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

За да ни напомни може би отново кой 
всъщност продължава да управлява 
България, Русия обяви на 3 март, че сва-
ля с повече от 40% цената на природния 
газ, който доставя до Родината. Един вид 
- подарък. Така го обяви и премиерът 
Бойко Борисов. Но истината е, че страх-
ливото му управление последно в цяла 
Централна и Източна Европа се въз-
ползва от споразумение, постигнато от 
Европейската комисия с „Газпром“ през 
май 2018 г.

България се забави сериозно с прего-
ворите си с руската страна за цената на 
природния газ. Още преди година по-
ниски цени получиха Естония, Чехия, Ун-
гария, Латвия, Литва, Полша и Словакия. 
България обаче не започна преговори и 
продължи да купува газ на двойно по-
високи цени.

Ако обаче се погледне тримесечни-
ят анализ на ЕК за цените на природния 
газ, се вижда, че дори след понижени-
ето на тарифите за третото тримесечие 
на 2019 г. България ще продължи да пла-
ща по-високи цени от някои страни като 
Литва, Латвия, Естония, Чехия, Словакия 
и дори Германия. Котировките на дола-
ра и други фактори може да изменят ня-
кои цифри, но не и изводът от тях.

Още една интересна подробност - 
преговорите с руснаците се водиха ус-
поредно с израждането на газопровода, 
който ще е продължение на „Турски по-
ток“ през България. И има основателни 
предположения, че между двете може 
да съществува връзка - редица анали-
затори смятат, че „Газпром“ умишлено 
е протакал решението за намаляване 
на цените, докато не се постигне реа-
лен напредък по газовото трасе от тур-
ската до сръбската граница, което ще се 
използва почти изцяло от руската ком-

пания за транзит на газ към Сърбия и Ун-
гария.

Подарък от Русия? Точно като „осво-
бождението“ им - платено многократно 
- и в злато, и в отдалечаване от развития 
и истински свободен свят. Разделени, а 
после подчинени под съветския ботуш, 
избивайки цвета на нацията ни.

Безспорно е, че новата цена на газа 
е сериозно облекчение - след 30 годи-
ни, в които българският народ е плащал 
най-скъпия газ в Европа на уж големия 
си „приятел“ Русия, пълнейки гушите на 
олигарси и властимащи в Москва. Но ис-
торията показва, че това не е за първи 
път.

Членството на България в Европей-
ския съюз помогна да се стигне до това 
по-справедливо ценообразуване. ЕК 
принуди „Газпром“ да свали цените след 
антимонополното дело и заплахата за 
милиарди в санкции. Детайл, който убе-
гна на повечето медии в България, кои-
то като папагали повториха думите на 
Борисов, министър Теменужка-каква-
беше, че това се случва с „безценната 
помощ“ на ЕК и тяхно „становище“ за мо-
нополната роля на „Газпром“. Истината е 
съвсем друга. Ниските цени са възмож-
ни въпреки страхливото и нагъзено към 
Москва управление, което винаги е про-
давало българските интереси за шепа 
рубли. „Турски поток“, „Белене“ и какво 
ли още не са разменили управляващи-
те за тези по-ниски цени, които ЕК така 
или иначе е уредила. Вероятно скоро ще 
разберем. Дано не е твърде късно.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Руски подарък за 3 март. 
Ще ни излезе скъпо
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Делегация на Европейския пар-
ламент посети Вашингтон и 
Бостън и призова за пореден 
път за отпадане на визите за 
гражданите на България и още 

3 европейски държави. 7-те евродепута-
ти от комисията по граждански свободи 
бе на визита в Щатите от 23 до 28 февру-
ари и настоя всички граждани на ЕС да 
пътуват без визи за САЩ. Освен Бълга-
рия с визи за Америка продължават да 
пътуват гражданите на Румъния, Хърва-
тия и Кипър.

Депутатите са подчертали, че амери-
кански граждани пътуват безвизово в 
тези страни, и отново са настояли визите 
за 4-те страни членки на ЕС да отпаднат.

Начело на делегацията на Европей-
ския парламент беше испанският со-
циалист Хуан Фернандо Лопес Агилар, 
който е и председател на Комисията по 
граждански свободи, правосъдие и въ-
трешни работи.

В началото на февруари Европейската 
комисия призова Вашингтон да ускори 
напредъка по отпадане на визите към 
пълна визова реципрочност. „Брюксел е 
приел за свой приоритет премахването 

на американските визи

за всички граждани 
на Европейския съюз

сред които са и българите, обяви тогава 
еврокомисарят по вътрешните работи 
на ЕС Илва Йохансон на въпрос на бъл-
гарския евродепутат Иво Христов.

Йохансон изрази убеденост, че резул-
тат може да бъде постигнат „чрез трай-
на ангажираност и дипломатически 
контакти“. Комисарят обясни и как този 
подход е довел до това, че от ноември 
миналата година поляците могат да по-
дават заявления за пътуване до САЩ за 
туристически или служебни цели до 90 

дни без получаване на виза.
В началото на февруари темата за ви-

зите бе обсъдена в София и между бъл-
гарския премиер Бойко Борисов и дър-
жавния секретар по европейските и 
евразийските въпроси Матю Палмър. На 
фона на разговорите с него, Борисов из-
рази надежда, че американските визи за 
българи ще паднат до „година, година и 
нещо“.

„Помощник-секретарят по консулски-
те въпроси на Държавния департамент 
на САЩ ще пристигне в България през 
март 2020 г., за да проведе разговори за 
евентуално отпадане на визите за бъл-
гарски граждани“, съобщи тогава и US 
дипломатът Мустафа.

„Досега българската страна е поста-
вяла въпроса. За първи път въпросът 
за отпадането на визите бе поставен от 
президента Тръмп. В момента сме под 
10% отказ на визи. След като го пред-
ложи президентът, февруари пристига 
помощник държавният секретар по ви-
зовия проблем, за да работим, и да се 
надяваме в рамките на година и нещо 
да приключим и тази тема“, каза и Бой-
ко Борисов.

Евродепутати в САЩ: Да 
отпаднат визите за българи
�Делегацията от Брюксел отново настоя за безвизово пътуване на граждани на ЕС



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

4 - 10 март 2020 г. 5

П
очти 2 милиона българи 
са емигрирали от Родина-
та по официални данни на 
Министерството на външ-
ните работи. Това съобщи 

на кръгла маса социологът Боряна Ди-
митрова от „Алфа Рисърч“, цитирана от 
„Икономист”. Дискусията бе посветена 
на демографските проблеми и пазара 
на труда и е организирана от Bulgarian 
Chevening Associaton със съдействието 
на Британското посолство в България.

В изказването си по време на съби-
тието Боряна Димитрова обясни, че в 
България твърде малко се познава бъл-
гарската емиграция и че има нужда от 
единна информационна система, която 
да следи тези процеси.

Изнесените от социолога данни оба-
че се разминаха с информацията на со-
циалния министър Деница Сачева, коя-
то също участва във форума. Според нея 
емигриралите са 1,3 млн. българи, кое-
то е

сериозно разминаване 
в бройката

„Основен фактор за емиграцията е 
икономически, посочи още Боряна Ди-
митрова. Най-големите български ди-

аспори са в Германия, САЩ, Испания, 
Канада. В Турция също имаме голяма ди-
аспора, но тя е по политически причини, 
вследствие на Възродителния процес“. 

Изследванията сочат, че емигрантите 
избират страни, в които брутният вътре-
шен продукт на глава на населението по 
покупателна способност е по-висок от 

средния за Европейския съюз.
„Реалистичните очаквания са, че мла-

дите българи ще избират да останат в 
България и да се връщат, когато достиг-
нем 75% от брутния вътрешен продукт 
на глава на населението по покупателна 
способност в Европейския съюз“, каза 
още социологът. Според нея в България 
има слабо познание за

профила на българския 
емигрант

и тази празнота се попълва от някол-
ко външни изследвания. Те показват, 
че преобладаващите емигранти са пре-
димно млади мъже, които работят с 
един час повече и получават с една пета 
по-малко, отколкото местните гражда-
ни. Трудят се в нискоквалифицирани 
дейности - земеделие и строителство. 
Има и друга категория емигранти, която 
работи във финансовия сектор, което е 
висококвалифициран труд.

Димитрова добави, че в България има 
традиция и в образователната емигра-
ция. По данни на МОН 15% учат в чуж-
бина. Но няма данни колко от тях се 
връщат в Родината и колко остават в 
страната, в която са завършили, или пък 
отиват в други държави.

Живот в чужбина: Близо 
2 млн. българи са емигрирали

�Профилът на емигранта – млад мъж, 
който работи повече и взима по-малко

Боряна Димитрова Деница Сачева 

Снимкa: БТАСнимкa: „Алфа Рисърч“
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С
инът на хазартния бизнесмен 
Васил Божков - Антон - е за-
държан и обвинен за пране 
на пари. Това съобщи в поне-
делник говорителят на глав-

ния прокурор Сийка Милева. Според 
обвинението той е предприел изпира-
нето на пари по поръчение на баща си.

Прокуратурата е задържала Антон 
Божков за 72 ч и след изтичането им ще 
поиска от съда да му наложи постоянен 
арест.

В понеделник Антон Божков се е явил 
в сградата на Националното следствие, 
където е бил призован на разпит в след-
ствения отдел на Специализираната 
прокуратура.

Баща му Васил Божков, срещу когото 
прокуратурата е повдигнала общо 11 
обвинения, в момента се намира в Абу 
Даби.

Той има образувано дело за ръково-
дене на престъпна група, за принуда, за 
изнудване, за опит за подкуп на длъж-
ностно лице, за подбудителство към 

престъпления по служба.
Прокуратурата обяви, че една от ос-

новните линии на разследването е за 

предполагаемо избягване на плащане 
на държавни такси за близо 500 млн. лв.

След това бяха повдигнати нови че-

тири обвинения срещу бизнесмена, 
включително за търговия с влияние и 
държане на нерегистрирани културно-
исторически ценности.

Има и материали, отделени в друго 
дело. Те са заради подозрения в убий-
ства и изнасилвания.

Миналата седмица беше повдигнато 
обвинение и на съпругата на Васил Бож-
ков - Елена Динева, която според проку-
ратурата е била член на организираната 
престъпна група на мъжа си.

Хазартният бос, който по инфор-
мация на прокуратурата се намира в 
Обединените арабски емирства, хем 
е арестуван, хем не е. До абсурдното 
заключение се стигна, след като слу-
жебно назначеният му адвокат Ми-
лена Миланова се опита да обжалва 
наложения му от прокурор 72-часов 
арест. Съдът обаче отказа да се зани-
мава с делото, защото арестът не е из-
пълнен, т.е. на практика няма какво да 
се обжалва.

Ограничителната мярка на Бож-
ков е безпредметна, заяви пред съда 
Миланова. Бизнесменът реално не е 
арестуван, а и намеренията на про-
куратурата не са сведени до негово-
то знание формално. Не са положени 
почти никакви усилия за уведомява-
нето му, търсен е само веднъж, а вед-
нага след това е обявен за издирване.

Миланова допълни, че Божков по 

никакъв начин не пречи на разслед-
ването. Освен това били нарушени 
основни негови права – нямал ин-
формация, която му се полага, и не 
можел да уведоми близките си, че ще 
го арестуват.

Със сходни аргументи служебният 
адвокат на близкия до Божков Георги 
Попов поиска и неговият арест също 
да бъде отменен. За Попов, който е 

собственик на основния пакет от ак-
ции на „Левски“, също има информа-
ция, че се намира в ОАЕ.

Съдебният състав с председател 
шефът на Апелативния спецсъд Геор-
ги Ушев отхвърли обжалването на на-
ложения арест. Те подчертаха, че жал-
бата не трябва да се уважава, защото 
фактическо задържане няма. Спо-
ред съдиите прокурорското постано-
вление, с което се налага арестът, би 
трябвало да се обжалва пред второ-
инстанционната прокуратура, в слу-
чая апелативната специализирана. 
Преди да вземат решението си обаче, 
адвокатите представиха писмо, в кое-
то от същата прокуратура им заявя-
ват, че трябва да обжалват пред съда.

В крайна сметка бе решено, че арес-
тът на Божков остава в сила, тъй като 
не е влязъл в сила, т.е. не е изпълнен и 
затова не може да се обжалва.

Хазартният бос хем е арестуван, хем не е

И синът на Васил Божков зад 
решетките заради пране на пари
�Според обвинението Антон Божков действал по поръчение на баща си

Васил Божков 

Антон Божков

Жената на 
бизнесмена 
остава в ареста

Жената на Васил Божков – Елена 
Динева, влиза за постоянно в арес-
та. Това реши окончателно Специа-
лизираният апелативен съд. Досега 
Динева беше с гаранция от 1 500 000 
лева. Магистратите приеха, че на сво-
бода Динева може 
да повлияе на сви-
детелите по раз-
следването. Тя вле-
зе като свободен 
гражданин в съ-
дебната зала, но 
излезе с белезни-
ци. Везните за това 
наклони бившият 
бизнес партньор 
на мъжа й Цве-
томир Найденов. 
Той дал показания 
срещу Динева, които я уличават като 
член на престъпна група за изнудва-
ния, подкупи и пране на пари.

„Опасна е с позицията, която тя има 
в групата. Тя е най-близкият човек на 
г-н Божков. Тя може да унищожи дока-
зателства, защото е запозната с цяла-
та информация и с всички дейности, 
включително и с тези, които са пред-
мет на друго разследване срещу г-н 
Божков“, заяви прокурорът Тихомир 
Стоев.

Снимкa: Lex.bg

Снимкa: БТА

Снимкa: Epicentar
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Я
хта, която формално се води 
на американска компания, 
но се ползва от гражданин, 
пребиваващ в България, бе 
запорирана от митническата 

агенция от град Каляри, остров Сарди-
ния. Яхтата е на стойност 160 000 евро, 
а причината за запора е неплатен ДДС 
за 35 000 евро.

За запорирането се разбра от съ-
общение до медиите на 
италианската митническа 
агенция, която обяви под-
робности около яхтата, за-
котвена в пристанището на 
Теулада.

Пребиваващият в Бълга-
рия се опитал да измами 
италианските власти, на-
рушавайки италианските 
и европейските норми в 
сферата на митата за пла-
вателни съдове, плаващи 
под флага на страна, нечле-
нуваща в ЕС, пише „24 часа“. 
Не се уточнява нито името 
на мениджъра, нито факта 
дали той е български граж-
данин или чужд гражда-
нин, живеещ постоянно в 
България.

Според агенцията ста-
ва въпрос за яхта, дълга 16 
м, модел SY/Jeanneau 53, 
която била закотвена в ту-
ристическото пристани-
ще на Теулада. Това е град-
че с 4000 жители в южната 
част на остров Сардиния. 
По документи яхтата се во-

дела собственост на американска ком-
пания. След свое разследване агенци-
ята стигнала до извода, че тя нарушава 
условията, според които е възможно 
да се ползва правото за неплащане на 
мита за транспортни съдове, плаващи 
под флага на страна извън ЕС. По този 
начин компанията нарушавала евро-

пейските и италианските норми.
От разследването на агенцията се 

разбрало, че в действителност ефек-
тивният потребител, или човекът, кой-
то използвал яхтата, бил гражданин, 
постоянно живеещ в България. Той бил 
мениджър на американската фирма, 
собственик на яхтата, и тя била създа-

дена с цел да използва подобно лук-
созно средство в европейски води, 
при режим за временно внасяне, и 
следователно, избягвайки предвиде-
ното в тези случаи плащане на митни-
чески такси.

Представители на митническата 
агенция, както на оперативния отряд 

на флота, специализира-
ни в борбата срещу кон-
трабандата на плавателни 
съдове и яхти, извършват 
подробна и обширна дей-
ност за мониторинг и кон-
трол на плавателните съдо-
ве в последните години, се 
уточнява в съобщението.

Затова и се задълбоча-
ва все повече дейността 
им, свързана с разследва-
не и разузнавателна дей-
ност. Именно благодарение 
на тези дейности са били 
запорирани десетки яхти, 
които се стремят да заоби-
колят чрез измама евро-
пейските нормативи и да 
се възползват неправомер-
но от митнически облаги, 
предвидени в случаите на 
временно внасяне.

По тази причина и мно-
го от запорираните яхти 
в Сардиния се водят фик-
тивно на чужди фирми, зад 
които обаче стоят гражда-
ни на ЕС, които не плащат 
митнически такси.

Двама души са били арестувани в 
Индия за грабеж и отвличане на 
български турист, съобщи на сай-

та си в. „Таймс ъв Индия”. Похитители-
те са искали откуп за освобождаването 
на жертвата, но полицията е успяла да 
спаси отвлечения мъж и да ги залови в 
събота вечерта. Двамата задържани са 

членове на престъпна групировка.
Българинът Радослав Палашев (из-

писан е от вестника като Palashev 
Rodaslav), софтуерен инженер, е оти-
шъл в четвъртък да изтегли пари от 
банкомат в Делхи със свой приятел, 
също български гражданин. 

Там те били обрани и двамата прес-

тъпници отвели със себе си Радослав, 
след което поискали откуп от неговия 
приятел. 

След подаден сигнал в полицията 
похитителите били проследени, има-
ло е престрелка и схватка между поли-
цаите и престъпниците, след която за-
ложникът е бил освободен.

Спасиха българин от отвличане в Индия

Яхта на US компания с BG 
мениджър запорирана в Сардиния

�Причината за запора е неплатен ДДС за 95 000 евро

Снимка: Италианска полиция
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Б
ългарски хорър се разигра в 
Испания. 20-годишен бълга-
рин, измъчван от двама тий-
нейджъри, подаде сигнал в 
полицията. Мъчителите също 

са наши сънародници, а случката се раз-
играва в предградие на испанския град 
Валенсия. Освен всичко друго жертвата 
е каран да танцува гол и това било за-
снето на клипче.

Медиите на Иберийския полуостров 
нашироко отразяват разкритията след 
задържането на двама непълнолетни 
българи, които измъчвали трети. Мом-
четата, които са на 15 и на 17 години, са 
братя. Те са задържани, след като 20-го-
дишен се оплакал, че тийнейджърите 
нахлули в дома му и го изтезавали жес-
токо. Историята датира от ноември, но 
за случилото се се разбира едва сега, 
когато по-големият се престрашил да 
разкаже за него. Той бил нападнат в жи-
лището си в 9-хилядното градче Честе, 
в провинция Валенсия. Прибирал се от 
работа и тъкмо отключил входната вра-
та, когато зад гърба му изникнали два-
мата братя. Те го

набутали насила в 
собствения му апартамент

и затръшнали вратата. Заключили и за-
почнали да го бият и измъчват. Униже-
нията продължили повече от час. Братя-
та принудили баткото да се съблече гол 
и да танцува. Двамата снимали униже-
нията с телефони. По някое време еди-
ният изпратил другия да намери нещо 
в къщата, което да засили инквизиции-
те, пише „България днес“. Братът се вър-
нал с клещи, с които също започнали да 
мъчат по-големия. Не спрели въпреки 
виковете и молбите му. По някое вре-
ме той изпаднал в безсъзнание от бол-
ката. Двамата намерили в банята кофа, 
напълнили я с вода, излели я върху не-
щастника и когато той се свестил, про-
дължили с мъченията. След около час 
зарязали полумъртвия млад мъж и си 
заминали.

Въпреки жестоките травми по-голе-
мият отначало изобщо не подал сигнал. 

Раните му обаче не зараствали и потър-
сил лекарска помощ. На медиците обяс-
нил, че е паднал лошо и от това са трав-
мите му. Те се усъмнили в историята и го 
предупредили, че ще алармират поли-
цията. Вероятно това е накарало жерт-
вата все пак да отиде в щаба на Граж-
данската гвардия в Честе и да съобщи 
за случая. Ченгетата веднага издирили 
двамата братя, за да ги разпитат за слу-
чая. Отначало те отричали каквото и да 
било, но в телефона на единия е открит 
клип, на който се вижда

как жертвата им 
танцува гол

Клипът бил изтрит, но спецове от по-
лицията успели да възстановят файла. 
За да е пълно унижението на по-голе-
мия, се оказало, че братята са го пусна-
ли и в сайт за видеосподеляне.

Въпреки че са непълнолетни, двамата 
са задържани в специален център от за-
творен тип със заповед на съдия. Те са 
обвинени в незаконно задържане, урон-
ване на морала и нанасяне на телесни 
повреди с опасни инструменти. Братята 
се оказали стари познайници на местна-
та полиция от по-рано и имат зад гърба 
си грабеж, придружен с насилие. Заради 
възрастта си се измъкнали леко.

Според местния канал Levante-EMV 
причината за нападението е стар дълг 
за марихуана. По-големият си взел тре-
ва от единия тийнейджър, но забравил 
да я плати. Затова братята решили да 
накажат длъжника и нахлули в къщата 
му, за да го измъчват.

�Непълнолетните братя подложили на мъчения сънародника ни заради марихуана

BG хорър в Испания: Двама българи 
измъчваха жестоко трети

Други действат с чук и отвертки
Двама българи получиха прозвище-

то д-р Джекил и мистър Хайд, след като 
проститутки се оплакаха на властите в 
Гърция, че нашенците ги мъчили с чук и 
отвертки. Както „България днес“ съобщи, 
Велизар Стоименов и Тони Димитров са 
арестувани по обвинение, че са изнасил-
вали три проститутки и ги мъчили с от-
вертки и ножове. Едно от момичетата е с 

черепно-мозъчна травма и две счупени 
ръце от удари с чук.

Двамата, които бяха наречени и „драко-
ните“, попаднаха в ареста, след като една 
от жертвите им се оплака в полицията. 
Оказало се, че макар двамата да имат ста-
ри криминални прояви, дори жената на 
единия нямала представа на какво е спо-
собен мъжът й.

Снимки: Flikr
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В 
последните дни, след като тур-
ските власти обявиха, че гра-
ницата със страните от ЕС е 
отворена, хиляди мигранти се 
насочиха към Гърция и Бълга-

рия. Събитията разтревожиха европей-
ските лидери, които още не са забравили 
тежките последици от хаоса около криза-
та от 2016 г.

Всичко това дойде на фона на провал 
на преговорите между Анкара и Москва 
за ситуацията в северната част на Сирия, 
както и до нова военна операция на тур-
ската армия, този път насочена пряко сре-
щу режима на Башар ал Асад.

Провалени преговори 
и ответни действия

В последните няколко седмици Турция 
и Русия преговаряха за бъдещото разви-
тие на ситуацията в региона на Идлиб в 
северната част на Сирия. Ескалацията за-
почна още през миналата година, когато 
САЩ обяви, че оттегля войските си от тази 
част на страната, а няколко дни по-късно 
президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви 
началото на операция, целяща да създаде 
зона за сигурност в северната част на Си-
рия, припомня „Свободна Европа“.

Тази активност на турските военни 
беше посрещната много остро от режима 
на Асад в Дамаск и подкрепящата го Ру-
сия.

Последва временно затишие и дълги 
преговори между двете държави, които 
включваха дори среща между президен-
тите Владимир Путин и Реджеп Ердоган.

През изминалата седмица, малко след 

като бе оповестено, че до споразуме-
ние така и не се е стигнало, нападение от 
страна на сирийската армия доведе до 
смъртта на най-малко 33-ма турски воен-
ни, а още толкова бяха ранените.

Заради атаката турските власти взеха 
решение да прекратят споразумението 
си с ЕС за задържане на сирийските бежа-
нци на своя територия и обявиха, че няма 
да пречат на мигрантите да влизат в тери-
торията на Блока.

В неделя Турция започна и нова воен-
на операция в отговор на нападението на 
Дамаск, като този път за нейна цел офи-
циално бе обявено свалянето на режима 
на Асад.

Всички тези действия показват, че засе-
га не се очаква напрежението в Идлиб да 
намалее.

Мигрантите и натискът 
от Ердоган

„След като отворихме вратите, получи-
хме множество обаждания „да затворим 
вратите“. Отговорих им, че е свършено. 
Всичко приключи. Вратите сега са отворе-
ни. Сега вие ще трябва да поемете своята 
част от товара.“

Това заяви в понеделник самият Ердо-
ган, който според анализатори се опит-
ва чрез мигрантите да окаже натиск вър-
ху европейските държави, които от своя 
страна да окажат по-голяма подкрепа на 
Турция в Сирия. Франс прес коментира, 
че Ердоган търси и лостове за влияние 
преди срещата с Владимир Путин през 

седмицата, на която ще се търси прекра-
тяване на огъня в Идлиб.

В понеделник турските власти разпрос-
траниха данни, че 18 хил. мигранти вече 
са преминали на европейска територия. В 
неделя министърът на вътрешните рабо-
ти на Турция Сюлейман Сойлу обяви, че 
100 хил. мигранти вече са пресекли гра-
ниците на ЕС, но тази новина бе окачес-
твена като „дезинформация“ от страна на 
гръцкото външно министерство.

