темата са част от координирана атака срещу властта, която е трябвало да съвпадне с шествието на 19
февруари, когато президентът изнесе
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остра опозиционна реч на паметника
на Васил Левски.
„Нормално е в такива случаи да има
повече емоции, но те не са най-добрият
съветник (…) Този тежък случай засяга не само лично него, засяга България
във вътрешен и международен план“,
заяви Румен Радев, като подчерта, че
няма отношение към случая.

запад. Радослав Иванов, наречен преди време от Борисов „брат’чедът Ради“,
се води собственик на бившия бизнес на
премиера, включително и на „ИПОН”. Каквито и средства да е спечелил от частния
си бизнес, в декларациите, които по-късно станаха задължителни за лицата, заемащи висши публични длъжности, Бойко Борисов обявява само незначителни
суми. През юли например за първи път от
години декларира банков депозит от 190
000 лева. Според данните от декларациите, министърът на туризма Николина Ангелкова очевидно е по-заможна от него.
Пред „Периодико“ каталунската полиция казва, че не може да се проследи
произходът на вложените в бутика 2,3 милиона евро. Но българските власти могат
да изискат и получат информация от Кипър по линия на Конвенцията за взаимно
административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и по линия на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане...
Скандалът няма да събори Борисов,
но със сигурност ще навреди на рейтинга му, особено ако се стигне до предсрочни парламентарни избори. Президентът
Радев, известен с благоразположението
си към Кремъл, говори за тях от година. А
тези дни втвърди тона още повече, заявявайки следното: „Драмата на г-н Борисов
е, че осъзнава факта, че този път номерът с пречистване чрез подаване на оставка най-вероятно няма да мине, защото
го чака служебен кабинет, който е не помалко опасен от ежедневната деградация на управлението“. Дали Радев не плаши с ревизия на стореното от кабинета?
Един негов служебен кабинет вече опита,
но не успя да наложи „своя“ победител в
конкурса за бойни самолети. Сега може
да предприеме опит да забави започналите процеси, като обяви ревизията им.
* Заглавието е на BG VOICE.
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Прокуратурата ще проверява
Борисов по казуса „Барселона“

П

рокуратурата се самосезира и ще извърши проверка
на случая с „къщата в Барселона“, в който е замесено
и името на премиера Бойко

Обвинението ще иска обяснение и от проф.

Стив Ханке по негови твърдения за корупция

Борисов.
От държавното обвинение съобщиха,
че са се самосезирали от статията в каталунското издание „Ел Периодико“, според която полицията разследва пране
на пари, което стига до българския министър-председател.
„С цел изясняване на сочените данни
за извършено престъпление от общ характер, по линия на механизма за международното правно сътрудничество,
ще бъде поискана официална информация от испанските власти. В хода на проверката ще бъдат снети обяснения

дали има достатъчно данни

от всички посочени
в статията лица,
както и ще се изиска документация за
осъществявани от тях предполагаеми
сделки“, обясниха от държавното обвинение преди дни.
Темата беше коментирана вчера и от
Бойко Борисов, докато правеше обичайните си обиколки по строителни обекти
в страната. Той беше категоричен, че е
омаскарен и че това е класически ком-
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правителството на Иван Костов. Предстои да бъдат разпитани Ханке, както
и тогавашният премиер Иван Костов и
президентът (1997-2002 г.) Петър Стоянов, се разбира от съобщението.
На 16 февруари икономистът, известен като бащата на валутния борд в България, заяви в предаването на bTV „120
минути“, че е имал данни за корупция,
които предоставил на тогавашния президент Петър Стоянов.
Сега от прокуратурата посочват, че
предстои да бъдат снети обяснения от
Стив Ханке, както и от хората, които той
посочва в интервюто. Ще бъде изискана и цялата документация, с която икономистът казва, че разполага. След това
ще се прецени

промат с подбрани истини.
От прокуратурата се самосезираха
и по твърденията на Стив Ханке за ко-

рупция „по високите етажи на властта”.
Става дума за разказ на Ханке за случай
отпреди 20-ина години, по времето на

за образуване на наказателно производство за корупционни престъпления,
се разбира от съобщението.
След интервюто на Стив Ханке по темата реагира бившият премиер Иван
Костов. Той заяви, че сигналите за корупция са пращани в прокуратурата,
и предположи, че Петър Стоянов е дал
материалите за корупция „там, където
трябва”. Президентът Стоянов до момента не е коментирал темата.
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BG ТЕЛЕГРАФ

Protect your world

Арести след нападение
на момче в автобус

Auto Home Life Retirement
•

•

•
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-годишно момче бе нападнато и
съблечено голо до кръста в софийски автобус, защото носело
фланелка на ЦСКА. Няколко дни по-късно
нападателите му бяха задържани и получиха обвинения за грабеж. Те са били четирима и са непълнолетни. Един от тях е на 16 години, друг на 17, а останалите двама - на 15.
Софийската районна прокуратура ще поиска най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Нено Димов остава
окончателно зад решетките

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 околната среда и водите Нено Димов остава
окончателно в ареста, постанови
Апелативният специализиран съд. Решението не подлежи на обжалване, но
съдията докладчик Даниела Росенова
го е подписала с особено мнение. Според съдебния състав заради тежестта на
обвинението съществува риск Димов да
извърши друго престъпление в случай,
че бъде пуснат на свобода. Според съдия Росенова няма опасност това да се случи, а най-тежката мярка „задържане под стража“ е незаконосъобразна.

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.

Няколкостотин млн. лева
обърнати в евро за месец

П

отребителите са реагирали с превалутиране на шума, който се създаде около поправката в Закона за БНБ за курса лев-евро, която ГЕРБ
предложи. Това се вижда от паричната
статистика на БНБ за януари, пише „Капитал“. Сумарно през януари левовите
сметки на банките се свиват с почти 1.2
млрд. лв., а евровите се покачват с 691
млн. лв. От данните е трудно да се направи категоричен извод за цялата картина
заради сезонния ефект, посочва изданието.

Обвинен за опит за убийство
на Гебрев - руски дипломат

Е

дин от тримата предполагаеми служители на руското военно разузнаване (ГРУ), които България обвинява в опит за убийство на бизнесмена
Емилиян Гебрев, е действащ дипломат.
Той е сътрудник на руското представителство към Световната търговска организация в Женева. Това се посочва в
публикувано днес съвместно разследване на сайтовете „Белингкет“, швейцарския „Tamedia“ и „Инсайдър“. В него се казва, че неотдавна за издирване е обявен Георги Горшков, но истинското му име е
Егор Гордиенко.

Хванаха дъщерята
на Цар Киро с 2 кг хероин

Д

ъщерята на Кирил Рашков, известен като Цар Киро, и негов племенник са хванати с 2 кг хероин.
Според разследващите двамата са се занимавали с разпространение на дрога
от няколко месеца. Предстои повдигане
на обвинение. В зависимост от квалификацията на обвинението, наказанието е
или от 3 до 8 години затвор и глоба до
8000 лева, или до 10 години затвор и 50 000 лева глоба. Хероинът е бил внесен от
Турция, обявиха разследващите.
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Правилото на Тръмп влезе в сила:
Отказват зелена карта заради помощи
Имигрантите трябва да имат и здравна застраховка в срок от 30 дни след влизането си в САЩ

СИБИЛА ПАТСИ

В

sibila@bg-voice.com

лезе в сила правилото на
Тръмп за отказване на зелени карти заради взимани помощи
То ще важи за цялата стра-

на.
Службата за гражданство и имиграция (USCIS) започнa да прилага правилото на администрацията на Тръмп за
недопустимост за хората на помощи от
24 февруари 2020 г.
Правилото ще важи в цялата страна,
включително в Илинойс. Решението на
Върховния съд от 21 февруари 2020 г.
постановява, че кандидати с молби за
зелена карта, подадени на и след посочената дата, могат да получат отказ, ако
се счете, че са хора на помощи и попадат под т.нар. правило Public charge rule.
За хората, подали документи по пощата, ще важи датата на пощенското
клеймо. По-рано Илинойс оспорва правилото и затова спорът се реши във
Върховния съд. Така имигрантите в цялата страна, които са взимали държавни субсидии и на които им предстои
промяна на статут към постоянно пребиваване или подновяване на зелената
карта,

са застрашени
от получаване на отказ
Правилото (final rule) беше публикувано на 14 август 2019 г. и първоначално беше предвидено да влезе в сила на
15 октомври 2019 г. С него се разшири
определението за „човек на помощи”.
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До този момент това беше човек, взимал помощи в кеш и който е бил на издръжка на държавата. Затова той може
да не получи зелена карта, се казва още
в оригиналното правило.
Администрацията на Тръмп обнови
старото правило и разпореди, че помощите като субсидии за здравна застраховка, социални пенсии за възрастни и
ваучери за храна също спадат към категорията помощи. Така получателите им
също са на издръжка на държавата и затова не заслужават да имат зелени карти, което ги спира да станат и граждани
на държавата. Мотивът - 58% от всички
домакинства, издържани от имигранти,
използват поне една програма за социално подпомагане и с това натоварват
държавния бюджет. САЩ отпускат зелени карти на приблизително 1 милион чужденци всяка година. Миналата
година за гражданство са били одобрени 834 000 петиции. Критици на новата
мярка обаче вадят и друга статистика 1 от 7 възрастни в имигрантски семейства са предпочели да не участват в

програми за обществени помощи през
2018 г. поради страх, че ще застрашат
бъдещия си статут, но наистина са били
в нужда.
Другото, което е свързано с правилото за имигрантите на помощи, е, че президентът Тръмп издаде прокламация, с
която задължава имигрантите, влизащи
в САЩ, да имат здравна застраховка в
срок от 30 дни след влизането или авоари, с които да могат да покрият евентуални медицински разноски.
„Ако имигранти със зелена карта излязат извън страната и пътуват по-малко от 6 месеца, се считат за специална
категория имигранти и не подлежат за
правилата за недопустимост в страната
заради взимани помощи и задължителната здравна застраховка.

Aко обаче човек пътува
извън САЩ
и остане там повече от шест месеца, на
границата може да бъде обвинен в недопустимост и изпратен на съд, за да се
реши дали имигрантът е в тежест на да-

нъкоплатците поради получените помощи (макар че е имал право на тях) или
ако няма застраховка. Ако се реши, че
ще бъде в тежест, имигрантът ще получи
отказ да бъде допуснат в САЩ“, казва адвокат Знаймер.
„Да взимаш помощи не е срамно или
незаконно. Въпросът е какви са последствията след това. За имигрантите ще се
гледа дали са получавали помощи през
последните 36 месеца. Ако имигрант е
взимал помощи по-малко от 12 месеца,
няма да се счита, че е бил в тежест на данъкоплатците. Ако получаваш два вида
помощи, всеки ден се брои за два дни“,
разяснява тя.
От 24 февруари влизат в сила и нови
суми за доходите, които кандидатите
за гражданство и техните спонсори ще
трябва да покажат, за да получат одобрение. Четиричленно семейство ще
трябва да докаже доход два пъти над
изискуемото досега - 60 000 долара.
Също така ще се отказват зелени карти
на кандидати, които според правителството могат да опрат до взимане на помощи в бъдеще.

Aко имигрант има
депортация
избягването на процедурата по отстраняване от страната ще зависи единствено от това дали служител на имиграционните ще разреши на кандидата да
плати парична гаранция. Минималната
сума за такава гаранция е 8100 долара
плюс такса за молба за плащането на гаранция от 25 долара. Това е в допълнение към таксата за корекция на зелената карта от 1225 долара, която се очаква
да нарасне до 2195 долара по-късно тази
година.
Предполага се, че Флорида е сред щатите, които ще бъдат най-силно засегнати, тъй като новото правило може да доведе до над 100 000 родени в САЩ деца
с родител имигрант да загубят достъп
до здравно осигуряване и над 82 000 да
загубят достъп до обезщетенията за ваучери за храна (SNAP).
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САЩ
срещу
Кобрата
Пулев

2:0

депортиран от САЩ, искал да работи с туристическа виза

ЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

Б

ългарският боксьор Кубрат
Пулев за втори път се сблъска
със строгите и ясни правила в
САЩ, които важат еднакво за
всички. И за втори път загуби.
След като беше наказан с отнемане на
лиценза за 6 месеца заради непристойното си поведение с репортерка в Калифорния, този път имиграционните власти на САЩ не допуснаха претендента
за световната титла да влезе в страната.
Причината - Пулев искал да влезе с туристическа виза, а тук работел и получавал заплащане. И докато всичко това
излизаше в медиите, Пулев обясняваше
в телефонни интервюта за двете най-големи български телевизии, че е в САЩ.
А всъщност вече е бил на летището в Истанбул, след като имиграционните власти го депортират с полет на турските
авиолинии.
В събота следобед Кубрат Пулев трябва да направи връзка от презокеански
полет до Чикаго за Лас Вегас, където
планирал да гледа мача между Тайсън
Фюри и Дионтей Уайлдър. На граничния
пункт на летище О’Хеър обаче ситуацията се усложнява.

Пулев е отведен за
допълнителен разпит
и проверка в странична стая и няколко
часа по-късно е качен на полет обратно
за България през Истанбул.
„Много хора го видяхме, но двама
униформени полицаи не даваха да се
доближаваме до него. Всички видяха,
че се върна с турските авиолинии обратно в България“, разказва един от многото наши сънародници, които работят на
международния пети терминал на летище О’Хеър.
Новината за депортацията на Пулев
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беше съобщена първо от един от найдобрите спортни журналисти, отразяващи бокса в САЩ - Майк Копингер от The
Athletic.
BG VOICE се свърза с мениджъра на
боксьора Ивайло Гоцев, който първоначално отрече Пулев да има проблем
и обеща, че ще даде интервю след малко, след 2 часа, после след 30 минути, но
така и не се съгласи на запис.
Междувременно, пред bTV самият Пулев отрече да има проблеми с влизането в САЩ. „Намирам се в САЩ и няма такова нещо. Имах лек проблем с визата,
но всичко се оправи, всичко е ОК. За момента нямам проблем. Не съм депортиран. В САЩ съм. Нямам никакви проблеми“, категоричен беше той.
Но всъщност

докато дава интервютата,
не е бил в САЩ,
а в Истанбул записите за телевизиите са направени
около 17 часа българско време, а полетът на турските авиолинии каца в 16 ч.
Той е бил на борда на самолета, потвър-

диха източници на BG VOICE от авиокомпанията. Статутът му е бил INAD - от
inadmissible - човек, недопуснат да влезе в САЩ от имиграционните служители.
Пак по същото време, но пред NOVA,
Пулев обясни, че имал проблем само в
багажа.
„Не е заради багажа. Багажът му го чакаше точно от външната страна на стаята, където беше на разпит, и нито е
отварян, нито проверяван“, обясни служителят на летището, станал свидетел
на случката.
От CBP разкриха първо за BG VOICE
причините да депортират Пулев. „Той
е пристигнал на летище O’Hare в събота, 22 февруари. Г-н Пулев е представил
своята В-1/В-2 туристическа виза и заявил на служителя, че получава заплащане за промоция и бокс и в САЩ. Г-н
Пулев беше задържан и му беше отказано влизане, защото е бил с грешната
виза, и е напуснал САЩ на 22 февруари в 9:30 рм“, се казва в официалния
отговор на говорител на граничните
власти.

След като в BG VOICE и bTV излезе официалният отговор на граничните власти, Пулев призна в пост във
Facebook, че имал „малък проблем с визата, който решихме в движение“. И смени темата към желанието му за бъдещ
мач с Антъни Джошуа.
Това не е първият път, в който Пулев
се сблъсква с правилата в САЩ. През
2019 г. неговият лиценз беше отнет за
6 месеца, след като целуна репортерка
без нейно съгласие след мача му с Богдан Дино в Калифорния. Въпросът сега
е дали по време на мача с Дино българският боксьор е бил с работна или с туристическа виза - от това ще зависи и
бъдещите му възможности отново да
влиза и работи в САЩ.

Адвокат: Пулев може да има
5-годишна забрана да влиза в САЩ
К
убрат Пулев е трябвало да притежава работна виза - или О-1 за
спортен талант, или Р-1 за атлети,
признати в цял свят. Това обясни имиграционният адвокат Кристина Крилчев,
която практикува в Лас Вегас. Пулев обаче имал В-1/В-2 - туристическа или бизнес виза, която източници на BG VOICE
казаха, че получил през 2015 г., когато
придружава бившата си приятелка Андреа за нейно турне в САЩ.
„Има два варианти - имиграционните власти само да са му отнели туристическата виза или към това да са му дали
5-годишна забрана да влиза в САЩ, което е по-вероятно, като се има предвид,
че е бил отстранен по бързата процедура (expedited removal)“, обясни адвокат
Крилчев.
Пулев едва ли някога повече ще полу-

чи туристическа виза, но може да кандидатства за работна. „Ако има 5-годишна забрана обаче, всеки път като иска да
влезе в страната, ще трябва да кандидатства за специален waiver в този период“, обясни Крилчев. Такъв е и случаят с фолк певицата Деси Слава, която
преди месец не успя да се качи на самолета за САЩ именно защото нямаше
този waiver. Тя има доживотна забрана
да влиза в САЩ по същата причина като
Пулев - опит за работа с туристическа
виза.
Случаят на Пулев е показателен за
всички, които идват в САЩ с туристическа виза. Имиграционните власти,
особено в ерата на Тръмп, са много повзискателни и гледат под лупа идващите в САЩ. „Те, първо, трябва да са сигурни, че при предишни посещения не са

просрочили разрешения престой. Второ, ако бъдат спрени за втора, допълнителна проверка, трябва да потвърдят,
че нямат намерение да остават повече
от това, което са обявили, когато са кандидатствали за виза - например, ако поканата към тях казва, че те идват за два
месеца, те трябва да потвърдят, че идват
за два месеца“, обясни адвокат Крилчев.
Други задължителни неща, за които
посетителят в САЩ трябва да следи, е
да има двупосочен билет, да не носи документи като дипломи, биографии, които могат да дадат основание на имиграционните служители да помислят, че
човекът идва в САЩ да си търси работа.
Друг съвет е да не се носят твърде много дрехи и такива за друг сезон - т.е. да
носите зимни дрехи в багажа, а да идвате през лятото.
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Белият дом иска $2,5 млрд.
за борба с COVID 19

Б

елият дом изпрати в Конгреса
искане за отпускане на средства
в размер на 2,5 милиарда долара за борба с новия коронавирус.
Над един милиард долара от това допълнително финансиране ще бъдат
предназначени за разработването на
ваксина срещу заразата. Представители на администрацията пък запознават сенаторите при закрити врати с предприеманите мерки срещу разпространението на вируса.

Съдът призна Харви
Уайнстийн за виновен

Х

оливудският продуцент Харви
Уайнстийн беше признат за виновен по обвинения в сексуално насилие и изнасилване. В процеса
срещу човека, чиито престъпления
и разкритията за тях дадоха началото на движението #MeToo, имаше пет
обвинения, от които Уайнстийн е оправдан по три. Наказанието му може
да достигне 25 години. Той бе оневинен по най-тежкото обвинение в „хищническо поведение“, което можеше да му донесе доживотна присъда.

Шестима загинаха при тежка
катастрофа в Джорджия

Ш

естима души са загинали при
тежка катастрофа на междущатска магистрала в Джордия,
съобщиха полицейските власти. Сред
жертвите на кървавия пътен ад, станал
в неделя, са и три деца. Катастрофата е
регистрирана около 02:05 часа в окръг
Либърти. Lexus RX350 от Флорида, управляван от 77-годишен мъж, е навлязъл в
насрещното движение и се е ударил челно в Nissan Rogue, управляван от жена. В
автомобила с нея са пътували още мъж и три деца.

Хилари Клинтън: Тръмп е
опасност за демокрацията

Х

илари Клинтън определи Доналд Тръмп като опасност за
демокрацията. „Ще подкрепя
кандидата на нашата партия“ за президентските избори, който и да е той,
„защото нашият президент съвсем
очевидно е опасност за демокрацията и за нашето бъдеще“, каза тя пред
журналисти в Берлин, където отиде
да представи посветения й документален филм „Хилари“. „Ако не защитим нашата демокрация, значи се предаваме, бавно, но неотклонно, и губим контрол“, каза
още тя.

САЩ продават на Индия
военна техника за $3 млрд.

И

ндия ще закупи от САЩ отбранителна техника за над 3 милиарда
долара. Това съобщи президентът Доналд Тръмп, който е на посещение там. Делхи и Вашингтон все още не
са сключили търговско споразумение,
но двете страни ще започнат преговори за постигането на всеобхватно споразумение в тази сфера. Президентът
на САЩ допълни, че е обсъдил с индийския премиер важността на това Индия
да има сигурна телекомуникационна мрежа от пето поколение.
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Неуредени авторски права
отменят турнето на „Една
седмица, не повече“ в САЩ

Д

ългоочакваното турне на постановката „Една седмица, не
повече“ в САЩ се отменя заради неуредени авторски
права за чужбина и други административни неуредици между мениджъра Кирил Кирилов от продуцентска къща „Ажур Пико“ и Пазарджишкия
театър, в чийто репертоар е пиесата. BG
VOICE като организатор на турнето научи за тези проблеми от г-н Кирилов само
ден преди имиграционните власти в
САЩ да издадат нужните работни разрешителни за актьорите Йоана БуковскаДавидова, Емил Марков и Димо Алексиев през миналата седмица. Това беше
изненада, защото половината от хонорара за пиесата всъщност отиват за г-н
Кирилов, с който той трябва да покрие
тези разходи и да реализира печалба за
себе си.
Въпреки нашите опити да постигнем
компромисен вариант, чрез който пиесата да успее да гостува в САЩ, се налага турнето да бъде отменено. Това научихме категорично от писмо, изпратено
до BG VOICE от адвоката на г-н Кирилов.
Освен разочарованието за хилядите фенове на актьорите остават и много разходи, направени за предстоящото
турне. До този момент BG VOICE е направил разходи за близо 10 хиляди долара
- за издаване на работно разрешително,
адвокатски услуги, депозити за наем на
зали в няколко града, реклама и други.
„За нас тази постъпка от страна на г-н
Кирилов и притежаваната от него продуцентска къща „Ажур Пико“ е

некоректна и необоснована
Ето защо ще потърсим правата си в
съда - както за направените разходи,
така и за пропуснатите ползи. Явно за
много хора в България имигрантите са
само източник за лесни и бързи пари
със схващането, че в чужбина те растат
по дърветата“, се казва в официална позиция на BG VOICE.
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BG VOICE решен да съди мениджъра на постановката

Кирил Кирилов и продуцентска къща „Ажур пико“

Снимкa: Facebook
Кирил Кирилов

Парите за закупените билети са вече
върнати на всички, които са ги поръчали
онлайн. Тези, които са ги платили в брой,
могат да получат парите си обратно от
същото място, където са ги купили.
BG VOICE се извинява за причиненото
неудобство на своите читатели и любители на хубавия български театър. Още
много нови и интересни изненади очакват българите в Северна Америка този
сезон - 7 март - парти с Мария Илиева

в Чикаго, турнето на българския филм
„Диви и щастливи“ със специални гости по време на прожекциите Яна Маринова и Александър Сано и много скоро
- пиесата „Морска сол“ с Асен Блатеч-

ки, Калин Врачански и Койна Русева.
Информация за всички най-интересни
български събития може да намерите
в мобилното приложение BG LINKED за
iPhone и android.
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Кметът на Мексико Сити - Клаудия,
чиито дядовци са от България

П

рез 2018 г. BBC включва Клаудия Шейнбаум Пардо сред
100-те най-влиятелни и
вдъхновяващи жени на планетата. Малко по-рано тя е
избрана за кмет на един от най-големите градове в света, Мексико Сити, и това
автоматично я изкачва начело на друга
класация – тя става първата жена, управляваща мегаполиса. По време на предизборната си кампания за кметските
избори Клаудия Шейнбаум Пардо пък
впечатлява с друго – тя разкрива, че
нейните корени не са в Мексико, а далеч в Европа. Тогава 55-годишната жена
споделя, че е много благодарна на своите баби и дядовци, които са от Литва и
България.
Клаудия Шейнбаум Пардо е една от
около

Тя е първата жена, избрана да управлява мексиканската столица

1350-те мексиканци
от български произход
които живеят в Мексико, става ясно от
справка на Министерството на външните работи.