По данни на Франс прес в района на 
границите на Турция с България и Гърция 
има няколко хиляди мигранти, които оба-
че не са само от сирийски произход. Сред 
бежанците има и такива от иракски и аф-
ганистански произход.

bTV съобщи, че основната част от хора-
та са с африкански и азиатски произход, а 
голямата част от тях са малки деца.

Според Анкара броят на хората, нами-

ращи се на границата, е 75 хил., а според 
ООН те са общо 13 хил.

Позициите на 
София и Атина

Премиерът Бойко Борисов обяви, че 
досега няма нито един човек, който не-
легално да е преминал българската гра-
ница. Министър-председателят се обяви 
за мирно решение и каза, че не е вариант 
армията да бъде използвана за решаване 
на ситуацията.

В същото време Гърция обвини Турция 
в трафик на хора. Според властта в Атина, 
вместо да ограничава трафика на хора, 
Анкара е решила да го подпомогне. Гръц-
ката страна визира масовото извозване 
на мигрантите до границата на ЕС.

За да бъде удържан напливът по остро-
вите в Егейско море, военните в южната 
съседка на България обявиха военни обу-
чения в област Еврос, за да се предотвра-
ти влизането на хора.

По официални данни до момента 93-ма 
мигранти са преминали по река Марица 
на гръцка територия. Те са били задър-
жани и нямат право да подадат молба за 
убежище, след като гръцкото правител-
ство преустанови тази процедура за един 
месец.

По сухопътната граница между Турция 
и Гърция се стигна до тежки сблъсъци 
между мигрантите и представителите на 
гръцките власти.

По настояване на Атина ще бъде свика-
но извънредно заседание на министрите 
на външните работи на ЕС.

„Пратиха кучета след нас. Взеха ни 
документите, телефона. Биха ме гра-
ничните в България“. Това разказаха 
двама мигранти от Мали пред bTV, кои-
то искали да стигнат до Белгия, вър-
вели три дни беше без храна, но били 
спрени на българската граница. 

„Взеха ми чантите и якето и ги изго-
риха пред очите ми. Казаха ми, че не

съм добре дошъл, защото съм от 
Африка и трябва да си вървя там. Не 
разбирам. За нас Европа е страна на 

човешките права“, разказа Амад. За 
последните 24 часа във вторник 5000 
души са се опитали да преминат тур-
ско-гръцката граница. 1000 от тях са се 
опитали да преминат по река Марица.

Във видео, качено в интернет и което 
се твърди, че е снимано от бежанец, се 
вижда лодка с мигранти в реката. Чуват 
се и изстрели.

От “ Фронтекс“ обещаха до пет дни да 
изпратят спешни екипи за охрана в по-
мощ на гръцките граничари.

Мигранти: Биха ни български граничари

Новата мигрантска вълна 
край границата на България

�Турският президент „отвори границите“ и хиляди бежанци потеглиха на Запад

Кадър bTV

Снимкa: БТА
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Б
ългарският премиер Бойко 
Борисов опита да посредничи 
между ЕС и Турция, но мисия-
та му се провали. Той отиде на 
извънредна 

визита в Анкара в опит 
да убеди турския пре-
зидент Ердоган да за-
държи тръгналите към 
Западна Европа сирий-
ски бежанци като част 
от сделката с ЕС, склю-
чена преди 4 години.

Турският президент 
обаче отказа преговори 
с евролидерите, които 
Борисов предложи да 
се проведат в София.

„Президентът Ердо-
ган пожела да дойде в 
София, но няма жела-
ние да седне на масата на преговори-
те с гръцкия премиер Мицотакис. Щом 
е така, и аз нямам желание за срещата 
в петък“, заяви Борисов в понеделник. 
Той благодари на Ердоган, че „българите 
спят спокойно“ и че спазва европейски-
те ангажименти по отношение на Бълга-
рия. Турският президент настоя, че ЕС 
не спазва ангажиментите си, поети към 
Турция на 18 март 2016 г. „Не, не ви ис-

каме повече парите. Това приключи“, за-
яви Ердоган на брифинга с Борисов и 
на няколко пъти акцентира как Гърция 
се държи с бежанците, които в момента 
пристигат на турско-гръцката граница.

На този фон Ердоган поздрави

здравомислещата 
позиция на България

под председателството на приятеля ми 
Бойко Борисов.“ „С България имаме пре-

възходно сътрудничество в сферата на 
сигурността, основана на взаимното 
уважение и разбирателство, което тряб-
ва да е пример за всички страни в ЕС“, 
продължи той. След като отново благо-
дари на „приятеля си Бойко Борисов“ за 
проявената солидарност, той отправи и 
поздравления към страната за нацио-
налния й празник.

След като не успя да сдобри Ердоган и 
ЕС, ден по-късно Борисов посрещна на 

ГКПП „Капитан Петко Войвода“ на гра-
ницата с Турция лидерите на ЕС - пред-
седателката на ЕК Урсула фон дер Ла-
йен и шефа на Европейския съвет Шарл 

Мишел. Тримата 
облетяха с хели-
коптер южната 
граница на Бъл-
гария, която е и 
външна граница 
на ЕС, а Борисов 
запозна гостите с 
мерките за сигур-
ност в страната. 
Той показа огра-
дата на граница-
та с Турция, но 
изтъкна, че кри-
зата с бежанците 
може да се реши 

само с дипломация.
Борисов коментира, че България за 

разлика от други държави, води мъдра и 
разумна външна политика и това е при-
чината по границата с Турция да няма 
мигрантски натиск.

„Ако не се води мъдра политика, ста-
ва като на гръцко-турската граница. Ние 
винаги сме водили мъдра, разумна по-
литика. Не работим срещу нашите съсе-
ди, които и да са те“, заяви той.

Борисов опита да посредничи 
между ЕС и Турция, но се провали

�Премиерът показа на шефката на ЕК как 
България пази границата на Евросъюза

Борисов с Урсула фон дер Лайен и Шарл МишелСнимки БТА
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BG ТЕЛЕГРАФ
България отбеляза 3 март 
с политически престрелки

България отбеляза 142 години от Осво-
бождението и почете героите от Ру-
ско-турската освободителна война. 

Празникът мина на фона на заплахата от 
коронавирус, заради която Националният 
кризисен щаб препоръча честванията на 
връх Шипка да бъдат отменени. Това не по-
пречи обаче на хиляди българи да се качат 
на върха. Там бе и президентът Румен Радев, който нарече отмяната на търже-
ствата манипулация. Шефката на НС Цвета Караянчева пък го призова да не вся-
ва разделение и на празника.

Нова грипна ваканция 
в няколко области

Нова грипна ваканция бе въведе-
на в няколко области. Учениците 
ще са в грипна ваканция от 4 до 6 

март в областите Бургас и Благоевград. 
Във Варна децата също излизат във ва-
канция. Те ще се върнат в класните стаи 
на 9 март. В България има нова грипна 
вълна – този път от грип тип Б, обяви ми-
налата седмица директорът на Нацио-

налния център за заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. Но-
вият грипен щам е дори по-опасен от коронавируса, предупреди началникът на 
ВМА проф. Венцислав Мутафчийски.

Обмислят по-дълго и 
по-скъпо паркиране в София
В Столичния общински съвет се об-

съжда предложение времетраене-
то на синята зона в центъра да се 

удължи в работните дни и в събота и да 
се въведе такава и в неделя. Възможно е 
и разширение на обхвата както на нея, 
така и на зелената зона. Освен това на-
строенията са за поскъпване на цената и 
на двата вида зони. Това стана ясно по време на дискусия, организирана от кме-
та на район „Средец“ Трайчо Трайков. В момента синята зона в делниците трае от 
8.30 до 19.30 ч., а в събота е до 18 ч. Засега неделя е единственият ден без плате-
но паркиране в центъра.

Над 60% от българите 
са с наднормено тегло

По последни данни на СЗО двама 
от трима българи са с наднорме-
но тегло, което поставя страната 

сред водещите в Европа и света по този 
показател. Редица хронични заболява-
ния като сърдечно-съдовите, диабетът, 
проблемите с черния дроб са само част 
от заболяванията, за които затлъстява-

нето може да бъде причина. 61.7% от българите са с наднормено тегло, като тази 
категория включва всички на и над 18 години с индекс на телесната маса (ИТМ) 
равен или по-голям от 25. По информация на СЗО в Европа делът на хората с те-
гло над нормата е около 58.67%.

Вдигат жилищна сграда 
на мястото на х-л „Рила“?
Хотел „Рила“ в центъра на София 

да бъде съборен и на негово мяс-
то да бъде построена нова сграда, 

предвижда нов проект, поръчан от соб-
ственика му. Тя ще е жилищна и ще запа-
зи същия обем и височина на сегашната, 
обясниха пред „Дневник“ архитектите й. 
Процедурата още е в начална фаза - инвестиционно намерение, което трябва да 
премине одобрение през Столична община. Проектът предвижда подземни га-
ражи, които няма да са дълбоко разположени.

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
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Б
ългарка, живяла дълги години 
в Чикаго, е една от жертвите на 
нелепата катастрофа край Бур-
гас в събота вечер, за която ви 
съобщихме първо на www.BG-

VOICE.com. До трагичния си край Ванча 
Байлова е била кмет на село Присад, об-
щина Созопол. Но преди това е живяла в 
Америка, а много българи в Чикаго може 
и да не я познават лично, но повечето по-
знават работата й като интериорен ди-
зайнер. Именно Ванча прави дизайна на 
„Мариус кафе“, когато първият БГ клуб се 
трансформира в „Авангард“ със собстве-
ници Таня и Лъчо.

46-годишната Ванча Байлова шофира-
ла собствения си автомобил „Ситроен“, с 
който загина на изхода на Бургас в посо-
ка Созопол.

Другата жертва е 22-годишният Тодор 
Тодоров от село Росен. Тодор е управля-
вал „Фолксваген Голф 3“.

Катастрофата, станала на около поло-
вин километър след КПП 3 - изходът на 
Бургас от Пътен възел „Юг“, е възникнала 
между автомобила на Байлова – „Синтро-
ен“ и белия „Голф 3“ на Тодор.

Според полицията кметицата е пред-
приела изпреварване на маршрутка от 
междуградския транспорт, след което е 
последвана от младия водач. Вероятно 
фолксвагенът е застигнал и блъснал в зад-
ната дясна половина ситроена, тъй като 
возилото е с удар в предната лява част.

След този сравнително лек инцидент 
трите автомобила спират, като фолксваге-
нът и маршрутката отбили вдясно на пътя, 
а в лявата пътна лента останал ситроенът.

Докато водачите оглеждали възник-
налите материални щети по ситроен, ав-
тобус „Мерцедес Травега“, с турска ре-
гистрация, собственост на фирма „Ozlem 
Turism Sеyahat“, движейки се в лявата път-
на лента, връхлита върху Байлова и То-
дор, след което удря и ситроена. Двамата 
умират на място.

Автобусът е управляван от 33-годишен 
мъж от добричкото село Къпиново. Спо-
ред първоначалната информация той е 
карал с несъобразена с пътните условия 
скорост - мокра пътна настилка и намале-
на видимост в тъмната част на денонощи-
ето.

Водачът на автобуса е тестван за упо-
треба на алкохол и наркотици, но двете 
проби са отрицателни.

Ванча Байлова се мести в Чикаго през 
2003 г. заедно със семейството - съпруга 
Стефан и 11-годишна дъщеря, от Вирджи-

ния, разказват нейни приятели. Работила 
е като сервитьорка и барманка, прода-
вала е коли, но талантът й в рисуването 
я отвежда към кариера в интериорния 
дизайн. „Тя беше много жизнена, пълна с 
енергия, която заразяваше всички нао-
коло. Не се спираше“, спомня си Таня Ми-

хайлова, бившата собственичка на „Аван-
гард“.

Пред 2010 г. обаче семейството реша-
ва да се прибере в България, след като 
не успяват да уредят легалния статут. А 
там Ванча се впуска бурно в обществения 
живот. Хората в община Созопол ще я за-
помнят като един от големите бунтари и 
човек с голямо сърце. „Много енергичен, 
открит човек, не търпеше лъжа“, спом-
ня си друг неин приятел от Чикаго. Така-
ва изглежда се проявява и в България. Тя 
влиза в остър конфликт с местния дери-
бей - кмета на Созопол Панайот Рейзи от 
ГЕРБ. Срещу него в момента има дело за 
незаконно присвояване на няколко ми-
лиона лева.

Ванча Байлова от години е мотор на об-
ществените процеси в селото, като в пре-
дишните години беше лице на сдруже-
нието „Съмишленици за село Присад“ и 
отстояваше с много енергия интересите 
на хората. Именно хората там я посочват 
за най-достойния човек да стане кметски 
наместник.

Българка, живяла в Чикаго, загина в 
нелепата катастрофа край Бургас

�Ванча Байлова прави интериорния дизайн на „Авангард BG“

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com



Н
овите случаи на заразени 
с коронавируса COVID-19 
през последното деноно-
щие извън Китай са повече, 
отколкото в страната. Това 

съобщи Световната здравна организа-
ция.

Това се дължи отчасти на спада на 
заразените в Китай до няколкостотин, 
колкото са само новите болни в Южна 
Корея.

Докато здравните власти в Пекин от-
белязват десетки хиляди излекувани, 
световното внимание се насочи към 

нови огнища - Южна Корея, Иран и Ита-
лия, овладяна изглежда ситуацията в 
Япония, където броят на случаите не 
расте.

Европейските страни се опасяват от 
сериозно разпространение на заразата 
и в други части на континента, а Фран-
ция, Испания и Германия регистрираха 
по над 100 случая.

Разпространението на COVID-19 се 
ускорява във Франция, където почина-
лите са вече трима, а новите потвърде-
ни случаи на зараза - 61. Така заболели-
те на френска територия стават 191.

Нови 28 случая на коронавируса бяха 
регистрирани в Германия, с което бро-
ят им в страната достигна 157. Повече 
от половината от заразените са в запад-
ната провинция Северен Рейн-Вестфа-
лия.

Чехия потвърди четвърти случай на 
заразен с новия коронавирус. Става 
дума за 53-годишна жена, приета в бол-
ница в град Усти-над-Лабе, в североза-
падната част на страната. Жената е била 
в Италия, откъдето се прибрала мина-
лия петък.

Белгийското министерство на здра-
веопазването съобщи, че в последното 
денонощие в страната са открити още 
петима носители на вируса COVID-19. С 
това общият брой на отчетените досе-
га случаи достига 13, уточняват местни 
медии.

BG VOICE
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Новите случаи на COVID-19: 
По-малко в Китай, 
повече другаде
�Световното внимание е насочено 

към три нови огнища

В България все още няма случай на 
заразен с коронавирус гражда-
нин, но здравните власти преду-

предиха, че е въпрос на време това да 
стане. Съседните на страната Гърция, 
Румъния и Северна Македония вече 
съобщиха за заразени хора.

Във Военномедицинска академия 

ежедневно се изследват десетки проби 
на българи, завърнали се от рискови 
дестинации и проявили симптоми на 
вируса, но досега всичките са отрица-
телни. Правителството създаде Нацио-
нален кризисен щаб, който ежедневно 
информира за ситуацията в страната.

Здравните власти предупредиха, че 
въпреки липсата на регистрирани слу-
чаи на коронавирус в България, има 
много случаи на заболели от втората 
вълна на т.нар. вирус тип Б.

Това натоварва допълнително лабо-
раториите, защото същите екипи се за-
нимават и с коронавирус, както и пред-
видените отделения в болниците са 
същите. Междувременно рафтовете на 
много от големите магазини се изпраз-
ниха от трайни продукти, маските и де-
зинфекциращите препарати свършиха, 
а в аптеките се извиха опашки.

В България няма регистрирани 
със заразата

Фалшивите постове, които цирку-
лират из социалните медии и често 
претендират да са от СЗО или от ня-
кое здравно министерство, включ-
ват неверните предположения, че 
чесънът, сусамовото масло и вита-
мин C могат да убият този конкретен 
щам на коронавируса.

“Няма доказателства, че яденето 
на чесън защитава хората от щама 
COVID-19”, написаха от СЗО в профи-
ла си в Twitter.

Според едно от предупреждени-
ята, което беше споделяно масово 
в Обединените арабски емирства 
през популярното чат приложение 
Whatsapp и което се приписваше на 
местното министерство на здравео-
пазването, вирусът “нахлува” в гър-
лото ви “за 10 минути”, ако не пиете 
достатъчно вода.

Нито едно от тези неща обаче не е 
вярно, а за смъртоносния вирус все 
още няма лек.

Със задълбочаването на кризата 
социалните медии и интернет ги-
гантите предприемат стъпки за бор-
ба с дезинформацията, която се раз-
пространява в техните платформи, 
пише CNBC.

Google започна да показва инфор-
мация от СЗО за вируса в резултати-
те от търсенията, а платформата за 
споделяне на видеа YouTube промо-
тира видеа по темата от надеждни 
източници.

“Време е за факти, а не за страх”, 
написа в Twitter Тедрос Гебрейесус, 
генерален директор на СЗО. 

Заблудите: Какво 
не предпазва от 
коронавируса?



К
ъм момента в света има повече 
от 90 000 потвърдени случаи 
на респираторен коронавирус 
(COVID-19) според електрон-
на програма, създадена от ин-

женерната школа на Университета „Джон 
Хопкинс“ в Балтимор, Мериленд. От тази 
бройка малко повече от половината - 
близо 45 600 души, са се възстановили 
от вируса. Но повече от 3000 души са за-
гинали. Вирусът се е разпространил в 73 
страни. Според друга подобна статисти-
ка на лекар от Ню Йорк, публикувана на 
сайта Worldometer, състоянието на 17% 
от заразените е сериозно или критично.

Коронавирусите като цяло се разпрос-
траняват чрез близък контакт - обхват от 
около 3 до 6 фута (1 до 2 метра). Вирусът 
се разпространява главно чрез болен чо-
век, който кашля или киха срещу някого, 
каза д-р Кати Лофи, здравен служител в 
щата Вашингтон.

Човек също може да се зарази

чрез контакт с частици 
от вируса

попаднали върху повърхността на няка-
къв предмет. Според някои становища 
на медиците новият коронавирус може 
да оцелее на повърхности извън тялото 
9 дни. Ако заразен човек кихне или каш-
ля близо до предмети с твърди части или 
повърхности (плотове или дръжки) и час-
тици от неговата слюнка попаднат върху 

тези предмети, когато друг човек докос-
не тези повърхности и разтрие очите или 
носа си, може да се разболее.

Специалисти в САЩ предупреждават 
също, че болестта, която може да бъде 
предадена от хора, които дори не проя-
вяват симптоми, може да се разпростра-
ни сред 70% от световното население.

Здравните служители по света рабо-
тят не само за установяването и лекува-
нето на болните, но и за да изучаване-
то на характеристиките на новия вирус, 
които го правят уникален. От една стра-
на, има признаци, че децата не боледуват 

толкова често от него, колкото възраст-
ните - показател, често наричан „честота 
на атаките“. „Това, което виждаме, е по-ви-
сок процент на атаки при възрастни, от-
колкото при деца“, казва епидемиологът 
на СЗО Мария Ван Керхове, като се позо-
вава на изследвания, събрани от съвмес-
тен екип на СЗО в Китай, работещ върху 
коронавируса.

Общият брой на болните 
в САЩ достигна 100

Засегнати са 13 щата, в повечето от 
които живеят хиляди българи - Вашинг-
тон, Калифорния, Тексас, Илинойс, Ню 
Йорк, Масачузетс, Роуд Айлънд, Джор-
джия, Флорида, Небраска, Уисконсин, 
Аризона.

Първият случай беше в щата Вашинг-
тон - недалеч от Сиатъл, където живе-
ят много наши сънародници. Първият 
смъртен случай също беше там - в събота. 

Много бързо, до понедел-
ник, жертвите там станаха 9. 
Четири от случаите са реги-
стрирани в старческия дом 
Life Care Center, на 17 км (11 
мили) от Сиатъл. В момента 
той е затворен.

След бързото влошаване 
на ситуацията служители-
те на агенцията за бедствия 
(FEMA) се подготвят да из-
дадат „декларация за спеш-
ни случаи при инфекциозни 
болести”. Когато президен-
тът Тръмп я обяви, агенция-
та ще осигури допълнител-

но финансиране за засегнатите райони.
В Чикаго много българи изтръпнаха, 

като научиха, че двама от заразените се 
лекуват в болница в предградието Ар-
лингтън Хайтс, защото живеят или рабо-
тят там. 

Опасността от вируса за някои от тях 
надвисна още повече, когато в понедел-
ник стана ясно, че учители, служители и 
деца в няколко от началните училища в 
квартала са били в контакт с потенциал-
но заразен. В тези училища (Dryden, Ivy 
Hill, Greenbrier и Olive Mary Stitt) учат и 
българчета.

Заразата може да дойде 
от детегледачка

която има близки, които са лекували 
един от болните със COVID-19 в болни-

цата. Тя е общувала със служители на 
тези училища. Засега детегледачката и 
персоналът или децата не са показали 
симптоми на коронавирус, но няколко 
възрастни и деца се изолираха в домо-
вете си в доброволна карантина.

Майка на българче, което посещава 
Dryden Elementary, каза за BG VOICE, че 
е много притеснена, но от училищния 
район не са дали повече информация. 
Според нея има твърде много паника, 
но недостатъчно мерки.

Други българи в Чикаго споделиха 
във фейсбук, че в някои от магазините 
се забелязва изчерпване на продукти 
като вода, месо и тоалетна хартия.

Вицепрезидентът Майк Пенс, който 
отговаря за контрола и овладяването на 
разпространението на епидемията в на-
ционален мащаб, заяви, че ситуацията е 
под контрол и хората не бива да се под-
дават на паника. 

В същото време изглежда държавната 
агенция за контрол и превенция на бо-
лестите спря да брои случаите със зара-
зени, а също и броя на умрелите. Поне 
това се вижда от уебсайта им. Анализа-
тори коментират, че това може са озна-
чава, че служителите се подготвят за ма-
сова епидемия.
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�В Чикаго българчета ходили на училище 
с потенциално заразени служители

Българите в Америка усетиха 
ефекта на коронавируса

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Снимкa: БТА

Снимкa: nbcchicago



4 - 10 март 2020 г.16

US ТЕЛЕГРАФ
Верижна катастрофа 
с 50 камиона в Уайоминг 

Тежка катастрофа с няколко ками-
она блокира магистрала I-80 в Уайо-
минг в неделя вечерта. Инциден-

тът е станал между Rawlins и Wamsutter. 
Според информации в няколко медии 
ударилите се камиони били около 50. 
По-късно стана ясно, че при сблъсъ-
ка са починали най-малко трима души.  
Магистрала I-80 остава затворена западно от Rawlins до Wamsutter и източно от 
Rock Springs до Creston Junctions. Департаментът по транспорта на Уайоминг съ-
общи, че I-80 остава затворена до сряда.

Ню Йорк забрани 
найлоновите торбички

Ню Йорк забрани найлоновите 
торбички за еднократна употре-
ба в повечето магазини. Мярката, 

която е плод на четиригодишни усилия, 
е все още рядко срещана в САЩ. Живее-
щите 8,5 млн. души в американската фи-
нансова столица, както и целият щат Ню 
Йорк, твърдят, че са ангажирани с опаз-

ването на околната среда, но им е трудно да направят тази крачка поради навика 
касиерите да опаковат хранителните им стоки. Същото важи и за храната, доста-
вяна до домовете им – в торби, често пъти двойни за допълнително подсилване.

Dow възвърна 1294 пункта 
след тежка седмица
Основните борсови индекси в Ню 

Йорк успяха да възстановят част 
от загубите от най-лошата сед-

мица след финансовата криза от 2008 
година насам. Промишленият индекс 
Дау Джоунс прибави 1244,7 пункта, или 
4,9%, към стойността си, като приключи 
търговията на ниво от 26 654,06 пункта. 
Това е най-големият възход в историята на Dow и се случва на фона на разраст-
ващата се заплаха от коронавируса в САЩ и на глобално ниво. Миналата седмица 
Дау Джоунс се срина с повече от 12.4 %, а S&P 500 - с 11.5%. 

Съд отмени „Останете 
в Мексико“ на Тръмп

Федерален съд на втора инстан-
ция в Сан Франциско постанови 
в петък връщането в Мексико на 

кандидати за убежище да бъде преуста-
новено. Планът на американския пре-
зидент Доналд Тръмп „Останете в Мек-
сико“, обявен през декември 2018 г. и 
започнал да се прилага месец по-къс-
но, бе сериозно разкритикуван от двете 

страни на границата.  Близо 59 000 мигранти, по-голямата част от които бягащи 
от бедността и насилието в Централна Америка, са били върнати в Мексико в 
рамките на тази политика.