Снимки: Twitter, Facebook

Прадядовците на кметицата, както и
на много други граждани, първи идват
в Мексико в началото на 20-ти век. Все
повече мексиканци с български корени
пък проявяват интерес да се запознаят
със своите корени, както и да научат повече за българския език, култура и тра-
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диции, като са чести гости на събития на
посолството и българското училище.
Самата Клаудия Шейнбаум Пардо е
родена в столицата на Мексико - на 24
юни 1962 година. Баща й Карлос Шейнбаум също. Но родителите му пристигат
там от Литва през 20-те години на миналия век. Те са евреи ашкенази. Дядото на Клаудия бил търговец на бижута,
привърженик на полулегалната Мексиканска комунистическа партия. Баба й
пък държала в семейството да се спазват еврейските празници, да се говори
на идиш и да се консумира ашкенази
храна, разказва dir.bg.
Майката на кметицата на Мексико
Сити - Ани Пардо - е професор по биохимия и световнопризнат учен в областта
на белодробната фиброза. Именно ней-

ните родители - сефарадски евреи –

бягат от София, за да се
спасят от Холокоста
Те пристигат на пристанището във Веракрус през 1942 г. Ани Пардо е завършила сефарадското училище в Мексико
Сити, след това биология и биохимия, за
да стигне до признанието да бъде член
на Мексиканската академия на науките.
И двамата родители на Клаудия Шейнбаум са били част от левите среди в Мексико през 60-те години на миналия век.
Те протестират в защита на Куба и се
присъединяват към големите студентски протести през 1968 г. Въпреки че
дълги години семейството живее в еврейската част на квартал Поланко, след
това се премества по-близо до Нацио-

налния автономен университет на Мексико, където Ани Пардо работи.
Клаудия е втората дъщеря на Ани и
Карлос. Тя учи в либерални нееврейски
училища, а след това завършва физика в
университета, където преподава майка
й. Като експерт по климатичните промени, тя е част от международен екип, който печели Нобелова награда през 2007
г. Също като своите родители, Клаудия е
студентска активистка и през 1998 г. става член на Партията на демократичната
революция, която дълги години е основната лява опозиционна сила в Мексико.
Шест години по-късно Клаудия напуска,
за да се присъедини към Движението за
национално възраждане (МОРЕНА) на
президента Андрес Мануел Лопес Обрадор.
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Нови случаи на COVID-19
в два района на Канада

Д

ва нови случая на заразени с
COVID-19 бяха регистрирани в
Канада само за няколко часа в
началото на седмицата. Единият от
тях е в Oнтарио, а другият - в Британска Колумбия. От службата по обществено здраве в Британска Колумбия обясниха, че седмият заразен
с вируса в областта е 40-годишен и
имал контакт с шестия заразен. Новият случай в Онтарио е на 20-годишна жена,
която скоро се завърнала от Китай. Тя е четвъртата заразена в района.

Десетки ранени в катастрофа
с близо 200 автомобила

К

анадската полиция съобщи,
че десетки хора са пострадали
при верижна катастрофа с близо 200 автомобила в района на град
Ла Прери, южно от Монреал. Двама
от ранените са в критично състояние.
Транспортният министър на провинция Квебек, Франсоа Бонардел, заяви
пред журналисти, че катастрофата,
която стана около обяд миналия четвъртък, била причинена от внезапна виелица, която довела до ниска видимост.

Хари и Меган искат засилена
охрана в Канада

П

ринц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще настояват за засилена и по-ефективна охрана в Канада, след като се оттеглят от
кралските си задължения. Двойката
се съгласи да спре да използва марката си Sussex Royal, когато се оттегли като старши членове на кралското семейство на 31 март, но настоя за
по-засилена охрана. До момента не е
ясно кой ще плати за нея, въпреки че според слуховете бащата на Хари - принц
Чарлз, се е съгласил да поеме временно плащането по сигурността на двойката
в Канада.

Монреал спира електрическите
скутери под наем

Г

радските власти в Монреал оповестиха, че тази година слагат
край на отдаването под наем на
електрически тротинетки. Причината
е неспазване на регламента за ползването им от потребители. „Едва 20
процента от тротинетките са оставени на определените за целта места“, се казва в комюнике на градските
власти. „Това е свързано с предизвикателства в областта на сигурността, с безпорядък и с понякога трудно съжителство с пешеходците.“

Избягали бизони скитат
из градче в Алберта

В

ластите на градче в канадската провинция Алберта предупредиха жителите да внимават
за необичайни животни, след като
стадо бизони избяга от камион. Пожарната в гр. Хайт разпространи във
Facebook снимка на два бизона, скитащи из улиците на града. Текстът
към нея предупреждава хората да не
доближават животните. Полицията и други служби се опитват да хванат бизоните, избягали преди няколко дни през нощта.
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Седмицата на модата в Лондон:
За първи път с Петър Петров

Българският дизайнер показа най-новата си колекция „Есен/Зима 2020“
ГЕРГАНА ПАНОВА

gergana@bg-voice.com

С

едмицата на модата в Лондон
се превърна в място за нов успех на талантливия български дизайнер Петър Петров.
Той показа за първи път там
най-новата колекция на едноименната
си марка. Петров проби на подиума, който сякаш е запазен за Виктория Бекъм и
на който дефилираха модели на Burberry,
David Koma, Simone Rocha и Christopher
Kane.

Снимкa: Instagram
Петър Петров с манекенките си.

веждам голяма част от нашите продукти
в България“, признава Петър.
„Това е нова ера за бранда“, коментира Петър пред Evening Standard появата
на Petar Petrov на Седмицата на модата в
Лондон. „Ние не спираме да се развиваме, но и продължаваме да търсим онова,
което е най-добро за жените“, допълва
той. Петър Петров не крие колко е развълнуван от възможността най-после
да покаже моделите си на подобна сцена, на която дрехите най-после имат възможност да „оживеят“. В колекцията си
за следващата зима дизайнерът акцентира на свободни силуети и на микс от
Петър Петров е роден в Украйна, израснал е в България, а работи във Виена.
Много хора го

оприличават на младия
Ив Сен Лоран
но той държи на собственото излъчване
– както личното, така и на бранда си. Петър признава, че професорите в Университета по изкуствата във Виена, който е
завършил, силно са му въздействали за
подхода му към модата. Учи при дизайнерите Виктор Хорстинг, Ролф Сноер и
Раф Симонс.
Самият той с гордост разказва, че с негови рокли са се появявали звезди като
Гуинет Полтроу, Кристен Стюарт, Джейн
Фонда и Селин Дион. За българските
стандарти тоалетите му се продават на
баснословни цени до шедьоврите на
„Шанел“ и „Гучи“, но Холивуд е полудял
по тях.

Колекцията на Petar Petrov

26 февруари - 3 март 2020 г.

Младият дизайнер преди време дори
успя да детронира модни къщи като

„Версаче“, „Кристиан
Лакроа“ и „Вивиан Уестууд“
които загубиха битката за ушиването на
костюмите на примабалетистите на Виенската опера и балет. През 2015 г. звездите на операта дефилираха и танцуваха
с облекла на Петър вместо с обичайните,
ушити от модните гиганти, изброени погоре. Въпреки че от години е в Австрия,
Петър продължава да твърди, че много
от работата му е отражение на българските му корени. „Аз съм горд, че съм
българин, и се радвам, че мога да произ-

материи, които създават усещане за елегантност и комфорт, но без да прикриват
женствеността и изразителността на фигурата.
Самият той споделя пред Vogue за колекцията си „Есен/Зима 2020“: „Предизвикахме се във всеки един аспект. Процесът със

създаване на колекция
за подиума
е различен от този, който е за лукбук например. Този път се опитах да направя силуетите по-релаксирани и щедри”.
И доказателството е на подиума - фини
костюми - по-скоро флуидни при движение, отколкото строги; свободни силуети, говорещи за комфорт; пижамести сатенени панталони; красиви вечерни
рокли, изработени от джърси.
Преди година Петър Петров постигна
друг голям успех. Той прослави името си,
след като холивудската звезда Ан Хатауей облече негов костюм. Красивата актриса се появи с облеклото му за представянето на неохоръра „Серенити“ в
Калифорния. Ан позира в изискания тоалет от сако и панталон в прасковен цвят
с риза в същия десен, до друга икона на
Холивуд – актьора Матю Макконъхи.

Снимки: БТА
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52-ма ранени при нападение
с кола в Хесен

52

души, след които 18 деца, бяха
ранени при нападение с кола
срещу участници в карнавално шествие във Фолкмарзен, в германската провинция Хесен. „Сред пострадалите има 18 деца. 35 души са в болница,
а 17 са получили амбулаторна медицинска помощ и са изписани“, уточни местната полиция в Туитър.Шофьорът на колата, който също е ранен при нападението, беше арестуван вчера. Той е 29-годишен германец, жител на градчето Фолкмарзен, чието население е под 7000 души.

Почина бившият лидер
на Египет Хосни Мубарак

Б

ившият дългогодишен президент
на Египет Хосни Мубарак почина в
Кайро на 91-годишна възраст. През
последния месец той се намираше в интензивното отделение след операция
на стомашно-чревния тракт. Преди няколко дни големият му син Аля Мубарак
призова в социалните мрежи за молитви за здравето на баща му. Хосни Мубарак наследи лидерския пост в Египет след убийството през 1981 г. на президента
Ануар Садат и остана на този пост 30 години.

Сирийският режим печели
нови територии в Идлиб

С

илите на сирийския режим превзеха няколко села в провинция
Идлиб като част от офанзивата
си срещу последния бастион на джихадистите и бунтовниците. Петима мирни граждани загинаха в южната част на
провинцията вследствие на въздушни
удари на Русия, която е съюзник на режима в Дамаск. Множество сблъсъци
има на запад от големия град Маарет ан Нуман. Близо 900 000 души бяха принудени да напуснат домовете си от началото на офанзивата на режима през декември.

Буря остави десетки хиляди
без ток в Чехия

Б

урята „Юлия“ предизвика нарушения в транспорта и сериозни материални щети в Чехия. Особено
засегната беше западната й част. Енергоснабдителните дружества съобщиха, че
силният вятър и паднали дървета са причината 40 000 домове да останат без електричество. Екипите на пожарната са се отзовали на над 1700 сигнала в цяла Чехия
- най-вече да разчистват пътища. Съборени от вятъра предмети върху железопътните линии предизвикаха смущения в
движението на влаковете.

Китай отложи годишната
сесия на парламента

Н

ай-висшият
законодателен
орган в Китай реши официално да отложи насрочената да
започне на 5 март годишна сесия на
парламента. Това става на фона на
епидемията от коронавируса, станала причина за заразяването на над 70
000 души в Китай. Законодателният
орган реши и официално да забрани
всякаква незаконна търговия с диви
животни и консумацията им в Китай. Предполага се, че именно от диви животни
е тръгнал вирусът, причинил епидемията.
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„Дариана, ла булгара“,
ангелът на Леонардо

Дамата, която скандализира Италия, като изкара чернокож

на „Санремо“, организира „Купа Европа - Купа България“

В училището към „Ла Скала“ обаче са
изправени пред нови изпитания. Там
се учи от 8 сутринта до 8 вечерта – безкрайни репетиции. В 8 вечерта един автобус ги кара в едно вечерно училище
на 9-10-годишни деца, където учат до 12
през нощта по всички общообразователни предмети.
Малкият Леонардо е играл на сцената
на „Ла Скала“ в балета „Лешникотрошачката“ в ролята на барабанчика. Спомня
си ужаса, когато го избират за тази роля
- преди едно представление неговите
„колеги“, 10-12-годишни деца, разрязват
сценичния му костюм. От злоба, че той е
избраникът. Леонардо вижда съсипаната дреха малко преди да излезе на сцената и е в ужас. Казва на шивачката: „Как
ще танцувам на сцената на „Ла Скала“ в
този вид?“, а тя:

БОРЯНА АНТИМОВА

Г

boryana@bg-voice.com

одината е 2018-а, а музикалният
свят на Италия е шокиран: кой и
как, с какви връзки и протекции
е успял да изкара на сцената на
„Санремо“, „светая светих“ на
белкантото, един... чернокож? А талантливият италианец от бразилски произход Леонардо Монтейро се класира четвърти сред младите.
Този талант, нито бразилец сред бразилците, нито италианец сред италианците, след години на дискриминация и
унижения за пръв път вижда пред себе
си широки хоризонти. Като ангел, слязъл от небето, една българка се явява в
живота му в най-тежкия момент, измъква го от дупката на депресията и преобръща живота му. Името й е Дариана Куманова. Доцент Куманова е най-младият
преподавател в академия „Санремо“ и
един от най-авторитетните музикални
педагози и продуценти по поп и джаз в
Италия.
Днес Леонардо вече е с първи самостоятелен албум. „Il mio tempo“ е инспириран, подготвен и издаден от българката. В спомените си артистът разделя
живота си на две:

преди и след Дариана
„Каквото и да кажа за нея, все ще е
дребно и незначително – сподели той.
- Запознахме се преди кастингите за
„Санремо“ и между нас се зароди приятелство. Дариана е неповторима във
всичко, което прави, и от самото начало ме покори. Музикант до мозъка на
костите си, с изключителна индивидуал-

24 - 25

„Не ме интересува,
оправяй се“

С Леонардо зад кулисите на „Санремо“.

ност и любов към живота“.
Преди Дариана да върне на Леонардо
любовта към живота, той минава през
кошмарно детство и юношество. Роден
е в Рим, родителите му - бразилски балетисти, гастролират из Италия с танците си. Леонардо расте с майка си и още
три деца. Има брат близнак, с когото са
абсолютно еднакви. Тъй като майката е

много бедна, ги изпраща за отглеждане
в една общност. Там двете мулатчета са
жестоко малтретирани заради цвета на
кожата си. Тъй като танцуват прекрасно,
се явяват на конкурс за училището към
знаменитата „Ла Скала“ в Милано. Приемат ги и те, едва 9-годишни, са щастливи, че успяват да се измъкнат от онази
общност.

На сцената импровизира, като в движение променя танца си, за да прикрие
разрязаното. Хореографът пък му казва:
„Не ме интересува, че костюмът ти не е
бил в ред, да си се оправил преди това!“.
На 17 години Леонардо завършва курса в „Ла Скала“ и решава, че не може повече и приключва с този балет. Стига до
полуфиналите на тв формата „Амичи“
като балетист. После заминава за Ню
Йорк с надеждата, че там никой няма да
го унижава заради цвета на кожата му.
Три години е балетист в различни трупи. От малък обича да пее и се включва
в госпъл хор, дори става негов солист в
Ню Йорк. Но родната Италия му липсва
и се прибира обратно. Преподава музика в едно училище, сформира и госпъл
хор, който дирижира. Пее и в един много известен госпъл хор в Милано. Явява
се на конкурси. Три пъти седмично пее в
„Армани кафе“ в легендарната сграда на
модната къща в Милано.
Чудото идва в живота му през 2017 г.
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„Х фактор“. Чужденци специално летят
до Милано и нощуват в хотел, за да ги
учи. Причината да изберат точно нея, а
не някой италианец, е, че тя не просто
извайва гласове, а готви звезди.
Тази година нейна ученичка - звездата Джесика Нотаро, е специален гост
на „Санремо“. Пее с превръзка на окото, защото пред 2017 г. е залята с киселина. А Дариана организира концерт с
всички италиански звезди в подкрепа
на Джесика Нотаро и против насилието над жени.

Корицата на първия албум на Леонардо „Il mio
tempo“, инспириран и продуциран от Дариана.

Майката на една ученичка на Дариана пее
в госпъл хора, чува го и казва на Дариана.
Като преподавател в академия „Санремо“,
българката отговаря за селекцията на гласове в област Ломбардия. „Тази дама ми
повтаряше: „Чуй го, много е добър!“ и ми
го доведе. Като запя, направо останах с
отворена уста“, спомня си с вълнение Дариана.
Тя става негов най-близък приятел
и изповедник. Веднага го поема и като
мениджър и музикален продуцент. „Той
нямаше нужда от мен като вокален педагог, защото беше със съвършен, завършен глас. Имаше нужда от приятелство, подкрепа и вдъхновение. И да му
се посочи правилният път към музиката,
която би му донесла успех“, казва продуцентката.
„Леонардо беше се отказал категорично от всичко – разказва Дариана. Беше в много тежка депресия и не искаше нито да пее, нито да прави каквото
и да било друго. Започна да идва често в студиото ми, срещахме се и навън,
говорехме. Трябваше ми месец, за да го
стабилизирам и да го навия да се яви
на „Санремо“. Беше минал през толкова
много разочарования и толкова

С Андреа Бочели

да бъде идентифициран, като си е италианец, роден и живял тук?!“, казва Дариана. И въпреки всичко първият сингъл
на Леонардо, на който Дариана е автор
и на текста, е в топ 5 в радиокласацията
на Италия. А тя продължава да му дава
криле да твори и да се развива.
„Никой, никой не вярваше, че една
българка ще изведе един чернокож на
„Санремо“!

Преди 3 години Дариана открива свое

студио в центъра
на Милано
с професионално училище за певци и
звукозаписно студио. Заедно с двама

италиански музикални продуценти основава звукозаписната компания „20
Records“ за продуциране на поп музика.
Скоро излизат 3 нови албума на нейни
артисти. Основател е и президент на нов
фестивал за млади таланти – Art Music
Festival. А тримата й победители участват в нова телевизионна програма All
Together Now по Canale 5, с водеща Мишел Хунцигер, бившата жена на Ерос Рамацоти.
Тази година Дариана Куманова организира в България „Купа Европа - Купа
България“. „Купа Европа“ се провежда за
пръв път в Родината. Съществува от 3 години в Италия и от 2 в Испания, Германия, Франция, Белгия, Холандия, Швейцария, Англия и Малта. От тази година
ще има и в САЩ, Македония и България.
Участват певци, актьори, танцьори от
класически, спортни, модерни и народни танци, състезатели по художествена
и спортна гимнастика, акробати, циркови артисти. Всички участници се състезават по вид изкуство, възраст, пол,
ниво.
Освен медали и грамоти, победителите получават договори за работа в европейски театри, мюзикъли и спектакли,
като и договори в театрите на Бродуей
и учебни стипендии в Европа и Америка. Целта на „Купа България“ е да се подберат участници за европейското първенство в Рим тази година. На него са
поканени над 400 музикални, филмови
и театрални продуценти, а в журито ще
бъдат 4 продуцента от Бродуей. В България селекцията ще се проведе на 8 март
в София в сградата на училище „Св. Георги“ в кв. „Лозенец“.

„Ла булгара е бразилиано“

ха-ха... Всички бяха като ударени от
гръм, чудеха се „как успя“, „кой й помогна“, коментира дамата.
На първото си излизане на сцената на
„Санремо“ Леонардо е спокоен, защомного хора
то фестивалният оркестър се дирижира
го бяха излъгали
от... неговата Дариана. Тя е четвъртата
че му беше безкрайно трудно да повяр- жена диригент в 68-годишната история
ва на когото и да било и че нещо хуба- на легендарния фестивал. В Милано и
цяла Италия „ла булво може да му се
гара“ е известна като
случи. Но той видя
певица, цигулар, комкак работя по 12
позитор, актриса, вокачаса всеки ден и
лен педагог и диригент.
ми каза: „Това е поЗавършила е музикалследното нещо, коеното училище в София
то ще пробвам. Ако
с цигулка и естрадно
не стане, край“, разпеене в Консерваториказва Дариана. А тя
ята. Свири и на пиано,
се амбицира: „Не,
а от година и половина
аз този човек ще го
учи контрабас.
извадя от дупката!“.
През 2018 г. Дариана
На прослушванияКуманова е избрана за
та за „Санремо“ ко„Най-успешна жена на
легите й казват, че
годината“ в категория
сред 600-те канди„Музика и изкуство“ от
дата нейното откриFidapa - федерация, оттие е единственият
криваща и насърчаваfuoriclasse, или „изща изключителни жени
вън всякакви класав Италия. Година преди
ции“.
това е първата българПесните,
кои- Дариана с ученичката си Джесика Нотаро,
ка, получила „Златен
то пише Леонардо, преди да залеят лицето й с киселина.
лъв на Венеция“. Дарипреди да срещне
Дариана, са ужасно депресивни, но под ана е носител и на „Златна клапа“ на итанейно влияние започва да създава и лианските журналисти и музикални кридруги неща, дори и типично италиански тици на „италианските оскари“ - „Давид
мелодии. „Не ни беше лесно и на двама- на Донатело“.
Да обучаваш млади таланти в родината. Няколко пъти ми затваряха вратата
за него само заради цвета на кожата му! та на белкантото си е направо дързост,
Много било трудно, средният италианец но италианците ценят „Дариана, ла булне можел да се идентифицира с него. А гара”. Нейни ученици вече са звезди и
къде да отиде този талантлив човек, за печелят „Сан Ремо“, „Гласът на Италия“,
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Ангел Сапунджиев

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ

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

Авторът е личен финансов консултант с над 13-годишен опит в сферата на пенсионното осигуряване,
инвестирането, образователните
сметки за деца, застрахователните полици за живот, автомобили и
домове.

Надя Ангелова

Гергана Тодорова

Още съвети на www.BG-VOICE.com

Какви са промените
при пенсионните
акаунти за 2020-та г.?