Хората в САЩ изхарчили 
$95 млрд. за кучетата си
Американците са изхарчили $95 

млрд. за домашните си любимци 
през 2019 г. Това показват данни-

те на APPA (Американската асоциация 
за домашни любимци). APPA се фокуси-
ра върху четири категории. По-голямата 
част от парите са били дадени за храна. 
В следващата категория влизат харчо-
вете за шампоани, продукти за грижа за 
външния вид и за ветеринарни услуги. Сумата там е $29 млрд. Ръководителят на 
APPA Скот Кинг обясни, че „когато инвестирате в здравето на вашия домашен лю-
бимец, вие инвестирате в собственото си здраве“.
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С
упервторникът се превърна 
в суперзавръщането на Джо 
Байдън. Само седмица пре-
ди 14 щата да гласуват в из-
борите на демократите за 

президент, никой не предполагаше, че 
бившият вицепрезидент ще е големи-
ят победител. Въпросът тогава беше - 
ще оцелее ли Байдън? Но след съкру-
шителната му победа в Южна Каролина 
в петък вълната се обърна. Демократи-
те разпределят 1344 делегати - 34% от 
всички. Номинацията ще получи канди-
датът, събрал 1991 партийни делегата 
след предварителните избори.

Във вторник

Байдън успя да спечели 
в 10 от общо 14 щата,

консолидирайки вота на умерените де-
мократи и получавайки солидна предни-
на от афро-американските гласоподава-
тели. Нещата за бившия вицепрезидент 
започнаха да се развиват главоломно в 
часовете преди вторник - двама от опо-
нентите му с умерени позиции се от-
казаха от надпреварата и публично го 
подкрепиха - Пийт Бутиджидж и Ейми 
Клобучар. Към тях се присъедини и 
Бето О’Рурк - звездата на демократите в 
Тексас, който се отказа по-рано от прези-
дентските избори.

В крайното ляво Бърни Сандърс не 
успя да материализира подкрепата, коя-
то му даваха проучванията и ентусиа-
змът на неговите поддръжници. Сандърс 
очаквано спечели Калифорния, където 
голяма част от избирателите са млади и 
прогресивни като привържениците му. 

Но разликата между него и Байдън вари-
раше около 8-9% до редакционното при-
ключване на BG VOICE.

Байдън обаче изненадващо спечели 
Тексас, Масачузет (от където е Елизабет 
Уорън) и изглежда Мейн (при 91% пре-
броени бюлетини преднината му там е 
1,6%). В неговата кошница отидоха още 
Оклахома, Минесота, Вирджиния, Аркан-
зас, Северна Каролина, Алабама, Тенеси.

Сандърс печели в Юта, Колорадо и в 
щата, от който е избран като сенатор – 
Вермонт.

След

похарчени над 500 милиона 
долара от Майкъл Блумбърг

той остана далечен трети в надпрева-
рата - печелейки изборите само в Аме-
риканска Самоа. Там той имаше екип от 
7 души, което ясно показва размаха на 
организацията му и големите финансо-
ви възможности на щаба му. Изглежда, 
че той ще мине бариерата от 15%, за да 
получи партийни делегати в Тексас, Ар-
канзас, Тенеси, Юта, Колорадо и Кали-
форния. На много места обаче данни-

те му дават само няколко десети стотни 
над 15-те процента, така че са възможни 
промени.

Голямото разочарование е за другия 
представител на крайното ляво крило на 
демократите - Елизабет Уорън. Тя не успя 
да спечели дори собствения си щат, а се 
класира трета. Когато математиката при-
ключи, за Уорън ще останат само трохи 
от неразпределените делегати - Минесо-
та и Мейн, изглежда, са другите два щата, 
където тя минава 15%.

Очакванията се, че Блумбърг и Уорън 
ще се откажат от надпреварата, ако не 
тази седмица, то след следващия вот ид-
ния вторник, когато гласуват още 5 щата.

„Аз очаквам утре или в следващите 
дни Елизабет Уорън да обяви, че се от-
казва от надпреварата“, заяви професор 
Иван Иванов от университета в Синсина-
ти в ефира на BG VOICE. Иванов обясни, 
че математически ще е почти невъзмож-
но за Уорън да се възстанови след по-
добна загуба. „Аз не мисля, че Блумбърг 
има реални шансове, въпреки че показа 
добри резултати във вторник“, допълни 
още той.

Така битката за номинацията на де-
мократите и сърцето на партията се 
насочва към двамата най-възрастни 
кандидати на демократите - бившият ви-
цепрезидент Джо Байдън и социалистът 
Бърни Сандърс. 

„Според мен това, което Бърни Сан-
дърс успя да направи успешно в тази 
кампания, е да мобилизира голям брой 
от хора, сред които и много младото по-
коление“, каза професор Иван Иванов. В 
Калифорния например над 70% от изби-
рателите на възраст между 18 и 29 годи-
ни са гласували за Сандърс. За Байдън 
- едва 5 на сто. Проф. Иванов казва, че 
наблюденията му като преподавател по 
политология в университета в Синсина-
ти показват, че успехът на Сандърс сред 
младите избиратели е наистина забеле-
жителен.

Дали убедителното представяне на 
Байдън в Супервторника е достатъчно 
да му осигури плавен път към номина-
цията, или той отново ще направи нещо, 
което да го спъне - отговорът е неизвес-
тен в тези толкова непредсказуеми избо-
ри.

ЯСЕН 
ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

ГАЛИНА 
ПЕТРОВА

galina@bg-voice.com

�Бившият вицепрезидент си върна лидерството за номинацията, но ще успее ли да го задържи

Супервторникът 
на Джо Байдън

Снимки: АП/БТА



ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina@bg-voice.com

Е
дна българка в Кънектикът 
се захвана с предизвикател-
ството да се вгледа в една от 
най-болните теми на Америка 
- училищните стрелби, с помо-

щта на театрална постановка. Елизабет 
Динкова направи световна премиера 
на пиеса по роман на Стивън Кинг в уни-
верситетски театър. Тя представи амби-
циозния си проект „Гняв“ със студенти в 
Quinnipiac University Theatre в Хамдън, 
Кънектикът – едва на 30 мили от място-
то на трагедията в училище „Санди Хук“ 
в град Нютаун. Там през 2012 г. при ма-
сова стрелба бяха убити 20 ученици.

Пиесата, в която има и много музика, 
е адаптирана по романа на Стивън Кинг 
от 1977 г. „Гняв“. Това е психологически 
трилър, написан като дневник на един 
изключен ученик, Чарли Декър, който 
се връща в училище и убива учителка-
та си по алгебра. Ако се опитвате да си 
спомните дали сте виждали тази книга и 
ако заглавието не ви се струва познато, 
то е защото Кинг спира романа от про-
дажба в САЩ през 1997 г., а причината 

е, че училищни убийци цитират части от 
него в свои манифести, а копия от кни-
гата биват открити в тях.

И защо една българка решава да на-
прави пиеса по тази забранена книга и 
защо сега?

„Елизабет Динкова, наскоро

дипломирала се като 
режисьор в Йейл

е израснала в България, където книгата 
е била на разположение. Тя я е прочела 
още в средното училище“, пише в своя 
публикация, посветена на проекта, аме-
риканското издание American Theatre. 
И продължава: „В страна, в която на 
гражданите не е позволено да използ-
ват оръжие, тя казва: „Гняв“ изглеждаше 
толкова фантастична като сюжет, колко-
то и „Сиянието“.

Динкова посяга отново към „Гняв“ ня-
колко дни след стрелбата в Паркланд 
през 2018 г., при която загинаха 17 уче-
ника. Тя се свързва със Стивън Кинг и 
писателят й дава разрешение да напра-
ви вариант на пиеса и да добави музика, 

за което тя се обръща към състудента 
си от Йейл Фредерик Кенеди. „Чувствах, 
че в тази история има нещо, което може 
да хвърли светлина върху безумията, 
които се случват наоколо“, обясни бъл-
гарката.

Нейната версия на сюжета се рази-
грава според оригиналното повество-
вание, в 70-те години на миналия век, и 
е базирана на основното действие в ро-
мана – стрелба в училище и взимане на 
ученици за заложници. Пиесата се пота-
пя и в серията от признания на учени-
ците за непрекъснатия натиск, с който 
се сблъскват. А това дава възможност 
за проучване на социалните провали 
и проблемите с психичното им здраве, 
които могат да доведат до такива тра-
гични събития. Разказвачът в пиесата 
е писател, който преосмисля положи-
телните и отрицателните ефекти, които 
творчеството му би могло да има върху 
читателите му, и който спори със стре-
леца чрез играта. Изповедите на учени-
ците пък са представени чрез рок пес-
ни.

„Въздействието на романа се усеща 
много лично. Това се губи, когато го по-
ставиш на сцена“, обяснява българката. 
Тук на помощ идват песните. „Мисля, че 
добавяйки музика към личните и тайни 
откровения, които учениците споделят 
в класната стая, се увеличава това усе-
щане за интимност и ни позволява да се 
пренесем в техния свят по наистина ос-
мислящ начин“.

Театралният департамент на 
Quinnipiac University приема проекта 
на Динкова предпазливо, а в началото 
дори изобщо не го приема. Българка-
та е поканена да разработи и режисира 
пролетния мюзикъл на учебното заве-
дение, но когато тя предлага „Гняв“, сре-
ща съпротива.

„Отказах й, 
отхвърлих го“

признава ръководителят на театрална-
та програма Кевин Дейли. „Не се чувст-

BG VOICE

4 - 10 март 2020 г.18 - 19

BG VOICE

Една българка и Стивън Кинг 
срещу училищните стрелби в САЩ
�Елизабет Динкова получила съгласие от писателя, за да направи пиеса по книгата му „Гняв“

Елизабет Динкова по време на дискусиите около „Гняв“ 

Снимки: American Theatre

Студенти слушат обсъжданията, организирани по темата за стрелбите в училище 



вах готов да се ангажирам с това и да 
водя важните разговори, които щяха 
да последват. Освен това не знаех дали 
студентите ни са подготвени за това“.

В крайна сметка Дали бил спечелен 
за пиесата, когато Динкова поставила 
въпроса така: „Това е проблем в тази 
страна“, спомня си думите й той, „и ако 
артистите и преподавателите не са го-
тови да говорят за това, кой ще бъде“. 
Дали осъзнал, че желанието й да на-
прави проекта може да послужи и като 
модел за студентите му. Тя била наета в 
Quinnipiac University като част от про-
грама, в която наскоро завършили ре-
жисьори са поканени да подготвят и пи-
еса с настоящи студенти. „Не може да ги 
научите на това, но може да го покаже-
те на студентите си“, казва Дейли. „И ето 
я Бет Дафинова, която наистина въплъ-
щава това, на което искам да науча мо-
ите ученици. Така че наистина поисках 
да опитаме и да намерим начин това да 
заработи“.

Томас Прузински, професор по психо-
логия в Quinnipiac University, и Скарлет 
Люис, майка на жертва от стрелбата в 
Санди Хук, заедно насърчават театрал-
ната програма да развие и продуцира 
проекта. Нещо повече, те искат универ-
ситетът да съчетае „Гняв“ с дисциплини-
те в кампуса и да го представи пред уни-
верситетската общност. Следват редица 
обсъждания, които достигат до извода, 
че съпричастността е противоотрова на 
яростта и че театърът е най-добрият на-
чин да се учиш на съпричастност и да я 
споделяш.

Проектът на българката се оказва на-
истина успешен. Той не само среща под-
крепата на ръководството на универ-
ситета, но става повод за поредица от 
дебати, посветени на масовите стрел-

би, в курсовете по английски, часовете 
по театър и семинарите за първи курс 
през този семестър.

За студентите, участващи пряко в шо-
уто, са били положени грижи, така че да 
се гарантира здравето им по време на 
целия процес. В кастинга за пиесата са 
участвали младежи между 18 и 21 годи-
ни, голяма част от тях са били в гимна-
зията, когато е станала стрелбата в Пар-
кланд. 

Някои от участниците в кастинга са 
израснали в Кънектикът и са били деца, 
когато съвсем наблизо се е случила тра-
гедията в „Санди Хук“. Има и такива, кои-
то познавали децата и семействата, кои-
то станали жертва на стрелбата. След 
кастинга българката е избрала онези, 
които са имали музикални заложби и 
интерес към влизането в нови роли. И 
най-важното – емоционална зрялост за 
работа по темата.

Една от целите на българката била да 
се убеди, че студентите са способни да 
се грижат за себе си и че могат да спят 
нощем. С подкрепата на психолога То-
мас Прузински Динкова разработва ри-
туал за началото и края на пиесата, в 
който са включени елементи на буди-
зма. Студентите били инструктирани и 
да прибират чиновете на своите герои 
в края на репетициите като начин да се 
сбогуват с тях за през нощта.

Българката е благодарна за възмож-
ността да развие проекта със студенти 
артисти, които са вложили много уси-
лия в работата си. „Театралните про-
грами, и тази програма също, наистина 
имат потенциал да се превръщат в дом 
за артисти и проекти, които са наистина 
смислени за студентите и за универси-
тетската общност“, не крие възхищени-
ето си Елизабет Динкова.
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17 души бяха убити, а 16 ранени при 
стрелбата в гимназия в Паркланд на 14 
февруари 2018 г.

Малко преди учениците в гимназия 
„Марджъри Стоунман Дъглас“ да бъ-
дат освободени за деня, прозвучали из-
стрели. Според някои свидетелства, в 
училището е била пусната противопо-
жарната аларма. Смята се, че го е напра-
вил заподозреният за масовата стрелба, 
за да принуди хората да излязат и така 
да увеличи броя на жертвите. Според 
очевидци това било второто пускане на 
алармата за деня и затова някои не из-
лезли, защото сметнали, че е фалшива 

тревога.
Повечето жертви са били в сграда-

та на гимназията, макар някои да са от-
крити фатално простреляни извън нея. 
Сред загиналите има и ученици. След 
двучасова операция в сградата на учи-
лището стрелецът е заловен.

Той е 19-годишният Никълъс Круз. 
Тийнейджърът е бил ученик в същото 
училище за кратък период от време, 
преди да бъде изключен заради „про-
блеми с дисциплината“.

Според полицията той е използвал за 
стрелбата полуавтоматично оръжие AR-
15 и голям брой пълнители и патрони.

Изключен ученик убива 17 души 
в гимназия в Паркланд

Стрелбата в началното училище 
„Санди Хук“ става на 14 декем-
ври 2012 г. сутринта, а след нея 

равносметката е ужасяваща – 20 заги-
нали ученици и шестима възрастни, 
сред които масовият убиец Адам Ланза 
и собствената му майка.

Жертвите са 12 момичета и 8 момче-
та. Убити са и 6 жени. Телата са иден-
тифицирани. 16 от загиналите деца са 
6-годишни, а 4 - на 7.

От службата за съдебна медици-
на в щата Кънектикът потвърждават, 
че всички са починали от огнестрел-
ни рани. И уточняват, че изстрелите са 
произведени от далекобойна винтовка. 
По телата на жертвите е имало между 3 
и 11 рани.

Експертите смятат, че стрелецът ве-
роятно е използвал и друго оръжие. 
Очевидци твърдят, че той е имал най-
малко два пистолета - Glock и Sig Sauer. 
По-късно винтовката е намерена в ав-
томобил, паркиран близо до учили-
щето. Малко по-късно стана ясно, че 

оръжията са законно притежавани от 
майка му, която също е работела в учи-
лището.

Според свидетел, който се е намирал 
близо до сградата, убиецът е произвел 
най-малко 100 изстрела.

За изясняването на случая полицията 
разчита на показанията на единствения 
оцелял свидетел, който се е намирал 
в една от двете класни стаи, където са 
убити децата. Не се уточнява дали сви-
детелят е дете или възрастен.

Предполага се, че Ланза е влязъл в 
училището около 9.30 ч. Човек от пер-
сонала е успял да предупреди за опас-
ността по вътрешната връзка. Учите-
лите са затворили вратите на класните 
стаи. Някои от децата са се скрили в 
шкафовете.

Стрелбата в две от класните стаи и в 
директорския кабинет е продължила 
няколко минути.

Според свидетели нападателят не 
е произнесъл нито дума, докато е из-
вършвал убийствата.

100 изстрела и 27 жертви 
в училище „Санди Хук“

Кадри от 
пиесата на 
Елизабет 
Динкова 

Снимкa: БТА

Снимкa: БТА
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Онтарио потвърди осми 
случай на коронавирус

Канадската провинция Онтарио 
потвърди осми случай на зара-
зяване с новия коронавирус, 

който е в столицата й Торонто. Зара-
зеният е мъж на възраст над 80 годи-
ни, който е бил в Египет. При завръ-
щането си в Торонто на 20 февруари 
той е дал положителна проба за ко-
ронавируса и е изпратен в домашна 
карантина. Здравните власти на Торонто издирват хората, с които мъжът е бил 
в контакт.

Жп барикадите в знак 
на протест продължават

Нова жп барикада беше издиг-
ната в понеделник на рел-
сите в Шербрук, в района на 

Леноксвил. Около 20-ина протести-
ращи с качулки излязоха на жп ли-
нията и блокираха движението, при-
нуждавайки влакова композиция със 
стоки да спре. Тези демонстранти се 
солидаризират с останалите, които 

от седмици блокират движението на влаковете в района в знак на протест срещу 
преминаването на нефтопровод върху земите им в Британска Колумбия.

Мъж бе прострелян 
пред метрото в Монреал
25-годишен мъж бе простре-

лян на излизане от метрото 
в предградието Сен Лорен 

на Монреал. До стрелбата се стигна-
ло след скандал между него и друг 
мъж в станцията на метрото малко 
след 22 часа в понеделник. По вре-
ме на разправията единият от мъже-
те извадил пистолет и стрелял в дру-
гия. Мъжът, който бил в съзнание до 
идването на Спешна помощ, бил транспортиран в най-близкия здравен център.

83 300 канадци ще умрат 
от рак през 2020 г.

Тази година около 83 300 канадци 
ще умрат от рак. Това прогнози-
ра проучване, публикувано в по-

неделник в списанието на Канадска-
та лекарска асоциация. Документът 
уточнява, че случаите на рак на бе-
лия дроб, на гърдата и на простатата 
представляват почти половината от 
225-те хиляди нови случаи, диагно-

стицирани през последната година. Ракът на белите дробове остава причина за 
най-големия брой смъртни случаи от рак в страната. Като цяло ракът е и една от 
основните причини за смърт в Канада, става ясно още от проучването.

Отава спира да плаща 
охраната на Хари и Меган
Канадската държава ще спре да 

плаща за охраната на херцози-
те на Съсекс, когато се оттеглят 

от кралските си ангажименти в края 
на март.

Министерството на обществения 
ред на Канада обяви, че страната за-
напред няма да финансира охраната 
на Хари и Меган. Засега остава открит 
въпросът кой ще поеме разходите, 
които се оценяват на 20 милиона британски лири годишно.

Очаква се двойката и синът им Арчи да живеят основно във Ванкувър.
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К
анадски радиомагнат с българ-
ски корени почина и потопи в 
скръб цяла Канада. Васил Ева-
нов, президент на медийна им-
перия и един от най-влиятел-

ните хора в музикалната и телевизионна 
индустрия отвъд Океана, е починал на 28 
февруари.

„Билборд“ го нарича „иноватор“ и „съз-
дател на модерното радио“.

Бил, както наричат Васил в Канада, е 
издъхнал в съня си на 77 години мина-
лия петък, но вече цяла седмица преса-
та и медиите отделят специално място за 
материалите, посветени на постижения-
та му, пише dir.bg.

Васил Уилям Еванов е роден в семей-
ство на български имигранти през 1942 
г. Родителите му не са били заможни, за-
това се бори дълго, докато успява да се 
вмъкне в радиосредите.

След поредица затворени врати се по-
явява човек, който го вкарва в играта: пи-
онерът Джони Лобарди, който ръководи 
тогавашната мулти-култи станция Chin 
Radio. След само 18 месеца Еванов се до-
казва категорично и оглавява звеното за 
продажби.

През 1984 г. Еванов успява да нагази в 
дълбоките води със собствена радиоком-
пания, която държи първо три радиочес-
тоти в Торонто. За 6 месеца Еванов успява 
да прибави към активите си общо 11 ра-
диостанции в Канада.

Тридесет и шест години по-късно той 
остава едноличен собственик на 19 стан-
ции, а

за него работят 
стотици хора

Прочува се като човек с невероятно 
чувство за хумор, с отдаденост в рабо-
тата и пример за дисциплина и истинска 
страст към радиото.

Профилът на Еванов в уебсайта на не-
говата компания го разкрива като истин-
ски предприемач:

„В епоха, в която независимата соб-
ственост на радиото драстично е нама-
ляла поради консолидирането на големи 
корпоративни мулти-верижни радио- и 

телевизионни оператори, той все още 
се отклонява от тенденцията. Едно е да 
управлявате радиостанции, друго е да 
постигнете изключително голям успех, 
особено на големите пазари, където кон-
куренцията е убийствена“, пише в стра-
ницата му.

В момента медийната империя „Еванов 
Комюникейшънс“ управлява 19 радио-
станции в страната. Сред многобройни-
те постижения на Бил, които му отреж-
дат място до най-влиятелните и славни 
медийни магнати в канадската музикал-
на и телевизионна индустрия, е създава-
нето на няколко първи по рода си ради-
оформата. Това са The Evanov CHR/dance 
формат, The Jewel”s light AC (излъчван в 8 
радиостанции в цялата страна), първата 
в света радиостанция на ЛГБТ и Toronto`s 

Proud FM, която стартира през 2007 г.
В момента активите на компанията 

включват също радиостанции, които

излъчват на над 40 езика
Сред тях са християнска, френска, кън-

три станции и много др.
Еванов ще бъде наследен от сина си 

Пол, който е изпълнителен директор на 
компанията, и дъщеря му Кристина Ева-
нов, директор на специалните проекти 
на компанията. Двамата ще продължат да 
развиват империята.

Дългогодишният приятел и колега на 
Бил - Тони Монако, написа няколко думи 
за Еванов:

„Той беше пионер, моден дизайнер и 
най-неуморно работещият човек в шоу-
бизнеса! Това не беше работа oт 9 до 5 за 

Бил. Това беше неговото хранене и сън, 
радиото бе животът му! Той често беше 
първият човек, който идваше на работа, 
и последният, който си тръгваше. Работе-
ше и през почивните дни.“

В изявление канадският лейбъл Roar 
Records похвали подкрепата на Еванов 
за канадските закони за съдържание 
на станциите (CanCon), които изискват 
да бъде отделен определен процент от 
плейлистите на канадски изпълнители.

„Бил постави нови артисти най-отпред 
на сцената! Толкова сме благодарни за 
неговата непоколебима подкрепа“, пише 
в изявлението.

Изпълнителният директор Скот Тър-
нър също отдаде почит на Еванов в поне-
делник.

„Бил, подобно на много от нас, имаше 
бунтарски дух, който му даде тласък да 
създаде нещо, което никога досега не е 
правено. Завинаги благодарен съм ти, 
Бил. Смело и кураж!“.

Опелото се е провело в Македоно-
българската източноправославна църк-
ва „Св.св. Кирил и Методий“ в Торонто, 
а останките на канадския българин са 
положени в Mount Pleasant Cemetery & 
Crowation & Funeral Centers.

Скръб в Канада: Почина радиомагнатът 
с български корени Васил Еванов

Бил Еванов

Сградата на едно от радиата на Evanov Radio Group

�Медийната му империя „Еванов Комюникейшънс“ управлява 19 радиостанции в страната
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Б
ългарското знаме гордо се раз-
вя на площад „Дейли Плаза“ в 
Чикаго по случай национал-
ния ни празник. Традицията, 
която се е зародила от българ-

ски емигранти още през 1963-а година, се 
поддържа жива и до днес. Въпреки пре-
късванията, вече 13 години в неделята 
преди или след Трети март, когато е на-
ционалният празник на България, трико-
льорът се издига на площада. Той заста-
ва гордо редом до американския флаг, за 
да напомни на всички преминаващи, че 
това е градът с най-голямата българска 
общност в Америка.

Това се случи и тази неделя. Трибагре-
никът беше издигнат под звуците на на-
ционалния химн. Дори дребен техни-
чески проблем с пилона не попречи на 
множеството, дошло на „Дейли Плаза“ да 
се възхити на този момент.

Празникът за българите продължи под 
звуците на традиционната гайда и дрън-
ченето на звънците на кукерите.

„България е навсякъде, 
където има българи“

каза генералният консул на България в 
Чикаго Иван Анчев, за когото това може 
би ще е последната година на тази служ-
ба. Той обаче се зарече, че дори да не е в 
Чикаго, ще продължава да е с българите 
дори и само в мислите и душата си.

„Прекрасни хора, никога няма да ви за-
бравя. Да живее България“, завърши реч-
та си Анчев.

Българската общност в Чикаго получи 
и поздравления от кмета на града Лори 
Лайтфут и от губернатора на Илинойс 
Джей Робърт Прицкер.