Въпроси и отговори от изминалата седмица

З

дравей, Ангел! Предполагам, че
си запознат с промените по закона за пенсионните акаунти,
така нареченият SECURE ACT,
който влезе в сила в началото
на тази година. Би ли разяснил особеностите и промените, с които този закон
ще засегне нашия живот, и как можем
ние да се възползваме най-добре от него
днес и в годините занапред?
Здравейте, благодаря за този хубав и
навременен въпрос. С удоволствие бих
изяснил новостите в закона за пенсионните спестовни сметки за вас и за всички
други читатели.
Така нареченият SECURE ACT влезе в
сила на 20 декември 2019-та г. и неговата основна цел е да окуражи повече
хора да имат лесен достъп, да започнат
да спестяват за пенсиониране, защото в
годините напред отговорността за това
ще падне основно на нашите плещи и

ще бъде наша лична
отговорност
вместо поделена между нас и правителството, независимо за коя държава говорим. Правителствата навсякъде по света
окуражават инвестирането в пенсионни
фондове, защото по този начин тази отговорност ще падне от плещите им в бъдеще.
Проблемът днес обаче е, че в Америка
само 55% от хората инвестират в личен
пенсионен акаунт, а средната сума, която
хората на възраст 65 и нагоре, са спестили, е $58,035 на човек.
Това е доста сериозен проблем, защото предразполага към един потенциален
демографски срив и в работния сектор,
и в държавното пенсионно осигуряване, което няма да бъде достатъчно да
покрие нуждите на пенсионерите занапред.
Ето ги основните точки, които претърпяват промени след влизането в сила на
този закон:
– отдаването на максимален данъчен
кредит до $500 на всеки малък бизнес, който предлага автоматично
записване към пенсионен план за
своите работници под формата на
401К или SIMPLE IRA
– възможност за хора, които работят
на непълна работна седмица (parttime), да се запишат за пенсионен
акаунт, ако са работили поне 1000
часа през годината или поне 500
часа на година за последните три последователни години
– окуражава използването на annuities
в пенсионни планове, които работят
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като застрахователен елемент при
постоянните промени на пазара, за
да осигури по-високо ниво на сигурност за бъдещите пенсионери и техните спестявания
– промяна на най-късната възраст,
след която трябва да започнем да теглим от пенсионните си акаунти от
70½ до 72-годишна възраст, за хората, родени след 1949 г.
– разрешаването на теглене до $5000
от 401К без данъчно облагане и без
наказание при раждането или осиновяването на дете
– парите, наследени в пенсионен акаунт от наследници, различни от съпруг или съпруга, трябва да бъдат
изтеглени в срок до 10 години от наследяването им, дори наследниците
да са техните деца или внуци.
Може би за някои от хората, които
четат тази статия, тези точки не се виждат толкова значими, но за хората, които имат интерес към частно пенсионно
осигуряване и вече имат пари, инвестирани в тези акаунти, тези промени биха
наложили някои изменения в стратегията им. Това е, което и аз самият забелязвам при работата ми с клиенти, и е важно

да обърнем внимание
на новите изисквания
и възможности, за да можем максимално да се възползваме от промените в закона.
Надявам се информацията да е била
полезна и интересна за всички читатели и ако имате въпроси или се интересувате от различните аспекти на финансовата част от живота, вие можете
да си запазите час за консултация на
директния ми телефон - (224) 522-2413
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, които четете, са зададени от клиенти, с които съм работил по време на
консултации в моя офис.
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По повод 3-ти март: „Горките
българи“ от един чужденец

Башибозушките зверства в Батак през очите на английския юрист Робърт Джаспър Мор

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

1

luba@bg-voice.com

876 година е една от най-кървавите в историята на България.
Априлското въстание е зверски
потушено от османците и информации за това се появяват
в различни издания на европейския печат. Това кара английският юрист и публицист Робърт Джаспър Мор да посети поробената ни Родина през лятото и есента
на същата година и сам да се запознае със
случилото се.
Срещнал се и разговарял с десетки очевидци, успели да се спасят. Потресен и
ужасен от нечуваната жестокост, записал
техните разкази, които по-късно публикувал в книгата „Под Балкана или Турските
зверства в България“, издадена в Лондон
в края на ХIX в.
Ето какво пише Робърт Мор за османския погром над Батак в книгата си.
***
„На 5 май 1876, петък, селяните забелязали, че към Батак се придвижва войската
на Ахмед ага - повече от 3000 въоръжени
до зъби башибозуци, събрани от 22 „турски“ села от Родопите.
Трите колони стигнали почти едновременно до Батак, заобиколили го и без да
се бавят,

Църквата в Батак

жестоко умъртвени.
А старейшината Ангел Трендафилов
бил убит по един най-нечовешки, дивашки начин. Първо му извадили очите, после
му изтръгнали зъбите, отрязали му носа
и ушите, побили го на кол и го изгорили
още жив, при това пред очите на жените и
децата от Батак, които принудили да присъстват като зрители на екзекуцията му,
докато смелият българин издъхнал.
На други първенци османците отрязали краката, ръцете, носовете и ушите.
Междувременно нахлули в нещастното
българско село. Започнали да плячкосват,
палят, избиват като овце всички наред жени, деца, старци, всичко живо, което им
се мернело пред очите по улиците, в дворовете, влизали и в къщите. Селото било
обсадено от турците и място за спасение
просто нямало.

открили стрелба
срещу селото
Тогава жителите на Батак изпратили
свой човек да срещне Ахмед ага и да преговаря, но пратеникът бил застрелян още
преди да стигне до мястото.
На другия ден те изпратили втори човек със същата мисия. Било му съобщено, че агата искал при него да се яви старейшината на селото. Човекът отишъл
при турчина и той му казал, че заповядва „батакчани да предадат оръжието си
и доброволно да се предадат”. Старейшината се прибрал и уведомил хората за заповедта. Част от жителите се възползвали
от времето за преговори и успели да избягат от Батак. Останалите, които не искали да повярват на Ахмед ага, отказали
да се предадат. Тогава башибозуците заобиколили селото, събрали целия добитък
и конете и открили стрелба по хората от
горната махала, като опожарявали всички
къщи, хамбари, работилници. Всеки, който направел опит да избяга и да се спаси,
бил застрелван като бясно куче - на място! Като видели това, българите от долната махала изпратили куриер до Ахмед ага
да го помолят за пощада.
Турчинът заповядал да му бъдат доведени всички първенци на селото. Те били
18 души, сред които и смелият Ангел Трендафилов и неговият син Петър. Ахмед ага
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им съобщил, че ако българите предадат
веднага оръжието си, той ще се изтегли
заедно с башибозуците и ще ги пощади...

Горките българи!
Повярвали на тази клетва, придружени от група заптиета, първенците на Батак
се прибрали в селото. При Ахмед ага останал само синът на Ангел Трендафилов,
Петър, като заложник. А старейшините
събрали оръжието и с няколко каруци го
докарали в стана на башибозуците. Като
се уверил, че всичкото оръжие и боеприпаси са вече при него, Ахмед ага заставил
първенците да му покажат къде са скрити парите и скъпоценностите на хората,
след което неколцина от тях били върнати в турския стан, завързани, зверски
измъчвани с нажежено желязо и накрая

Голям брой българи
потърсили убежище
в църквата
в училището или в избите на домовете
си...
Църквата се претъпкала от хора, повечето от тях жени и деца. Мнозина обаче
не успели да влязат вътре и останали на
двора. Присвити и легнали по земята, нещастните българи се надявали единствено на високата каменна ограда.
След като изклали по най-зверски начин почти всичко живо по пътя си до
църквата и училището, османците стигнали до тях. С българите от школото се справили набързо - извлекли ги навън за косите, ограбили ги и ги изклали като добитък.
После подпалили училищната сграда и тя
изгоряла с живите и мъртвите в нея.
Другата част от турците се насочила
към църквата - веднага издълбали дупки в стените на оградата и открили огън
срещу хората на двора и в сградата. После

нахлули в двора, започнали стрелба навътре през прозорците и откъм покрива,
като разкъртили плочите, хвърляли горящи парцали, потопени в газ, върху хората. Накрая успели да разбият тежката врата на църквата. Първо я плячкосали, след
което започнали да умъртвяват по найзверски начин безпомощните си жертви.
Осквернили и опожарили християнския
храм, но голяма част от него се запазила,

защото била изградена
от камък.
Погромът над голямото българско село
Батак продължил близо три дни. Целта на
османците била постигната - пълно плячкосване и пълно изтребване на българите
християни. Част от жените били изнасилени, а след това зверски заклани като животни! Имало случаи, при които турците
разпаряли коремите на бременните българки, за да изтръгнат и умъртвят още неродените им деца!
Малка част от пощадените по-млади
жени били откарани в т.нар. турски села
в планината Родопи, която била варварски, насилствено потурчена двеста години преди въстанието.
Точният брой на зверски избитите българи от турците в Батак все още не е известен. Но очевидците, с които разговарях,
твърдят, че става дума за около 3000-4000
души - мъже, жени и деца. Г-н Беринг от
„Таймс“ дава дори цифрата 5000...“
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СИБИЛА ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

Б

ългарите в Чикаго вече се закичиха в бяло и червено. Малки и големи се включиха в
плетенето на традиционни и
нетрадиционни накити, за да
са румени, засмени и здрави през цялата година.
Похвално е, че за втора година Българо-американската асоциация в Чикаго с
президент адвокат Цветелина Бойновска успя да направи мартенско дърво
в центъра на Ветровития град. „Идеята
беше на госпожа Петранка Стаматова.
Тя я имаше поне от две години. Работихме много активно за осъществяването
й. Трябваше да се премине през всички
трудни бюрократични пътища, за да спечелим на наша страна и администрацията на Чикаго“, разясни Златина Костова
от асоциацията миналата година.
Тази година българското мартенско дърво се намира на „Мичиган авеню“ (Michigan Avenue, между Jackson
и Van Buren, на юг от The Art Institute of
Chicago).
Дървото ще стои украсено 2 седмици - до 7 март. На него весело се поклащат огромни Пижо и Пенда и сърца и

Работилница за мартеници в „Малко българско
училище“.
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Българите в Чикаго
посрещат Баба Марта

В „Малко българско училище“ изплетоха 200-метрова

мартеница, възрастните украсиха мартенско дърво в центъра

Снимкa: Facebook
Мартенското дърво в Чикаго

Най-дългата мартеница в основния филиал на „Малко българско училище“.

Отляво надясно: Цветелина Бойновска, Евгения Петров, Петранка Стаматова

навяват топли спомени за България. Дебелото стъбло също е обвито в дебела
бяло-червена нишка, което прекрасно
допълва декорацията и помага дървото
да бъде забелязано отдалеч.
От Българо-американската асоциация
са помислили не само за атрактивността
на проекта, но и за възможността (чрез
табела на английски) то да носи послание за най-добри пожелания към жителите на Чикаго и да им обясни повече за
нашата традиция.
И тази година децата от „Малко българско училище“ направиха най-дългата
мартеница на децата в чужбина. Само в
основния филиал на училището в квартал Елк Гроув Вилидж мартеницата беше
дълга 210 метра. Децата я показаха в събота, точно по обяд. Всички деца излязоха от класните стаи и опънаха дългата
нишка. Помагаше им Баба Марта, в ролята на която влезе госпожа Мандаджиева.
По същото време в другите два филиала също показаха дълги мартеници - 52 метра в „Алеко Константинов“ и
24 в „Чуднотека”. Така общата дължина
на мартеницата, представена от „Малко
българско училище“, стана 286 метра.
Заедно с това училището организира
две работилнички за мартенички - едната за деца, другата за деца и възрастни.
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България 2020:
Залезът на свободата

АТАНАС СЛАВОВ*
Политическата година започна ударно – като милиционерска палка по главите на протестиращи граждани. Институции, призвани да бранят законността
и да защитават нашите права, извършват
организирано покушение срещу базисни принципи на демократичната правова държава. Внушението е ясно: никой
не е защитен от преследване (разбирай
публичен линч), няма недосегаеми политици (вкл. от управляващите), можем
да удряме по най-високите нива в държавата (президент, министри, генерали),
без да носим отговорност...
Посланието към гражданите и бизнеса е прозрачно: всеки един от вас може
да е следващият (ударен). Принципът на
действие е пределно прост: всеки е виновен до доказване на противното. Това
са елементите на новия обществен ред.
Институциите, които го налагат, разполагат с формално законни репресивни
функции – прокуратура, КПКОНПИ, специални служби и агенции. Те са своеобразните инструменти на не-свободата.
Те са изпълнителите, но не те са поръчителите на всевъзможните проверки,
производства, организирани (медийни)
атаки, СРС-та и т.н.
На този фон очевидна е доминацията на главния прокурор – той разполага
с необходимия потенциал и личностни
качества да подпомогне прехода от „дефектна демокрация“ в един нов хибриден авторитарен режим.
Все още българското общество не
може да се ориентира в правилата на
новия обществен ред. Нарасналата репресивност на органите се възприема
от една част от гражданите като дългоочакван момент на въздаване на елементарна житейска справедливост –
най-накрая някой от лошите (олигарси,
корумпирани политици, битови престъпници и т.н.) да си получи заслужената санкция. Пропуска се обаче по-важното - селективната репресивност е
всъщност произвол, облечен в законна
форма. Тя е едновременно интензивна,
целенасочена и ефективна, но и твърде
флуидна, за да бъде навреме засечена
от контролните механизми (съд, независими контролни органи, парламентарен
и обществен контрол). Така се постига
целеният резултат, без да има нужда от
окончателни институционални решения.
Селективната репресивност на действията на прокуратурата, т.е. липсата на
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последователност, следване на публично обявен и ясен стандарт за упражняване на функциите, както и посочването
от главния прокурор на конкретни врагове („политикоикономически и медиен кръг“, свързаните с него „маргинални
НПО“, „десните екстремисти“), ерозира
доверието в институцията.
Дори когато се извършат правилни,
обосновани, безпристрастни действия
по разследване и обвиняване на конкретни лица в обществото, остава впечатлението, че това е поредното поръчково действие.
С целенасочената акция за дискредитиране на президента и командира на
ВВС политическите залози бяха вдигнати много високо. Ръководството на прокуратурата показа, че може да се постави над закона, без да носи отговорност
за това...
Повече от очевидно е, че директната
офанзива на главния прокурор спрямо
президента е мотивирана от две събития от края на миналата година – първо, президентското вето върху назначението на Гешев за главен прокурор (7
ноември 2019 г.); второ, ясно заявеното
намерение и започнали консултации за
промени в конституцията относно функциите и статута на главния прокурор
(декември 2019 г.)...
Цялата поредица от събития хвърля
тежко подозрение спрямо легитимността на институциите, призвани да противодействат на корупцията и престъпността. С действията си ръководствата
на прокуратурата и КПКОНПИ излизат
на политически терен, правят внушения с директен политически ефект, без
да носят съответната (политическа) отговорност.
От сезираните за извършените нарушения органи (ВСС, Инспекторат към
ВСС и Национално бюро за контрол на
СРС) единствено последната институция е оповестила публично, че е започнала проверка.
Важен нюанс: всичко това се случва
под загрижения, но благосклонен поглед на премиера и с негласното съучастие на парламентарното мнозинство
(най-вече ГЕРБ).
Генералният извод е повече от обезпокоителен. След 30 години демократичен преход има репресивни органи,
които се поставят над закона. Нещо повече, все по-ясно става, че българското общество не разполага с ефективни
граждански, парламентарни и конституционни механизми да обуздае все
по-интензивния, но облечен в законова форма произвол. Липсата на адекватно противодействие - сега, означава сигурна ерозия и загуба на гражданската
свобода - утре. Но както се пееше в началото на демокрацията - „утре започва
от днес“...
* Доц. д-р Атанас Славов е преподавател по
конституционно право в СУ „Св. Климент
Охридски“ и адвокат в САK.
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„Край. Омаскариха ме и това е.“

Премиерът Бойко Борисов
коментира публикацията на
испанския вестник „Ел Периодико“, че
испанската полиция го разследва за
международно изпиране на пари

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

казана дума

„Стив Ханке е с наранено его, защото
не е „баща на валутния борд.“

Бившият премиер Иван Костов в
отговор на изказване на икономиста
проф. Стив Ханке, който съобщи, че
разполагал с доказателства за корупция
в страната, и намекна, че има предвид
самия Костов

„Това обяснява и отговаря на въпроса,
който, вие, журналистите, задавате: „Защо
сега?”. Първият отговор, най-лесният,
защото сега има политическа воля...“

Главният прокурор Иван Гешев коментира
задържането на бизнесмена Васил Божков

„Емоционален съм, но
поздравявам г-н Гешев,
заради когото виждам
светлина в тунела.“

Боксьорът Кубрат
Пулев в изказването
си, посветено на това,
че високопланинската
база „Белмекен“ е в лошо
състояние
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„Бойко Борисов да
увеличи пенсиите
на всички, които
навремето не са били
членове на БКП.“

Призив в отворено
писмо до премиера
на актьора Филип
Трифонов
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Серия от самоубийства
шокира Университета в Отава

Един от всеки десет студенти в Канада е мислил да сложи край на живота си, сочи проучване
в Отава нае шест съветника по психично здраве. Един допълнителен съветник
е бил назначен в помощ на преподавателите и служителите.
„Както повечето университети в страната, ние направихме всичко, за да опитаме да отговорим на нуждата от психични консултации. Но по всичко личи,
че е нужна още работа“, написа още ректорът до студентите и преподавателите.

ВЕРА K. АЛЕКСАНДРОВА

Тревожни цифри

vera@bg-voice.com

С

ерия от самоубийства парализира Университета в Отава през последните месеци.
Това предизвика напрежение
и дори шок сред много от студентите и преподавателите в него.
Университетът в Отава е най-големият двуезичен университет в света (с английски и френски). Той е разположен
в сърцето на канадската столица, а възпитаниците му се реализират успешно в
различни сектори на социалните и хуманитарните науки.
Преди дни университетът отново обяви, че е в траур, след като бе съобщено
за самоубийството на един от студентите му, петият за по-малко от година. Студентски организации в Квебек веднага
сигнализираха, че е нужно спешно да се
обърне внимание на психологическото
състояние на възпитаниците на университета.
От ръководството на учебното заведение също

признават, че има проблем.
На пресконференция пред медиите
преди седмица ректорът Жак Фремон
не успяваше да намери думи.
„Като родител и като човек, работил
със студенти през целия си живот, трябва да призная, че тази новина ми разби
сърцето. Днес плачем заедно“, написа
ректорът в писмо до университетската
общност, в което потвърди самоубийството на студента, чиято самоличност
не се разкрива.
В писмото си Жак Фремон акцентира и
на друго безпокойство – изчезването на
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Снимкa: LA Presse
Ректорът на Университета в Отава Жак Фремон.

Снимкa: L’Université d’Ottawa

друг от студентите, 32-годишният Джонатан Бланшет се издирва от 6 февруари.
Полицията в град Гатино признава, че
има притеснения за сигурността му.
„Ако имате информация за Джонатан,
умолявам ви да я споделите с полицията на Гатино, без да се колебаете. Надяваме се всички да го видим отново жив
и здрав“, написа още ректорът Фремон.
Тези събития разтърсиха дълбоко и
без това вече наранената университетска общност, пише „La Presse“. „Студентите са в шок, има голямо разочарование“,
споделя комисарят по франкофонските въпроси в университета Наташа Рой.

Миналата седмица студентите протестираха пред кабинета на ректора, за да поискат превантивна грижа за онези сред
тях, които са в стрес.
„Психичното здраве е въпрос, по който се работи отдавна, но заради големия брой самоубийства студентите се
мобилизираха да поискат в аванс повече помощ. Не си спомням да съм виждала такава мобилизация“, добави Наташа. Чакането за достъп до психологична
помощ в университета бе сред особено
критикуваните от студентите практики.
За да се скъси времето, в което един
студент получава помощ, университетът

Студентският съюз в Квебек (UEQ) публикува през ноември допитване сред
24 000 студенти, което показва, че степента на тревожност сред младите хора
е голяма. От данните става ясно, че един
от десет студенти е мислил сериозно за
самоубийство, докато 1% от тях са правили опит за такова в последните 12 месеца.
Усещането за самота и изолация найсилно присъства при студентите, страдащи от психологически дистрес. „Може
да изглежда, че когато си в университета, си заобиколен от хора, но да се чувстваш изолиран сред масата, е нещо още
по-лошо“, смята председателят на Студентския съюз Филип ЛьоБел.
„Всички в Канада живеем така. Това е
голям обществен проблем, работим по
него от години“, признава и ректорът на
университета в Монреал Гай Бретон.
Учебното заведение не знае колко от
неговите студенти са сложили край на
живота си през последните години, защото семействата на жертвите не са задължени да уведомяват университета в
случай на смърт. Въпреки това ректорът
потвърждава, че психологическият дистрес е в челото на списъка от притеснения за всички.
И накрая един призив от ректора на
университета в Отава. „Сега сме в стресиращ период, защото наближават изпитите. Намерете време да си починете,
да релаксирате, да се срещнете с приятелите си. Направете нещо, което ще ви накара да се почувствате щастливи. Бъдете снизходителни към самите себе си. И
едни спрямо други“, написа Жак Фремон.
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Разследват Харвард и Йейл
за подаръци за милиони
Университетите не са предоставили данни за контактите си с Китай и Русия

М

инистерството на образованието на САЩ започна разследване на университетите в Харвард
и Йейл. Причината е, че
не са предоставили информация за подаръци от чужди държави и договорите си с тях.
През ноември миналата година Министерството на образованието съобщи, че изисква от Масачузетския технологичен институт и Университета в
Мериленд да предоставят данни за контактите си с Русия и Китай.
„Министерството на образованието
на САЩ обяви, че е започнало разследване на университетите в Харвард и
Йейл, след като висшите учебни заведения от Бръшляновата лига са отчели стотици милиони долари чуждестранни подаръци и договори“, гласи официалното
съобщение на институцията.
В изявлението се посочва, че Йейл не
е отчел подаръци и договори на стойност най-малко 375 милиона долара.
Що се отнася до университета в Харвард, Министерството на образованието на САЩ иска висшето учебно заведение да предостави данни „за подаръци
и договори от Китай, Катар, Русия, Са-

Йейл
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на университета. Разпределенията на
фонда са се увеличили на 8,7% годишно
през последните 20 години.
Голяма част от приходите от средствата са предназначени за определени
цели. Приблизително една четвърт от
разходите от фонда

са определени
от донорите

Снимки: Flickr
Харвард

удитска Арабия и Иран“. Отбелязва се,
че министерството настоява да получи
информация и за контакти с фондация
„Сколково“,

„Лаборатория Касперски“
и „Huawei“
От образователната институция зая-

вяват, че се притесняват, че Харвардският университет не е предоставил информация за всички подаръци и договори.
Университетите в Харвард и Йейл са
сред петте висши учебни заведения, чиито дарителски фондове са надвишили
25 млрд. долара.
Дарителските фондове са постоянни
инвестиции, генериращи доходи, които могат да бъдат насочени към приоритетни разходи като научни изследвания, заплати или финансова помощ за
студенти. Повечето колежи и университети целят дългосрочна възвръщаемост
между 7 и 8%. Възвръщаемостта на инвестициите на Харвард и Йейл се равнява на стотици милиони долари.
През 2018 г. дарителският фонд на
Йейл е спечелил 12.3% възвращаемост
на инвестициите (без всички такси) за
годината, приключваща на 30 юни 2018
г. Разходите от фонда са най-големият
източник на приходи за университета и
се използват за заплати на преподаватели, студентски стипендии и други разходи. Очаква се сумата, която ще бъде
обявена като изразходвана през финансовата 2019 г., да бъде 1,4 млрд. долара,
което е близо 35% от нетните приходи

за да подкрепят преподавателската дейност и преподаването. Почти една пета е
посветена на стипендии и награди. Една
четвърт е на разположение за общи
университетски цели. Останалите фондове за дотации са определени от донорите за подпомагане на специфични отдели или програми.
Юридическото училище на Йейл печели повече от 50% от приходите си от
фонда. Художествената галерия на Йейл
не налага никакви такси за зрителите.
Вместо това тя разчита основно на дарения и като цяло получава 62% от приходите си от фонда за дарения. И накрая,
75% от операциите на библиотеката на
Йейл се заплащат от разпределения на
дарения.
Харвардският университет пък притежава най-големия академичен фонд в
света. За сравнение, фондът на Харвард
е с близо 2 млрд. долара по-голям от общата пазарна капитализация на HP Inc.,
която заема първо място в сектора за
производство на персонални компютри.
Харвард поддържа средствата си с
помощта на над 13 000 отделни фонда, а
разпределението на средствата за операции представлява 36% от доходите на
университета през 2018 г. Харвардските
училища са изрично споменати за около 80% от даренията, като училището
Радклиф се уповава най-много на фонда.
Двете основни функции на фондовете са да подпомагат учебните заведения
и студентите чрез обучение, финансова
помощ за студенти и стипендии за студенти. От 1974 г. фондацията на Харвард
се управлява от Harvard Management
Company.
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Между шока и паниката: Европа
брои жертвите от Covid 19
Възможните мерки - от отмяна на масови събития до... затваряне на цели градове
ДИМИТРИНА ИВАНОВА

Н

dimitrina@bg-voice.com

овият китайски коронавирус влезе в Европа и за броени дни взе няколко жертви
и зарази стотици. Огнището
на заразата са градове в област Ломбардия в Северна Италия. Там
само за три дни починаха 7 души. До момента се знае за почти 230 заразени - повечето са в две северни области - Ломбардия и Венето, където са възникнали
местни огнища на разпространение на
коронавируса.
Но Convid 19 бързо прескача границите на Северна Италия, дори и на Италия. Във вторник бе съобщено за първи
случай на заразяване с новия коронавирус в Южна Италия. Той е регистриран в
Палермо, на остров Сицилия. Става дума
за италианка, пристигнала там от северния град Бергамо в областта Ломбардия,
където е италианският епицентър на заразата.
Италиански турист пък е дал положи-

Кадър bTV

Х

ора, връщащи се в България от
рискови страни, в които има официално потвърдени случаи на
заразени с коронавирус, да спазват
14-дневна карантина, в рамките на която да остават по домовете си.
За това призова премиерът Бойко Борисов по време на извънредно заседание на правителствения Съвет по сигурността, свикан от него в понеделник
заради кризисната ситуация в Северна
Италия.

34 - 35

Хората в Италия се запасяват и в магазините вече няма продукти.

телна проба за вируса, докато е бил на
почивка в Тенерифе, на испанските Канарски острови. Заради него цял хотел е
поставен под карантина, а сред гостите
му има и български граждани.
Общо 52 хиляди души в Северна Италия са изолирани заради заболяването.
Всеки, който иска да влезе или излезе от
11-те населени места, поставени под карантина, трябва да представи специално разрешение. В противен случай е заплашен от наказателно преследване.
Всички заведения и магазини в центъра на 15-хилядния град Кодоньо са затворени. По улиците почти няма хора.
Все още не е ясно как вирусът е бил пре-

несен в Северна Италия. Премиерът
Джузепе Конте обяви, че на първо време карантината ще продължи две седмици. Толкова трае инкубационният период на коронавируса.

Хората се запасяват
Дълги опашки се извиват пред супермаркет в един от изолираните градове,
Казалпустерленго. Клиентите влизат в
магазина в групи по 40 души. „Всеки ще
бъде допуснат, просто искаме да избегнем настъпването на хаос“, успокоява
служител в магазина. Не всички клиенти
обаче проявяват разбиране.
Страхът е обхванал целия регион. В

В България: Карантина при
завръщане от рискови страни
„Поддържаме връзка с всички други
държави, наблюдаваме ситуацията, но
нищо друго не може да ни опази, както дисциплината – от това хората, които
се връщат от рискови места, да спазват
14-дневен карантинен период. Връщат
се ученически групи, казал съм министърът, зам.-министрите да ги чакат на аерогарата, да разговарят със семействата, да
остават по домовете, докато мине съответният срок“, заяви Борисов.
Главният държавен здравен инспек-

тор д-р Ангел Кунчев подчерта, че след
разрастването на заразата в Северна
Италия е важно да бъде засилен контролът и по сухопътните граници на страната ни.
Междувременно „България Еър“ съобщи, че отменя полетите си от и до Милано до 27 февруари.
Здравни работници вече мерят температурата на влизащите от Турция в България. Засега предпазната мярка се прилага само на ГКПП „Капитан Андреево“.

аптека в Торино например геловете за
дезинфекция и защитните маски вече са
свършили. По-тънките маски, които се
използват например в операционните
зали, осигуряват само ограничена защита и трябва да се подменят често.
Всички държави в Европа, включително и България, обявиха извънредни
мерки. Великобритания призова хора,
които скоро са посетили Северна Италия, да се самоизолират, ако имат някакви грипоподобни симптоми. Британският здравен министър Мат Ханкок
уточни, че препоръката се отнася за
всички, които са били в Италия северно
от град Пиза.
Европейският парламент също посъветва своите служители да си останат у
дома в изолация, ако в последните 14
дни са пътували до засегнатите от коронавируса райони в Северна Италия.
Днес в Италия ще се състои среща на
италианския здравен министър и колегите му от съседните страни за обсъждане на координиран отговор на пламналото огнище на коронавируса в Северна
Италия. Ще присъстват здравните министри на Австрия, Франция, Словения,
Швейцария, както и на Германия и Хърватия.
Германският здравен министър Йенс
Шпан каза вчера, че границите по суша
не могат да спрат разпространението на
вируса. Запитан дали ще могат да бъдат
отцепени цели градове и селища, както
Италия прави в северните области Ломбардия и Венето, той посочи, че това е
„теоретичен вариант“, който не е необходим на този етап. „Има много междинни етапи - от отмяна на събития с участие на много хора...

до пълно затваряне
на цели градове
отбеляза Шпан.
Късно в неделя Австрия за кратко
спря влаковете, влизащи от Италия, след
като се появи подозрение за два предполагаеми случая на заразени във влак
от Венеция за Мюнхен. Двамата пътници дадоха отрицателни проби за вируса.
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Уолстрийт се срина от страховете
около коронавируса

Дау Джоунс и Стандард енд Пуърс 500 понесоха

най-тежките си загуби от две години
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

lubo@bg-voice.com

Б

орсите в света реагираха на
новите случаи на зараза с новия коронавирус.
Нюйоркската фондова борса се срина в понеделник на
фона на бързото разпространение на
COVID 19, което кара инвеститорите сериозно да се тревожат за последиците от
епидемията за глобалната икономиката.
Промишленият индекс Дау Джоунс и
по-широкообхватният индекс Стандард
енд Пуърс 500 понесоха най-тежките си
загуби от две години. Дау Джонс спадна
с 1031 пункта (3,56 процента) до 27 960
пункта.
Стандарт енд Пуърс, който включва
500 най-големи компании
на американския пазар,
изгуби близо 112 пункта (3,35 процента) и се
установи на
3225, 89 пункта. Индексът
на високотехнологичните дружества
Насдак се съ- Шанхайската фондова борса
крати с 355,31
пункта (3,71 процента) до 9221,28 пункта.
Президентът Доналд Тръмп пък заяви,
че ситуацията с разпространението на
коронавируса на територията на страната е под контрол.

„Коронавирусът се намира в значителна степен под контрол в САЩ“, написа в
Туитър Тръмп, който е на посещение в
Индия.
„Ние сме в контакт и с всички съответни страни. Центърът за контрол и превенция на заболяванията на САЩ и Световната здравна организация работят
усилено и много умно“, отбеляза президентът.
Италианският премиер Джузепе Конте
заяви, че влиянието на разпространението на новия коронавирус върху икономиката на страната може да бъде много
силно, предаде Ройтерс.
„Икономическите последици могат да
бъда много силни. Понастоящем смятаме, че ще има негативно отражение върху икономиката, но все още не сме в състояние
да
прогнозираме какво ще
се случи“, заяви Конте пред
репортери в
Рим.
Междувременно броят на починалите
от
коронавирус
в Китай достигна 2663,
потвърдените случаи на
заразяване са 77 658.
В понеделник са починали още 71
души, докато в неделя жертвите на болестта бяха 150. Потвърдените случаи
на заразяване в понеделник са били 508,

Снимки: БТА
Нюйоркската фондова борса

със 101 повече от тези в неделя.
Междувременно Южна Корея съобщи
за нови 60 случая на коронавирус, с което общият брой на заразените в страната
достигна 893, жертвите са 8.

Центровете за контрол и превенция
на заболяванията на САЩ препоръча на
американците да избягват пътувания до
Южна Корея, освен по наложителни причини, заради коронавируса.

Най-богатите хора
загубиха милиарди
Най-богатите хора в света загубиха
139 млрд. долара заради страховете
на фондовата борса, че коронавирусът ще удари световната икономика,
предаде агенция „Блумбърг“. Това е
най-голямата загуба за най-заможните хора от класацията на „Блумбърг“ от
октомври 2016 г., когато тя започна да
се съставя.
Генералният директор на групата
компания LVMH Бернар Арно и собственикът на „Амазон“ Джеф Безос са
обеднели с над 4,8 милиарда долара
всеки. Притежателят на „Зара“ Амансио Ортега е загубил 4 милиарда долара, а Марк Зукърбърг – 3,48 милиарда долара. Състоянието на останалите
милиардери от първата десетка е намаляло с най-малко 2,3 милиарда долара.
Инвеститорите са обезпокоени от
мащабите на разпространението на
коронавируса, защото бумът на заболяването и карантинните мерки представляват заплаха за икономиката на
Китай и целия свят.
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Снимкa: БТА
Джеф Безос

„Пазарът подцени ситуацията с коронавируса. Сега вече е ясно, че той
нанесе огромни щети на китайската
икономика и не е ясно кога тя ще се
възстанови. В тази връзка върви разрушаването на многобройните глобални търговски вериги, свързани с
Китай. Неяснотата е огромна. Кога ще
излезем от ситуацията и как ще стане
това, не е ясно“, коментира експертът
от американския институт CSIS Скот
Макдоналд.
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в цифри

10

-те

194

най-добри
й б пътувания с влак
в Европа включват и българско трасе. Според британския вестник „Гардиън“ теснолинейката от Септември до
Добринище предоставя едни
от най-красивите пейзажи и
красиви гледки на стария континент.

30%
от българите си мият зъбите, купуват зъбни
пасти и четки за зъби. Това обяви председателят
на Българския зъболекарски съюз д-р Николай
Шарков. Той съобщи, че българите от 35 до 44 години имат средно по 6 липсващи зъби.

38

км/ч. заснеха камерите на Пътна
полиция в Пловдивско. Скоростта
е била засечена при движение на лек
автомобил в посока София по автомагистрала „Тракия“, в участък с максимално допустима скорост от 130 км/ч.

пилета на ден
яде преди
състезание
най-силният
африканец.
Железният
Биби, известен
от състезанията „Стронгмен“, без
проблем вдига 250 килограма. Той тежи 187 килограма и е
първият жител на Буркина Фасо,
записан в Книгата на рекордите на
Гинес.

8
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Продава се: Замък на
българка за $10 млн. в САЩ
„Касъл Аура“ е на забележителната контеса Надя де Наваро, за която медиите в Америка често пишат
АЧО ВЛАДИМИРОВ

И

acho@bg-voice.com

ма една българка, превърнала се в истинска знаменитост в Америка. Тя е контеса
със забележително състояние от 100 млн. долара, притежава имение в Лонг Айлънд, където се
снима филм с Мерийл Стрийп, има апартамент до Сентрал парк в Ню Йорк и всяка нейна стъпка се следи от съседите й
в Американските Вирджински острови,
където живее в истински замък. Освен
това тя е собственик на няколко мола
и жилищни комплекси, стои зад множество солидни дарения, добре приета
е от всички американски президенти и
има десетки грамоти от крале и държавни глави по целия свят. Работи активно
и с американските имиграционни служби за подпомагане на бежанци, предимно от Венецуела.
Тя се казва Надя де Наваро или Надя
Ножарова, както е позната в България.
Дори и днес името й да не е известно в
Родината и тя да е по-популярна от тази

Снимки: Държавна агенция „Архиви“
Надя Ножарова

Reiki Anduze Bell

страна на Океана, през 30-те и 40-те години на миналия век Надя Ножарова е истинска звезда по софийските сцени,

популярността й е огромна
а красотата й кара хиляди мъже да я
пресрещат по столичните улици.
За Надя де Наваро често пишат медиите в Америка, а хората обсъждат освен даренията и имотите й, и неизменния й син
грим, и очарователното „май дарлинг“, с
което се обръща към събеседниците си.
Тези дни в Америка отново се говори за
контесата българка, след като стана ясно,
че замъкът й на Вирджинските острови е
обявен за продан. Той е мястото, където
Надя де Наваро живее в част от времето си до смъртта си
в Лонг Айлънд през
2014 г. Замъкът носи
името „Касъл Аура“ и
е построен в мавритански стил изцяло
по неин проект.
От замъка се открива неземна гледка към Карибско
море, а той години
наред е тема на разговор между местните хора, които го
обсъждат отдалече,
защото е недостъпно разположен върху
хълм и там човек може да попадне само
ако е поканен. Сега „Касъл Аура“ си търси
нов собственик, който може да се потопи
в атмосферата на син простор под слънчеви палми на огромни тераси за 10 млн.
долара.
Замъкът е с площ 9500 квадратни фута
(над 2800 квадратни метра) и е построен
през 1989 г. от Надя де Наваро и третия
й съпруг, строителният предприемач Сид
Фарбър. Имотът е заобиколен от палми,
закътан е в лагуна и има собствено пристанище от половин акър (2000 кв. м). В
замъка има и 10 дка изоставена лабора-
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тория, принадлежала някога на университета „Феърли Дикинсън“ от Ню Джърси.
„Това е истински замък, не имитация
на замък. Много жилища днес са построени, за да изглеждат като замък, но те не
са“, казва брокерът на имоти Питър Бригс.
Той разказва, че в най-силните години на
контесата и съпруга й „Касъл Аура“ е

бил място на
забележителни партита
в които участвали както политици и общественици, така и филмови звезди,
които живеели наблизо.
Замъкът е построен по всички стандарти на този вид сгради. Земята под него е
равна, но изкачването към него е по мно-

го стръмен наклон, което го прави труднодостъпен като истински дворец. „Имотът е реновиран през 2017 г., но вероятно
ще се нуждае от около $1 милион или
$2 милиона за ремонт плюс $9.95 милиона, които са цената на замъка“, обяснява Бригс.
Хората на Вирджинските острови вече
са нетърпеливи да разберат кой ще е новият притежател на „Касъл Аура“ и дали
ще има и част от присъствието на българската му обитателка, която не можела да
остане незабелязана. В социалната мрежа на района те обсъждат с много любов
особеностите й. „Понякога графинята на-
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От Плевен до
Америка – пътят
на контесата

Любимка на сцената
в България
Контеса Надя де Наваро е родена като Надя Матеева Ножарова през
1918 г. в Плевен. Тя имала изключителна дарба и още след като завършва Американския колеж в София, се записва на прослушване в създаващия
се от Ангел Сладкаров оперетен театър. Той оценява таланта й, а младата
красавица се влюбва в него, независимо че е 25 години по-възрастен от
нея. Баща й е разочарован, защото е
имал други мечти за бъдещето на дъщеря си, но в крайна сметка се съгласява. Сладкаров пише в мемоарите си:
„Реших да я приема в трупата при условие, че получа съгласието на баща й. То
не закъсня. Той я пусна да пътува с театъра, като ми заяви: „Всичките ми опити да вкарам тази лудетина в правия

пуска изолацията си в „Касъл Аура“... Тя
е дребничка грациозна лейди. Гардеробът й се състои от свободно пуснати кафтани и несметно количество тюрбани.
Тя неизменно носи морскосини сенки
на клепачите си със странни заврънкулки, изрисувани в тях“, пишат местните. Те
разказват и че графинята говори свободно 10 езика и че по обяд винаги носи бял
дантелен чадър.
В Америка Надя де Наваро буди интерес най-вече с богатството си от 1 милион
долара. Няма официално доказателство
за това как точно българката е натрупала
това състояние и заради това легендите
около него са не една и две.
Според една от сплетните Надя и третият й съпруг Сид Фарбър скрояват план
как да изкарат пари. Българката артистично се хвърлила под гумите на преминаващ автомобил и след това поискала
компенсация за нанесените вреди в размер на невероятните за онова време 1
милион долара, равняващи се приблизително 1 милиард долара днес. Аргументът
да иска крупната сума бил, че е известна
актриса в Европа и нараняванията ще до-
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Кадри от филма „Изпитание“

път не успяха. Вземете я и я пробвайте... Намерите ли обаче, че не е годна
за сцената, ми я изпратете с препоръчан колет обратно!”. Малко по-късно
двамата се венчават в Троянския манастир. Следват няколко успешни години
за Надя Ножарова, в които тя репетира в театъра и се превръща постепенно в любимка на всички. Според някои
градски легенди принц Кирил бил готов да я отрупа с бижутата на майка си,
а вестниците я обожават и не спират
да пишат за нея. Надя пък, твърди се,
не се интересувала от друго, освен от
работата си и от грижите за малката си
дъщеричка Евгения.
През 1942 г. тя е избрана от режисьора Христо Цанков за главната роля във
филма „Изпитание“, където си партнира с
Кръстьо Сарафов и Иван Димов.
ведат до много загубени ползи. Надя показала и снимки, афиши и дори прожектирала филма си „Изпитание“ в съдебната
зала, за да докаже това.
Според близките на Надя обаче това
няма нищо общо с действителността. Племенницата й Росица Ножарова разказва,
че леля й не успяла да получи дори едно
копие на филма си при единственото си
връщане в България през 1964 г.
Семейната легенда разказва друга история за богатството на контесата и Сид
Фарбър. Двамата заминават за Венецуела,
където

купуват парцел,
в който бликва нефт
Откъдето и да идва „маята“ за голямото
им богатство, пише epicenter.bg., то набъбва, когато използват конюнктурата
и купуват огромни площи земя в Лонг
Айлънд и Ню Йорк. По време на строителния бум през 50-те години на ХХ век
корпорацията им издига 15 000 жилища
за средна ръка хора.
След 1980-а се насочват към луксозни имоти, молове и офис сгради. Меж-

Снимки: dignitymemorial.com
Контеса Надя де Наваро

дувременно Надя завършва история на
изкуството, за да управлява по-вещо художествените им галерии по цял свят. В
статия в „Ню Йорк таймс“ от 2010 г., която разказва за Надя Ножарова, пише:
„Днес овдовялата графиня оглавява „Сид
Фарбър ентърпрайзиз“ и притежава над
155 000 квадратни метра търговски и жилищни площи в Лонг Айлънд и няколко
мола в Белпорт“.
Всъщност според редица източници
публикациите за Надя Ножарова в американската преса са изключително ласкави и една от причините за това е, че
тази добра и щедра българка не спира
да прави дарения. Тя е сред най-големите дарители на болница „Мадър мемориъл хоспитал“ в Лонг Айлънд. През 1990
г., след смъртта на съпруга си Сид, тя дарява 1 000 000 долара в негова памет. На
15 декември 1991 г. е завършено новото
крило и спешното отделение носи името
„Контеса Надя Фарбър“. След кончината
на мъжа си тя продължава да дава благотворителни приеми. И при всяко нейно дарение се споменава българският й
произход.