„Имам удоволствието да поздравя 

всички, които празнуват националния 
празник на Република България. От годи-
ни Генералното консулство на България 

в Чикаго полага усилия за насърчаването 
и разпространението на културното на-
следство на България в Илинойс и в Съ-

единените щати“, написа Прицкер. Той 
похвали Генералното консулство на Ре-
публика България в Чикаго, че дава въз-
можност на жителите на града от българ-
ски произход да прегърнат традициите 
си „точно тук, в нашата държава“. Според 
губернатора това било и възможност ос-
таналите жители на Илинойс да научат 
повече за културното наследство на Бъл-
гария.

Поздравителен адрес имаше и от кмета 
на Чикаго Лори Лайтфут, която написа, че

се гордее с българската 
общност

и с това, което тя допринася за разви-
тието на Чикаго. Тя също отправи свои-
те най-топли пожелания за националния 
празник на българите в града.

Главният прокурор на Илинойс Куаме 
Раул пък поздрави генералния ни консул 
в Чикаго Иван Анчев и служителите на 
консулството за празника.

„Една част от България се завръща в 
нас“, каза пред BG VOICE Ники Василев, 
един от най-активните хора на празни-
ка. „Всяка година на този ден се сещаме 
за героите на Шипка, за онези 5000 опъл-
ченци, които с цената на своя живот из-
воюваха това наше право ние да избира-
ме кои да сме и какво да правим с живота 
си“, каза той и добави, че чувства ностал-
гия и гордост.

Той разказа и преданието за мартенич-
ките, които свързват с белите си и черве-
ни конци българите по целия свят.

Концерт за Националния празник и в ЛА
,,С празничен концерт за 9-та годи-

на българската общност в Лос Андже-
лис отбеляза Националния празник на 
РБългария - 3 март - и посрещна Баба 
Марта. Тържеството започна много 
емоционално с изпълнение на химни-
те на България и САЩ в изпълнение на 
оперната прима Мариана Попзлатева.

Генералният консул на РБългария Ве-
селин Вълчев поздрави присъстващите 

с мартенските празници и беше награ-
ден с благодарствена грамота за под-
помагане дейността на училището.

Малките сладури от ДГ и ПГ разцъф-
тяха като цветенца и представиха про-
летен празник. А накрая с песничката 
,,Мила моя мамо’’ поздравиха и мама с 
предстоящия празник. Нашите марте-
нички от 1-ви и 2-ри клас посрещнаха

Баба Марта и нейната внучка Мар-

тичка с легенда за мартеницата, песни 
и мартенско хорце. А след това по-го-
лемите ученици представиха картини 
от българската история и на сцената 
оживяха образите на хан Аспарух, цар 
Симеон, Кирил и Методий, Левски и Бо-
тев. Една приказка, разказана от Бълга-
рия с много песни и танци.

Накрая по традиция завършихме с 
хоро и развято знаме!

�Кметът на града и губернаторът на 
Илинойс поздравиха българите за празника

Българското знаме се 
развя в Чикаго за 3 март

Снимки: Мария Алехос
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„Новото ти парче е стра-
хотно!“ - казвам на Крис. 
Пратил ми е видеото на 
сингъла „Go, Forward!“, 
чиято премиера в 

YouTube и по телевизията е на 10 март. 
Изчистен, много динамичен и мелоди-
чен алтернативен рок на бандата, съз-
дадена от Крис - „The Racing Pulses“. Едно 
кипящо от енергия и запеваемо парче, 
каквито са всички „химни на сърцето“ 
на футболните отбори по света. И на чи-
ято музика и текст е автор българинът. 
Неслучайно, когато го пускат на стади-
она на създадения миналата година тим 
„Forward Mаdison“ в Медисън, Уискон-
син, всички - и футболисти, и фенове - го 
пеят със страст и развяват в екстаз шал-
четата си.

„В клипа се снима лейтенант Мандела 
Барнс, губернаторът на Уисконсин - каза 
пред BG VOICE авторът. - Той е втори в 
правителството на щата, първият афро-
американец на такава висока позиция 
за Уисконсин и един от най-младите по-
литици в САЩ - на 33 години.“

На стадиона на „Forward Mаdison“

името българин 
звучи гордо

защото директор на отбора е „бизнес ге-
ният в създаването на нови тимове“ Пи-
тър Уилт. Бил е президент и генерален 
мениджър на „Чикаго Файър“ 7 сезона. 
Той е и човекът, довел Христо Стоичков 
в отбора. А ето сега още един българин, 
само на 24 години, е създал парче, което 
изправя на крака стадиона в Медисън.

„На парти и пресконференция на от-

бора Питър Уилт дори вдигна нашето 
CD на албума ни пред местните нови-
нарски камери в знак на това как общ-
ността подкрепя клуба“, каза Крис. „Go, 
Forward!“ ще звучи и на 14 март, кога-
то на представянето на новите екипи 
на отбора ще е официалната премиера 
на сингъла на сцената на култовия „Ма-

джестик Тиътър“ в Медисън, а Крис и 
бандата му ще изнесат концерт.

Американската мечта... Крис я е осъ-
ществил на много ранна възраст. Той 
е композитор, текстописец, китарист, 
вокал и фронтмен на рок бандата „The 
Racing Pulses“, която се превръща в една 
от младите сензации в Америка. Първи-

ят им албум за седмица е номер 1 в най-
престижната класация „Билборд“ и из-
стрелва бандата във висините.

Говори за България като за „страната 
ми“, а във фейсбук е отбелязал, че е от 
Pirdop. В Щатите е Крисчън, любимият 
фронтмен на рок бандата, а в България – 
Кристиян, който преди 2 години, при по-
сещението си при корените си, живее за 
пръв път детството си, което не е живял, 
в родния Пирдоп.

Очите му виждат за пръв път Страната 
на неограничените възможности, когато 
е едномесечно бебе.

Прекосява Океана, 
гушнат в кенгуру

на гърдите на баща си. В Щатите се-
мейството се установява в град Расийн, 
на 60 мили от Чикаго, където живее и до 
днес. „От малък обичам музиката. Татко 
ме научи да свиря на китара и дрънках 
от 8-годишен“, казва Крис. Расте в музи-
кално семейство. Сестра му Грета пее, 
участва в „Мюзик айдъл“. Майка му На-
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БОРЯНА АНТИМОВА
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Кой сега е номер едно 
в рока в Уисконсин?

�Музиката на Кристиян Илиев, фронтмен на бандата 
„The Racing Pulses“, се слуша в 74 страни на 5 континента



дежда също слуша много музика, а баща 

му Петър, който в България е бил талант-

лив журналист, в гимназията е свирил в 

група, дядо му е пял в мъжки хор. Спом-

ня си, че когато е бил малък, в дома им 

са слушали класически рок групи като 

„Deep Purple“.

В VI клас е луд по барабаните и сви-

ри в джаз групата на училището. На 14 

години се влюбва в електрическата ки-

тара. През 2012 г. е направо обсебен от 

английската банда „Arctic Monkeys“ и ре-

шава, че това е неговият стил – алтер-

нативен рок. Веднъж таткото го взима 

от училището за даровити деца, където 

е избран да учи на държавна издръж-

ка. Мълчат си в колата и в един момент 

Крисчън, който тогава е в VIII клас, казва: 

„Татко, ти чул ли си за „Арктик Мънкис“, 

английска рок бан-

да?“ Не, не е чувал, а 

и това име някак не 

вдъхва доверие - „ар-

ктически маймуни“... 

Мълчат си, а Крис 

казва: „Тези хора ми 

преобърнаха и пре-

осмислиха живота“. 

Бащата е шашнат. 

Но когато през 2012 

г. „Арктик Мънкис“ 

откриват на живо 

олимпиадата в Лон-

дон, Петър е впечат-

лен, а синът тържест-

вува. „Оттогава те са 

„в космоса“ и с баща 

ми два пъти се сре-

щахме с тях“, казва 

Кристиян.

Събира двама талантливи музиканти – 

Марк Нюби (ударни) и Крисчън Уест (бас 

китара) и създава групата. В „The Racing 

Pulses“ е не само фронтмен и вокал, но 

и соло китарист и автор на музиката и 

текста на всичките песни. Името също 

е негова идея и няма точен превод на 

български. „За мен „Racing Pulses“ озна-

чава усещането как ти се покачва пул-

сът, когато видиш и чуеш нещо страхот-

но“, обяснява музикантът.

След гимназията той завършва 

University of Wisconsin-Madison, който е 

в листата на 100-те най-добри универси-

тети в света и там са учили 9 Нобелови 

лауреати. Там

Крис завършва... 
политически науки

Има сертификати по история на Ру-

сия, Източна Азия, Европа и Източна Ев-

ропа. „Защо политология? Още от малък 

историята и политиката ми бяха много 

интересни - казва Крис. – Може някой 

ден да се включа в политиката. Нашите 

ни възпитаха със сестра ми по този на-

чин – че образованието е много важно.“

А родителите по всякакъв начин са го 

подкрепяли да се занимава и с музика. 

„Групата се роди в мазето до къщата ни в 

Расийн. Там репетирахме, а татко ни хра-

неше. Купил ни е инструменти за хиля-

ди долари, имаме студио, два комплекта 

барабани... всичко, свързано с музиката 

ни. Вдигахме голям шум, но ни търпяха. 

Много от моите песни са написани през 

вечерите там долу, в мазето“, разказва 

Крис. И днес Петър Илиев е като баща 

на групата - техен мениджър, пиар и ос-

новен спонсор.

Крис обожава да пътува с групата си 

по участия на рок фестивали. Америка 

и светът ги забелязват през 2014-та на 

Summerfest в Ми-

луоки, Уисконсин. 

Това е най-гранди-

озният фестивал в 

света, вписан и в Ги-

нес, където 11 дни 

на 11 сцени едно-

временно свирят 

групи от всички жа-

нрове, слушани от 

милион фенове. На 

престижната сце-

на бандата на Крис 

е канена и втори 

път – през 2017-а, 

а това лято ще сви-

рят за трети път за-

едно с Guns и Джъс-

тин Тимбърлейк. И 

тази година ще заби-

ят и на Brat Fest - най-големия фестивал 

в света, посветен на немските наденич-

ки братвурст, с участието на звезди като 

Стивън Адлър, оригиналния барабанист 

на „Гънс“... А лятото на Крис и бандата му 

се очертава горещо - много концерти и 

участия по фестивали...

Текстовете му за песни и поезията му 

са събрани в стихосбирката „Glyphs from 

the Apparat“ („Глифи от апарата“), изля-

зла през 2018 г. От 22-годишен

Крисчън Илиев е член 
на ASCAP

Американската асоциация на компо-

зиторите и текстописците, заедно с Били 

Айлиш, Джими Хендрикс и Марая Кери. 

Към момента има завършени 27 песни, 

музика и текст.

Първият албум на бандата - Nothing 

To Write Home About („Няма за какво да 

пиша вкъщи“) излиза през 2017 г. Пости-

га светкавичен успех като за първи ал-

бум и се прeвръща в сензация. Класиран 

е като #1 в „Билборд“, #15 в Heatseekers 

и #43 за независими албуми. „Това е гра-

маден успех дори за Америка, при това 

„Билборд“ класират по регистрирана 

слушаемост и брой продадени албуми“, 

вълнува се Крис.

Групата печели първа награда за ви-

деоклип за песента Мermaid и награда-

та „Любима рок група“ за 2017 г. на Уис-

консин. Музикалният профил на групата 

е създаден и включен в енциклопедия-

та АllMusic от известния музикален кри-

тик Стивън Томас Ерлевин. Парчетата от 

албума са в плейлистите на много радиа 

с национално разпространение в Щати-

те. Днес музиката на Крис и „The Racing 

Pulses“ се слуша в 74 държави на 5 кон-

тинента, като в Мексико, Бразилия, Перу, 

Чили имат страстни почитатели.

Готви се новият албум на групата, по-

влиян от факта, че е създаден от бъл-

гарин. Ще излезе тази година и в него 

е включена убийствена рок балада със 

соло на кавал, изпълнено от номинира-

ния за „Грами“ Питър Пиппен. За пръв 

път Крис ще изпее няколко песни на 

български. Идеята за смесване на алтер-

нативен рок с елементи от българския 

фолклор ще бъде оценена от публика-

та по света, убеден е Крис. Запалва се по 

красотата на нашия фолклор, когато го 

чува на концертите си в България през 

2018 г.

Красивият и винаги изискано облечен 

българин е определен и като

„най-добре облечения 
музикант“

от списание „Moda“. „Обичам да съм 

стилно облечен, със сако и вратовръзка, 

за да подчертая, че всяко излизане пред 

публика е събитие“, казва музикантът. 

Става модел за прически с фотосесия по 

покана на легендарната холивудска сти-

листка Невси Зи, подстригвала звезди 

като Джордж Клуни и Лайънъл Ричи. Но-

вата му стилна рокаджийска прическа е 

дело на Пийт Гупил, „Фризьор на година-

та 2019“ на Наградите на Северна Аме-

рика. Снимка от фотосесията се използ-

ва на всякакви реклами на WAHL, марка 

със 100-годишни традиции за машинки 

за подстригване, и се „разхожда“ по раз-

лични конкурси за фотографи и фризьо-

ри.

Музиката му е оценена от компания-

та за уникални китари Eastwood Guitars 

и е техен артист. Красавецът е посланик 

и на KOSS, създали през 1958 г. първи-

те стереослушалки. А създателите на ви-

ното Thunderbird Wine спонсорират кон-

церти на бандата му.

Днес Крис живее в столицата Меди-

сън, обича да се връща при сплотеното 

си семейство в красивия им и уютен дом 

в Расийн, Уисконсин, а България все така 

го привлича да си дойде отново.
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И
зборът ви на корпоративна 
структура е едно от главни-
те и важни неща, върху които 
да помислите при стартира-
не на бизнес дейност. Взема-

нето на подобно решение може да повли-
яе съществено на някои страни от вашия 
бизнес като финансиране, брой акционе-
ри и начин на дейност. Преди да обобщим 
коя бизнес структура е по-предпочитана 
- LLC или S Corp, нека изясним разликите 
между двете структури.

LLC е юридическо лице, отделено от 
собствениците си, които са известни като 
членове. Собствениците на малки фир-
ми често избират да създадат такъв тип 

дружество, тъй като LLC предлага по-го-
ляма гъвкавост в начина на управление 
и обикновено има по-малко задължения, 
свързани с воденето на фирмени отчети.

За разлика от LLC, S Corp не е юридиче-
ско лице. Наименованието S Corp се отна-
ся до начина, по който бизнесът се облага 
с данък съгласно данъчното законодател-
ство. По принцип за S корпорациите за-
конът изисква да имат съвет на директо-
рите и корпоративни служители или така 
наречените акционери. Друга съществе-
на разлика е, че събития като напускане 
на собственик

могат да доведат 
до прекратяване на LLC

докато това не е така при S Corp, които 
продължават своето съществуване, дока-
то не бъдат официално закрити.

Главната разлика обаче се свежда до 
това колко данъци ще дължите при из-
бор да бъдете собственици на LLC или 
собственици на LLC, облагани като S corp. 
За много фирми основната разлика е в за-
плащането на Medicare и Social Security, 
известни също като данъци за самоза-
етост.

Предлагам ви следния пример, който 
би могъл да ви даде по-голяма яснота как-
ва е разликата между двете дружества. 
Нека предположим, че сте собственик на 
бизнес и имате годишна печалба от 120 
000 долара. При избор на LLC ще отчете-
те 120 000 долара приходи и ще платите 
Social Security и данък Medicare на цяла-
та печалба.

Сега да предположим, че сте избрали 
да бъдете облагани като S Corp и ваши-
ят годишен приход отново е 120 000 до-
лара. Данъчният закон изисква собстве-
ници на фирми, облагани като S Corp, да 
си плащат заплата. Нека предположим, 
че вие сте определили заплата от 50 000 
долара. Според закона вашата заплата се 
води като бизнес разход за фирмата, така 
че сега бизнесът има печалба от 70  000 
долара. Тоест, вие отново ще отчетете 

120 000 долара доход, но 50 000 долара от 
тях ще се водят заплата и 70 000 долара 
печалба. В този случай със Social Security 
и Medicare ще бъде обложена само ваша-
та заплата от 50 000 долара. За разлика от 
собственик на LLC, който трябва да плаща 
данъци Medicare и социално осигурява-
не върху всички печалби, S корпорация-
та и нейният собственик ще плащат тези 
данъци

само върху заплатата 
на собственика

Много от вас биха си помислили, че из-
борът на S Corp е правилният избор от 
гледна точка на данъчни ползи, но това 
невинаги е вярно твърдение.

И все пак кое е по-добре за вас - LLC или 
S Corp?

Отговорът на този въпрос зависи от 
няколко фактора. Един от тях е каква би 
била вашата заплата, ако сте собственик 
на S Corp. Данъчната служба изисква от 
вас да си определите разумна заплата. 
Имайте предвид, че IRS внимателно про-
учва заплатите на собствениците и акцио-
нерите, така че е важно да не определя-
те изкуствено ниска заплата, тъй като ако 
това се случи, има вероятност да бъдете 
одитирани. Помислете върху следната 
ситуация. Вие правите 60 000 долара го-
дишен доход и избирате S корпоративна 
форма. Заплатите за дейността, която из-
вършвате, са в диапазон между 60 000 и 
150 000 долара. В този случай не е изгод-
но да се таксувате като S корпорация и да 
плащате допълнителни разходи, свърза-
ни с този вид корпоративна структура.

Друг фактор, от който зависи дали да 
изберете S корпорация, е вашата бизнес 
дейност. Ако вие имате недвижимо иму-
щество, което ви носи доходи от наем, не 
ви съветвам да изберете S Corp. Пасивни-
те приходи не се облагат с данъци Social 
Security и Medicare и S Corp не е икономи-
чески изгоден вариант.

На последно място, когато отваря-
те нов бизнес и не сте сигурни каква ще 
бъде вашата печалба, съветвам ви да из-
берете LLC. В края на годината, когато из-
числите нетния приход, винаги може да 
смените избора си и да преминете към S 
корпоративно облагане. Без значение, че 
изборът е направен декември, той важи 
от началото на годината.

Законът за данъците е единственият 
закон в USA с най-много годишни изме-
нения и допълнения. Ситуациите, които 
описах по-горе, дават основна яснота за 
избор LLC или S Corp, но има много дру-
ги странични фактори, които могат да по-
влияят при избор на една или друга кор-
поративна структура.

Надя Ангелова се занимава професио-
нално с данъчно планиране. Ако искате 
да научите повече по темата или имате 
въпроси, свързани с данъчното законо-
дателство, можете да изпратите безплат-
но запитване на: nadia.angu@yahoo.com.

Надя Ангелова се занимава профе-
сионално с данъчно планиране. Ако 
искате да научите повече по тема-
та или имате въпроси, свързани с да-
нъчното законодателство, можете 
да изпратите безплатно запитване 
на: nadia.angu@yahoo.com.

НАДЯ АНГЕЛОВА
nadia.angu@yahoo.com

Вашите 
пари

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

Преди да стартирате 
бизнес: LLC или S Corp?
�Какви са разликите между двете корпоративни 

структури и коя е по-добра за вас?

Снимкa: Pixabay
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П
рез януари продажбите на 
нови еднофамилни жилища 
в Съединените щати са дос-
тигнали 12-годишен връх. 
Това става ясно от доклад 

на министерството на търговията, който 
според анализаторите показвал, че жи-
лищният пазар е достатъчно силен, за да 
компенсира удар върху икономиката от 
коронавируса.

Данните на министерството на тър-
говията сочат и че жилищният пазар се 
оказва една от силните страни на иконо-
миката на фона на спада на бизнес ин-
вестициите и забавянето на разходите 
на потребителите, пише Ройтерс. Необи-
чайно мекото време и по-ниските лихви 
по ипотечните кредити след трите пони-
жения на лихвените проценти от Феде-
ралния резерв миналата година

подкрепят жилищния 
пазар

„Силните продажби на нови жили-
ща ще генерират малко допълнителни 
разходи на потребителите за домакин-
ски електроуреди и мебели, а те са мно-
го необходими, тъй като коронавирусът 
вероятно ще натежи върху ръста на БВП 
през първото тримесечие“, коментира 
Крис Купки, главен икономист в компа-
нията MUFG в Ню Йорк.

Министерството на търговията съоб-
щи, че продажбите на нови жилища са 
скочили със 7,9% до сезонно изгладен 
годишен темп от 764 хил. единици ми-
налия месец, най-високото ниво от юли 
2007 г. Темпът на продажбите през де-
кември беше ревизиран към повише-
ние до 708 хил. единици спрямо обяве-
ните преди това 694 хил.

Анкетирани от Ройтерс икономисти 
прогнозираха, че продажбите на нови 
жилища, които съставляват около 12,3% 
от продажбите на жилищния пазар,

ще се увеличат с 3,5%
до темп от 710 хил. единици през януа-

ри. Продажбите на нови жилища са сти-
мулирани от строителните разрешител-
ни и обикновено са на месечна база. Те 
са нараснали с 18,6% на годишна основа.

Продажбите на нови жилища са ско-
чили с 30,3% в Средния Запад и са дос-
тигнали най-високото си ниво от октом-
ври 2007 г. насам. Те са се увеличили с 
23,5% в западните щати до нива, които 

са регистрирани за последно през юли 
2006 г. В североизточните щати е отбе-
лязано повишение от 4,8%, което е дос-
тигнало 1,5-годишен връх.

Дейността вероятно се е ускорила за-
ради по-високите температури. В южни-
те щати, които съставляват мнозинство-
то от продажбите, те са намалели с 4,4%.

Публикувани този месец данни пока-
заха, че строителните разрешителни за 
еднофамилни жилища са достигнали 
през януари

най-високото си ниво 
от юни 2007 г.

насам. Наличните жилища в строеж 
през първия месец от годината са били 
на най-високото си ниво от февруари 
2007 г.

Това може да помогне за облекчаване 
на недостига на жилища, който ограни-

чава продажбите и увели-
чава цените. Средната цена 
на новите жилища е нарас-
нала с 14% до рекордните 
348 200 долара през януа-
ри спрямо същия период на 
предходната година.

Продажбите миналия ме-
сец са били съсредоточени 
в ценовия диапазон меж-
ду 200 000 и 749 000 дола-
ра. Новите жилища на цена 
под 200 хил. долара, които 
са най-търсените, са със-
тавлявали под 10% от про-
дажбите.

През януари на пазара е 
имало 324 хил. нови жили-

ща, което е ръст с 0,3% спрямо декем-
ври. Ако темпът на продажбите през 
януари се запази, ще са необходими 5,1 
месеца за изчерпване на наличните жи-
лища на пазара спрямо 5,5 месеца през 
декември. Почти две трети от продаде-
ните жилища миналия месец са били 
в строеж или с предстоящо начало на 
строителството.

Продажбите на нови жилища 
стигнаха 12-годишен връх
�Средната цена е нараснала с 14% до рекордните 348 200 долара

Снимкa: Sam Hall/Bloomberg

Снимкa: Pixabay
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Папата се тества 
за коронавирус, няма
Папа Франциск се тества за коро-

навирус, резултатите от тестовете 
му са отрицателни. Главата на Ри-

мокатолическата църква съобщи преди 
дни, че отменя поради настинка тради-
ционни едноседмични духовни упраж-
нения. Това съобщи Ройтерс, цитирайки 
италианския в. „Месаджеро“. Ватикан-
ският говорител Матео Бруни отказа да 
коментира статията. Част от белия дроб на 83-годишния папа беше отстранен 
преди десетилетия вследствие на заболяване.

Нетаняху обяви победа на 
изборите в Израел

Израелският премиер Бенямин Не-
таняху обяви победа на изборите 
в Израел.

Екзитпол резултатите показват, че не-
говата партия печели повече места в 
парламента от основния си съперник, 
коалицията Синьо и бяло на Бени Ганц.

Това са третите парламентарни избо-
ри в Израел за по-малко от една година. 

Страната изпадна в най-тежката политическа криза от създаването си, след като 
на нито едно от предишните гласувания не беше излъчен ясен победител.

Торнадо помете градче 
във Франция
Торнадо премина през жилищен ра-

йон в градчето Тарб, Южна Фран-
ция. Вихърът е отнесъл или частич-

но повредил покривите на 26 сгради. Не 
се съобщава за пострадали хора.

Огромно дърво почти събори учи-
лищна сграда. Инцидентът е станал в 
ранните часове в понеделник, когато в училището все още не е имало деца.

Силните ветрове в южните планински райони на Испания и Франция събориха 
дървета и преобърнаха камиони по магистралите. Автобус с 44 деца също е бил 
обърнат от урагана, но няма тежко пострадали.

Ким Чен-ун ръководи 
нови военни учения

Севернокорейският лидер Ким Чен-
ун е ръководил артилерийски уче-
ния, при които е било наблюдавано 

изстрелването на артилерийски снаряди 
с голям обсег. Ученията са се провели в 
понеделник малко след заплахите на Пхе-
нян да демонстрира ново оръжие. Южна 
Корея съобщи, че Северна Корея е из-
стреляла, както изглежда, две балистич-
ни ракети с малък обсег.