нимките на филма „Изпитание“ се правят в Унгария, където кинематографията разполага с по-добра техника. Това
пътуване се оказва съдбоносно за
младата българка. По време на него
тя среща граф Де Наваро, бивш посланик на Испания във Ватикана и
настоящ в Унгария. Любовта на двамата се развива главоломно, Надя се
връща в България единствено за да
уреди развода си.
Но не й е било писано да живее
дълго с Де Наваро, тъй като той е убит
от навлезлите в Будапеща руски войски като посланик на фашисткия генерал Франко.
Следват трудни дни за Надя, през
които тя преминава с много сила и
устременост. Само с дрехите на гърба си, с малката си дъщеричка тя пътува из цяла Европа зад волана на
служебния ролс-ройс на мъжа си и
накрая стига до американската демаркационна зона в Германия. Успява благодарение на дипломатическия
номер на колата и на брилянтния си
английски. Той й помага и да започне работа в офицерските нощни клубове, където среща последния си съпруг – Сид Фарбър.
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Прическа според
формата на лицето:
Коя е най-подходящата?
АНИТА ХРИСТОВА

И

anita@bg-voice.com

скате промяна? Искате да
си направите къса прическа, но не знаете какво би
подхождало на кръглото ви
лице? Спокойно, на правилното място сте. Когато си избирате подходяща прическа според формата на
лицето, трябва да сте наясно, че съществуват четири типа – кръгло, овално, квадратно и сърцевидно лице. Първо определете точно кой тип е вашият.
Ще ви споделим няколко правила –
ако имате кръгло лице, косата трябва
да покрива ушите ви, а лицето ви ще изглежда по-тясно и нежно, ако изберете асиметричен бретон. Всички видове
каре или пикси, съчетани с бретон на
една страна, отнемат от обема на кръглото лице. Препоръчва се прическата
ви да има обем и височина над челото. След като се разбрахме за основните правила, е време да ви покажем няколко примерни къси прически, които
стоят страхотно на всички дами с кръгли лица.
Някои се притесняват от по-кръглата
форма на лицето си, а не бива. Не само
подстрижката е важна, начинът, по който носите или връзвате косата, също е
от значение. Един от най-добрите начини да се справите с кръглото лице и да
му придадете дължина

е небрежното оформяне
на краищата
Оставете различните пластове коса

42

Кръгло лице

Квадратно лице

Овално лице

Сърцевидно лице

Не само подстрижката е важна, а и
начинът, по който връзвате косата си

отпред да падат с различна дължина. Не
е задължително кичурите да са идеално подредени, напротив. Колкото по-небрежни – толкова по-добре.
Опитайте и прическа с дълги, драматични слоеве, подвити навътре точно
под брадичката. Отзад на врата оставете
по-къса дължина.
Дълги и неравни кичури позволяват
и на дамите с по-пухкави бузи да оформят косата си на кок, плитка или конска
опашка. Без значение дали поддържате
бретон или не, винаги пускайте от двете
страни на лицето си по няколко кичура
коса, пише и сайтът jenite.bg.
За повече ефект може леко да ги навиете с маша или преса. Така лицето ви видимо ще изглежда по-слабо.
При овалните лица скулите, веждите и
челюстта са в една линия. Лицето е леко
издължено. Карето с дължина до линията на челюстта е чудесен избор за прическа за овално лице,

защото го прави
по-изразително
Правата коса с лек обем в долната
част или пищните ретро букли също са
чудесен вариант за тази форма на лицето. Подходящ е и плътният бретон.
Ако имате права коса и квадратно
лице, авантюристичен вариант е пикси
прическата на пластове. Тя издължава
лицето, придава острота на контурите и

подчертава очите. Можете да изберете
прическа боб с дължина до горната част
на раменете и ключиците. Това ще издължи лицето и ще го направи по-слабо.
Ако искате по-изразителни контури,
можете да изберете и по-дълга коса,
стига да направите дискретни пластове около челюстта. Вариантите с букли
също са чудесни за добавяне на акцент.
Балеажите или сомбре кичурите също
са чудесен вариант за акцент и структуриране.
За лице със сърцевидна форма е

подходяща прическа
с дължина под челюстта
и обем в краищата, които не подчертават триъгълника на лицето. Дългата коса
с пригладени корени и бретон на една
страна е също подходящ избор за прическа. Оставете няколко по-къси кичура
на линията между ушите и носа, които да
прикрият ширината в тази част на лицето със сърцевидна форма. Следващият
пласт кичури коса да пада покрай брадичката. Нека да има обем в краищата, а
не в корените на тази прическа.
Звездният коафьор Ейми Бредбъри препоръчва на своите клиентки три
типа прически, които по принцип стоят добре на всички, но са особено подходящи за момичетата, които искат да
накарат лицето им да изглежда по-издължено и ъгловато и да отклонят вни-

манието от пълните бузи или кръглата
си брадичка. Ето какво съветва тя:

Боб на пластове или боб
без бретон
Тези прически се харесват на мнозина
актриси и певици и са спасение за жената с кръгло лице, защото страничните кичури прикриват част от лицето от
двете страни. По този начин кръглото
лице изглежда по-издължено и по-слабо, обяснява Ейми.
Прическата боб е популярна с това,
че има различни варианти на подстригване. Ако момичето има пълно лице,
би било добре да си раздели косата на
страничен път - може да бъде както отдясно, така и отляво. Винаги е добре да
се тупира косата в горната й част около
корените, като се третира с фиксатор за
коса.
Боб прическите издължават лицето,
придават острота на контурите и подчертават очите. Може да изберете прическа боб с дължина до горната част на
раменете и ключиците, като това също
ще издължи лицето визуално.
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

Я

proletina@bg-voice.com

рките цветове и облекла, вдъхновени от модата през 70-те
години на миналия век, привлякоха вниманието към найновата колекция на модна
къща „Gucci“ по време на Седмицата на
модата в Италия. Сред моделите за сезон 2020/2021 имаше и раирани моряшки блузи, рокли от тюл с волани, напомнящи кабаретни тоалети. Показани бяха
също костюми, включващи сака в комбинация с клош панталони.

„Gucci“
20/21: Мода,
вдъхновена
от 70-те

Модната къща показа подготовката
на дефилетата си зад кулисите
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Снимкa: БТА

„Алесандро винаги е изтъквал работата на екипа си и се е увличал по екстравагантното - каза френската актриса Лу
Дойон по адрес на творческия директор
на модната къща Алесандро Микеле.

„Всичко се върши
не само от един човек
Микеле се отнася с огромно уважение
към асистентите си“, допълни тя.
За представянето на колекцията си
„Gucci“ показа кулисите на дефилетата
си.
Гримьорки и коафьори се грижеха за
външния вид на седнали пред огледала
манекенки по пеньоари. Самият Микеле също се появи за малко там. „Не става дума за шоу, а за работата ни, която
сякаш представя атракционен парк на
модата, но всъщност разкрива свещен
ритуал, който всички ние извършваме
всеки нов сезон“, поясни дизайнерът.
От другата страна на кулисите върху кръгъл подиум на фона на музика от
„Болеро“ на Равел манекенки се обличат, подпомогнати от асистент дизайнери. След като са се облекли, те застават
неподвижно върху подиума, който се завърта като въртележка.
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Mastercard ще ни разпознава
по походката и пулса
ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

П

lubo@bg-voice.com

оходката и пулсът ни скоро ще се използват от
Mastercard за идентификация при разплащането. Технологията може би ще заработи съвсем скоро в обществения
транспорт, пишe Маrkеtwаtсh.
Cпopeд дocтaвчикa нa paзплaщaтeлни ycлyги вceки имa yникaлнa пoxoдкa и в мoмeнтa изcлeдвa инoвaтивни
пoвeдeнчecки биoмeтpични пoкaзaтeли
кaтo нaчин нa xoдeнe, фopмa нa лицeтo
и cъpдeчeн пyлc, зa дa ги имплeмeнтиpa
в aвaнгapдни плaтeжни cиcтeми нa бъдeщeтo.
„Paбoтим c тpaнcпopтни opгaнизaции,
зa дa мoжeм дa внeдpим лицeвo paзпoзнaвaнe или идeнтификaция нa пoxoдкaта ви“, кaзa Aджaй Бxaлa oт Маѕtеrсаrd.
„Haчинът, пo кoйтo дъpжитe тeлeфoнa
cи, кoe yxo изпoлзвaтe и кaк пpъcтитe ви
дoкocвaт бyтoнитe ca yникaлни зa вac.
Tecтвaмe cъpдeчнaтa дeйнocт и пoxoдкaтa, зa дa ви идeнтифициpaмe.“
Haчинът нa xoдeнe e paзличeн зa
вceки eдин oт xopaтa. Kaмepитe, кoитo
щe ce изпoлзвaт зa идeнтификaция нa
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Доставчикът на разплащателни
услуги тества технологията в
обществения транспорт
пътницитe, щe ги paзпoзнaвaт, дoкaтo
тe ce пpиближaвaт дo тpaнcпopтнитe
бapиepи. Cлeд кaтo cиcтeмaтa cвъpжe
чoвeкa c вaлиднa плaтeжнa кapтa, тoй

щe бъдe дoпycкaн
в пpeвoзнoтo cpeдcтвo
Paзpaбoтвaнeтo нa cигypни и бъpзи
плaтeжни cиcтeми e ocнoвнo пpeдизвикaтeлcтвo зa бaнкитe и дocтaвчицитe нa
кpeдитни кapти. Измaмницитe изпoлзвaт вce пo-ycъвъpшeнcтвaни тexнoлoгии, зa дa oткpaднaт caмoличнocттa
нa клиeнтитe, a дocтaвчицитe тъpcят

виcoкoтexнoлoгични peшeния, зa дa бъдaт кpaчкa пpeд тяx.
Cкopoшeн дoклaд нa Фeдepaлнoтo
бюpo зa paзcлeдвaния в CAЩ пoкaзa, чe
пocтъпилитe жaлби зa финaнcoви интepнeт измaми минaлaтa гoдинa ca 467
311 бpoя, a зaгyбитe възлизaт нa 3,5 милиapдa дoлapa.
Cлyчaитe, пpи кoитo измaмник пpидoбивa кoнтpoл въpxy cмeткaтa нa клиeнтa, ca ce yвeличили c 330% пpeз пocлeднитe чeтиpи мeceцa нa 2019 г., пoкaзвaт
дaнни нa кoмпaниятa NuDаtа, кoятo e
coбcтвeнocт нa Маѕtеrсаrd. Toвa e нa

фoнa нa вce пo-paзвититe тexнoлoгии
кaтo изпoлзвaнeтo нa чeтци зa пpъcтoви oтпeчaтъци, вгpaдeни в пoвeчeтo
cмapтфoни и лaптoпи, кaктo и идeнтификaция нa лицa и някoи пpилoжeния, кoитo изпoлзвaт paзпoзнaвaнe нa
peтинaтa.
Paзпoзнaвaнeтo чpeз вeнитe e дpyгa
инoвaция, кoятo Маѕtеrсаrd пpoyчвa.
Чpeз нeя мoжe дa ce идeнтифициpaт
индивиди пo yникaлнитe cтpyктypи
нa кpъвoнocнитe cъдoвe, кoитo мoгaт
дa ce видят близo дo пoвъpxнocттa нa
кoжaтa.
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АСА има планове да помогне на човека да кацне отново на Луната половин век
след като го направи за последно. Космическата агенция търси мъже и жени, от които да избере хората, на които ще помогне да
стъпят на лунната повърхност до 2024 г.
и да участват в бъдещите мисии.
Заявленията се приемат от 2 до 31
март, но трябва да се знае, че не всеки
може да кандидатства. Едно от основните условия на федералната агенция
на САЩ за присъединяване към НАСА е
американско гражданство. Хора с двойно гражданство също имат право да
кандидатстват.
Заради правилото за националността,
покойният британски астронавт Пиърс
Селърс, например, напуска Великобритания и става гражданин
на САЩ, за да сбъдне мечтата си
да стане астронавт. По-късно той
лети на три мисии на космически
совалки.
Научните познания са друго
ключово изискване. Очаква се новобранците да притежават магистърска степен по наука или математика, включително инженерна
специалност, биология, физика,
компютърни науки.
Квалифицирани лекари или
хора, които са завършили национално призната програма за пилоти изпитатели, също могат да
кандидатстват.
И самото образование не е достатъчно: също са необходими две години
професионален опит или минимум 1000
часа летателно време като водещ пи-

26 февруари - 3 март 2020 г.

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

НАСА търси хора
с US гражданство
за полет до Луната

Хора с двойно гражданство също имат право да кандидатстват

лот в реактивен самолет. След като попълнят онлайн заявление, кандидатите, които преминат до следващия етап,
трябва да преминат тест за физическа
издръжливост. За тези, които са избра-

ни да станат кандидат-астронавти, това
означава още две години обучение и
оценяване, разказва news.bg. През това
време кандидатите преминават курсове
по военно оцеляване във вода, техниче-

ски умения, обучение по роботика и руски език.
Хората, които не преминат успешно периода на обучение, все
още могат да бъдат избрани за
различни позиции в рамките на
НАСА, посочва агенцията.
А ако нямате право да работите за НАСА, има и други възможности да пътувате в Космоса.
151 от 239 астронавти, прекарали времето си на МКС, са
граждани на САЩ, десетки други от целия свят също са пътували там.
Ако не можете пък да отделите
време за завършване на обучението на НАСА и парите не са проблем
за вас, то знайте,че „Върджин Галактик“
ще е първата частна компания, която
предвижда да извежда туристи в Космоса, по-късно тази година.
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Премисляте пак и пак? Отучете
мозъка от това в 5 стъпки

Въртенето в омагьосан кръг от мисли понякога не просто не помага, а вреди

М

озъкът е един от невероятните органи на човешкото тяло. Той е нещо като
суперкомпютър, в който
има между 86 милиарда и
100 милиарда неврона. Това са клетките,
които предават сигнали в мозъка, помагат ни да учим нови неща и да се развиваме всеки ден. А знаете ли, че усещането
за умствена умора е резултат от нашите
емоции и мисли?!
И тук идва въпросът – а вие прекалявате ли с мисленето?! Да, то ни помага да напредваме и да се осъзнаваме, да се учим
от грешките си и да се развиваме. Но премислянето на едно и също нещо пак и пак
може да се окаже сериозен проблем за
тялото ни, без изобщо да е наложително.
Независимо дали сте обсебени от миналото си и стоите „заровени“ в него,
дали удобно нагласяте картината на бъдещето си, или анализирате всеки разговор, който сте водили, да се „заклещите“ в
собствените си мисли е изтощаващо. Ето
няколко трика, с които да му се противопоставите:

Дайте им име!
Премислянето на нещата кара мозъка
ви да се движи на бързи обороти, без да
стига никъде. Забележете какво се случва
в тялото ви в този момент. Сърцебиене?
Или усещате пеперуди? Или пък драскате
дланта си? Когато дадете име на емоциите си, тяхната интензивност намалява.

Тренирайте!
Следващата стъпка е да пренастроите
съзнанието си: проучвания доказват, че
благополучието е умение, на което можем да се научим. Ако усетите, че прекалявате с мислите, кажете на глас нещо
като „Аз дишам!“ или „Всичко се случва в
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Снимкa: Pixabay

перфектния тайминг!“. Така изречени, мислите създават нови невронни пътеки в
мозъка ви, които прекъсват цикъла на
премислянето.

Счупете стереотипа!
Според проучванията склонните да обмислят твърде много нещата са склонни
да злоупотребяват и с алкохола като механизъм за бягство. Други типични поведения са да се обадите на приятел, за да
анализирате заедно, да започнете скандал с партньора си... Помните ли точка

първа? Спомнете си какво правите обикновено в моментите, когато премисляте,
и се старайте да правите точно обратното.

Хванете момента!
Милион изследвания доказват, че осъзнаването и медитацията регулират нивата на стреса и ни дават ясен фокус за
нещата. Осъзнаването – да наблюдаваме
мислите, сетивата и емоциите си, без да
ги осъждаме или одобряваме – действа
като противоотрова за премислянето. 10

или 20 минути на ден в тишина са достатъчни за това.

Останете в момента!
Да бъдем осъзнати не означава да не
се наслаждаваме на прекрасния уикенд
и да оставаме встрани от нещата. Премислянето е различно от планирането
на целите, много различно. Оставете се
да ви водят чувствата – ако ви карат да се
чувствате зле, това е премислянето. Ако
се чувствате добре – ето това е да сте в
момента и да му се наслаждавате!
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Стрес, глад и тормоз –
формулата на дълголетието
Телата трябва да бъдат предизвикани да се борят срещу стареенето, смята професор

Н

е спокойствието и добрата
храна, а стресът и гладуването са фактор за по-дълъг
живот. Тази изненадваща
констатация прави преподавател по генетика от медицинския факултет в Харвард. Той е убеден, че старостта е като болест, която може да се
излекува с ограничения, пише в. „Индипендънт“.
Хората могат да живеят и много повече
от сто години, смята проф. Дейвид Синклер. Той оглавява центъра за биологични
механизми на стареене „Пол Глен“ и е автор на много книги по генетика и стареене.
Проф. Синклер е категоричен, че старостта е поредната болест, с която човечеството трябва да се справи, и за това не
са нужни хапчета, а да направим така, че
да не се чувстваме удобно.
„Трябва да изведете тялото си от зоната
на комфорт - ние го наричаме хормезис“,
обясни специалистът. „Проблемът в съвременния свят е, че искаме само да сме
нахранени и да отпочиваме. Не искаме да
чувстваме дискомфорт и това води до цял
куп проблеми. Ако не казваме постоянно
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на телата си, че има проблем, те нехаят -

не се борят
срещу болестите
не се борят срещу стареенето“.
Проф. Синклер предлага познати похвати, но в неговата методика всички те
са обединени от това, че водят до усещане за дискомфорт. Първото нещо, което трябва да направим, за да живеем подълго, е да се храним по-рядко. „Не яжте
три пъти на ден“, съветва генетикът. Той
пропуска едно или две хранения дневно
и твърди, че това е променило живота му.
Гладуването увеличава нивата на коензима никотинамид аденин динуклеотид
(НАД+), който кара тялото да „поправя гените“ по-активно. По същия начин действа и редуването на топло и студено като
в сауна.
Харвардският професор препоръчва също да се ограничи консумацията на
месо, тъй като аминокиселините в него
активират протеин, който изключва защитните механизми на тялото и му казват,
че е време да порасне.
Проф. Синклер обобщава, че всичко,
което ни причинява стрес - упражнения,

гладуване, редуване на студено и топло,
увеличава нивата на НАД+ и възстановява организма.
Без НАД+ стареенето настъпва бързо,

каза Синклер. Той е убеден, че „80 на сто
от здравето ни на стари години е резултат
от начина ни на живот и само 20 на сто е
генетично“.
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Тактиката „50 нюанса“: „Грубият секс“
като алиби за убийство
ПАВЛИН ДИМИТРОВ

pavlin@bg-voice.com

Д

есетки случаи на убийства, оправдани като желание за груб
секс от страна на жертвата, излизат на бял свят след смъртта
на едно момиче, приковала
вниманието на хората в Нова Зеландия.
Грейс Милан е средностатистическа
студентка, която обича да пътува с раница на гърба, да опознава непознати за
нея държави и, както хиляди други момичета на нейната възраст, да се среща
със симпатични мъже.
През декември 2018 г. родената в
Есекс блондинка е в Нова Зеландия като
част от нейно околосветско пътешествие по повод рождения й ден.
Там тя си уговаря среща през Tinder с
27-годишен мъж и между двамата веднага прехвърчат искри.
Той живее в Оукланд, Нова Зеландия,
и работи като продавач.
Записи от охранителни камери в мол
в града показват, че още на първата си
среща

двамата се прегръщат
и целуват
и изглеждат щастливи и комфортно в
компанията си, разказва webcafe. Грейс
дори успява да напише набързо съобщение до своя приятелка във Великобритания, че е невероятно колко много
си пасва с мъжа, с когото току-що се е запознала.
Вечерта продължава в хотел, откъдето също има кадри от камера, инсталирана в асансьора. Това е последният път,
в който Милан е видяна жива.
Тялото на жената е открито няколко
дни по-късно в горите край Оукланд,
а полицията бързо успява да проследи дирите на мъжа и да стигне до него.
Случаят с Грейс предизвиква огромен
интерес в иначе спокойната държава, а
лично премиерът Джасинда Ардърн изпраща своите съболезнования на опечалените родители с думите „дъщеря ви
трябваше да е в безопасност тук, съжалявам“.
Кошмарът за родителите на Грейс обаче далеч не е свършил.
Когато започва делото за убийството
й, защитата на обвиняемия решава да
предприеме донякъде неочакван ход.
Те застават в отбранителна позиция и
започват да поддържат теза, която найгрубо може да бъде обобщена с думите

Смъртта на една британска студентка

стана повод за дебати по темата

Снимкa: Mirror
Грейс Милан
Снимкa: Mirror
Кадри на Грейс и убиеца й от публични камери

„Жертвата сама си е
виновна“
Според защитата Милан е имала необичайни вкусове в интимно отношение,
които са включвали страст към по-грубия секс, включително и душене. Именно тези й предпочитания са я довели до
напълно доброволен секс с клиента им,
а тя сама е помолила да бъде душена по
време на акта.
По време на изслушванията в съдебната зала майката и бащата на Грейс са
принудени да слушат кошмарни подробности от интимния живот на убитата
си дъщеря. Тези детайли са придружени
и от голи снимки, които младата жена е
пращала в различни чатове и които по
същество нямат никакво отношение
към делото.
Нещата ескалират дотам, че в редица
медии наричат защитата на извършителя „Тактиката „50 нюанса““ по името на
популярния еротичен роман. В съда биват изслушани бивши гаджета на Грейс,
мъже, с които тя си е писала в Tinder,
както и редица експерти.
Минават 12 тежки месеца на съдебни борби, докато накрая 12-членното
жури все пак преценява, че Грейс Милан
е убита чрез удушаване по особено жесток начин.
Съдебните заседатели установяват,

Снимкa: RICKY WILSON/STUFF
Родителите на Грейс

че убиецът на Милан е извършил престъплението с такова хладнокръвие, че
дори си е пуснал порно филм след стореното, а на другия ден е отишъл на среща с друга жена.
Тази седмица той обаче получава присъда от 17 години затвор при строг тъмничен режим и доживотна присъда зад
решетките при малко по-лек режим на
излежаване. Заради новозеландските
закони името на извършителя и неговото лице не могат да бъдат споделяни
публично.
И докато извършителят най-накрая си
получава заслуженото, случаят с Грейс
привлича вниманието към една обезпокоителна тенденция - все повече мъже
се опитват да използват „доброволния
груб секс“ като оправдание за извършените от тях престъпления.
Убиецът на Милан обяснява пред прокурорите, че тя е харесвала BDSM секса
и че сама е помолила да бъде душена в
леглото. Случилото се с Грейс и начинът,
по който нейният убиец се опитва да се
защити,

предизвикват вълна
от недоволство
Снимкa: Полицията в Окланд
Убиецът, чието лице не може да се покаже според законите в Нова Зеландия
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и дават началото на редица кампании,
които настояват за законови промени.

Група, наречена „Не можем да се съгласим с това“, намира поне още 59 случая, подобни на този на Милан.
И при тях мъжете твърдят, че убийството е станало по случайност по време на секс, за който жената изрично е
помолила да бъде по-груб. Заедно с това
и в техните дела е имало активни опити
жертвата да бъде опетнена и да бъде
представена като жена с крайно съмнителна репутация и промискуитетно поведение.
Според експертите това е тактика за
защита на жестоки престъпници, която става все по-често срещана и която
трябва да бъде прекратена със законови промени. В част от тези съдебни дела
сексуалният живот дори няма общо с извършеното престъпление, но въпреки
това по време на процеса на бял свят излизат какви ли не интимни подробности
за жертвите.
Всичко това води до нормализиране на насилието и сексуалния тормоз и
дори до частични симпатии към извършителя.
Сюзан Едуардс, професор по право
към Бъкингамския университет, казва
пред СNN, че подобна

комерсиализация на
сексуалното насилие
вече се среща твърде често в популярната култура - филми, книги и музика.
Това дава усещането на извършителите,
че могат да разчитат на подобно оправдание в съда.
Едуардс посочва още, че преди 30
до 40 години е било крайно невероятно подсъдим да разчита на оправдание
като това, че жертвата доброволно е поискала да бъде насилвана.
„Щом има налице убийство, значи е
имало ясно намерение то да бъде извършено“, категорична е още тя.
Ребека Рейд, журналистка, която подробно описва своите преживявания с
BDSM секс, също е убедена в едно - грубият секс не убива, а в случая с Грейс
Милан става въпрос за внимателно обмисляно и извършено с ясно съзнание
престъпление.
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Франция, Париж. Една жена спира с
колата си на червен светофар. Светва
жълт, зелен, пак червен - колата не помръдва. Приближава се полицай и я
пита:
– Може би мадам предпочита някакъв друг цвят?





☺





☺

След корабокрушение англичанин
открива на самотен остров своя сънародничка.
- Имате ли нещо за ядене? - пита той
с надежда.
- Уви, не! Но мога да ви предложа
нещо, което винаги се харесва на мъжете!
- О, нима имате уиски?
В Русия има поверие, че ако изтървеш вилица по време на хранене, ще
ти дойдат гости. Одеса. Семейство на
Изя Рабинович вечеря. Внезапно Изя
по невнимание бута вилицата от масата, всички замръзват от ужас, но
той по някакво чудо успява в последния миг да улови прибора на сантиметър от пода. Докато фамилията въздъхва групово от облекчение, телефонът
звъни. Малкият Абрамчик вдига слушалката и казва ухилен:
- Тате, пък леля Сара току-що е заседнала в асансьора!





☺

Само българинът може: 1. Да дава
акъл, дори да не разбира. 2. Да може
да прави всичко, без да е учил за него.
3. Да иска европейска заплата, без да
работи. 4. Да чака друг да го оправи. 5.
Да даде половината си заплата за лотарийни билети и после да излезе на
протест... за цената на тока...





☺

Срещат се двама евреи, стари приятели:
- Как си, Авраам, какво ново при
тебе?
- Добре съм, Моше, построих къща!
- Аууу - втриса се Авраам - с колко
стаи?
- С една.
- Е, то от по-малко няма смисъл.





☺

Байрактарят на македонската чета,
като гледал как иде таборът, попитал
войводата:
- Войводо, ке се биеме или ке се предаваме?
Войводата му забил един шамар и
ревнал:
- Маке се нивга не предава - ке бегаме!





къв глас!“ А той пее фалшиво и фъфли.
- Да не си му ходил на концерта?
- Не, бе, Мошето вчера ходи и като се
върна, ми го изпя!





☺

Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса, надвиснала
над пропаст. На маса, до самия парапет, седи невзрачен човечец в костюм
на Армани. До него - сандък с часовници „Патек-Филип”. Човечецът бавно
вади часовници от сандъка, хвърля ги
в пропастта и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита оберкелнера какво се случва.
- О, мосю! Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето лети...





☺

В бара седи разкошно гадже и до
нея се присламчва поредният сваляч.
Завързали разговор за това какъв тип
мъже харесва дамата.
- Падам си по военните, защото са
винаги готови и точни, харесвам спортистите заради тяхната издръжливост
и обичам арменците заради природната им надареност.
- Е - рекъл нашият човек - тогава позволете да ви се представя: олимпийският шампион майор Гарабедян!





☺

В руски секретен завод за шевни машини се пенсионира чистачката. На
тържеството й подарили шевна машина. Със сълзи на очите жената благодарила:
- Колеги, да шия ми е хоби от дете. 30
години си прибирам по някоя част от
тук, на три пъти ги сглобявам у дома, а
то... все автомат „Калашников“ се получава накрая!





☺





☺

- А бе, знаеш ли как завърши онзи
процес, дето се съдиха евреин и арменец?
- Знам. Прокурорът получи 10 години...
Потъва презокеански кораб. Наш
сънародник по чудо се спасява на необитаем остров. Минават години, но
той някак си оцелява до деня, когато
към острова се приближава кораб под
български флаг. Нещастникът пали
огън, за да го забележат, тича по брега, маха отчаяно ръце.

От кораба се отделя спасителна лодка с един моряк.
- Капитанът ви изпраща
новите вестници - казва морякът. - Моли ви да ги прочетете и да решите струва
ли си да се връщате...





Шотландец разказва на
жена си:
- Не можеш да си представиш, скъпа, колко смъкнаха
от мен в ресторанта за малка, жалка чашка кафе! Но
има и справедливост на тоя
свят!
- Какво имаш предвид?
- Докато се прибирах у дома, открих
в джоба си три сребърни лъжички!
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☺



☺





☺

Идват американците в българско
училище и питат:
- От колко години учите децата си да
работят на компютър?
Нашите отговарят:
- От първи клас!
Американците докарват децата си
в българско училище. На един чин са
наредени 4 компютъра.
Учителката казва:
- Иванов, вземи единия компютър и
го премести на прозореца. Деца, колко компютъра останаха?
При разкопки в Тбилиси грузинците
откриват древен телефонен кабел.

Виц в снимка

- Ало, Радио Ереван, ние, грузинците, сме имали още в древността телефони, а вие?
- Ние също правихме разкопки в
Ереван, но не открихме никакъв кабел... Е, ние от векове ползваме мобилни телефони...





☺





☺





☺





☺





☺

Рускиня отива да си купи хляб. По
пътя в една локва видяла да лежи мъж.
Рекла си:
- Малко е мърляв, ама като го изкъпя, ще стане. Мъж е все пак. На връщане ще го прибера.
Купила хляб. Тръгнала към вкъщи и
що да види на пътя - мъжа вече го нямало. Ядосала се жената.
- Ама съм и аз... сякаш от три месеца
хляб не съм виждала...
Исак Голдблум седял в един бар с
ужасно нещастен вид. След известно
време клиентът на съседната маса му
казал:
- Извинете, но изглеждате много потиснат. Какво ви е?
- Ще ви кажа! - въздъхнал Исак. Майка ми почина през юни и ми остави десет хиляди долара.
- Божичко, много неприятно! - изказал му съболезнованията си другият
клиент.
- През юли почина баща ми и ми остави петдесет хиляди долара.
- Много съжалявам за загубата ви!
Да изгубите родителите си в два последователни месеца - нищо чудно, че
сте потиснат.
- А миналия месец почина леля ми
и ми остави петнайсет хиляди долара.
Другият клиент съчувствено поклатил глава.
- Ужасно! Трима близки роднини за
три месеца!
- А този месец нищо!...
Поляк във Великобритания отива да
изкара книжка. Явява се на очния тест,
където докторът му показва табло със
следните букви C Z W I X N O S T A C Z...
- Можете ли да го разчетете спокойно?
- Дали мога?! Та аз го познавам човека!
- Кога забелязахте, че колата ви я
няма?
- Вчера вечерта. Излязох от ресторанта, отворих вратата, седнах зад волана, протягам ръце и гледам... колата
я няма...

☺
☺





Ако признаят Каталуния, лошото за
България е, че ще се появи още една
държава, която да ни бие на футбол...



☺

Криза на средната възраст в България:
- Искаш да имаш красива жена и две
деца, но финансово можеш да си позволиш само една минерална вода.

☺

- Авраме, не разбирам защо всички
викат „Павароти е голям талант! Ах, ка-



Евреин продава вила на брега на реката.
- Вижте колко е хубаво. Искате да се
изкъпете – моля, ето я реката, ето я вилата! Ако стане пожар – ето я реката,
ето я вилата. Да ловите риба - ето я реката, ето я вилата!
Човекът обаче пита:
- А за наводнение?
Евреинът:
- Ама, моля ви се, наводнение? Какво наводнение?!! Вижте къде е реката,
а вилата е хе-е-ей чак там!

Англичанин седи в чакалнята на гарата и пуши пура. Към него се приближава един от служителите и го пита:
- Вие знаете ли да четете, господине?
- Струва ми се, че зная.
- Тогава не виждате ли надписа на
стената: „Пушенето забранено.”?
- Разбира се, че го виждам. Но, естествено е, че не мога да изпълнявам
всичко, което е написано по стените.
Ето например на онзи надпис пише:
„Носете сутиени „Триумф!“.



☺
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Изключване на алармата

Студент пита професора си:
- Сънувах, че си вземам изпита при
вас. Какво да направя, за да се сбъдне
сънят ми?
- Спете по-малко!
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Телешко варено

Н

яма нищо по-сгряващо и уютно от топла супичка. Американците биха квалифицирали ястията, които сме ви подбрали, като
comforting foods или успокояващи
храни, именно защото имат такова
действие върху тялото и съзнанието.
Най-важното нещо за почти всички
рецепти с телешко е да се вари с кокал, за да е хубав бульонът.Нарежете
600 г телешко на по-големи парчета.
Запържете ги леко от всички страни в
2-3 с.л. сгорещено олио. Налейте 1,5 л
вода и затворете тенджерата под налягане. Щом се чуе свистене, намалете
силата на котлона и варете в продължение на 15 мин.

Вкусен тас кебап

През това време нарежете обелените 7-8 по-малки картофи на четвъртинки, 3 моркова на по-едри парченца, 1
глава лук - на четвъртинки, а 1 парче
целина - на кубчета.
След като налягането в тенджерата
спадне, извадете месото и прецедете
бульона.
Върнете телешкото в тенджерата, прибавете и зеленчуците, долейте
още 1 л вода. Поръсете със сол и черен пипер на вкус, сложете 3 дафинови листа.
Затворете тенджерата и варете още
10 мин.
Поднесете супата гореща, поръсена
с пресен магданоз.

СУДОКУ

Н

арежете 1 свинско месо на малки хапки и в сгорещено олио го
запечатайте от всички страни.
1 глава кромид лук и 2 моркова нарежете на кубчета и заедно с 2-3 бр. дафинов лист ги прибавете към месото. Запържете и когато зеленчуците са
омекнали, сипете 200 мл бяло вино. Оставете да къкри на слаб огън до изпаряване на виното.
Добавете 2 с.л. доматено пюре, 1
щипка черен и 1 ч.л. червен пипер и
500 мл вода. В малко вода размийте 1
с.л. брашно и го сипете в ястието. Разбъркайте и посолете на вкус. Оставете кебапа да къкри под капак на слаб
огън до готовност.
Обелете 500 г картофи, измийте и ги
сварете в подсолена вода с щипка шаф-

ран. Сварените картофи намачкайте с
100 мл от бульона и посолете на вкус.
Сложете 2 с.л. масло и разбъркайте.
Нарежете 1 глава лук на ситно и го
запържете в малко мазнина. Сипете 1
ч.ч. ориз и разбъркайте. Щом оризът
леко промени цвета си, изстискайте
малко пресен лимонов сок, така оризът
остава много бял.
Сипете 4 ч.ч. вряла вода, малко сол
и щипка черен пипер. Когато водата
заври, изключете котлона и оставете
ориза под капак, докато поеме водата.
Вкусният тас кебап се поднася с варения ориз и картофеното пюре.

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: Нападатели. Пиеса. Фенът. Ресни. Рев. Чул. Навло.
Атаман. Тиада. Налеп. То. Боаз. Отсек. Тороп. Карат. Спиро. Резон.
Хевеа. ТКЗС. Рапид. Ползи. Лат. Фар. Рахил. Архива. Целина Овчар. Ов.
Нива. Тикви. Домие. Псета. Хреми. Сплит. Искра. Осло. Еолит. Алиби.
Иес. КПД. Люспа. Имарет. Екзоти. Нанак. Клио. Юнкер. Гичев. Нянки.
Миоми. Янтар. Аркан. Асма. Катет. Кадия. Лин. Салам. Палиндроми.
ОТВЕСНО: Кафе. Операция пепелянка. Пелта. Зарев. Лодки. Тал. Сан.
Изкоп. Ла- пил. Зоната. Дъна. Анири. Стило. Ярем. Матадор. Данте.
Тютюн. Ватах. Хаити. Син- ка. Мерл. Степи. Касап. Кирка. Леоне.
Волов. Клане. Кал. Кис. Аксел. Вихри. Арма- ди. Нал. Пазач. Рабин.
Инин. Епитети. Ираде. Имаго. Яд. Апорт. Хромо. Акима. Терм. Рокли.
Мисир. Число. Сеато. Завои. Леене. Мим. Равнопоставеност. Врани.
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Астрологична прогноза
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ОВЕН
Любовта ви ще бъде
споделена и не се
хващайте за това кой
дава и кой прави повече за благото на
връзката ви. Всеки
от партньорите дава
това, което може, и
със сигурност и двамата допринасяте за хармонията в отношенията ви. Въпреки че имате ясно фиксирана цел за финансовото ви
състояние, ще сте в състояние да похарчите
повече пари и да излезете от рамките на бюджета си. И все пак, преди да купите нещо, си
помислете дали наистина ви е необходимо и
дали ще го сложите повече от три пъти.

ЛЪВ
Ще имате възможността да блестите
и да сте център на
вниманието както за партньора
ви, така и за близките и приятелите
ви. Присъединете и
половинката си към вашата приказка. Някои от вас ще имат удоволствието да харчат
пари, дадени ви даром. Разбира се, парите,
които са ви дадени наготово, ще изхарчите
много бързо и решително, без много да му
мислите. Правилата, които спазвате за личните си финанси, няма да са валидни в този
период. Разрешете проблемите си с ум, не
с интуиция.

СТРЕЛЕЦ
Възможно е сте
твърде заети и ще
се наложи да свършите някой работен ангажимент в
повече. Това ще се
отрази добре на
финансите ви, тъй
като може да получите допълнително трудово възнаграждение за положения извънреден труд. Както се казва, магията на
любовта ще се усеща във въздуха при вашата двойка. Ще бъде добре, ако си спретнете една прекрасна романтична вечер,
която дълго време ще помните. Половинката ви ще бъде повече от впечатлена и
омаяна от изненадата.
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ТЕЛЕЦ
Обърнете внимание
на сигналите, които ви дава половинката още от миналата седмица. Дори да
не ви кажат притесненията си в прав
текст, вникнете подълбоко в думите на партньора си, за да
разберете от какво има нужда и с какво
може да помогнете. Ако се опитвате да спечелите пари от две различни места, лавирането ще бъде доста трудно, но все пак
шансовете да се справите отлично са доста
големи. Обмислете добре допълнителните
си ангажименти и не закъснявайте.

ДЕВА
Не бъдете черногледи и не мислете само за проблемите, които са ви
връхлетели напоследък. Погледнете и от светлата
страна на нещата
и позволете на любимия ви човек да ви
помогне в този труден за вас момент, като
приемете съветите и подкрепата му. Определено ще имате нужда от забавления и
приключения, които да ви разведрят и разтоварят от напрегнатото ежедневие. Това
изобщо няма да ви струва много пари, така
че излезте някъде с половинката си и се
радвайте на живота.

КОЗИРОГ
В случай че партньорът ви живее
на разстояние от
вас, ще имате възможността да се
срещнете и да компенсирате всичко
изпуснато. Ще бъде
чудесно, ако осъществите най-съкровените си желания и се сближите още повече.
Ще се чувствате като владетел в собственото си царство и вие ще диктувате какво
да се купува и какво не. Независимо с колко пари разполагате, контролът ще е изцяло във ваши ръце. Покупките, които ще
направите, ще бъдат добре обмислени и
много практични.

БЛИЗНАЦИ
Отделете малко повече време и внимание на външния си
вид. Партньорът ви
цени естествения ви
чар, но това не означава да мързелувате
и да не се грижите за
себе си. Проектите, върху които работите,
отнемат голяма част от времето ви и рядко ви остава време да обърнете внимание
на половинката и семейството си, било то
и в почивен ден. Дайте си малко време за
релакс, за да си дадете глътка въздух от интензивната работа. Планирайте си една вечеря на свещи и със здравословна храна.

ВЕЗНИ
Дори да сте с партньора си от много години, винаги
има някои малки
неща, които научавате с времето,
и това ви кара да
обичате половинката си още повече. Е, този период вероятно ще е един от тези, в които ще направите
ново откритие за любимия ви човек, което
силно ще ви впечатли. Бъдете внимателни
обаче, особено ако той или тя управлява
семейния бюджет. Трудно ще скриете някои покупки, така че по-добре споделете намеренията си за покупката на дадени
неща, преди да сте се скарали.

ВОДОЛЕЙ
Това, че може да
се справяте с всичко сами, не означава, че трябва да го
правите. Позволете
на партньора си да
ви помогне и правете всичко заедно, за да усетите хубавата страна на това,
че сте едно цяло. Не бъде твърде стиснати. Ще ви е трудно да не пресмятате всеки направен разход, но ще е добре да си
спестите това смятане. Доставете си удоволствието от хубав обяд, закупуване на
дрехи или чифт стилни обувки. Намерете
време за релакс, прекарайте поне час в
сауна или басейн.

РАК
През периода изкушенията ще дебнат
отвсякъде и много
лесно може да се подхлъзнете, харчейки
маса пари за скъпи
и лъскави неща, които може да се окажат
доста по-некачествени от очакваното. Уверете се, че упражнявате контрол над бюджета си, и не си позволявайте подобни
залитания, особено ако сте с ограничени
финанси. Вероятно ще разберете, че партньорът ви крие нещо от вас. Внимателно
наблюдавайте мимиките, жестовете на тялото и поведението му като цяло.

СКОРПИОН
Едно ще ви тревожи - че нямате достатъчно пари за
забавления и обикаляне по заведения и магазини.
Не се срамувайте
да поискате малък
заем от приятел или роднина, но все пак
се постарайте да пазарувате по-бюджетни
продукти, тъй като финансовите ви проблеми може да се задълбочат. Ако имате
някакви съмнения относно партньора ви,
не си мълчете. Дори да се стигне до спор,
породен от ревността ви, по-добре изяснете ситуацията с партньора ви веднага. Вземайте решенията си сами.

РИБИ
Възможно е някакъв личен проблем
с роднините ви силно да ви притесни
и да ви развали настроението. Не се
страхувайте да споделите това с партньора си и му позволете да ви помогне с
вземането на важно за вас решение. Ще сте
от импулсивните купувачи и бързо ще искате да се сдобиете с нещо ново, без значение дали ще ви върши работа и ще ви е
от полза. Ако се колебаете между няколко
неща, не взимайте всичко накуп, а се вслушайте в интуицията си, която няма да ви
подведе.
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Снимки: Wikipedia

АНИТА ХРИСТОВА
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Ч

yдecни вpeмeнa настъпиха зa любитeлитe нa суперaвтoмoбилитe. B днeшнo вpeмe cмe cвидeтeли нa
yмoпoмpaчитeлнo пpeдcтaвянe нa пpeвoзни cpeдcтвa и нa някoи
cтapи, любими нa мнoзинa мoдeли.
Peкopдитe зa cкopocт ca пocтoяннo
пoдoбpявaни, зaщoтo нoвитe тexнoлoгии пoдcилвaт кoнкypeнциятa нa aвтoмoбилните пpoизвoдитeли зa титлaтa
нaй-бъpзa кoлa.
С модерния напредък в автомобилните технологии дори удобните 5-местни седани са способни да се изстрелват
до скорости, непостижими за доста от
спортните суперколи от близкото минало. И най-бавната кола от тях чупи границата от 300 км/ч, и това при положение, че всичките модели са серийно
производство. Ето кои са 5-те най-бързи
седана за 2020 г.

1

Bentley Flying Spur лукс и динамика

Не много автомобилни компании могат да съчетаят вълнуващо представяне с върховен лукс като Bentley. Изцяло
новият им модел Flying Spur 2020 е значителна крачка напред от предишните
модели и се отличава с чудовищен 6.0 л
W12 TSI двигател, генериращ 635 к. с.
Натискането на педала достатъчно
силно ще накара новият Flying Spur с тегло 2436 кг да „полети”. „Летящата шпора“ ускорява до 100 км/ч за 3.8 сек, а
максималната й скорост е 333 км/ч. Моторът работи с 8-степенна преселективна роботизирана кутия ZF - същата като
при купето Continental GT.
В салона е поставен 12,3-инчов тъчскрийн, който може да бъде заменен
с класически аналогови прибори. Има
още часовник Bentley с бронзов кант,
безкабелно зарядно за смартфон, както
и двойки USB изхода.
Водачът разполага със система за контрол на мъртвите зони, функция за удържане на автомобила в лентата на движение, система за нощно виждане, камера
за наблюдение на 360 градуса около
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Топ 5 на най-бързите

Те генерират скорост, непостижима дори за
спортните суперколи от близкото минало
автомобила и асистенти при паркиране. При висока скорост задните колела завиват в посока на предните, за да
подобрят стабилността, а при ниска се
случва точно обратното, за да увеличи
маневреността.

2

Alpina B7 – самочувствие
и прецизност

BMW 7-Series спокойно може да се изправи срещу повечето суперколи - 330
км/ч, 3.7 сек. от 0-100 км/ч, 608 к.с. Въпреки че изглежда доста подобно на
обикновено BMW 7-серия, приликата
приключва дотам. За да осигури максимална пъргавина и стабилност при работа с висока мощност, идваща от двигателя, моделът разполага със задвижване
на всички колела, контрол на тялото и
прецизност на волана при активирани
режими на задвижване Sport или Sport
Plus. Размерът и изискаността на Alpina
придават чувство за самочувствие. Това

е климатично контролирана всекидневна на пътя, шумът от вятър и ревът на гумите са успокояващо умерени.

3

Aston Martin Rapide AMR –
ярост и лукс

Базиран на Rapide, AMR е най-яростният луксозен спортен седан, който някога е излизал от Aston Martin. Всичко,
което превърна Aston Martin Rapide в
бърз луксозен седан, беше препроектирано, за да направи AMR още по-бърз,
по-гъвкав и по-аеродинамичен. В резултат на това AMR седи още по-ниско
и разполага с добавени скоростни компоненти на каросерията. Под капака
се крие 6.0-литров V12 двигател, който
произвежда 603 к. с, развива 330 км/ч и
ускорява за 4.4 сек от 0-100 км/ч.

4

Dodge Charger SRT Hellcat –
бързина и мощност

Dodge представи най-бързия и най-

3

мощния масов седан в света и го нарекоха Charger SRT Hellcat. Звярът, който се крие под капака му, е познатият
6,2-литров HEMI V8 с механичен компресор, което е голям напредък за американски автомобил, който генерира максимална мощност от 717 н. к. с.,
развива 330 км/ч и ускорява за 4.0 сек
от 0-100 км/ч. Той се предлага с 8-степенна автоматична скоростна кутия
TorqueFlite.
Приборното табло е изцяло дигитално, а ако евентуално не искате да слушате рева на двигателя отпред, може
да се включи Harman Kardon аудиосистемата с 18 високоговорителя.