Преди няколко седмици Пхенян сложи край на мораториума си върху опитите 
с ракети с голям обсег и заплаши да изпита ново стратегическо оръжие.

Египет осъди на смърт 
37 души за тероризъм
Съд в Египет произнесе 37 смърт-

ни присъди по обвинения в дейст-
вия, свързани с тероризъм. На-

казателният съд в Кайро постанови, че 
обвиняемите принадлежат на местния 
клон на групировката „Ислямска дър-
жава“, която оперира на Синайския по-
луостров. Сред осъдените е Хишам ал 
Ашмави - бивш офицер от египетската 
армия, заловен в края на 2018 г. в Либия 
от силите на Халифа Хафтар, който е съюзник на Кайро. Съдът в Кайро произне-
се също 61 доживотни присъди и още 85 присъди за срокове от 5 до 15 години.
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Честит национален празник. Вероятно 
би било най-разумно да спра дотук, защото 
съм наясно със схващането, че този праз-
ник трябва да се празнува със сърце и да се 
приема като даденост, а не да се помрачава 
със стария либерален въпрос: Подходяща 
дата ли е 3 март? Празникът обаче не пада 
от небето, не е някакво природно явление, 
а резултат от собствения ни избор, който е 
показателен за националната ни идентич-
ност днес - какво влагаме в нея и как се са-
мопреживяваме.

Ако бяхме избрали една от тези дати 
 
Избраната дата маркира едно събитие 

от многовековната ни история и изтъква 
особената му важност, а то от своя страна - 
вече извън историческата си конкретност - 
дава предимство на определени ценности 
и нагласи за сметка на други, които нямат 
същото значение за формирането ни като 
общност. Така например ако за национален 
празник беше избран 22 септември - Денят 
на независимостта, водеща ценност щеше 
да е отстояването на националния интерес 
спрямо външни намеси и влияния.

Ако беше избран 6 септември - Денят 
на съединението, такава ценност щеше да 
е единството на нацията, включително и 
извън териториалните й граници (нека си 
припомним само българското знаменце, 
развято от холивудския актьор от българ-
ски произход Димитър Маринов при връч-
ването на Оскарите).

Ако беше избран 16 април - приемане-
то на Търновската конституция, акцентът 
щеше да е върху стремежа към демокра-
ция, присъщ на умните глави в новоосво-
бодена България. Ако беше избран 24 май 
- Денят на славянската писменост, най-ва-
жна щеше да е културната роля на нацията. 
Ако беше избран 6 май - Денят на българ-
ската армия, каквито предложения също 
се чуха, в ценностния фокус на празника 
щеше да попадне войнската слава на Бъл-
гария. И така нататък, та чак до основава-
нето на държавата, да речем на 9 август 
681 година (или която и да е друга условно 
приета дата), така че празникът да изтъква 
респектиращата традиция на българската 
държавност.

Внушенията на 3 март

Смея да твърдя, че почти всяка от тези 
ориентации, символично заявени от съот-
ветните дати, щеше да е по-представител-
на за националната ни идентичност от вну-
шенията на 3 март - датата, на която през 
1878 година в Сан Стефано е подписан ми-
рен договор между Руската и Османска-
та империя (в отсъствието на български 
представители).

Какво казва за нас като общност тази 
дата, обявена през 1991 за национален 
празник на България? На първо място тя 

генерира трагическа солидарност на на-
цията, като отпраща към петвековното тур-
ско владичество, което тогава най-после 
свършва, но трябва отново и отново да се 
изстрадва, за да продължаваме да бъдем 
заедно в нещастието. И същевременно да 
пренасяме през времето омразата към по-
робителя и да я превръщаме в архетипно 
отношение към турците, не само в съсед-
ната държава, но и в съседния двор.

Самото школско клише „турско робство” 
показа завидна устойчивост и по парадок-
сален начин стана част от днешния патрио-
тизъм, според който колкото повече насто-
яваме, че до 19 век сме били роби, толкова 
повече през 21 век можем да се наречем 
патриоти. Тук обаче задължително тряб-
ва да вметна, че денят 3 март, ознамену-
вал края на едно чуждо владичество, оп-
ределено е по-светла дата от предишния 
ни национален празник 9 септември, кой-
то ознаменуваше началото на друго чуждо 
владичество.

Мечтата за Санстефанска България

Да, 3 март е празник на освобождение-
то, на свободата. Но свобода, извоювана от 
друг. И в този смисъл нашият национален 
празник е празник на благодарността към 
чужда нация - той въвежда руснаците в „ге-
нетичния код” на националната ни иден-
тичност. На 3 март българинът по подраз-
биране трябва да им е благодарен, че са го 
освободили, а не, да речем, да се гордее, че 
им е дал писменост, каквито претенции мо-
жеха да се възбудят, ако националният ни 
празник беше на 24 май.

Нещо повече дори: 3 март, датата на под-
писването на Санстефанския договор, е 
заявка не само за благодарността ни към 
руснаците, но и за обидата ни от Великите 
сили, които не са позволили да се осъщест-
ви мечтата ни за Санстефанска България 
- за разлика от Русия, която е нашият ис-
торически благодетел. Именно така исто-
рията трябва да присъства в колективното 
ни въображение, нищо че в нея всъщност 
няма добри и лоши, а само по-силни и по-
слаби, които са решавали съдбата ни спо-
ред собствените си интереси.

Самата Санстефанска България, която 
фактически празнуваме на 3 март, превръ-
ща националния ни празник в жалба по 
една химера. Кара ни да преживяваме на-
ционалната си значимост като несправед-
ливо отнета от Запада и непостижима без 
помощ от Изток. Подобни внушения мо-
жеха да се прекъснат, ако за национален 
празник бяхме избрали например Деня на 
независимостта.

Как 3 март портретира българина

Казано другояче: З март „портрети-
ра” българина като човек нещастен, ком-
плексиран, готов на преклонение, отдаден 
на носталгични копнежи и лишен от дове-
рие в себе си. Родината не му носи радост 
и гордост, а само дълг да не се спасява пое-
динично. Но това не бива да се споменава, 
защото веднага ще предизвика колекти-
вен гняв. Както се случи със Самуел Фин-
ци, позволил си да каже: „Не разбирам мно-
го изискването да бъда горд с родината си. 
Мога да се гордея с работата си, с живота 
си, но не и с родината си”.

В този смисъл: ако всеки поотделно 
може да се гордее с работата и живота си, 
всички заедно можехме да се гордеем с ро-
дината си.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ

Какво казва 3 март за 
България и българите?



4 - 10 март 2020 г. 31

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

 казана дума

„По-добре да стискаме 
палци коронавирусът да 
се разпространи и да не 
играем мача с „Лудогорец“.

Изпълнителният директор 
на „Левски“ Павел Колев 

след загубата на сините 
от „Славия“ и преди 

предстоящия мач за 
купата срещу „Лудогорец“

„Г-жа Нинова няма 
повод да се страхува 
от мен. Дори съм я 
спасявал от самата 
нея.“

Конкурентът на 
соцлидерката 

за поста на 
председател на 

БСП Кирил Добрев

„Простете за нещата, които съм 
сбъркал или съм могъл да направя 
по-добре.“

Премиерът Бойко Борисов поиска 
прошка от българите на Сирни 

Заговезни

„Къщата в Барселона е стара манджа, 
претоплена на испански котлон.“

Вицепремиерът Томислав Дончев 
коментира разследването на испански 

вестник за пране на пари, което води 
към премиера Борисов

„Това не е статистика, това е национална 
лотария. Това е търкане на талончета или 
колело на късмета.“

Депутатът от БСП Румен Гечев обвинява 
управляващите, че данните за растежа на 

икономиката за 2019 г. са манипулирани
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АЧО ВЛАДИМИРОВ
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5 
юли 1972 година, 9,50 сутрин-
та. Полет 710 на американ-
ската авиокомпания Pacifi c 
Southwest излита в ясно време 
от Сакраменто. По разписание 

половин час по-късно боингът със 77-те 
пътника и 8-членният екипаж трябва да 
кацнe в Сан Франциско. На 20-ата мину-
та обаче се случва нещо непредвидено. 
Двама мъже в черни дрехи, с тъмни очи-
ла и автоматични пистолети изскачат 
на пътеката между седалките. Единият 
е Михаил Азманов, а другият Димитър 
Алексиев. И двамата са 28-годишни, и 
двамата са български граждани. Едини-
ят, по-късно ще стане ясно, че това е Аз-
манов, бута стюардесата в задната част 
на самолета и й казва, че самолетът е от-
влечен. Кара я да се обади на капитана 
по вътрешната линия и да му съобщи за 
това.

Стюардесата се обажда, а пилотът ин-
формира диспечерите в Сан Франциско. 
Оттам звънят на ФБР, а двамата българи 
обявяват исканията си – 4,6 млн. долара 
в брой (равняващи се на 800 000 долара 
тогава), навигационни таблици за полет 
до Сибир и два парашута.

Малко по-късно отвлеченият боинг 
каца в Сан Франциско. Българите нау-
чават от преговарящите екипи, че ис-
канията им не могат да бъдат изпълне-
ни веднага и че това ще отнеме време. 
Информират ги и че самолетът, който са 
отвлекли, не е пригоден за дълъг полет 
до Сибир, защото може да прелети едва 
2400 км. Предлагат им по-голям само-
лет, както и пилот с международен опит.

Българите обаче 
отказват самолета

но са готови да използват пилота. А до-
като чакат, решават отново да излетят и 
да кръжат с отвлечения самолет над за-
лива на Сан Франциско.

Малко преди 12 часа на обяд самоле-
тът каца отново, а Азманов и Алексиев 

са информирани, че доставянето на па-
рите изисква още време. Два часа по-
късно към самолета се приближава цис-

терна, която го зарежда с гориво.
Междувременно към боинга се при-

ближава платформа за багаж, на която 

се намират двама агенти под прикритие 
на ФБР. Българите обаче не знаят това и 
все още вярват, че мечтата им да се сдо-
бият с 4 милиона долара и да избягат с 
тях, ще се сбъдне.

Единият от агентите, представящ се за 
опитния пилот, предоставен от власти-
те, се приближава до самолета. Той е об-
лечен в униформа на компанията PanAm 
и носи малък куфар, два парашута и пла-
тнена чанта с навигационни таблици. 
Посрещнат е на платформата от една 
от стюардесите, която трябва да го на-
кара да си свали дрехите, за да се види, 
че няма пистолет. Агентът обаче е скрил 
оръжието в един от джобовете си.

В това време трима други агенти на 
ФБР влизат в самолета, но от задната му 
част. А още четирима пълзят по земята 
към самолета. Адреналинът на сцената 
вероятно е бил силен като в първокла-
сен екшън, разказва историята lifebite.
bg.

Мнимият международен пилот се 
бави максимално дълго със свалянето 
и обличането на дрехите, за да отвлече 
вниманието на похитителите и да даде 
възможност на колегите си да са неза-
белязани. Когато след няколко минути 
той и стюардесата се качват, на стълбич-
ката ги посреща Алексиев. Той нарежда 
на пилота да сложи ръцете си на тила и 
го предава на Азманов в задната част на 
самолета.

Тогава тримата агенти, проникнали 
в самолета, откриват огън. Алексиев е 
уцелен от първия, който

стреля по него с пушка
и го убива, като дори не му оставя шанс 
да извади пистолета си. Азманов пък се 
опитва да стреля с пистолета си по аг-
ента, застрелял партньора му, както и 
по „пилота“, а след като не успява да ги 
повали, вади нож и се нахвърля върху 
тях. „Пилотът“ обаче го поваля с един из-
стрел в главата.

Това слага край на заложническата 
драма. Часът е малко след четири сле-
добяд. Освен двамата похитители, има 

�Тримата искат откуп от над $4 млн. и опитен пилот, за да отидат до Сибир

5 юли 1972 г.: Българи отвличат 
самолет за Сан Франциско

В хода на разследването ФБР науча-
ва повече подробности за живота на 
похитителите.

Михаил Азманов избягва от Бъл-
гария в Анкара, Турция, през 1967 г. 
След няколко месеца в бежански ла-
гер в Неапол заминава за Америка 
през 1968 г. с помощта на Национал-
ния съвет на църквите на САЩ. Работи 
в американската армия като шофьор 
на камион и през 1970 г. се установява 
в района на Сан Франциско.

Димитър Алексиев идва в Сан Фран-
циско през 1970 г. от България през 
Бейрут и Ню Джърси. През 1971 г. се 
жени за разведената американка Джо-
ан Дей, от която има три деца. Преди 
това той живее в Сан Франциско и ра-
боти за таксиметрова компания.

Димитър Пейчев е приятел на Азма-
нов и Алексиев и докато живее в Бъл-
гария, работи като летец от селскосто-
панската авиация. 

Той избягва в Америка през 1967 г. и 
се жени за американката Шийла Тиър-
ни, с която се премества в Сан Фран-
циско през 1970 г. По време на арес-
та му Пейчев е разделен със съпругата 
си и живее в малък мотел в Оукланд.

По време на процеса за съучастни-
чество Пейчев твърди, че се е съгла-
сил да участва в отвличането, след 
като е бил заплашен с убийство от Аз-
манов и Алексиев. 

Той е осъден на доживотен затвор 
без право на помилване. Ако все още 
е жив, Пейчев днес е на 76 години и 
все още излежава присъдата си.

Кои са похитителите
Михаил Азманов и Димитър Алексиев

Снимкa: Lifebite.bg
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още един загинал - 66-годишният кана-
дец Стенли Картър, който е прострелян 
в гърдите и умира на място. Трима души 
са ранени - американецът Лео Гормли е 
уцелен във врата, а актьорът от китай-
ски произход Виктор Сен Юнг, нашумял 
с участието си в хитовия сериал „Бонан-
ца“, е ранен в кръста. Пострадалите път-
ници са откарани в местната болница в 
Бърлингейм, Калифорния.

Останалите пасажери са транспорти-
рани с автобус до терминала на летище-
то. Там са разпитани от агенти на ФБР и 
настанени в хотел Hilton Airport Inn за 
среща с медиите. На другия ден един от 
тях - Франц Лингнау от Елдорадо Хилс, 
Калифорния, хваща друг полет на ком-
панията Pacifi c Southwest Airlines, за да 

се завърне в Сакраменто. Този полет е 
отвлечен отново от ветерана от война-
та във Виетнам Франсис М. Годел и така 
Лингнау се превръща в първия и един-
ствен самолетен пасажер

отвличан два пъти 
в два поредни дни

Веднага след отвличането на само-
лета от двамата българи ФБР започва 
разследване и стига до извода, че те са 
имали съучастник. В джоба на Алекси-
ев била открита бележка с координати-
те на изоставена самолетна писта край 
езерото Пунци, насред пустошта на про-
винция Британска Колумбия, Канада. 
ФБР установява, че пистата е посещава-
на с чартърен полет от трима мъже на 

25 юни. Пилотът е бил нает в деня на от-
вличането на полет 710 от българин на 
име Любомир Пейчев. На 13 юли, осем 
дни след отвличането на самоле-
та, Пейчев е арестуван, след като 
си тръгва от гаража в Оукланд, 
Калифорния, в който работи като 
механик.

Сред задържането му властите 
излизат с теория, която граничи 
с невероятното. Според тях, след 
като получели милионите откуп, 
българите щели да излетят не за 
Сибир, както били обявили, а за 
езерото Пунци в Канада, откъде-
то щели да се завърнат обратно 
в Америка с пилотирания от Пей-
чев самолет.

При претърсването на отвле-
чения самолет ФБР намира куфар 
с две надуваеми кукли, които по-

хитителите планират да изхвърлят във 
въздуха, за да заблудят преследвачите 
си, че са скочили във водата.

Снимка на отвлечения самолет

, д

д р р р

Снимка на убития Алексиев на първа страница на „Los Angeles Times“, 6 юли 1972 г.

Информация за Димитър Пейчев

Снимкa: Уикипедия

Информация за отвличането в „New York Times“
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ФРАНЦ ФИОЛ
Deutsche Welle

„Столицата на авокадото“ е 
разположена между поле-
гати хълмове, плантациите 
се простират чак до хори-
зонта. В центъра на Уру-

апан, град с 300 000 жители в Централ-
но Мексико, всичко изглежда спокойно. 
Пенсионерите се срещат на приказки 
пред църквата, местни жени продават 
дървени играчки. Но спокойствието е 
измамно.

През последните години Уруапан се е 
превърнал в един от най-опасните мек-
сикански градове. През 2018 г. в него са 
били извършени 297 убийства - подобен 
брой тежки престъпления иначе се сре-
щат

само в райони 
на бойни действия

Последното убийство е извършено 
само преди две седмици.

Силвия Мартинес има обяснение за 
това. Тя работи за една голяма фирма - 
износителка на авокадо, която ежеднев-
но изпраща десетки камиони към САЩ.

„Последното убийство стана само 
преди две седмици. Един прекупвач ле-
жеше мъртъв до колата си“, разказва 
Мартинес, чието истинско име е друго. 
Тя полага усилия да удържи сълзите си. 
Самата тя изпитва страх, че могат да я 
застрелят. „Едно време родният ми град 
беше спокоен, но сега наркобароните 
изцяло го контролират. Който оказва съ-
протива, живее опасно“, казва жената.

В щата Мичоакан, където се намира 
Уруапан, се отглеждат 40% от произвеж-
даното по света авокадо. Най-голямата 
част от него се изнася в САЩ. През 2018 
г. Мексико е изнесло за там авокадо на 
стойност 2,7 милиарда долара. В Уру-
апан един килограм – това са около пет 
плода - струва 1,40 долара. В супермар-
кетите оттатък границата цената е 1,30 
долара за парче.

Бизнес, който наркокартелите не биха 
изпуснали. В Мичоакан конфликтът 
между картела Халиско Нуева Генера-
сион, най-голямата престъпна органи-
зация в Мексико за момента, и карте-

ла Лос Виаграс ескалира отдавна, казва 
политологът Хавиер Олива. Те въртят 
бизнес основно с кокаин, марихуана и 
хапчета. „Но конкуренцията расте. Вмес-
то четири големи картела, както беше 
преди, сега са се нароили 250 престъп-
ни организации в Мексико”. Съответно 
ожесточена е борбата за преразпреде-
ление на територии и за нови източни-
ци на приходи. Според Олива, към тях 
спадат също кражбите на суров нефт, 
въоръжените нападения, проституция-
та, търговията с човешки органи, реке-
тът. И авокадото.

Бумът на авокадото
Глобалният апетит към новата „супер 

храна“ буквално експлодира през по-
следните години. От 2008 до 2018 г. тър-
сенето в Германия се е увеличило пет 
пъти. Специалистите по храненето це-
нят този плод заради високото съдър-
жание на витамини, както и на полезни 
растителни мазнини, предпазващи от 
диабет и инфаркт.

Победният ход на авокадото започна 
в Съединените щати. През 1994-а те под-

писаха с Канада и Мексико Споразуме-
нието за свободна търговия „Нафта“, кое-
то регламентира обмена на стоки за 500 
милиона души. И ако преди авокадото 
бе смятано за деликатес, днес вече може 
да се намери във всеки супермаркет.

Израел Куевас е свидетел на бума, 
който авокадото изживява. Той показ-
ва плантацията, в която работи - голяма 
колкото десет футболни игрища. „При-
бираме реколтата по няколко пъти го-
дишно, към 600 кг от дърво. Преди 20 
години добивът беше наполовина. Вул-
каничната почва и влажният климат 
позволяват да се прибира най-богатата 
в света реколта. И дълго време всичко 
вървеше добре. В един момент дойдо-
ха мъже с пистолети. Шефът ми, както и 
всеки друг тук, сега плаща рекет“, казва 
Куевас.

Ескалация на насилието
Но все по-често между фронтовете 

на враждуващите картели попадат и не-
винни хора. През февруари при атаки на 
картелите в Уруапан за три дни са заги-
нали 20 души, включително е деца. Тази 

седмица полицията откри близо до гра-
да яма с 24 трупа. Подобни тъжни но-
вини са част от ежедневието в Мекси-
ко - държава, в която от избухването 
на войната между наркокартелите през 
2006-а са загинали близо 250 000 души.

Защо държавата не предприема 
нищо? „В Мексико местната полиция 
почти навсякъде е свързана с органи-
зираната престъпност“, казва един аме-
рикански държавен служител, който по 
поръчка на своето правителство обу-
чава мексиканските сили за сигурност. 
Той отказва да назове дори и първото 
си име, понеже „заради такива инфор-
мация тук падат глави“, пише той в Уот-
сап. Ширещата се от десетилетия коруп-
ция отдавна е размила границата между 
приятели и врагове в Мексико.

Силвия Мартинес не вярва, че ляво-
ориентираният президент Андрес Ма-
нуел Лопес Обрадор ще успее да про-
мени нещо. „Гуардиа Насионал“, новата 
Национална гвардия, която би трябвало 
да се бори срещу корупцията, се мярка 
за няколко дни, но после войниците си 
заминават“, казва Мартинес.

Мексико – кървавата 
война за авокадото

�В „Столицата на авокадото“ през 
2018-а са извършени 297 убийства

Полицията охранява един склад за авокадо.

Снимки: Deutsche Welle
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ЕЛЕН ТРАП
Deutsche Welle

К
астел Волтурно е малко град-
че на около два часа път 
южно от Рим. Разположено е 
директно край морския бряг 
и затова едно време е било 

истински рай за туристите. Днес обаче 
градчето има славата на бедняшка ко-
либа - и на средище на организирана-
та престъпност. Улиците са затънали в 
нечистотии, много от къщите са запад-
нали или полуразрушени. Тук почти 
мирно си съжителстват цели две мафии 
- италианската и нигерийската, разказ-
ва ни мъж, когото условно наричаме 
Давиде.

Бизнес за милиони
Преди години той бил член на един 

нигерийски клан, но след време запо-
чнал да сътрудничи на италианското 
правосъдие. По думите му, Кастел Вол-
турно междувременно се е превърнал 
в основен център на нигерийската ма-
фия. „Това е единственото място, къ-
дето тези хора могат да живеят, без да 
бъдат контролирани. В Кастел Волтур-
но има множество тайни места, къде-
то могат да бъдат укрити наркотици и 
оръжие. Тук мафиотите могат да правят 
всичко, без държавата да забележи как-
вото и да било“, твърди Давиде.

Нигерийците печелят милиони, пре-
димно от проституция и търговия с 
наркотици. Давиде е бил един от мно-
гобройните нигерийски куриери на 
дрога. Пътувал е до Еквадор, Малайзия, 
Бразилия, където поглъщал опакования 
в пликчета кокаин, за да го прекара по-

сле контрабандно до Италия. В стома-
ха си успявал да скрие до 1,2 кг кокаин. 
Давиде разказва ужасяващи детайли за 

живота си като куриер на наркотици: 
„Когато някой куриер не успее да изхо-
ди пакетчетата с наркотика, просто го 

завързват някъде и го оставят да умре, 
след което изваждат дрогата от тру-
па му. Стоката е по-важна от човешкия 
живот. В тези среди човешкият живот 
нищо не струва“, разказва Давиде.

Италия и нейните мафии
В Кастел Волтурно нигерийската ма-

фия си съществува почти необезпокоя-
вано. Както почти навсякъде в Италия, 
и тук полицията и правосъдието не ус-
пяват да се справят с организираната 
престъпност. Престъпниците превзе-
мат изоставени къщи, откъдето въртят 
търговия с проститутки, оръжия, нар-
котици. 

Един изключително 
доходен бизнес модел 

Още повече, че някои от полицаите 
в града очевидно са част от престъпна-
та схема, подозира Давиде. По негови-
те думи, Италия има сериозен проблем 
с мафията. При това не само с една, а 
с множество мафии, чиито пипала на 
места достигат чак най-високите етажи 
на властта.

�Нигерийците печелят милиони, предимно от проституция и дрога

Нова мафия в Италия: 
Нигерийските кланове

Разрухата в Кастел Волтурно. 

Снимкa: Deutsche Welle
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бяха съ-
брани за 
часове от 
хиляди 
българи в 
дарителска 
акция за жи-
вотоспасява-
ща чернодробна 
операция на 3-ме-
сечно бебе. Болница 
в Германия е готова да 
направи интервенцията на 
малкия Анди, а майката и баща-
та могат да му бъдат донори.

от пиещите 
бира америка-

нци няма да купуват 
бира „Корона“ „при никак-
ви обстоятелства“ заради 
коронавируса. Това сочат 
данните от ново проучва-
не, проведено от 5W Public 
Relations. От бирената ком-
пания признаха, че марката 
търпи загуби заради виру-
са, макар да няма никаква 
връзка между двете.

години е престоял трупът на 
непозната птица в ледовете на 
Североизточен Сибир. Тялото на 
древното животно бе открито в 
сравнително запазено състояние 
от ловци на фосилни кости. Учени 
от Националния музей в Швеция 
стигнаха до извода, че създание-
то е на толкова много години.