5

Jaguar XE SV Project 8 –
лукс и интелигентност

Луксозният седан Jaguar XE е най-интелигентният автомобил на марката досега. Нужен е един поглед, за да осъзнаем, че това не е обикновен спортен
седан. Най-мощният и екстремен седан
лети с максимална скорост 322 км/ч., за
3.6 сек набира от 0-100 км/ч, има 600 к.с.
Ексклузивният седан е оборудван с
най-мощната версия на 5,0-литровия
V8 бензинов двигател с механичен компресор на Jaguar, като по този начин
Project 8 ще бъде най-лекият седан с
8-цилиндров мотор в гамата на марката.
След тях се нареждат супербързите
седани Cadillac CTS-V Sedan - 322 км/ч
(5.5 сек 0-100 км/ч; 640 к.с.), Mercedes
AMG GT 63 S – 315 км/ч (3.2 сек 0-100
км/ч; 630 к.с.), Maserati Quattroporte GTS
– 310 км/ч (4.7 сек 0-100 км/ч; 530 к.с.),
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid – 310
км/ч (3.4 сек 0-100 км/ч; 680 к.с.) и Alfa
Romeo Giulia Quadrifoglio – 307 км/ч (3.9
сек 0-100 км/ч; 510 к.с.).
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Камелия Тодорова: В България
се чувствам като чужденец
Певицата разказва за сблъсъка си с Държавна сигурност и сегашното разочарование
ГЕРГАНА ПЕНОВА

О

gergana@bg-voice.com

ткакто съм се върнала
в България, се чувствам
като чужденец. Почти
не мога да контактувам с
тези, които контролират
културния живот. Никой не ме чува. За
тях аз вече съм „изтъркано порше‘‘.
Това споделя известната актриса и
джаз певица от близкото минало Камелия Тодорова. Тя избяга от България в
началото на 80-те, когато се омъжи за
немския бизнесмен Майкъл Кунстман, и
се прибра отново в страната малко след
падането на комунистическия режим.
Но е категорична: „Властимащите не са
се сменили, просто това са наследниците на предишните“.
В интервю за OFFNews Камелия Тодоров разказва, че попаднала под непрекъснатия обстрел на Държавна сигурност през 1982 г., когато се появил
Майкъл и тя започнала да се среща с
него.
„Държавна сигурност... започна да ме
следи, да ме преследва, да ме викат за
разпити. Редовно

„

На джаз фестивала в Бургас

искаха да им снасям
информация
за това, какво се случва в нашите среди. Разбира се, те най-много държаха
на информация за Майкъл“, спомня си
певицата. Службите не направили опит
официално да я вербуват като агент, но
според Камелия Тодорова начинът, по
който разговаряли с нея и търсели информация, значел същото.
„Аз нямах никаква интересна информация за тях и всъщност не бях полезна
в нито една сфера.
Поставих им условие, че мога да съдействам само ако ми се уредят нещата в Министерство на културата и ми се
даде по член 9-ти актьорското майсторство, което аз съм си изработила. Вече
имах три филма, плюс 4 г. работа в театър по същия параграф, и Цветана Манева стана актриса, така че не бях единствената“, спомня си тя. Поставила на
Държавна сигурност още едно условие
– да запише албум. „И те ми казаха: „ОК,
всичко ще се уреди“, спомня си певицата.
Когато се разбрало обаче, че Майкъл иска да се ожени за нея, започнали
спънките. По това време й се отдали възможности да излезе от България, била в
Източна Германия, в Русия и други държави, но в един момент не й дали паспорт и трябвало отново да иска разрешение за такъв.
Камелия Тодорова си спомня и как
при излизане в чужбина за различни мероприятия винаги в групата пътували
хора, които да я контролират.
„Концертната дирекция, Радио оркестърът, Балкантон-ът, Импресарската дирекция си имаха хора, които съпровождаха артиста по дадени фестивали, по
дадени места, и тези хора, които са слушачите, винаги пътуваха с нас.
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С Васил Петров на джаз фестивала в Банско,
Снимка: Kayya Hristova Design Studio Kayart, Facebook

Снимки: Facebook, „24 часа“

Винаги бяхме под контрол
и не можеше да се чувстваш съвсем свободен, независимо докъде отиваш. При
комунистическия строй имаше контрол
върху всичко, което се вършеше в културния сектор. Слухтят и гледат какво се
прави, снасят информация, навсякъде
се търсеше „под вола теле“. Следяха ни
дали говорим против комунизма, дали
някой се възхищава от капиталистическия начин на живот...“, спомня си певицата.
Тя обаче не смята, че днес положението на артистите и изпълнителите е много по-леко.
„В онова време имаше цензура в изкуството като цяло. Имаше комисия, която
строго следеше продукцията, която излиза. Имахме процентна забрана да пеем на
английски. Но това е нещо, с което човек
много по-лесно се преборва, отколкото

В София лайв клуб

със сегашната свободия“, споделя тя.
Според нея сега е трудно, защото няма
мениджмънт, няма институция, която да
организира турнета, липсват издържани
поп фестивали, особено след закриването на „Златния Орфей“. Голям пропуск
според Камелия Тодорова е и изчезването на вариететните програми, които давали работа на много изпълнители.
„Завършващите музикално образование не могат да направят най-добрия избор как да тръгнат, тъй като много от тях
не знаят как да

се борят като вълк единак
Образователната система не ги подготвя достатъчно и те нямат добра квалификация. Разчитат, че шансът и късметът ще са на тяхна страна, както и
родителската финансова подкрепа ще е
безкрайна. Спонсорството е също криворазбрана цивилизация. Реалити шоу

програми пък ги използват и като приключат, ги изхвърлят на улицата. Вие как
си представяте израстването на един
музикален артист, след като ще трябва
всичко да си организира сам и разбиращ
как да се продава?“, пита Камелия Тодорова.
В момента тя е музикален педагог в
Нов Български университет и първото
нещо, което казва на учениците си, е, че
пеенето и музиката са много тежка корона.
„Това е много тежка професия. Когато
съобщиш на един човек, абсолютно неподготвен, че той не става за тази професия, се получава голямо огорчение. Но
има хора, на които трябва да им се каже
истината. Не може да го заблуждаваш и
да му взимаш парите“, категорична е тя.
Иначе Камелия Тодорова не спира да
твори. Тя работи над спектакъл, с който
иска да докаже коя е тя.

26 февруари - 3 март 2020 г.

26 февруари - 3 март 2020 г.

57

BG VOICE

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

Скандал в бейзбола: „Хюстън“ –
шампиони или измамници

С

кандал разтърси бейзбола и
хвърля сянка върху шампиона в „Мейджър лийг бейзбол“ (МЛБ) за 2017 г. „Хюстън
астрос“.
Действия на отбора предизвикаха
широк отзвук в света на спорта, пише
„Дневник“, а мнозина се почувстваха измамени, като споровете по случая продължават.

Мнозина се почувстваха излъгани, а споровете продължават

Голямата измама
През януари доклад на лигата доведе
до разкрития, че от „Астрос“ са използвали камера, с която хора от щаба са разучавали знаците на съперниците по време на сериите през 2017 г.
Във всеки отбор кетчърът (играчът,
който цели да улови топката, без тя да
бъде ударена от батиращия) и питчърът (играчът, който хвърля топката) имат
свои сигнали. Чрез тях, например, кетчърът може да поиска топката да бъде подадена по определен начин - с голяма
скорост, фалц или др.
От тима са проследявали тези знаци с
камера, която е била инсталирана на полето. Впоследствие от базата на клуба са
уведомявали в реално време състезателите за конкретните сигнали на съпер-

Снимкa: astros.mlblogs.com

ника, което е давало неправомерно предимство на „Астрос“.

Последиците
Тимът беше признат за виновен от лигата и получи максималната глоба в правилника, която е на стойност 5 милиона
долара. В допълнение „Астрос“ ще бъдат
лишени от избор в първия и втория кръг
на драфтовете през 2020 и 2021 г.
Заради схемата генералният мениджър Джеф Луноу и мениджърът Ейджей Хинч бяха уволнени, след като получиха едногодишна забрана за участие
в спорта. От своя страна „Бостън ред
сокс“ уволни Алекс Кора, който беше мениджър на „Астрос“ през 2017 г. и главен
участник в създаването на незаконните
записи, а бившият играч на тима Карлос
Белтран се отказа доброволно от поста
си начело на „Ню Йорк метс“.
Комисионерът на МЛБ Роб Манфред
предостави имунитет на играчите на отбора от Тексас в замяна на показания по
случая, като той оправда решението си,
че това е бил единственият вариант, за
да разбере всички факти. Така състезателите на „Астрос“ се разминаха с наказания, като тимът запазва титлата си от
2017 г.

Реакциите
Въпреки суровата глоба и забраните за някои лица от „Астрос“ у мнозина
в спортната общност остана чувство на
безнаказаност. Сред тях беше звездата
на НБА Леброн Джеймс, който се изказа
остро срещу решението, което взе МЛБ.
„Вижте, разбирам, че не играя бейзбол, но съм в спорта и знам, че ако някой ме измами, за да спечели титлата, и
аз разбера, това ще ме издразни. Какво
бих могъл да направя“, каза Джеймс.
Думите му дойдоха след обвиненията
от играчи на други отбори към Манфред.
Според тях комисионерът не е свършил
напълно задачата си по случая, след
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като състезателите на „Астрос“ са се разминали без наказания.
„Чувствам, че всеки един от тях трябва да бъде наказан. Това е грешка и те
се шегуват с кариерите на хората“, каза
гневно състезателят на „Атланта брейвс“
Ник Маркакис.
Определяният три пъти за най-полезен играч Майк Траут заяви, че е загубил
уважение към бейзболистите на „Астрос”.
„Те измамиха. Не съм съгласен с наказанието, играчите не получиха нищо, а схемата е движена от тях. Гадно е, защото
кариерите на други са засегнати. Много
хора загубиха работата си и положението беше тежко“.
От своя страна Джеймс призова Манфред да се вслуша в думите на играчите в
лигата. „Чуй твоите играчи как говорят за
това, колко са отвратени, гневни и разбити от случая. Буквално топката е във вашето поле и вие трябва да оправите нещата в името на спорта“.

Значението на скандала
Пролетта традиционно е време на оптимизъм в бейзбола. Новият сезон е точно зад ъгъла и всеки отбор получава възможност да покаже на какво е способен.
Но тази пролет ще бъде по-различна
след скандала с „Астрос”. Не е ясно доколко технологията е помогнала за резултатите на тима, но напрежението и
отзвукът най-вероятно ще променят настроенията в лигата.
„Поведението накара феновете, играчите, изпълнителните директори на други клубове от МЛБ и членовете на медиите да повдигнат въпроси около мачовете,
в които са участвали „Астрос”. И макар че
е невъзможно да се определи дали това
действително е повлияло на резултатите на терена, възприемането на някои за
направеното причинява значителна вреда на играта“, каза Манфред преди началото на сезона, който започва в края на
март.
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ългарският плувец Любомир
Епитропов помогна на университетския тим на Източна
Каролина да спечели титлата
на Американската атлетическа конференция.
Българинът спечели два бронзови медала - на 100 и на 200 ярда бруст, като финишира съответно за 53,29 сек и 1:55,40
минути. За тима това е четвърти трофей
за 6 г. и първи от 2017-а, пише topsport.
Епитропов учи в САЩ и се подготвя за
олимпийските игри Токио 2020. От май
по план състезателят трябва да се подготвя под ръководството на Николай Вакареев, треньор на настоящия му български отбор „Вихрен“ (Сандански).
Във финала участва и Петър Божилов,
който с Южния методистки университет
на Далас стана трети. Треньор на българина е Стив Колинс, бивш наставник на
Нина Рангелова.
В края на януари великотърновският
плувен талант записа други две победи
в САЩ.
Второкурсникът в Университета на Източна Каролина триумфира на 100 и 200
ярда бруст при гостуването в двустранната среща на Университета на Балтимор.
Една от основните фигури в представителния плувен отбор на България регистрира съответно 56,45 сек. и 2:03,24
мин.
Две седмици по-рано той направи победен дубъл в същите дисциплини и

при двубоя
с Южна Каролина
През лятото на миналата година българинът направи силна атака на олим-
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Българин грабна титла
по плуване в САЩ

Любомир Епитропов помогна на университетския

тим на Източна Каролина да триумфира

пийски норматив „А“, подобрявайки на
Световното първенство в Южна Корея
един от емблематичните национални
рекорди в българското мъжко плуване.
20-годишният търновец спря хронометрите на 200 м бруст на 2:11,78 минути и
завърши 25-и в предварителните серии.
Епитропов коригира националния рекорд на Михаил Александров от 2:11,94
минути, постигнат на олимпиадата в Пекин на 12 август 2008 г. Състезателят го
постигна от 7 коридор на трета от шестте серии при заявено време 2:13,86 минути, което бе най-доброто му лично постижение. Олимпийският норматив е
2:10,35 мин.

„Плуването ми се получи,
поизпуснах третите 50 метра с около 5-6 десети, но имайки предвид часовата разлика, умората и голямата жега
и влажност тук, сме доволни. Беше и голямо изпитание да се събера, след, така
да кажем, не силното начало, от което
всъщност съм по-доволен“, сподели тогава Епитропов.
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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
DISPATCHER WANTED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small trucking
company is hiring a dispatcher or dispatch support
for our Lake Zurich, IL office. For more information
call 773-580-4032 №17408
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:847483-8787 8476659273 №17409

CDL ШОФЬОРИ,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Карате камион поне от 2 години? Не е проблем
да сте на пътя няколко дни? Предлагаме ви СЕДМИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ;
2500-3000 мили. Обадете ни се:847480-7113, ext.3 №17413

ШОФЬОР НА ПИКАП,
Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам работа като
шофьор на пикап с отворен трейлър за 3 автомобила. Работата не изисква CDL,само С клас.
Чист драйвинг рекърд.Гарантирам 30% от
оборота. Работим с хартиен лог бук. за повече
информация:773-799-0396 Стефан. 7737990396
№17410
БОЯДЖИЙ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бояджий
773-865-0406 №17417
CDL DRIVERS NEEDED,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60123, Auto transportation
company is hiring CDL A drivers. No auto-hauling
experience needed, we will train. For contact 224
619 2223. №17422
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

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

ДИСПЕЧЕР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60006, V&V
Freight Inc търси диспечер за офиса
си в Elk Grove Village. Познаването
на “expedite” прoцесите ще се счита за предимство. Изключително
атрактивен и мотивиращ модел на
заплащане обвързан с уменията и
резултатите. За контакти: Cell: (224)
518 7032 Office: (815) 388 0004 hr@
vnvfreight.com 8153880004 №17418

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

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 $0.65 на
миля. 2 седмици на път. Шофьори от Чикаго за
предпочитане. Ще сте доволни от заплащането и отношението към вас. Cell 224-659-1690
2246591690 №17393
OWNER OPERАTORS,
Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, Търсим OWNER
OPERАTORS. Fuel карти с големи отстъпки-Flying
J и Pilot-$500-$800 отстъпки на месец, 10%
диспеч.Заплащане всяка седмица, Delivery в
понеделник, плащане в петък.Тел 312-231-4472
№17361
TRUCK OWNERS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Предлагаме 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. 630-6744717 №17371
GAREGIVER LIVE-IN,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Търся жена с английски да се грижи за възрастна жена на live-in
in Lombard, IL. 7738073058 №17379
CDL COMPANY DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Перфектно заплащане %30 от товара!!! 2243882400 №17380
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

ДИСПЕЧЕР- SCHAUMBURG,
Цена US$ , Зипкод 60194, Малка компания с
офис в Шамбург търси да назначи диспечер за
Dry Van/OTR на пълна работна седмица (понеделник- петък/7am-5pm). Изискванията са за
опит в сверата (поне минимален), а заплащането- всеки петък (с предварителна уговорка,
според опита на кандидата).cell: 509 818 7302/
office: 847 737 5460 509818730 №17429
CDL HAZMAT ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, CDL HAZMAT
REEFER DRIVERS O.60$ NA MILIA(PALNI,PRAZNI)
773-946-3517 №17388
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

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

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

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

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

WASHINGTON DC
WIND GAP, PA

КАНАДА

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

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

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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.: +359-876-511784 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

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
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
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 630-227-1111 №17294

26 февруари - 3 март 2020 г.

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
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
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. 312593-1392 №17217
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
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

COAST TO COAST
HOUSEKEEPERS ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, $11.80 per
hour Нужни са Housekeepers / houseman в
Pennsylvania ,New York , New Hampshire помагаме с жилище 3039748716 3039748716 №17427
CDL DRYVAN DRIVER,
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60016, Контрактор
търси професионалист с опит. Каране и почивка по договаряне. Най- доброто заплащане!
Позвънете сега! Tel.: 7734128280 №17430
$200 BONUS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Започнете работа
в UBER с кода R4HYQ и получете $200 бонус.Заплата $700- $800 седмично.За подробности тел.
224 281 2020 №17431
CDL TEAM DRIVERS ,
Цена US$ 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: 773-747-0875
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 $1,70 PER MILE 6308475936
8475534122 №16811
NEED HUSEKEEPERS,
Цена US$ 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
DISPATCHER +5Y,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Dispatcher ,
experienced 5+years look for job/from home Call
/text 7736560232/ 7736560232 №17415

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
GLEDAM DECA
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 7068889051
№17031
DETEGLEDACHKA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq jena za
gledane na momichence na 18 meseca v Mt
Prospect.Za poveche informacia obadete se na
248-946-9185. 2489469185 №17035
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси
работа. Намирам се в България.: +359-876-511784 Viber 359876511784 №16627
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за почистване. Тел.: 7088900577 7088900577
№16519
ИМОТИ
Продавам
Chicago + suburbs

УЧИЛИЩЕ В LEE, IL,
Цена US$ 145,000.00, Зипкод
60530, Училище 12,475 sf, Lee,
Illinois 60530, превърнато в 3 големи апартамента( с възможност за
4) + гимнастически салон с големи
въсможности за ,склад, магазин,
работилница и т.н., c ниски годишни такси.Собственика е силно
мотивиран с продажбата на имота.За контакт Татяна Виктория.
6306779880 №17414

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
Цена US$ 100,000.00, Зипкод
33809, Решили сте да се преместите във Флорида? Моля свържете се
с мен, Петя или Магдалена(говори
полски) и ние с удоволствие ще
се погрижим за това да ви намерим къщата, за която мечтаете!
8635293936 №17421

ШОФЬОР КЛАС D,
Цена US$ , Зипкод 60007, Професионалист с опит търси работа като
шофьор клас D. Работа с лека кола,
каргован или стрейт трък. Тел.:
773-964-9591 - Петър 7739649591
№17419
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
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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
ИМОТИ
Давам под наем
Chicago + suburbs
APARTMENT FOR RENT,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 1Bed 1Bath 900sq
ft apartment for rent in Elk Grove Vlg. Fully
remodeled, SS appliances, hard wood floors. Rent
includes water, heat and 1 assigned parking spot.
No pets. Available 5/1/2020 8475711806 №17428
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.$800 monthly rent. Garage and all utilities
included. For more info call 773 996 8900 №17378
ДАВА СЕ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 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$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем
стаи в Des Plaines, 7739344547 7739344547
№17330
17184 2 BED/2 BATH,
Цена US$ 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
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
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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

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

Chicago + suburbs
КОЛА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60643, Търся кола под
наем до $400 на месец.Автоматик.Мили и модел
нямат значение. 3129256982 №17420

Chicago + suburbs
IFTA IRP PERMITS,
Цена US$ , Зипкод 60007, Ifta permits,cab cards,
registrations, safety, all trucking permits and
company policies. Tel.: 7736003992 №17424
IFTA CLASS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516, Boston
Transportation Dispatch Training Register with
Coupons at www.smarttrucking.us 331-551-8787
IFTA Calculation Class 3315518787 №17435
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, 224392-3431 6304012938 №17375
TRAILER FOR RENT,
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под
наем. Great Dane 2017. В отлично състояние ,
нови гуми. Тел. 224.409.4035 №17336
DISPATCHER TRAINING,
Цена US$ 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. 630-456-1366
№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. 224-563-6611
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

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 248-9469185. №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

ИМОТИ
Търся под наем

УСЛУГИ
Предлагам

УСЛУГИ
Търся

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
FOKUSNIK ZA DETZA,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, fokusnik za
rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590
№16788
ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три
хранения с домашно приготвена храна,сън
,учебни занимания и забавления !За повече информация звъннете на 2244253371 2247899297
№16375
COAST TO COAST
ТАКСИ ,
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изготвяне и
електронно изпращане на вашите такси. Ние
сме специализирани в комплексни такс ситуаций. Нашите услуги са виртуални, което значи
че всичко ще бъде приготвено с помощта на вашият мобилен телефон. Нашият уебсайт е www.
vtaxservices.com. Нашите цени са достъпни и
приемливи. 9703068221 №17423
NEW TRUCKING COMPANY,
Цена US$ 999.00, Зипкод 11111, Искате да си отворите trucking company? Нашият екип ще ви помогне с всичките нужни разрешителни,лицензи
идр.обадете се за повече информация - 1-773600-3992. 7736003992 №17425
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

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
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

26 февруари - 3 март 2020 г.
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BG VOICE

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

Снимкa: The Society Group

Имение за $500 млн. Това ли
е най-скъпият имот в САЩ?

И

мението Тhе Оnе в Бeл Eъp
се разпростира на плoщ oт
9,2 xил. квaдpaтни мeтpa.
В него има нощен клуб, четири басейна, боулинг и
360-гpaдycoви глeдки към Южнa Kaлифopния. След седем години строителство пpoeктaнтът му Hийл Haйоми обяви, чe e пoчти гoтoв дa тecтвa пaзapa нa
пpoбнa цeнa oт 500 милиoнa дoлapa,
пишe „Вlооmbеrg“.
„Кoгaтo имaш нeщo тoлкoвa pядкo,
мoжeш дa пoиcкaш кaквaтo и дa e цeнa
зa нeгo“, кaзвa тoй. „Koгaтo къщaтa бeшe
cъздaдeнa, нямax ocнoвaниe дa иcкaм
500 милиoнa дoлapa - ceгa имa тoлкoвa
мнoгo дeвeтцифpeни пpoдaжби в Лoc
Aнджeлиc и пo cвeтa, чe иcкaнaтa цeнa
вeчe нe e нepaзyмнa.“
Haйоми пpизнaвa, чe изгpaждaнeтo
нa мeгaимeния бeз cигypни кyпyвaчи мoжe дa бъдe гoлям кaпaн зa инвecтитopa. Пpeвишaвaнeтo нa paзxoдитe и зaкъcнeниятa ca чecтo cpeщaни.
И мaкap пpoeктът дa e пpивлeкaтeлeн,
yдoбcтвaтa и cпeцифичният дизaйн
мoгaт дa cтecнят бpoя пoтeнциaлни
кyпyвaчи, зaяви oцeнитeлят Джoнaтaн
Mилъp, пpeзидeнт нa aгeнциятa зa oцeнкa нa нeдвижими имoти и кoнcyлтaнтcки
дeйнocти „Міllеr Ѕаmuеl“ Іnс.
„Пpoблeмът c тoвa e, чe кoлкoтo
пoвeчe yдoбcтвa дoбaвятe, тoлкoвa
пoвeчe пepcoнaлизиpaтe имoтa“, дoбaвя
Mилъp и кaзвa, чe тoвa мoжe дa нaмaли
кpaйния paзмep нa пaзapнaтa цeнa.
Cпopeд Haйoми тoвa oбaчe нe e
пpoблeм. „Лoc Aнджeлиc ce oпитa дa

Тhе Оnе в Бeл Eъp е разположен на 9,2 xил. кв. м

oгpaничи изгpaждaнeтo нa
нoви мeгaимeния
кoeтo oзнaчaвa, чe нищo пoдoбнo нe
мoжe дa бъдe пocтpoeнo oтнoвo“, зaви
тoй. И мaкap чe eднo oт yдoвoлcтвиятa,
кoeтo ce paдвaшe нa дocтa внимaниe, a
имeннo cтaя c peзepвoapи c живи мeдyзи, вмecтo oблицoвкa пo cтeнитe, дa e
oтпaднaлo, Haйoми кaзвa, чe имa плaниpaнo нeщo дpyгo, кoeтo e „дopи пoдoбpo“.
Toй вce oщe нe e пycнaл никoгo в
имoтa, нo кaзвa, чe cпeцифичнитe xapaктepиcтики нa имeниeтo ca пoмoгнaли
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Снимкa: housebeautiful.com

дa пpивлeкaт интepec у eвeнтyaлнитe
кyпyвaчи. Дeмoнcтpaциятa нa имeниeтo
щe ce cлyчи, cлeд кaтo зaвъpши oкoнчaтeлнoтo дeкopиpaнe нa интepиopa.
Пocтaвянeтo нa cвpъxвиcoки цeни
e cтpaтeгия, извecтнa кaтo „aмбициoзнo цeнooбpaзyвaнe”. Toвa e нaчин дa
ce пpивлeчe внимaниe зa пpeкoмepнo
лyкcoзнитe oбяви нa пaзapa. Пpoдaжбa
нa иcкaнaтa цeнa зa пoлoвин милиapд

дoлapa би билa пoвeчe oт двa пъти пoвиcoкa oт нaй-гoлямaтa cдeлкa c жилищни имoти в CAЩ дo мoмeнтa - тя e зa
мeзoнeт зa 238 милиoнa дoлapa, зaкyпeн
oт ocнoвaтeля нa „Сіtаdеl“ Keн Гpифин в
Maнxaтън.
Haйoми имa oщe двa дpyги пpoeктa в
Бeл Eъp. Eдин oт нeгoвитe имoти тpябвaшe дa бъдe нaмaлeн тpи пъти, cлeд
кaтo бe oбявeн пpeз 2018 г. зa 65 млн.