 в цифри

€165 000 

38%
�������������������������������46 000 

е окончателната дата за сблъ-
съка между Антъни Джошуа и 
Кубрат Пулев. Мачът за светов-
ната титла в тежка категория ще 
се проведе в Лондон. Екипите на 
Джошуа и Пулев са се разбрали 

срещата за пояса на IBF да е стади-
она на „Тотнъм“.

20 юни 
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Мария Илиева пее за 
женския празник в Чикаго

Е
дна от най-усмихнатите бъл-
гарски звезди - Мария Илиева 
- пристига в Чикаго, за да пее 
на женското парти по случай 8 
март, организирано от BG VOICE. 

Името й бе тайна за гостите на празника 
дълго време, а те се опитваха да го раз-
крият, за да участват в томбола за кувер-
ти. Най-големите късметлии си осигуриха 
безплатно присъствие на партито, но дру-
гите все още имат шанс

да се присъединят 
към празника

като си купят билети на https://
www.eventbee.com/v/-8-/
event?eid=137284181#/tickets

Мария Илиева е сред най-популярните 
изпълнители в България в последните ме-
сеци. В края на миналата година тя беше 
част от мистичен проект в ефира на NOVA 
– „Маскираният певец“, където тя и други-
те членове на журито трябваше да позна-
ят кои звезди се крият зад маските на пее-
щите участници.

В края на октомври Мария напълни 
Зала 1 на НДК на грандиозен концерт с 

най-големите си хитове.
Пак през миналата година тя направи 

национално турне в България под наслов 
„Всичко – най-доброто от Мария Илиева“, 
което премина през Пловдив, Варна, Бур-
гас и София, а през лятото, между датите 
на турнето си, Илиева прекара доста вре-
ме в САЩ.

Усмихнатата певица често пътува в 
САЩ, където прекарва дълго време и къ-
дето има много приятели.

„Обичам България, България ме е на-
правила това, което съм.

Често съм в Америка
имам приятели и проекти тук. Всъщност 
обожавам да пътувам. Почти няма държа-
ва в Европа, в която не съм била. Мисля, 
че границите вече са само в ума ни. Аз 
съм гражданин на света“, споделя тя.

Последното й парче е на испански език 
– „Fluego“. „Спонтанно реших да запиша 
това парче. Любовта е най-големият дви-
гател за хората на изкуството, но има про-
тиворечие между припева и куплетите. 
По семпъл начин е представено колеба-
нието в любовното чувство“, споделя Ма-

рия Илиева.
Нейният едногодишен син Александър 

също ще пътува с нея до САЩ и Чикаго. 
Това ще е единственият концерт на певи-
цата от тази страна на Океана тази година.

Голямото женско парти ще е на 7 март, 
събота, в банкетната зала Crystal Palace. 

Един от щастливците ще може да спече-
ли круиз до Карибите за двама от World 
Sunshine Travel.

Повече информация и куверти за пар-
тито може да намерите в магазин „Серди-
ка“, „Малко Българско Училище“ и офиса 
на BG VOICE.

�Топ звездата ще изпълни любими песни на 7 март в банкетната зала Crystal Palace
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Те ще ви помогнат да сте по-красиви 
и по-грижовни към себе си

ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

К
озметичен продукт, преми-
нал изпитанията на времето, 
спиралата е любимо разкра-
сително средство на по-
коления жени. Тя е 

предпочитана и от онези, 
които предпочитат ле-
кия грим и на други-
те, които са любител-
ки на по-изразения 
и тежък грим.

И няма как иначе 
да е, защото спира-
лата е онзи незаме-
ним помощник, който 
подчертава очите, пра-
ви погледа магнетичен и 
придава сексапил на излъчва-
нето. Но знаете ли всичко за нея? Ето 
няколко неща, обобщени от Rozali, и ня-
колко съвета, които може да не сте сре-
щали до момента.

Първият е свързан с това да не забра-
вяте никога

да я изтриете 
преди лягане

Това е правило, което би трябвало да 
се изпише с главни букви. Защото това е 

най-големият грях, който може-
те да извършите срещу очи-

те и миглите си. Спиралата 
втвърдява миглите и уве-

личава риска от пречуп-
ване. Освен това спане-
то с какъвто и да било 
грим е предпоставка за 
ранна поява на бръчи-

ци около очите.
Освен това не пропус-

кайте винаги

да се грижите 
за миглите

Ако редовно носите спирала, трябва 
да знаете, че тя изсушава миглите. Зато-
ва трябва да се грижите за тях, като ре-

довно ги подхранвате. На пазара вече 
има няколко подходящи продукта. Ако 
предпочитате природната козметика, 
малко зехтин вечер също ще поддържа 
миглите хидратирани.

Козметичните експерти съветват и 
друго.

Не носете водоустойчива 
спирала всеки ден

Водоустойчивата спи-
рала е дълготраен про-
дукт. Идеална за влаж-
но време или натоварен 
ден. Затова обаче пре-
махването й е кошмар за 
миглите. Продължител-
ното търкане, което е не-
избежно при свалянето 
на водоустойчива спи-
рала, отслабва миглите и 
може да доведе до пада-
нето им.

Много важно усло-
вие за това вашите миг-
ли да се чувстват добре 
със спирала е свързано с 
друго правило:

Следете срока 
на годност

Има продукти, при 
които срокът на год-
ност е „пожелате-
лен”. След изтича-
нето му продуктът 
губи ефективност-
та си. При спирала-
та обаче не е така. Сле-
дете срока на годност на 

спиралата. Също така помнете, че 3-4 
месеца след отварянето й трябва да я 
изхвърлите. В противен случай рискува-
те бактерии да попаднат в окото ви и да 
получите възпаление.

Друг съвет на експертите - запазете 
четката. Четката на вашата спирала има 
много приложения. Затова я запазете и 
я превърнете в гребенче за вежди.

Никога не споделяйте 
спиралата

Спиралата е сред козметичните про-
дукти, които не бива да споделяте с 

никого. Рискувате пренася-
нето на бактерии и в най-

добрия случай можете да 
си навлечете конюнкти-
вит.

Сред полезните съ-
вети, свързани с из-
ползването й, е и този 

- ако се разтича, нанесе-
те два слоя.
Ако спиралата ви се раз-

мазва лесно, можете да опи-
тате да увеличите трай-
ността й, като нанесете 
два слоя. Сложете вед-
нъж и оставете 2-3 ми-
нути да изсъхне добре. 
Повторете.

И още нещо:

Не движете 
четката 
напред-назад
в тубичката. Сигурно 
се сещате за движение-
то, което почти всички 
жени правят, преди да 
си сложат спирала. За-
блуда е, че така ще съ-

берете повече от продукта. Излишъкът 
така или иначе ще се отдели при изваж-
дането. Движението напред-назад с чет-
ката само води до по-бързо изсъхване 
на продукта.

Спиралата и миглите: 
8 полезни съвета
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Новата колекция 
на Dior: Бунт срещу 
патриархата

На подиума бяха показани елегантни 
тоалети и дълги чорапи с ботинки

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina@bg-voice.com

Н
овата колекция на Dior за 
сезона есен/зима 2020-2021 
е своеобразен бунт срещу 
патриархата.

Модната къща предста-
ви облеклата си в рамките на Седмицата 
на модата в Париж. Дизайнерката на ко-
лекцията, италианката Мария Грация Ки-
ури, довери, че моделите са вдъхновени 
от шивашкото ателие на майка й в Рим 
през 70-те години на миналия век. И че 
колекцията е опит за противопоставяне 
на патриархални стереотипи в модата. 
Подиумът, по който минаха манекенки-
те, бе покрит със страници от в. „Монд“, 
като по този начин се напомняше, че за-
почналите преди половин век битки са 
актуални и днес. Сред лозунгите в деко-
ра беше „Патриархатът убива“.

„Това е много лична колекция - пояс-
ни дизайнерката. - Човек си дава сметка, 
че редица виждания се формират през 
тийнейджърските години. Бях повлияна 
най-много от освобождаването на же-
ната, от способостта й да бъде не само 
майка и съпруга, но и личност.“

В проектираната от Киури колекция 
прет-а-порте за сезона есен/зима 2020-
2021 г.

шарени шалове и кърпи
са комбинирани с прилепнали към тяло-
то костюми тайори, плетени жилетки са 
носени с дълги прозрачни поли, а къси 
поли - с карирано черно-бяло пончо. 

Показани бяха също елегантни вечер-
ни тоалети. Дълги чорапи пък са носени 
с ботинки с връзки. Колекцията включ-
ва обувки с плоски подметки, каучуко-
ви ботуши и леки, напомнящи пантофи 
обувки, носени с дълги рокли, както и 
вталени сака, тениски с надписи, подоб-
ни на използваните в декора лозунги, 
парки с ресни. „Не исках да съм ностал-
гично настроена - препрочетох интим-
ния си дневник, но се съобразих със съ-
временните виждания“, отбеляза Киури.

Сред присъствалите на дефилето зна-
менитости бяха актрисите Деми Мур, 
Анди Макдауъл, Сигорни Уивър, адво-
катката от Никарагуа Бианка Джагър - 
бившата съпруга на Мик Джагър, певи-
цата и бивша първа дама на Франция 
Карла Бруни.
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А
ктьорите Яна Маринова и 
Александър Сано пристигат 
с един от най-новите бъл-
гарски кинохитове „Диви и 
щастливи“ в Чикаго. Те ще 

представят изпълнения с много смях и 
забавни случки екшън пред българи-
те тук на 15 март. Прожекцията в Чика-
го е част от световното турне на лента-
та, по време на което Яна и Сашо Сано 
се срещнаха с много наши сънародници 
зад граница и успяха да разберат много 
за живота им в чужбина.

„Бяхме два пъти в Лондон, Единбург, 
Глазгоу, Виена. В седем града в Герма-
ния, също Манчестър и Бирмингам в Ан-
глия. На13 и 14 февруари - премиера в 
Скопие и Битоля в Македония. А през 
март е турнето в САЩ, което ще завър-
ши на 15 март в Чикаго“, сподели преди 
време Яна Маринова.

Тя смята, че българите от тази страна 
на Океана 

ще се насладят истински 
на филма 

и защото сцените в него са заснети в 
едни от най-красивите градове на Бъл-
гария – там, където много от емигран-
тите са родени. Яна споделя, че много 
от зрителите на филма признават, след 
като го гледат, че са преоткрили за себе 
си красотата на България.

Един от феновете на филма казал: „Аз 
съм от Русе, бях забравил да забелязвам 
колко е красив“. Друг казва: „Аз съм от 
Велико Търново, как каца тоя хеликоп-

тер на Царевец“? Зрители от Варна пък 
били в еуфория от гонката с мотора в 
Морската градина на пристанището и 
катедралата. А сцената на летище Варна 
е една от най-разтърсващите във филма.

„Това, което на мен най-много ми ха-
ресва, е, че хората гледат филма по два 
пъти. Да не говорим, че има фенове, кои-
то го гледат по 4-5 пъти. Странно е бъл-
гарски филм да се гледа повторно, и то 
на кино. Това рядко се случва дори с 
американските. В повечето случаи ко-
ментарите са: Това е

най-добрият български 
филм, който съм гледал 
последните 15 г. 

Или казват: Как сте го заснели всичко 
това?“, споделя Яна.

А всички – и зрители, и изпълнители - 
са категорични, че качеството на филма 
е на световно ниво.

Сюжетът на филма е за две жени, кои-
то са искали животът им да се развие по 
друг начин. И макар и с жени в главната 
роля, филмът не е просто женски. Него-
вото послание е, че човек не трябва да 
се примирява.

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

�Екшънът, който според всички е на световно 
ниво, ще бъде прожектиран на 15 март

„Диви и щастливи“: 
Яна Маринова и 

Александър Сано 
идват в Чикаго
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Джеймс Браун издъхва на 25 де-
кември 2006 г. в болница в Ат-
ланта, а обстоятелствата око-
ло смъртта му са повод години 
наред много негови близки да 

смятат, че той е бил убит.
Наричан е Кръстник на соула, Госпо-

дин Динамит, баща на соул музиката, 
Соул брат номер едно и е един от най-
известните американски музиканти, ос-
тавил отпечатък в развитието на рока, 
джаза, регето, диското, танцовата и елек-
тронната музика. Той налага необичай-
ния ритмичен стил и музикалните кря-
съци, а когато умира, милиони негови 
фенове по целия свят потъват в скръб.

Според смъртния му акт Джеймс Бра-
ун е починал от сърдечен удар и течност 
в белите дробове. 11 години след кончи-
ната му обаче, през 2017 г., лекарят, кой-
то се е подписал под констатацията на 
смъртта му, споделя пред CNN, че смър-
тта на Браун е подозрителна и намеква, 
че тя може да е

причинена от опасна 
субстанция

„Той се промени толкова бързо. Браун 
беше пациентът, за когото бях сигурен, 
че няма да си отиде. Оттогава си задавам 

въпроса – какво се е объркало в онази 
болнична стая?“, споделя Крофорд, цити-
ран от dnes.bg. Освен това се появява и 
нов свидетел, който принуждава власти-
те в Атланта да започнат разследване на 
смъртта на легендата.

Преди една година CNN публикува 
разследване, в което се твърди, че поне 
13 души искат аутопсия или поне крими-
нално разследване на смъртта на музи-
канта. Сред тях са мениджърът му, синът 
му, последната му съпруга, мъж, който 
взел проба на кръвта на Браун от бол-
ницата, и певицата Жак Холандър, коя-
то първа казва на CNN през 2017 г., че 
Джеймс е бил убит.

Именно тя се среща и с властите тази 
седмица. Холандър прави опит да разго-
варя с прокурори и разследващи и пре-
ди година, но тогава никой не отговаря 
на обажданията й. Едва след намесата на 
CNN те се свързват с нея. Певицата им 
дава списък с хора, които са на нейното 
мнение, както и контейнер, в който, как-
то твърди, има доказателства на твърде-
нието й. Какво съдържа той, не е ясно, но 
разследващите обявяват, че той може да 
стане причина за официално разследва-
не по случая.

Жак Холандър не спира дотук с подо-
зренията си. Тя смята и че третата съпру-
га на Браун, Адриан, починала десет го-
дини преди него, също е убита. Адриан 
Браун умира на 6 януари 1996 година в 
Калифорния, докато се възстановява от 
пластична операция. Журналистите от 
CNN проверяват текстовите съобщения 
от телефона на Жак и провеждат близо 
140 интервюта с хора, близки до случая. 
Накрая и медията заключва, че смъртта 
както на Браун, така и на съпругата му е 
подозрителна.

Новината обикаля и други медии. 
Всички чакат какви действия ще пред-
приемат разследващите. Ала отговорът 
е само тишина. Полицията в Атланта

отказва да започне 
разследване

и така минава цяла година, преди вла-
стите да се съгласят на среща с Холан-
дър.

В интервюто си пред CNN преди го-
дини тя споделя, че още тогава Марвин 
Крофорд й казва, че Браун е трябвало 
да бъде изписан на следващия ден, но 
състоянието му рязко се влошава. При-
ликите между неговата смърт и тази на 
съпругата му Адриан не могат да бъдат 
отречени. А Жак отива още по-далеч. Тя 
твърди, че те са били отровени, както и 
още 9 души, които по един или друг на-
чин са били свързани с Бащата на соул 
музиката.

Преди да почине, Адриан оставя гла-
сово съобщение, в което тя твърди, че се 
опитва да отдели съпруга си от мъжете, 
които го контролират. Тя заявява, че се 
надява двамата да продължат съвмест-
ния си живот някъде далеч от тях, и спо-
деля, че се страхува за живота си.

След това отива в болница, прави си 
пластична операция и докато се възста-
новява, 45-годишната жена умира от... 
сърдечна болест.

През 2017 г. пенсионирал се детектив 
разглежда тетрадка, дадена му от прос-
титутка, която служила като информа-
тор. В нея пишело, че тя познавала док-

тор, който предлагал „убийство в замяна 
на пари“. По-късно докторът признава 
пред момичето, че се е промъкнал в бол-
ницата и е убил Адриан със свръхдоза. 
Тогава разследване така и не започва.

Друг озадачаващ момент около смър-
тта на Джеймс Браун е, че така и

не е направена аутопсия
на тялото му. Дъщеря му Ямма, която се 
оказва първа в болницата след смър-
тта на легендата, я отказва. Твърди се, че 
това било желанието на Браун. Но дъще-
ря му има друга версия – в интервю тя 
споделя, че си имала свои лични причи-
ни да откаже аутопсията на баща си. Ко-
гато CNN се свързват с нея през 2018 г., тя 
отказва да отговори на въпроса, а малко 
по-късно приключва и обаждането.

В болницата по това време е съпругът 
на Ямма, Дарън, който след смъртта на 
Браун изпада в истерия

и крещи „Те го убиха!“
Три месеца по-късно Ямма напада Да-

рън с нож, а той се заклева, че ще я прати 
в затвора за „поне десет години“. По вре-
ме на съдебния процес той праща на съ-
пругата си три СМС-а, единият от които 
гласи: „Ще те разоблича какъв човек си. 
Организирам интервюта с различни ме-
дии. Знам, че баща ти беше убит, и съм 
напълно убеден, че ти имаш нещо общо 
с това.“

През юли той настоява за разследване 
на смъртта на Браун. През октомври раз-
водът му с Ямма е финализиран. Година 
по-късно Дарън е застрелян. Куршумите 
в тялото му са пет. Той успява да се качи 
в колата си, да се закара в болницата, ала 
там издъхва.

Появява се и още един въпрос – къде е 
тялото на Джеймс Браун? Според Холан-
дър то със сигурност не е в криптата, в 
която е погребан. Близките на музикан-
та също спорят по този въпрос. Оказва 
се, че дори и другата му дъщеря, Деа-
на, също не иска аутопсия. Именно две-
те сестри организират погребението на 
Джеймс Браун. Но били ли са те обичани 
от баща си?

Доказателствата, че Браун не е искал 
дъщерите му да се докосват и до стотин-
ка от наследството му, са ужасно много. 
Четири години преди смъртта му Деана 
и Ямма съдят Браун за авторски права 
върху 23 песни. Според повече от един 
свидетел, делото накарало Джеймс Бра-
ун да се разплаче.

Разбира се, след смъртта му двете му 
дъщери се опитали да установят кон-
трол над имуществото му. Нещо, което 
той усилено се опитва да избегне.

�Той е бил убит, твърдят негови близки

Странната смърт на Кръстника 
на соула Джеймс Браун
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М
агията на балета, която 
пленява милиони зрите-
ли по света, е подложе-
на на изпитание. Неж-
ното сценично изкуство 

попадна в центъра на голям скандал. 
Австрийски медии разкриват, че деца-
та, които учат в престижното балетно 
училище на Виенската опера, са екс-
плоатирани от учителите си до степен, 
която застрашава здравословното им 
състояние. Информациите са предиз-
викали държавно разследване, което е 
потвърдило скандалните разкрития. За 
психическия и физически тормоз над 
учениците, упражняван от техните пре-
подаватели, писаха и британски медии.

Данните от държавното разследване 
показват, че освен всичко друго деца-
та в балетното училище са били карани 
да пушат цигари, за да имат повече кон-
трол върху теглото си и да остават сла-
би.

Освен това младите балетисти са били 
подлагани на изключително тежки и су-
рови тренировки, а методите за препо-
даване са същите, използвани и през XIX 
век. Така например децата са били удря-
ни, драскани, дърпани за косата и

унижавани пред 
съучениците си

заради физиката и теглото си.
Едно от публичните унижения бил са-

мият начин на обръщение към учени-
ците в балетното училище - с номера 
на дрехите им вместо поименно. Съот-
ветно колкото по-голям е размерът и 
колкото повече излиза извън норми-

те на приемливост за преподавателите, 
толкова по-жестоки били обидите и от-
ношението към съответните ученици, 
разказва webcafe. Разследването е пока-
зало, че някои от децата дори са разви-
ли хранителни разстройства вследствие 
на тормоза.

„Ясно е, че децата и юношите не са 
достатъчно защитени от дискримина-
ция, пренебрегване и негативни меди-
цински ефекти“, се посочва в доклада.

През април тази година австрийски-

ят в. „Фалтер“ публикува подробно раз-
следване за „методите от XIX в.“, които 
се прилагат на територията на учебното 
заведение, като материалът по темата е 
озаглавен „Ние бяхме пречупени”. В ма-
териала се описва една среда на униже-
ния, бруталност, сексуални злоупотреби 
и анорексия.

Голяма част от фокуса на скандала 
беше върху поведението на двама пре-
подаватели в академията. Единият е бил 
уволнен по-рано тази година, докато 
друг - обвинен от една студентка в

сексуално посегателство
е отстранен.

Заради разкритията властите в Ав-
стрия назначиха специална комисия от 
трима души. В рамките на разследване-
то са проведени 16 изслушвания и общо 
24 интервюта със замесени в скандала 
лица.

Комисията е установила тотално „не-
зачитане на детското здраве и благосъ-
стояние”. По време на разследването 
станало ясно, че децата били редовно 
окуражавани да започнат да пушат, за-

щото по този начин щели да контроли-
рат теглото си по-лесно, а обидите и фи-
зическите наказания са били рутинна 
част от обучението.

В отговор на откритията на комисията, 
от Виенското балетно училище заявиха, 
че трябва да проучат доклада за злоупо-
требите по-подробно, преди да могат да 
вземат по-сериозно отношение по казу-
са.

Относно обвиненията по повод тегло-
то на децата, от академията коментират, 
че след материала на в. „Фалтер“ е въ-
веден курс за правилно хранене, както 
и такъв за възприемане на тялото. Учи-
лището било наело и психолози, които 
да разговарят с децата по тези теми. Ко-
мисията определила тези мерки като не-
значителни.

Балетното училище във Виена е ос-
новано през 1771 г. и е едно от най-
престижните в света. 80% от неговите 
възпитаници играят по някои от най-
престижните сцени по света, включи-
телно в трупите на Кралския балет в 
Лондон, както и Балетния театър в Ню 
Йорк.

�Скандал в престижното балетно училище към Виенската опера доведе до уволнения

Удряни, драскани, дърпани – 
това ли е магията на балета?
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Глухарчето: Слънчевото цвете 
е природен биостимулатор
�Екстракт от корена му има противораков ефект срещу меланом, левкемия и рак на панкреаса

АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice,com

П
ролетта вече почуква на 
вратата ни. Скоро дървета-
та ще разцъфнат, а зелени-
те поляни са почти невъз-
можни без дивото и красиво 

жълто глухарче. В Китай наричат глу-
харчето „Женшена на Запада“, а другото 
му древно име е „Балсам на слънчевите 
лъчи“. В Древна Еладa жълтурчето, както 
още го наричат, се използвало най- вече 
за лечение на очни възпаления, откъде-
то идва и латинското му наименование 
- Taraxacum, което в превод означава 
„възпаление на окото“. А днес глухарче-
то се посочва като едно от растенията, 
участващи в експериментални терапии, 
лекуващи рак.

Глухарчето е било популярно расте-
ние в продължение на десетилетия. Це-
лебните му качества са били използва-
ни при най-различни заболявания. Нека 
сега, докато всички поляни пожълтеят, 
да си припомним за какво служи това 
простичко и красиво цвете и да се въз-
ползваме от лечебните му свойства.

Името глухарче не е случайно и не е 
единственото му име. Ще го срещнете 
още като жълта млечка, радика, конско 
цвете и бърдоква.

Освен да краси зелените площи, глу-
харчето има много лечебни свойства и 
ползи за човешкото здраве.

Лековити са цветовете, 
листата и стеблата

особено корените му. Надземната част 
се бере малко преди цъфтежа или по 
време на цъфтежа, а корените се вадят 
през пролетта преди цъфтежа или през 
есенния сезон и се сушат на сянка.

Растението е известно от древността, 
наричано е „балсам на слънчевите лъчи“. 
И то не случайно – глухарчето помага 
при много болежки. Ползите за здравето 
на човека са толкова много, че тази бил-
ка определено е истински дар от приро-
дата.

Корените на глухарчето съдържат три-
терпеновите съединения тараксастерол, 
тараксерол и псевдотараскерол, както 
и тараксацин, инулин, каучук, мазнини, 
които са съставени от глицериди на пал-
митиновата, линоловата, церотинолова-
та, олеиновата и други киселини, инозит, 
манит и холеин. Поради високото съдър-
жанието на редица витамини - A, B, C и Е, 
можем с основание да го наречем нату-
рален витаминен комплекс, който в до-
бавка с минералите го прави естествен 
природен биостимулатор. Корените на 
глухарчето

допринасят за 
тонизиране на организма

и поддържане в добро състояние на 
имунната система.

Коренът на глухарчето действа по-до-
бре от химиотерапията, защото тя убива 
всички клетки, а глухарчето само рако-
вите. В университета „Уиндзор“ в Кана-
да е проведено проучване в Отдела по 
химия и биохимия, а резултатите дават 

нова надежда за болните от рак. Откри-
то е, че коренът от глухарче ефективно 
убива клетките с рак без никакви вред-
ни странични проя-
ви върху останалите 
клетки в организма. 
Екстрактът има про-
тивораков ефект 
срещу меланом, 
левкемия и рак на 
панкреаса.

За чай се използват 
всички части на глу-
харчето, които могат 
да са пресни или су-
шени. Взимат се 2 ч.л. листа и корени и 
се варят в 300 мл вода за 10 мин. Пие се 
по 2-3 чаши дневно.

Още от древността е било известно, че 
листата от глухарче регулират телесното 
тегло, тъй като стимулират дейността на 
червата, подпомагат преработването на 
мазнините в черния дроб, ускоряват об-
мяната на веществата. Пролетна салата 
от глухарче срещу умора и за отслабва-
не може да си приготвите, като измити-
те листа от глухарче се заливат с хладка 
солена вода и се оставят да престоят 30 
мин., за да се отстрани горчилката. На-
рязват се на дребно. Прибавят се свежи 
магданоз и копър, пресен лук, други зе-
ленчуци, маслини и зехтин.

При диабет се взимат се по 50 г коре-
ни от глухарче и листа от мента и по 150 
г стръкове жаблек, бобчета от зелен фа-
сул и листа от черна боровинка. 2 с.л. от 
сместа се заливат с 600 мл кипяща вода, 
ври 3 мин. и се оставя да престои 20 мин. 
Извлекът се пие 6 пъти дневно – по 80 мл 
15 мин. преди или 30 мин. след хранене.

Билката подпомага 
организма при ставни 
проблеми

Заради кръвопречистващите си свой-
ства и благоприятното въздействие вър-
ху обмяната на веществата коренът от 
глухарче помага при артроза и ревма-

тични болки. В състава на растението 
има калций и магний, които укрепват 
костите.

П р е д с т а в я м е 
ви и една уникал-
на рецепта, пред-
ложена от извест-
ния проф. Христо 
Мермерски, която 
той успешно при-
лага срещу най-
тежките заболява-
ния. Смята се, че 
лекува рак и още 
100 болести. Ук-

репва имунната система, подобрява ра-
ботата на мозъка. Според хората, които 
са я използвали, нейното действие вър-
ху целия организъм било невероятно.

Напитката прочиства кръвоносните 
съдове, лекува сърцето, подобрява иму-
нитета, почиства бъбреците, системата 
за секреция,

подобрява работата 
на мозъка и паметта

а се предполага и че помага при всички 
видове рак. Използва се и за укрепване 
на имунната система и по-бързо възста-
новяване на организма след операция.

400 г пшеница се поставя в стъклен 
буркан и се залива с вода. След 10-12 
часа пшеницата се прецежда през чис-
та кърпа, а зърната се измиват хубаво. 
След 24 часа зърната на пшеницата тряб-
ва да са с дължина от 1-2 мм. Пшенични-
те кълнове първо се мелят в машина за 
кафе заедно с 400 г орехи и 12 глави че-
сън. Мелят се и 15 лимона заедно с кора-
та и след това всичко заедно се смесва в 
емайлиран съд.

Постепенно се добавя 1 кг мед и тряб-
ва да се бърка, докато се получи хомо-
генна маса.

Напитката се сипва в стъклен буркан и 
се поставя в хладилник.

След три дни лекарството е готово за 
пиене. Тази напитка се приема 30 мин. 
преди закуска, обяд, вечеря и преди ля-
гане по 2 супени лъжици. В случаите на 
рак се приема на всеки два часа.

Проф. Христо Мермерски
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К
омбинацията от кола и теле-
визор увеличава риска от ин-
фаркт с 27 процента. Хората, 
които са по-активни по време 
на работа и в свободното вре-

ме, са по-малко застрашени от сърдечен 
удар. Това обяви Клиничният изследова-
телски център в Упсала, Швеция.

Констатациите са от анализ на данни 
за близо 30 хиляди души от 52 страни в 
Северна и Южна Америка, Европа, Аф-
рика, Азия, Австралия и Близкия изток.

Притежаването на автомобил или те-
левизор само по себе си не е опасност, в 
това го превръща бездействието на тех-
ните собственици.

Лека или умерена физическа актив-
ност по време на работа намалява с 22 и 
11 процента вероятността за коронарен 
инфаркт в сравнение с тези, които оста-
ват „залепнали“ към стола на работното 
си място. Тежкият физически труд обаче 
не намалява риска от сърдечен удар. В 
сравнение с тези, които

се излежават в свободното 
си време

рискът от сърдечен удар е с 13% по-ни-

сък за хората, които са се ангажирали с 
лека физическа активност, и с 24% при 
умерена или напрегната активност.

Кардиолозите в целия свят препо-

ръчват най-малко 150 минути седмич-
но човек да ходи бързо или да упражня-
ва някакъв спорт. Със същия или дори 
по-добър ефект може да бъдат танци-

те, особено ако периодически се сменят 
като натоварване на различни мускулни 
групи.

Сърцето е работен кон - изпомпва 100 
000 пъти на денонощие. С всеки тласък 
то изпраща богата на кислород кръв по 
цялото тяло. Артериите са с диаметър 
само около 4 милиметра.

С лоши навици - пушене, преяждане, 
прекаляване с алкохол, наблягане на не-
здравословни храни и особено съдър-
жащи трансмазнини, в тях се образуват 
плаки, които водят до високо кръвно.

При седене и лежане кръвта става по-
гъста и лепкава и кара мускулът да влага 
повече усилия да я движи по системата.

В същото време плътната кръв е по-
склонна към слепване на тромбоцитите 
- видът кръвни клетки, които са специа-
лизирани да се слепват, за да ни пред-
пазват от изтичане на кръвта при нара-
няване. Когато обаче тези „тапички“ се 
образуват вътре в кръвоносните съдо-
ве, в някакъв момент се откъсват и кръв-
та ги носи по пътя си. Така може да за-
пушат тесен кръвоносен съд на сърцето 
или мозъка и да предизвикат инфаркт 
или инсулт.

Кола и телевизор – 27% 
по-голям риск от инфаркт
�Кардиолозите препоръчват 150 минути седмично за бързо ходене или спорт
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П
реди 6 години, на 21 фев-
руари 2014 г., родното кино 
загуби завинаги един от 
най-големите си таланти - 
на 81-годишна възраст, сед-

мица преди да навърши 82, си отиде 
актьорът с дрезгавия глас, каубоят на 
българското кино Джоко Росич. Освен 
голям брой роли в киното, след себе 
си той остави незабравими послания 
за това какво прави един човек богат и 
щастлив.

„Легендарният каубой“ е роден на 29 
февруари 1932 г. Майка му е българ-
ка, а баща му сърбин. Роден е в Крупан, 
бивша Югославия, но от 1951 г. живее в 
България. Завършва икономика и шко-
ла по радиожурналистика, след което 
работи 17 години като журналист в БНР. 
Снима се в български, унгарски и сръб-
ски филми.

Носител е на орден „Кирил и Мето-
дий“, първа степен. Прeз фeвруaри 2010 
г. пoлучи нaгрaдaтa „Злaтeн вeк“ нa Ми-
ниcтeрcтвoтo нa културaтa зa гoлeмитe 
му зacлуги и принoc към бългaрcкoтo 
кинo.

Актьорът с най-запомнящия се глас 
участва в над 110 филма. Едни от най-из-
вестните са „Осмият“, „Езоп“, „Демонът на 
империята“, „Михаил Строгов“, „На всеки 
километър“, „Под игото“, „Време раздел-
но”...

Един истински балкански рицар с не-
подражаем глас, който придаваше неве-
роятен смисъл на думите, си отиде тихо 
от тумор в мозъка в столична болница. 
На 21 февруари 2014 г. вечерта Джоко 
Росич пое към един друг свят. Вероятно, 
по-добър от нашия...

Въпреки че е от смесен произход и се 
е снимал в сръбски и унгарски филми,

Джоко държеше да бъде 
посочван за българин

„Когато са публикували интервю с мен, 
няколко пъти са ме писали югославски 
актьор, а аз винаги съм предупрежда-
вал да ме пишат български актьор“, каз-
ваше той.

Големият актьор виждаше своето бо-
гатство и щастие в хората около себе си 
и споделяше, че се чувства късметлия. 
„Мен просто ангелът от небето ме е це-
лунал по главата, защото аз никога нищо 
не съм гонил в живота и никога не съм 
правил никакви планове“.

Изключителният актьор се срина за 
дни след кончината на любимата си 
жена през юни 2013 г. Скоротечен рак на 
панкреаса му я отне. След погребението 
на любимата му Лиляна състоянието на 
актьора започва видимо да се влошава. 
Негови близки дори не могат да го по-

знаят. Казват, че се е сринал за броени 
дни и че вече не е същият човек.

В едно от последните си телевизион-
ни интервюта Джоко призна, че все по-
трудно намира сили да се бори с живо-
та в отсъствието на Лиляна, че тя е била 
„смисълът на съществуването му“.

„Със самотата не се живее. Мислех, че 
като минат 4-5 месеца от смъртта на Ли-
ляна, и ще свикна, но не - става все по-
страшно - разказа тогава той пред bTV. - 
Аз непрекъснато си говоря с Лиляна, не 
мога да приема, че я няма. И днес, като 
вляза вкъщи, първо я викам по име, но 
тя не ми отговаря“.

„Живял съм с нея 50 години и извед-
нъж да я няма. Най-страшното е, че тя 
беше качествен човек, храбра и смела, и 
позитивна, и съм я обичал, а сега я няма.

Липсата е непрекъсната
Аз живея в жилището, където всичко 

е тя, няма един конец, който да съм аз“, 
разказа още той.

Преди малко повече от 6 г. смразява-
щата вест бързо обикаля близки, прия-
тели и почитатели – Джоко започва теж-
ка битка за живота си.

Актьорът е диагностициран с тумор 
в мозъка, а първоначалните мнения на 

докторите са, че операция не може да 
бъде направена, тъй като е прекале-
но рисковано. Консилиум от светила-
та в неврохирургията в България обаче 
решава да опита да 
спаси живота на ле-
гендарния актьор. 
А той се държи ко-
раво, както винаги 
досега в живота си. 
Дори намира сили 
да успокои прияте-
лите си и да не отда-
ва толкова голямо 
значение на пред-
стоящата рискована 
интервенция. „Ще 
ме оперират и тол-
кова! Тумор в мозъ-
ка. От два-три дни 
съм в болница с тази 
диагноза. Айде сти-
га, не мога да гово-
ря повече”. Това каз-
ва ден преди операцията си в „Пирогов“ 
обичаният актьор.

След интервенцията докторите са 
принудени да го държат в медикамен-
тозна кома заради настъпили усложне-
ния – говорът на актьора е затруднен, 

дишането – също.
От този момент състоянието му се вло-

шава с всеки следващ ден. На 19-и фев-
руари близките решават да го премес-
тят в най-добрата клиника – в бившата 
Правителствена болница. Специалисти-
те и там са безсилни да му помогнат, но 
не се отказват до последно. До вечерта 
на 21 февруари 2014 г., до 21,30 часа, ко-
гато една от най-забележителните и та-
лантливи личности в българското кино 
издъхна...

Той бе голяма душа
и съчетаваше всичко най-хубаво от ха-
рактера на българите и сърбите, убеде-
ни са негови колеги. Джоко е издъхвал 
десетки пъти във филмите, в които се е 
снимал. Приживе самият той се шегу-
ваше с многобройните сцени на смърт, 
които изиграва.

Нито за миг обаче каубоят на българ-
ското, сръбското и унгарското кино не 
прояви слабост, не хленчеше и не се 
предаваше на болестта. Той обожаваше 
живота тук, на земята, но след смъртта 
на жена му Джоко сякаш искаше да оти-

де при нея.
И знаеше, че там, горе, ще му е по-ху-

баво, защото ще е със своята Лиляна...
„Не ми носете цветя на гроба. И не 

плачете. Не ви искам тъжни. Просто из-
пийте едно за мен”...

Джоко Росич: „Не ми 
носете цветя на гроба“

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

�Каубоят на българското кино си отиде в края на февруари преди 6 г.

Събира приятелите си в двора 
около воденичния камък

Малката му вила в с. Бойковец отдавна 
е заключена, а дрезгавият му глас е затих-
нал. Именно там Джоко си купува къща 
през 1979 г. и остава завинаги свързан с 
местността и хората. И на тях той много 
им липсва...

„Липсва ни. Той беше душата на ком-
панията. Нямаше уикенд, в който да не 
седнем заедно на маса. Да пийнем хуба-
во вино и ракия. Събираше ни в двора си 
около воденичния камък. С часове сто-
яхме там, а той ни разказваше истории. 
Увличаше ни с уникалното си чувство за 
хумор“, разказва един от приятелите на 

Джоко - Марин.
За селото си Джоко се грижи до края 

на живота си. Освен че е един от създа-
телите на местната кръчма, актьорът е 
основен виновник в Бойковец да има из-
граден параклис. На градския площад с 
негова помощ са реставрирани паметник 
и черешово топче, които и до днес рад-
ват туристите.

Днес малката вила на любимия българ-
ски актьор стои пуста и празна. От време 
на време една от внучките му я посещава, 
за да почисти двора и да избърше прахта 
от любимите предмети на дядо си...

С любимата си Лиляна
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и той се опитва да подхване разговор:
- Бизнес пътуване или ваканция? – 

разтреперан от мерак да я свали.
- На семинар на нимфоманките в Чи-

каго – изтърсва тя.
Мъжът преглъща от вълнение, не-

вярвайки на късмета си, и пита отно-
во:

- А какво е вашето участие в семи-
нара?

- Аз съм лектор и използвам опита 
си, за да разбия някои митове в сек-
са. Ето, например, говори се, че аф-
ро-американците са най-надарени-
те мъже, но се оказва, че индианците 
са по-надарени от тях. Говори се, че 
французите са най-добрите любовни-
ци, докато фактите показват, че това са 
гърците. Всъщност, извинявайте, не би 
трябвало да обсъждам тази тема с вас, 
та ние дори не се познаваме! – сепва 
се изведнъж жената.

- Винету! – протяга ръка мъжът. – Ви-
нету Пападопулос!

� � ☺
Сборникът по математика е един-

ственото място, където човек може да 
си купи 70 дини и никой да не го пита 
за какво са му.

� � ☺
Зов за помощ:
- Предложете ми, моля ви, сайт, кой-

то използва салата и ракия, че от тия 
бисквитки ми втръсна...

� � ☺
Известна манекенка играла мал-

ка роля в театъра. След спектакъла в 
гримьорната й влиза елегантен джен-
тълмен.

- Извинете, нали вас удушиха в тре-
то действие?

- Да, мен, защо?
- Бих искал да се погрижа за тялото...

� � ☺
Учени доказаха, че човек може да 

запази работоспособността си до 98 
години.

Спонсор на изследването: НОИ

� � ☺
- Опасявам се, че страдам от следро-

дилна депресия и се налага да се поле-
кувам с морски въздух.

- Ха, че ти роди преди 20 години.
- Да, бе, и аз също съм потресена 

колко коварна е тази болест...

� � ☺
Искаш да промениш жи-

вота си, да спреш да пушиш, 
да почнеш диета или нова 
работа? Специално за теб 
всяка седмица има поне-
делник!

� � ☺
Проверих си банковата 

сметка и с изненада уста-
нових, че имам достатъчно 
пари да живея спокойно и 
приятно до края на живота 
си, ако умра в сряда.

� � ☺
- Ще ходим ли за риба?
- Аха....
- А пиене да вземем ли?
- Е, да...
- А въдиците ще ги вземам ли?
- Да, бе, да ги загубим някъде...

� � ☺
Проспериращ бизнесмен е поканен 

да изнесе лекция пред студенти по 
икономика. Накрая той пита:

- Имате ли въпроси?
След кратко мълчание се чува жен-

ски глас:
- Женен ли сте?

� � ☺
- Пешо, що не вземеш да си купиш 

кола?
- Че за к’во ми е? Мен, като ми е готи-

но, ме вози полицията, когато ми е ко-
фти – Бърза помощ.

� � ☺
- Здрасти! Как си?
- Оф, скапано ми е, времето, и то от-

вратително, пък и ти сега звъниш...

� � ☺
- Учителю, какво ще правите днес?
- Нищо!
- Но вие и вчера не правихте нищо?
- Още не съм свършил!

� � ☺
- Търся си мъж. Моля, пушачи и пи-

яници да се присъединят към транзит-
но преминаващите!

Отговор:
- Що не си облечеш светлоотрази-

телната жилетка и не спреш в аварий-
ното, за да не пречиш на движението?

� � ☺
- Колко време ви трябва за тази ра-

бота?
- Ще я свърша за час, в течение на 

тази седмица...

� � ☺
- Добър ден, може ли да ми изпрати-

те един добър електротехник?
- Госпожо, всички живи електротех-

ници са добри.

� � ☺
- Вече втори чувал губиш!
- Който не работи, той не греши.
- Да, ама ти си шофьор на инкасо...

� � ☺
Двойка влюбени се целуват на дива-

на. По някое време младежът минава 
към по-решителни действия и поваля 
момичето по гръб.

- Почакай, казва тя. - Не е ли по-до-
бре след сватбата?

- Знам ли, ами ако мъжът ти се случи 
някой ревнивец?

� � ☺
Мъж и жена се запознават по интер-

нет. Първа среща на живо в ресторант. 
Двамата се гледат изумено.

Той:
– Добреее... Поръчваме водка и 

пием, докато се харесаме!

� � ☺
- Aло?
- Здравейте!
- Mи, на 38 съм, пия, пуша, кажете 

вие нещо за себе си?
- Г-не, ние продаваме арматура!
- Но... тук пише, телефон за връзка?

� � ☺
- Ти... все пак, някакво чувство към 

мен изпитваш ли?
- Разбира се!
- И защо тогава не ми правиш пред-

ложение?
- Е, сега, заради едното чувство за 

хумор да тръгна да се женя ли?

� � ☺
- Как му викаха на онова приложе-

ние, дето оправя правописните греш-
ки?

- Основно образование...

� � ☺
Дълга опашка, изведнъж се появява 

някакъв и вика:
- Извинете, да мина отпред, аз само 

да попитам...
- Това е банкомат, бе!

� � ☺
- Най-много се страхувам от зъболе-

кари и от тъмното.
- Защо те е страх от тъмното?
- Защото не знаеш колко зъболека-

ри може да се крият там...

- Гледам в магазина комплект за ри-
суване – 39 лв... А бутилка „Джак Дани-
елс“ – 40 лв. И си викам: - Аз за 1 лв. ху-
дожник няма да стана...

� � ☺
Рецепта за боб по хайдушки: Бобът 

завира, изхвърля се първата вода. 
Отново се сипва вода. Бобът кипва с 
втората вода и тя се изхвърля. Кога-
то кипне третата вода, тенджерата се 
изхвърля заедно с боба. Агнето вече е 
изпечено.

� � ☺
За да сте здрави: Сутрин първо из-

яждате 3 лъжички мед. Всички микро-
би се юрват върху меда. Изчаквате 
малко да се съберат и изпивате една 
голяма ракия. Тя избива всичката гад в 
стомаха и вие продължавате деня спо-
койни и щастливи.

� � ☺
- Ех, какви времена бяха! Отивах в 

магазина с 2 лева и се връщах с кило 
картофи, два хляба, две млека, парче 
кашкавал и 6 яйца. А сега какво? Наки-
чили на всеки ъгъл видеокамери!

� � ☺
- Ало, обаждаме се от банката, полз-

вате ли наши услуги?
- Ми... да..., сутрин, като мина покрай 

вас, се оглеждам във витрината ви...

� � ☺
- Не мога да понасям хора, които си 

разказват всичко в социалните мрежи. 
Сега ви оставям, защото влизам да се 
къпя и имам пиле да размразявам.

� � ☺
- Слушаш отвсякъде: не пий, вред-

но е, не яж сладко, вредно е, не яж пи-
лешко, свинско, телешко месо, вредно 
е – и като се разболееш: - Ето ти ракия 
с мед и пилешка супа, да се оправиш!

� � ☺
- Как вървят нещата с твоя приятел?
- Ами добре, спорим за дреболии... 

Аз искам да съм с бяла рокля на сват-
бата, а той не иска да се жени!

� � ☺
- Извинете, не мога да изям всичко 

това, моля, опаковайте ми го за вкъ-
щи... В какъв смисъл шведска? Какво 
ме интересува откъде ви е масата?

� � ☺
В открития Космос вбесен космо-

навт тропа над 30 минути по корпуса 
на Международната космическа стан-
ция и крещи:

- Отваряй бе, идиот! Отваряй! Какво 
си заразпитвал „Кой е?!“

� � ☺
Скалното катерене е най-трудният, 

най-бавният и най-опасният начин да 
стигнеш там, където нямаш никаква 
работа...

� � ☺
Когато видя някой да си изпива бу-

тилката бира до дъно, си викам:
- На тоя може да се разчита, няма да 

си остави работата недовършена!

� � ☺
Възрастта 50+ си има своите недос-

татъци и предимства - не виждаш мал-
ките букви отблизо, но виждаш голе-
мите идиоти отдалеч!

� � ☺
Мъж заема мястото си в самолета. 

До него се настанява страхотна жена 

Виц в снимка

Концерт с пиано 

и цигулка.

В публиката мъж 

заговаря дамата до него:

- Аз лично предпочитам 

цигулката пред пианото!

- О, а вие музикант ли сте?

- Ами не, хамалин...

Изключване на алармата
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Пуешко печено във фолио Щрудел с ябълки
по бабина рецепта

Екзотичен прочит на ястие с пуеш-
ко месце - всеки, който обича да го 
хапва, ще бъде впечатлен.

В съд с 2 литра вряща вода се пускат 2 
бр. пуешки бутчета и се варят половин 
час с лъжичка сол. Това се прави, за да 
стои по-свежо месото и за да се съкрати 
следващият процес на печене.

4 пресни гъби се нарязват на жулие-
ни, 2 моркова се остъргват и се разряз-
ват по дължина на четири. 100 г сирене 
тофу се разделя поравно за две порции.

Месото се изважда и се оставя да из-
стине.

Приготвят се два листа домакинско 
алуминиево фолио.

Разрязва се месото през средата по 
дължина и внимателно се изваждат ос-
новните кости и с върха на остър нож 
- и по-малките, като се цели запазване 

целостта на филетата.
Разполагат се в центъра на фолиото. 

В средата им, на мястото на костите, се 
подреждат парчетата сирене тофу, мор-
ковите и жулиените от гъби, разпреде-
лени поравно.

Слага се по една лъжица масло и по 
щипка къри и чесън на прах. Краища-
та на фолиото се събират и се пресук-
ват тип бохча. Оформени по този начин, 
порциите се пекат в затоплена фурна за 
50 мин. на 190 градуса.

От 2 с.л. сметана, 1 ч.л. горчица и 5-6 
с.л. от бульона, в който е вряло пуеш-
кото месо, се разбърква сос с желана-
та гъстота. Подправя се с универсална 
подправка на вкус.

Пуешкото печено се отваря, поли-
ва се с приготвения сос и се връща във 
фурната за 5 мин.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: „Кавказка пленница” - Опиум - Естет - Гърла - Пеене - 
Пинк - Фон - Колон - Бейра - Химикал - Зидар - Ат - Екот - Фикус - Ава 
- Апо - Дюрен - Дифтин - Кашон - КАСИО - Коса - Алеко - Талаз - Вето - 
Крона - Лико - Розетка - Помпа - Ур - Котва - Тапир - Зло - Чан(Джеки) 
- Ездач - Дипла - Старт - ФИЕРО - Коми - Каабе - Муска - Рене(Ален) - 
Круша - Стаж - Цигулка - Фърги - „Те” - Асен - Тенор - Дан - Щит - Кичур 
- Мишена - Код - Жал - Лазарет - Основатели - Улица. 

ОТВЕСНО: Калъфи - Провокатори - Икс - Ромео - Сезон - Мегатон - 
Школник - Катет - Синус - До - Апа - Кода - Ответ - Елек - Ези - Катюша 
- Казак - Книжа - Купол - Ролка - Драка - Чат - КАМЕЛ - Фенер - Татар - 
„Туле” - Еозин - Копач - Буфер - Пленник - Коноп - Фешън - Ли (Вивиан) 
- Есе - Дуда - Амиди - „Арома” - ТНТ - Басист - Прием - Гризу - Непер 
- Фиала - Пруси - Шал - Литий - Атоли - Злост - Дери (Тибор) - Нрави - 
Акула - Катанец - „Маската на Зоро” - „За жената”. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

СУДОКУ

От пресято 300 г брашно, ½ ч.л. 
сол, 1 с.л. олио HOSSO и 200 мл 
вода се замесва тесто за баница. 

Намазва се с масло, покрива се с кърпа 
и се оставя да почине 15- 20 мин. Слад-
кишът може да се приготви и с готови 
кори за баница.