дoлapa.
Bъпpeки чe мнoгo мaлкo cyпep
лyкcoзни дoмoвe ce пpoдaвaт вcякa
гoдинa, пpeз 2019 г. ce нaблюдaвaшe
пoдoбpeниe, кaтo минaлaтa гoдинa 23
жилищa бяxa пpoдaдeни зa нaд 50 милиoнa дoлapa в CAЩ, нaй-мнoгo oт
2014 г. нacaм, cпopeд Mилъp. Шecт oт
пpoдaдeнитe ca зa нaй-мaлкo 100 милиoнa дoлapa.
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Конче пътува в първа
класа в самолет

Ф

ред е кон водач и е пътувал заедно с треньорката си Рония Фрос в първа класа
на полет на American Airlines. Животното
било специално обучено да я придружи по време
на полет от Гранд Рапидс, щата Мичиган, до Далас,
щата Тексас. След това Роня и Фред продължили
отново със самолет към Онтарио, Калифорния.
Фрос благодари на екипажите на всички полети.

$3 млн. за сватба на Джей Ло
и Алекс Родригес

Д

жей Ло ще похарчи $3 млн.
за сватбата си с Алекс Родригес. Подготовката за
бляскавото събитие, което
е планирано за това лято, започва
отсега. Родригес и Лопес са наели
яхта за тържеството, а сватбените
им пръстени ще струват цяло състояние. Алекс подари на Джей Ло
годежен пръстен на стойност над
$1 млн.
На церемонията ще присъства
бившият съпруг на певицата - Марк
Антъни, с когото тя поддържа добри
отношения. Бившите съпрузи имат
две деца.
Наскоро Джей Ло и Шакира пяха
заедно на финалите на Супербоул,
където някои зрители бяха шокирани от видяното и обвиниха певиците в прекомерна разголеност. Други
похвалиха 50-годишната Дженифър
за безупречния й външен вид.

Застреляха рапъра
Поп Смоук

Кончето било облечено в специален костюм,
вдъхновен от герой на „Марвел“, и имало свой ръчен багаж.
Авиокомпаниите обикновено не разрешават
на животни да пътуват в салона на самолета, с изключение на животни водачи и такива, които осигуряват емоционална и психическа подкрепа.

А

мериканският рапър Поп
Смоук загина в САЩ в резултат на огнестрелна
рана. Според полицията
около 4:30 ч. местно време двама
въоръжени мъже с маски и качулки нахлули в къщата му в Холивуд,
Лос Анджелис, Калифорния. 20-годишният певец с рождено име Башар Барака Джаксън е прострелян
няколко пъти, като една от раните
е била фатална. Нападателите успели да избягат.

Най-старата приказка
е на 37 000 години

Н

ай-старата приказка е част от аборигенския фолклор на Австралия и е свързана с
възникването на вулкан на територията на
днешния щат Виктория.

Музикантът бил откаран в болница, където лекарите констатирали смъртта му.
Заподозрените все още не са задържани. Към момента полицията не е успяла да идентифицира
нападателите. Дали рапърът се е
познавал с престъпниците, не се
знае.
Поп Смоук е американски рапър
и автор на песни. Едно от най-известните му парчета е „Welcome to
the Party“.

Приятелката на Ал Пачино го
напусна, бил стар и стиснат

Геоложката Ерин Мачън от университета в Мелбърн успяла да установи, че притчата на аборигенското племе гундиджмара за формирането на
вулкана Будж Бим има потвърждение.
Била открита каменна брадва, залята от лавата
на вулкана. Чрез радиоизотопно датиране било
установено, че и лавата и сечивото били на възраст 37 000 г.
В приказката се разказва за 4 гигантски същества, които пристигнали в Югозападна Австралия.
Три от тях се разотишли по други краища, докато четвъртият исполин останал и оформил вулкана Будж Бим. Тялото му се превърнало в огнената
планина, а зъбите му - в лава.
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И

зраелската актриса Мейтал Дохан напусна с Ал
Пачино. Причините са
две: бил стиснат и стар.
40-годишната актриса се оплака
от изпълнителя на главната роля
в „Кръстникът“ и още куп култови
филми за мафията. Тя заяви откро-

вено, че 79-годишната звезда е „прекалено стар“.
„Разликата в годините си каза думата. Опитвах се да не обръщам
внимание, но той наистина е възрастен човек. Наистина го обичах,
но това не можеше да продължава“,
сподели Мейтал.

Отделно от това Ал Пачино не
обичал да харчи пари - звездата
само веднъж й подарил букет цветя.
Ал Пачино е имал многобройни
връзки, но никога не е била официално женен. Актьорът има три деца.
Той е спечелил от филмите си около
180 милиона долара.

26 февруари - 3 март 2020 г.
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Бащата на
Тейлър Суифт
се сбил с крадец

SpaceX набира
космически туристи

А

мериканската компания SpaceX обяви
партньорство с дружеството „Спейс адвенчърс“ за изпращане на до четирима частни
клиенти в Космоса, без да уточнява цената на билета.

Б

ащата на Тейлър Суифт - Скот - е имал неприятна
среща, когато се прибрал в дома си във Флорида и намерил вътре 30-годишния Терен Хувър да
тършува из стаите. Мъжът се е изкачил до 13-ия
етаж, използвайки аварийната стълба на сградата.
30-годишният престъпник има дълго криминално досие, което включва домашно насилие чрез душене, влизане с взлом, обир, нападение с хладно оръжие, отвличане и побой.
Скот е разпознал крадеца по снимки, дадени му от полицията. Дълго време Хувър е успявал да избегне ареста, но вече е арестуван и с обвинение за влизане с взлом
и кражба. Поставена му е гаранция от 50 хиляди долара.
Тейлър Суифт не е била с баща си по време на нападението.

Андрей Иванов
от „Бригада“ се
удавил в Сидни

Д

иджеят и композитор Андрей Иванов, който
е един от създателите на музикалния проект
Triplex и създател на саундтрака към сериала
„Бригада“, е загинал трагично в Австралия.
При инцидента замалко не загинала и съпругата му.
Иванов се е удавил, след като докато плувал в бурни
води, се ударил в скала по време на семейна почивка
в Австралия.
Андрей Иванов влязъл в океана около плажа „Бонди
Бийчм“ в Сидни, но мощно течение го завлякло навътре, след което вълнението го ударило силно в скала.
В този момент и жена му била във водата, но била спасена.
„Андрей загина, потъна днес в Австралия, разби се в
скала. Успяхме да спасим Юлия, но него - не“, пише на
профила си във Facebook журналистът Михаил Козирев.

Елтън Джон
продължава с
концертите в
Нова Зеландия

Е

лтън Джон ще се върне на сцената и ще завърши концертите си в Нова Зеландия, въпреки че
му се наложи да прекрати гастролите си заради
загуба на гласа.
Това се случи на стадиона „Маунт смарт“ в Окланд.
Гласът на музикалната легенда започна да изчезва по
време на самия концерт. По бузите му започнаха да се
стичат сълзи.
Почитателите станаха на крака и го изпратиха с аплодисменти зад кулисите. Преди началото на концерта певецът разказа, че лекарите са му поставили диагноза пневмония.
„Много ви благодаря за вашата необичайна подкрепа и за любовта, която ми подарихте по време на концерта. Ще ви бъда вечно благодарен“, написа Елтън в
своя Instagram.

26 февруари - 3 март 2020 г.

„Спейс адвенчърс“ беше посредник за изпращането на осем туристи в Международната космическа станция чрез Роскосмос и руските ракети „Союз“. Първият от тях - Денис Тито - плати
20 млн. долара за 8-дневен престой на станцията през 2001 г. Последният турист засега беше основателят на „Сирк дю солей“ Ги Лалиберте през
2009 г.
SpaceX ще използва за космически туризъм пилотираната си капсула „Дракон“, разработена за
превоз на астронавтите на НАСА. Първият й полет с хора ще е до няколко месеца, но датата още
не е насрочена.

Заради коронавируса
китайските власти перат пари

Ц

ентралната банка на Китай въведе нова
стратегия за задържане на коронавируса – дезинфекциране или унищожаване на
банкноти, които може да пренасят заразата.
Новите мерки целят да задържат разпространението на вируса, който вече е заразил повече
от 75 хил. души и стана причина за смъртта на повече от 2000. Изглежда обаче, че вирусът може да
оцелее за няколко часа и върху повърхности.
По тази причина в сградите в засегнатите райони в Китай по няколко пъти на ден се дезинфекцират бутоните на асансьорите и дръжките на вратите, а хората се притесняват, че заразата може да
се предава и чрез парите в брой.
За да се справят с тази ситуация, от банката ще
напечатат нови банкноти.
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Почина създателят на
„копи-пейст“ Лари Теслър

А

мериканският информатик Лари Теслър,
икона от зората на използването на компютри, е починал на 74-годишна възраст.

Роден е в Ню Йорк през 1945 г. През 60-те години е изучавал информатика в Станфордския университет. Започва работа в Силициевата долина в
началото на 60-те години, във време, когато компютрите са били недостъпни за огромната част от
хората. Именно благодарение на нововъведенията му, които включваха командите „изрязване“,
„копиране“ и „поставяне“ („cut“, „copy“ и „paste”),
личният компютър стана лесен за учене и използване.
Теслър разработва технологията за възпроизвеждане на цифров звук, музика, видео, текст и
анимация QuickTime.

Сашка Васева запява
опера и чалга в едно

И

зпълнителката, позната с
екцентричните си решения, отново изненадва почитателите си. Проектът
й носи името „Класика и фолклор“,
като в представянето си ще има италиански арии, народни песни и найголемите й чалга хитове.
Чудното представление е планирано за 1 март, когато не само Баба
Марта ще ни прави румени и засмени, но и сопраното от Дупница. Сашка ще извие глас в малка арт зала, а
организаторите признават, че билетите се продават като топъл хляб.
Новината за опера и чалга на едно
място предизвика полюсни чувства,
като има мнения, че това е гавра с
класически творби на столетия. Самата Васева не вижда нищо лошо в
идеята си и смята, че също заслужава да се изяви в тази сфера.

Бен Афлек: Алкохолът е
виновен за развода ми

След 14 г. семейство
откри изгубеното си куче

С

емейство от Тексас, чието куче било изгубено преди 14 г., го намери отново. Йоркширският териер Ремингтън изчезнал от двора
на къщата на семейството през 2006 г.

Б

ен Афлек посочи алкохолизма
като причина да откаже ролята на Батман и да се разведе със съпругата си. Актьорът
признава, че алкохолната зависимост,
с която се бори от 20 години, е разрушила брака и кариерата му.

Афлек, който е на 47 години, казва,
че в живота си съжалява най-много
за раздялата със съпругата си Дженифър Гарнър.
Афлек признава, че изпитва силно
чувство на вина към трите си деца Вайълет на 14 г., Серафина на 11 г. и

7-годишния Самюъл. Той заяви, че не
би искал да гледат в интернет видеозаписи, на които той е запечатан пиян.
През октомври миналата година
онлайн бе разпространено видео, на
което Афлек е в силно алкохолно опиянение.

Звезда от „Властелинът
на пръстените“ стана баща
На 1 февруари тази година с тях се свързали от
групата за защита на животни „Сейвинг хоуп“ от
Форт Уърт. Активистите намерили възрастен териер с микрочип, съдържащ информация за стопаните му, и така попаднали на Уебстър.
Уебстър посетил с един от синовете си „Сейвинг
хоуп“ и станало ясно, че това е техният любимец.
Кучето вече е сляпо и с двете очи, опадали са част
от зъбите му, козината му е сплъстена и е доста
слабо, но те разпознали своя Ремингтън и отново го посрещат в дома си, за да се грижат за него.
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Е

дна от звездите от трилогията „Властелинът на
пръстените“ Илайджа Ууд стана татко за първи
път. 39-годишната приятелка на актьора - датската продуцентка Мете-Мари - е родила момченце. Двамата се срещат от три години, но до момента
не са съобщавали да имат намерение да сключат брак.
Двойката се запознава по време на снимките на
филма „I Don’t Feel at Home in This World Anymore“ през
2017 г., в който актьорът изигра главна роля, а Мете
беше един от продуцентите. Те бяха забелязани заедно
през януари 2018 г. Тогава в мрежата попаднаха снимки от срещата им в Калифорния. Но двойката рядко се
показва пред прожекторите, като за последен път те са
видени заедно на ревюто на Rodarte.

26 февруари - 3 март 2020 г.
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Хари Стайлс
стана жертва
на въоръжен
грабеж

Снимка на годината: Две
мишки се бият в метрото

Г

ледката на две мишки, припкащи по платформата на лондонското метро вечер, за мнозина е нежелано изображение на живота в града. Но млад фотограф се надява, че наградата му,
спечелена с този кадър, ще промени това възприятие.
Фотографията на Сам Роули „Station Squabble“
е избрана сред повече от 48 000 други да получи
наградата за най-добра фотография от света на
дивата природа от лондонския Музей по естествена история след публично гласуване. Снимката
показва две мишки, които се бият за няколко трохи в метростанция.

Х

ари Стайлс,
Стайлс бившият член на групата One
Direction, преди седмица е бил ограбен от въоръжен мъж в Лондон. Изпълнителят е бил нападнат от човек с нож, който му е поискал пари.
Изданието „Mirror Online“ твърди, че звездата е запазила спокойствие и е изпълнила исканията на нападателя. След като певецът предал парите си, мъжът избягал,
а Хари се е разминал само с уплаха.
Засега нападателят не е задържан. Въпреки уплахата
Стайлс се появи в добро настроение на червения килим
на британските музикални награди. Изпълнителят беше
номиниран в две категории, но се размина с наградата. Все пак той се качи на сцената, за да изпълни своите хитове.

Анушка дари
Ален Делон
с внуче

29

-годишната Анушка Делон роди
първото си дете, момченце, от
партньора си Жулиен Дерейн. Бебето е видяло бял свят в Женева
навръх Свети Валентин. Дъщерята на Ален Делон и Жулиен Дерейн са заедно от девет години.
Анушка обяви бременността си миналия септември по време на ревюто на Ели Сааб, включено в Седмицата на модата в Париж.
Няколко месеца преди това, през януари 2019
г., актрисата даде голямо интервю за „Пари мач“,
в което разказа за личния си живот, за любовния
си роман с Жулиен и за желанието си да създаде
семейство. Тя не отмина и един тъжен епизод,
свързан със спонтанен аборт през 2018 г.
„Един ден ще си имам дете. Най-важната цел
в живота ми е да създам семейство“, каза тогава
дъщерята на легендарния френски актьор.

„Всички знаят за мишките в метрото, но не мисля, че никой ги е виждал в тази светлина преди“,
каза за СNN Роули, 25-годишен изследовател в
ВВС.

430 000 иманяри издирват
златно съкровище

Н

ад 430 000 души са по следите на златно
съкровище, скрито преди десет години някъде в Скалистите планини от търговец на
изкуство от Санта Фе, Ню Мексико.

Дъщерята на Спилбърг стана
стриптийзьорка

О

синовената дъщеря на
Стивън Спилбърг Микаела се впуска в порнокариера, като е получила пълната подкрепа от страна на своите
родители.
Двайсет и три годишната Микаела
живее в Нашвил. Тя е била осиновена още като бебе от Спилбърг и неговата съпруга, актрисата Кейт Капшоу. Така тя става едно от седемте
деца на семейството.
Микаела сама продуцирала своите солови порноизпълнения и се надява да получи лиценз в индустрията за възрастни.
Микаела няма намерение да
участва в секс сцени пред камерата, за да не нарани чувствата на своя
47-годишен годеник Чък Панков.
Той от своя страна също подкрепял
начинанието на Микаела.

26 февруари - 3 март 2020 г.

Милионерът Форест Фен, който е на 89 г., заравя сандък със злато на 25 октомври 2010 г. и дава
насоки къде е скрито съкровището в стихотворение, което пише сам, и в мемоарите си, чието издаване финансира. От книгата става ясно, че съкровището е скрито на височина между 1500 и
3100 м в планината, някъде в Ню Мексико, Колорадо, Уайоминг или Монтана.
Националният парк „Йелоустоун“ е сред местата, където иманярите най-често търсят съкровището. Съкровището е скрито на място, което не е
опасен терен, където един мъж на 80 г. не би могъл да отиде уверява Фен.
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Снимки: Wikipedia

Между днес и вчера: Потопената
църква на яз. „Жребчево“

Самотна, но горда, насред прозрачните язовирни води тя е там повече от век
лината, а кристалният звън на камбаната
му се носел над стелещите се като ароматни килими насаждения с маслодайна
роза в подножието на Средна гора.
По време на турското робство Запалня
се славело със своите 120 гюлеви казана
за добив на розово масло. По това време
селото било на важен търговски кръстопът. Оттук минавал пътят от Казанлък за
Одрин, а край него е имало и няколко
хана. Според османски документ от 1472
г. Запалня е съществувало още преди 13ти век, но с друго име. Днес обаче от някогашните кокетни къщи и тесни прашни
улички, огласяни от детски смях, майсторски чукове и конски копита, не е останала и следа.
Годината е 1962-а. Запалня, заедно със
съседните села Жребчево и Долно Паничарево, биват засмукани от центрофугата на огромната водна маса буквално за
една нощ. И остават

ЛЮБА
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

М

оже би сте чували за Потопената църква край язовир „Жребчево“. А дали
сте успявали да стигнете
до нея по суша?! Истината
е, че язовир „Жребчево“ щеше да е обикновено място за отдих и риболов, ако не
беше необикновената история за неговото създаване и за изграждането на църквата, чийто скелет сега гордо се извисява
над водите му.
Тя е там повече от век. Стърчи самотна насред прозрачните язовирни води.
Зиме я брулят ветрове и снежни виелици, сковава я лед. През лятото слънцето напича безмилостно столетните й зидове, изтърбушения покрив и зеещите в
нищото прозорци и врати. Далеч от хорската суета и забързания ход на времето,
потопената църква на язовир „Жребчево“ тъне в самота и забрава, като безмълвен свидетел

на изгубената българска
вяра и надежда
Нащърбените й зидове, зад които наднича синевата, рисуват във въображението образи на сякаш изцъклено от
отчаяние човешко лице там някъде на
границата между водата и небето.
Днес руините на църквата тънат в тишина, нарушавана от плисъка на вълните, играта на вятъра, промушващ се със
свистене през изтърбушените й прозорци, и... от блеенето на стада овце.
На мястото, където днес се шири язовирът, още през 15-ти век се е намирало село Запалня. През 1895 г. в селото, на
един близък хълм, е издигнат храм, носещ името на най-почитания български
светец, небесен покровител на българския народ - св. Иван Рилски. По запом-
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нени и записани разкази на хора от селото, всеки е спомогнал в изграждането му
с каквото може – едни даряват земите си,
други – с работа, трети – отиват да търсят свещеник от съседни селища, който
да освети храма им.
Днес самотният силует на храма

се носи като
призрачен кораб
сред смълчаните води на „Жребчево“.
Напролет водите прииждат, потапяйки
го наполовина, а лятно време вълнички
радостно се плискат в нозете му.
Напук на природните стихии и забравата, храмовите стени стоят все така
гордо изправени, сякаш устремени към
небето. Казват, че са били иззидани от
тревненски майстори.
Малцина днес си спомнят за потъналата на язовирното дъно долина и за нейните обитатели, всеки със своята съдба,
надежди и разочарования. Трите заличени села обаче са още живи в паметта на
техните потомци. Всяка година те се събират в деня на св. Иван Рилски, за да отдадат почит на техните предци и на някогашната си църква.
„Св. Иван Рилски“ не е единствената българска църква, заличена от безпощадното строителство, родило серия
от грандиозни хидропроекти из цялата

страна. Във фотофорумите срещаме спиращи дъха снимки на потопените църкви от язовирите „Копринка“, „Огоста“, „Лобош“.
Някога, преди водите да погълнат село
Запалня и още две околни населени места, храмът бил в центъра на живота в до-

завинаги погребани
на дъното на язовира
След потапянето на Запалня на дъното
на язовира останали къщите, читалището, селската кръчма и красивите розови
градини. Но малка частица от изгубения
свят отказва и до днес да бъде заличена. Това е именно старата църква. Оцеляла благодарение на това, че е издигната върху леко възвишение над селото.
Църквата „Св. Иван Рилски“ е останала, за
да ни покаже, че вярата и духът винаги
умират последни.
Изоставена и залята, през годините потопената самотна църква неведнъж се
показва на повърхността, но всяка пролет отново бива погълната от прииждащите води. Руините на църквата гордо
се извисяват над водата през лятото, за
да напомнят за трагичната участ на изселените села, за многото изгубени надежди и мечти. На брега има изградено
специално място, където може да се запали свещичка за здраве, но и за помен
за близки и за отминали времена.
Язовир „Жребчево“ и красивата църква са притегателен център за фотографи и художници, както и за феновете на
дивото къмпингуване. Тук светлината и
мистерията създават добри условия за
фотоизкуство.
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