През това време се настъргват 300-
400 г ябълки и се разбъркват с 1 с.л. ка-
нела, 1 с.л. захар и 1 ч.л. галета. Вмес-
то ябълки можете да използвате тиква 
или дюли.

Тестото се разделя на шест топки. 
Всяка една топка се поставя върху кър-
па и с тънка точилка се разточва на тъ-

нък лист. Маже се с масло и се поръсва 
с приготвената плънка.

С помощта на кърпата се навива на 
руло и се поставя в намазана с олио 
тава. По същия начин се процедира и с 
другите топки тесто.

Приготвеният щрудел се пече на 180 
градуса около 30 мин. След като се из-
вади от фурната, ябълковият щрудел се 
нарязва на парчета и се поръсва обил-
но с пудра захар.

Да ви е сладко!  
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Астрологична прогноза 
4 - 10 март 2020 г.

ОВЕН
Ще имате шанс да за-
почнете нов пече-
ливш проект. Много е 
вероятно да използ-
вате активно конта-
ктите си и лесно да 
намирате нужната ви 
подкрепа при изник-

ващи пречки и проблеми. Ще се фокусирате 
върху печеленето на пари. Много е вероят-
но да ви изникнат интересни професионал-
ни предложения, които да ви подтикнат да 
стартирате бъдещи проекти. На работното 
ви място имате успех и подкрепа от колеги. 
Финансите ви са наред. Настроението ви ще 
бъде променливо, но ще се чувствате добре.

ТЕЛЕЦ
През периода е въз-
можно да сте силно 
ангажирани с някой 
член от вашето се-
мейство, с ремонтни 
дейности или с пре-
аранжиране на дома 
си. Ще сте много ча-

ровни и ще успеете да впечатлите обект на 
вашата страст с остроумието си. Възможно е 
да получите интересни доставки, обаждания 
или съобщения. Погрижете се за тялото си и 
си дайте почивка, особено ако се чувствате 
преуморени или имате хроничен здраво-
словен проблем. Потърсете точния специа-
лист, който ще сложи точната диагноза.

БЛИЗНАЦИ
Много е вероятно да 
спечелите допълни-
телни средства или 
да получите забаве-
ни плащания. Не е из-
ключено да получи-
те важни обаждания 
или съобщения, бла-

годарение на които да ви се отворят нови 
врати за лични и професионални успехи. 
Внимавайте на кого какво казвате, за да не 
нагрубите някого неволно или да споделите 
повече информация, отколкото е необходи-
ма. Очаква се да имате рискове за здравето 
ви, което означава да не злоупотребявате с 
вредни храни и да се грижите повече за тя-
лото си.

РАК
Добре биха ви се от-
разили разкрасител-
ни или спа процеду-
ри. Възможно е да 
предприемете риск, 
необходим ви, за да 
осъществите своя от-
давнашна мечта. До-

бре е да сте внимателни с хората около вас 
и да се стараете да не ги нагрубявате, ако 
виждат нещата доста по-различно от вас. 
Обърнете си по-голямо внимание и изграде-
те добра основа за по-здравословен живот. 
Добрите навици и положителните промени 
в начина ви на живот ще подсигурят по-до-
брото ви здраве в бъдеще.

ЛЪВ
Ще блеснете с нещо 
ново пред заобика-
лящите. Ще срещ-
нете одобрение и 
ще се откроите. Ще 
успеете да разгър-
нете потенциала си 
в службата. Ще за-

почнете работа по проект, който отдавна ми-
слите да предложите на работодателите си. 
Възможно е да направите печеливша инвес-
тиция. Бъдете предпазливи със средствата 
си за комуникация и транспорт и подхож-
дайте отговорно към тях. Грижете се за здра-
вето си – ако се появи проблем или някакъв 
симптом се обостри, потърсете специалист.

ДЕВА
Възможно е тези 
дни да сте колебли-
ви и малко отнесе-
ни. Може да ви об-
земе безпокойство. 
Много е вероятно 
да имате нужда от 
почивка. В тези мо-

менти се грижете повече за себе си и пра-
вете неща, които повдигат духа ви. Ще сте 
ангажирани най-вече със собствените си 
проблеми, както и с тези на най-близките ви 
хора. Постарайте се да излезете от черупка-
та си и ще се натъкнете на интересни хора, 
които ще разширят мирогледа ви и ще ви до-
паднат за по-нататъшно общуване.

ВЕЗНИ
Като цяло различ-
ни влияния ще ви 
подтикват да обър-
нете внимание на 
чувствата си и на 
някои скрити свои 
потребности – от 
любов, внимание, 

подкрепа - и няма да сте склонни към външ-
ни изяви. Много е вероятно обаче да срещ-
нете правилните хора, които впоследствие 
да са ви полезни със съвет или препоръка. 
Някои от вас може и изненадващо да полу-
чат предложение за работа. Ще успеете да 
прекарате време с най-близките си хора. Не 
е изключено да се отдадете на почивка или 
развлечения.

СКОРПИОН
Работата ще бъде 
приоритет за вас и 
е много вероятно 
да пожънете успехи 
на професионално-
то поприще. Ще се 
фокусирате върху 
приятелите си или 

върху някое ваше хоби. Намерете време и за 
себе си. Възможно е да промените визията 
си, да обогатите гардероба си или да започ-
нете нов спорт или диета. Замислете се дали 
тялото не се опитва да ви каже нещо. Може 
би таите негативни емоции или имате нужда 
от почивка, която дълго време не си разре-
шавате. Потърсете подкрепа от най-близкия 
си човек.

КОЗИРОГ
Ще ви бъде трудно 
да се задържите на 
едно място. Ще сте 
в движение и ще сте 
доста активни, ще 
имате възможност 
да учите нови неща 
и да се обогатявате 

посредством опита си. Много е вероятно да 
срещнете интересни и нестандартни хора, 
които силно да ви впечатлят. Ще успеете да 
отделите и време на семейството си и да се 
насладите на домашния уют. Много е веро-
ятно да преаранжирате нещо в дома си, да 
обновите интериора си или да се отдадете 
на кулинарни експерименти.

ВОДОЛЕЙ
В началото на пери-
ода не са изключени 
разправии с парт-
ньора или с близък 
до сърцето ви човек. 
Постарайте се да не 
сте крайни в изказ-
ванията си и да не 

прибързвате в заключенията и решенията 
си. Вероятно ще се наложи да се занимава-
те с правни или философски въпроси или да 
започнете да учите нещо ново и да разширя-
вате мирогледа си по един или друг начин. 
Продължавайте да вървите напред и не ос-
тавяйте разочарованието да спре поривите 
ви. Наслаждавайте на малките неща.

РИБИ
Ще усетите напре-
жение в работата си 
и затова се опитайте 
да не се занимавате 
твърде много с ко-
легите си, а се кон-
центрирайте вър-
ху задачите, които 

трябва да свършите. Ще сте продуктивни и 
много трудолюбиви. Свободните от вас ще 
се натъкнат на човек, който ще ги впечат-
ли, докато заетите ще имат шанса да изкарат 
ползотворно време с партньора. Възможно 
е да въведете нещо ново в живота си, да се 
отдадете на интересен спорт или процедура, 
да промените визията си.

СТРЕЛЕЦ
Ще сте доста общи-
телни и не е изклю-
чено да срещнете 
интересни хора, с 
които да излезете 
и да разпуснете на-
прежението. Голя-
ма част от вас ще 

успеят да се отдадат на свое хоби, да оти-
дат на кино, театър или друго социално съ-
битие. Не е изключено да сте на романтична 
вълна и да се впуснете във флиртове и закач-
ки. Добре е обвързаните от вас да внимават 
да не ядосат половинката си. Излезте на рес-
торант и не забравяйте да я зарадвате с дре-
бен, но актуален подарък.
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Н
ово изобретение се опитва 
да се изправи срещу вред-
ните пластмасови бутилки 
за вода и да ги остави в ми-
налото, като даде възмож-

ност на потребителите да се наслажда-
ват на течността по нов начин.

Най-новото изобретение представля-
ва един вид шушулка, пълна с вода, коя-
то поглъщате цяла. Ядливото топче ще 
ограничи нуждата от пластмасовите бу-
тилки. Пакетът, който е компостиран, е 
направен от морски водорасли и расти-
телни екстракти. Просто отхапвате ъгъ-
ла и пиете.

Стартиращият производител на опа-
ковката, Notpla, цели да създаде дълго-
срочно решение без отрицателни после-
дици за хората и околната среда. Бивш 
инженер по опаковане от известната 
марка L’Oréal започна да работи върху 
концепцията заедно с дизайнера Родри-
го Гарсия Гонсалес през 2013 г. Седем го-
дини по-късно това вече не е студентски 
проект, а жизнеспособен бизнес. Компа-
нията е събрала значителна сума в под-
крепа на иновативния замисъл.

Дизайнерите използват техника от мо-
лекулярната гастрономия, за да създа-

дат пакета. При потапяне на сфера от лед 
в смес от калциев хлорид и екстракт от 
кафяви водорасли, се получава ядлива 
мембрана. Тя се формира около леда, за-
държайки течността на мястото си. Меж-
дувременно ледът се топи на стайна тем-
пература. Най-малката версия на пакета 
е проектирана

да се разтвори в устата ви
Изживяването може да бъде малко из-

ненадващо, докато свикнете с разпуква-
нето на водата.

Шотландска марка уиски планира да 
се възползва от откритието и да направи 
така наречения коктейл без стъкло. Тво-
рението от морски водорасли не прите-
жава вкус, така че това няма да наруши 
качествата на питието.

Компанията се разширява и в дру-

ги продукти, включително сашета, кои-
то могат да държат кетчуп или майоне-
за за клиентите на ресторанти за бързо 
хранене. Те ще заменят малките пласт-
масови опаковки, които трудно можеха 
да бъдат изместени в миналото и не под-
лежаха на рециклиране. Just Eat, услуга 
за доставка на храна в Лондон, вече из-
ползва изобретението.

Подобно на други фирми, които пра-
вят алтернативи на пластмасовите опа-
ковки, Notpla казва, че пейзажът корен-
но се е променил от началото на 2013 г. 
насам, тъй като замърсяването с пласт-
маса се превърна в основен проблем. 
Потребителите стават все по-осъзнати 
и емоционално свързани с проблема. 
Фирмите се борят да намерят по-добри 
решения, така че техните маркови паке-
ти да не замърсяват реките и океаните.

За първи път на Земята бе от-
крито живо същество, което не 
диша. Паразитното петно е на-

речено Henneguya salminicola и е 
единственото познато на земята, кое-
то може да съществува без този ва-
жен процес. Присъщо за този микроб 
е, че прекарва жизнения си цикъл, за-
разявайки плът-
ните мускули на 
риби и подводни 
червеи. То няма 
много възмож-
ности да превър-
не кислорода в 
енергия, въпре-
ки че всички други многоклетъчни 
организми на Земята имат някои ре-
спираторни гени. Според ново про-
учване геномът на H. salminicola няма 
такива. Тази малка, но решаваща част 
от ДНК, съхранявана в митохондрии-
те на животните, включва гени, отго-
ворни за дишането.

Подобно на много паразити от гру-
пата на медузите, H. salminicola може 
би някога е приличала повече на 
своите предци от жeле, но постепен-
но се е развила, като няма почти нито 
една от многоклетъчните им черти. 
Загубила е тъканта, нервните си клет-
ки и мускулите си. В това число и спо-
собността си да диша.

ововоо изизобобррететениниее сее оопипитвтваа е

Вода без бутилка: Отхапваш, 
пиеш и поглъщаш

Откриха живо 
същество, 
което не диша

Новата опаковка наподобява шушулка, изпробват се и други приложения

Снимкa: Twitter
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Н
евероятно е, че България 
събира на малката си тери-
тория толкова разнообраз-
ни и пленителни природни 
забележителности, вълну-

ващи архитектурни паметници, запази-
ли историята ни жива до наши дни. Има 
толкова много красиви места, които си 
заслужава да разгледаме. BG VOICE ви 
кани заедно да попътуваме из красотите 
на Родината. Готови ли сте вече? Хайде с 
нас на път към една пленително място!

Открай време пещерите са привли-
чали човека, били са негово убежище, 
място за ритуали и обреди, но в също-
то време са предизвиквали и необясним 
страх от непознатото. Това усещане пре-
ди всичко е свързано с митовете и ле-
гендите, според които пещерите са дом 
на легендарни същества – змейове, са-
модиви и дяволи.

Вече сме по стъпките на Силвестър 
Сталоун, Арнолд Шварценегер и други 
велики американски актьори, наруши-
ли спокойствието на нашите злощастни 
прилепи, докато снимат филма „Непобе-
димите“ в Деветашката пещера до село 
Деветаки – популярно напоследък мяс-
то, често обърквано с пещера Проходна.

Едно от най-мистичните места в Бъл-
гария, пещерата

крие тайни на извънземни 
цивилизации

разказват посветени в свръхестестве-
ното. Мистериозните отвори по нея, за 
които от десетки години изследовате-
лите не могат да намерят обяснение, 
всъщност са причинени от летящи чи-
нии, които кацнали там много отдавна, 
твърдят уфолози.

Според легендите величествената га-
лерия, която се разширява и образува 
най-голямата пещерна зала на Балкан-
ския полуостров, всъщност от хилядо-
летия е притегателна сила за извънзем-
ни пришълци.

Големите размери на пещерата, осве-
тена от седемте необикновени отвора, 
са привличали хората от дълбока древ-
ност. Открити са доказателства, че пе-
щерата е била населявана от хора от се-
дем епохи – от старокаменната - преди 
около 70 000 г. - чак до Средновекови-

ето. Домовете на предците ни там били 
изградени от дървен плет,

намазан с кал и покрит 
със слама

В жилищата имало огнище, както и 
разнообразни глинени съдове. Открити 
са и много различни погребения, харак-
терни за съответните епохи.

На една от дръжките на амфора е от-
крит печат, който доказва, че хората, 
които са живели в тази пещера, са общу-

вали и търгували с остров Родос, като 
най-вероятно са си доставяли вино от 
там.

През римската епоха в централната 
част на пещерата над малко естествено 
изворче е било изградено светилище. 
Сред останките от него е намерена об-
рочна плоча с изображение на Артеми-
да, яздеща сърна.

Деветашката пещера оцелява въпре-
ки военните, кинаджиите и туристите. 
Горда, могъща, величествена – тя по-
скоро извиква представата за грандиоз-

на постройка с купол, през чийто грама-
ден вход светлината влиза в изобилие, 
но жегата не успява.

Лястовици се стрелкат 
под свода,

светлината прониква през отворите в 
него като прозрачни стълбове. Реката се 
влачи мързеливо в коритото си, мирише 
на влага и пръст.

Местните хора наричат Деветашката 
пещера Маарата (от турски език – озна-
чава пещера) или Окната заради седем-
те различни по големина отвора на та-
вана.

Местни разказват, че германците 
складирали в пещерата боеприпаси, но 
през есента на 1944 г. им се наложило да 
се изтеглят набързо и нямали време да 
ги изнесат, затова решили да ги затрупат, 
като я взривят. Опънали дълъг шнур, за 
да я гръмнат от разстояние. Но местен 
овчар се препънал в кабела и без да 
знае за какво е там, срязал голямо пар-
че от него и си го прибрал. Така, без да 

иска, спасил пещерата. 

Крушунските водопади –
една синьо-зелена приказка в царство-
то на елфите - са едно от най-красивите 
места за посещение и туризъм в Бълга-
рия и само на 30 км от Деветашката пе-
щера. Цяла водна феерия от прагове, 

басейни, водоскоци, ре-
дуващи се, докъдето по-
гледът ви стига. Падащи 
от 15-метрови карстови 
скали, Крушунските во-
допади са неповторими 
по красота и въздейст-
вие.

Системата от водопа-
ди, които се спускат от 
карстови тераси и обра-
зуват „синя“ водна кас-
када с много прагове 
и басейни, се намира в 
близост до ловешкото 
село Крушуна и е уни-
кална за България. Мяс-
тото е леснодостъпно – 
изградени са парапети и 
тераси, от които могат да 
се наблюдават водните 
струи. Екопътека достига 
и до пещерата,

от която извира 
самият водопад

Водата на Крушунски-
те водопади е оцветена 

в ярко синьо, което се дължи на разтво-
рения травертин вътре. Това е вид варо-
вик, който е пясъчен на цвят, но когато 
е пуснат във вода, отделя син цвят. Сре-
ща се в топли минерални води или води, 
богати на калций, тъй като се получава 
чрез отлагане на калциев карбонат, ха-
рактерен за такива извори.

Водопадите „работят“ през цялата го-
дина и разходката покрай тях почти ви-
наги носи свежест и приятно изживява-
не, а и лек мирис на скара в някои части 
на парка. За да се обходят всички забе-
лежителности покрай екопътеката, са 
необходими около час и половина, без 
да се бърза. Периодът на пролетното 
пълноводие е най-добър за посещения.

Реката на водопадите се нарича Ма-
арата и извира от пещерата в горната 
част на екопътеката. Тя е дала името на 
цялата местност, която е обявена за при-
роден парк. Наоколо ви обгръща гъста 
растителност, през която трудно се виж-
да дори пенливата река, покрай която 
криволичи пътеката.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Деветашката пещера: 
Мистерии и предания 
отпреди 70 000 г.
�От десетилетия изследователите не могат да 

намерят обяснение за странните отвори по пещерата

Крушовските водопади

Снимки: Архив
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Димитър Балански от Исперих 
е познат на всички колоезда-
чи в България и внушава ис-
тински респект сред тях. Той 
е един от героите на българ-

ското колоездене и има много причи-
ни за това. Една от най-запомнящите 
се е, че Димитър Балански е завършил 
6 пъти един от големите веломарато-
ни на Франция – Париж-Брест-Париж. 
Но това не е единствената му заслуга 
за българското колоездене. Исперихча-
нинът е един от хората, които помагат 
за включването на български маратон 
в международния календар на Светов-
ната федерация. Той е 1200-километров 
– София-Варна-София - и е един от най-
трудните в света поради голямата де-
нивелация на терена – Стара планина, 
Средна гора и Родопи. И не само това.

Пътят на Балкански до колоездене-
то и до признанието, че е единствени-
ят българин, завършил 6 пъти париж-
кия веломаратон, е дълъг. Като ученик 
в механотехникума в Разград, той става 
музикант в оркестъра на Васил Джам-
базов. Като студент - парашутист в ае-

роклуба на Шумен. Завършва българска 
филология и като учител създава духов 
оркестър в училище „Христо Ботев“ в 

Исперих и води деца в Шумен, където 
правят по два скока с парашут, разказ-
ва Ekip7. Заедно с децата на една брига-
да открил и колоезденето. Организира 
и първия

колопоход от 340 
километра с велосипеди 
„Балканче“

с помощта на двама родители. За три 
години прави и обиколка на България 
с учениците от неговия клас. Сам ходи 
до министъра на търговията и снабдя-
ва децата с велосипеди „Турист“. С вто-
рия си випуск отново прави обиколка 
на България. Тези пораснали вече мъже 
и жени са запечатали незабравими мо-
менти с класния Балански.

През 1991 г. е принуден да се разде-
ли с професията и започва да работи 
като локомотивен машинист в депото 
в Русе. В свободното си време Балан-
ски организира колоклуб към Туристи-
ческо дружество „Димитровец“ в Испе-
рих. Участва в първите състезания на 
днешния Крос кънтри. Съосновател е 
на велорали „Черни връх“, веломаратон 
– планинско колоездене в Пловдив. Ор-
ганизира състезанието „Стоте могили“ 
по случай юбилей на музея в Исперих, 
където участват състезатели от цяла 
България и състезанието става тради-
ция. През август 1993 г. седем колоез-
дачи от клуба в Исперих качват връх 
Мусала с байкове. В един жълт вестник 
пишат за тях: – „Луди въртят байкове за 
една грамота“.

Научава за маратона в Париж от бъл-
гарски вестник, но се оказва, че прево-
дът е много лош. Цели три години не 
може да установи връзка с организато-
рите. Случайността му помага. При ко-
лопоход в Пирин се запознава с фран-
цузин, който се оказва много отговорен 
младеж. След два месеца получава пис-
мо от председателя на Световната ор-
ганизация на колоездачите аматьори – 
Лапертел. Не вярвал на очите си.

На момента започва подготовката, а 
тя е свързана с много трудности. Бъл-

гария все още не е в Европейския съюз. 
Бриветите - изпитни карания - трябва 
да се проведат в Австрия. Изискват се 
визи. Влиза в кореспонденция с Париж. 
Моли бриветите да се проведат в Бълга-
рия. През 1998 г.

прави маршрути 
и сам ги минава

за да се увери, че са по възможности-
те на българската група. Най-сетне след 
неимоверни усилия и напрежение по-
лучава съгласие от Световната федера-
ция и организира първия бривет. Съ-
щата година седем българи минават 
успешно бриветите и получават право 
за участие на маратона във Франция. 
Всеки сам се готви за пътуването, как-
то може. Балански успява да се снабди 
с виза с помощта на Росен Станчев (по 
това време директор на фаянсовия за-
вод в Исперих). Има безплатен билет от 
БДЖ. Стартова такса, спане, храна – лич-
ни средства. Велосипеда сам си сгло-
бява от различни части и даже му дава 
име – Росинант. Много подходящо за 
този Дон Кихот на колело.

Участниците в българската група са 
правили бривети до 600 километра. На 
повечето дрехите са им втора употре-
ба и не съвсем удобни. Не знаят как да 
разпределят силите си. Нямат напът-
ствия. Другите състезатели имат опит 
в този велик маратон. Но празничното 
настроение, тълпите от хора, готови да 
помагат, музиката, акордеоните, цветя-
та, непознатата държава от Запада, под-
готовката, желанието, волята опреде-
лят след три дни и три нощи щастливия 
финал на победителите, един от които е 
Димитър Балански от Исперих.

В това състезание, в което победител 
е този, който го завърши успешно, при-
ключват и още четирима българи.

Състезание със самия 
себе си

Едно голямо изпитание на човешка-
та издръжливост, воля и дух. Участни-
ците българи са по-малко от регистри-
раните клубове във Франция. Там имат 
четири колоездачни федерации със 
стотици клубове във всяка една. Не-
зависимо от това, на следващите в го-
дините маратони България е стигала 
до 12-то място по брой завършили. Ре-
зултатите са не на брой участвали, а на 
брой завършили.

От 1999 г. до днес Балански е един-
ственият българин, участвал и завър-
шил шест маратона във Франция. Мал-
ко завижда на тези, които имат зад 
гърба си дванадесет маратона. Но мара-
тонът през 2019 г. не е последна спирка 
за българина. На 70 години, през 2023 
г., Балански се кани да участва отново в 
маратона Париж-Брест-Париж от 1200 
километра за три денонощия. Ако не 
вярвате, попитайте го. Ще го срещнете 
на велосипеда, който сам е конструирал 
според теглото и възрастта си. С него 
той е спечелил много приятели, здраве, 
близост до природата, пътувания зад 
граница, духовно удовлетворение.

Как един българин завърши 
6 веломаратона във Франция
�Димитър Балански от Исперих се кани да участва и през 2023 г., когато ще е на 70 г.

Балански (вдясно) със съотборници във Франция.

Снимкa: Ekip7
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Г
олемият футболен тим „Реал 
Мадрид“ се включи в кампани-
ята за подпомагане на бълга-
рин в битката му с тежко онко-
логично заболяване. Фланелка 

с автографи на звездите ще се продава 
на търг, за да се съберат средства за ле-
чението на Иван Тодоров. Той се бори 
със заболяването остеосарком на меки-
те тъкани.

„Инициативата тръгна отдавна. Иван 
се бори дълго време с проблема си, 
който за съжаление отново се появи. 
Ние, като негови приятели, отново тър-
сим варианти за събиране на 
средства, тъй като такива ко-
лосални суми трудно могат да 
се извадят от нечий джоб“, раз-
каза пред NOVA председателят 
на фенклуба на „Реал Мадрид“ 
Георги Христов.

В страницата на фенклуба 
правят търг за Иван, с който 
печелят известна сума. Включ-
ват се и в благотворителни тур-
нири. От кутия за дарения се 
ражда и друга идея.

„Водя кореспонденция поч-
ти всяка седмица с централа-
та на „Реал Мадрид“. Дойде ми 
идея да помогнат и те. Написах 
едно писмо с молба да ми из-
пратят фланелка с автографи 
на футболистите. Тя вече е факт 
и е при нас“, разкри Христов.

„Реал Мадрид“ 
е футболът за мен

Този жест е велик. Това да 
имаш чувството, че това, за 
което винаги си мечтал, е раз-

брало за твоята съдба, кауза и битка и е 
изпратило нещо дребно. За тях това не 
е нищо особено, но отзвукът, който ще 
получи и който получавам, този адрена-
лин, това е велико нещо“, разказва Иван, 
за когото се събират средствата.

„Това, което ми дава сили да про-
дължа битката докрай, е неописуемата 
подкрепа на абсолютно всички замесе-
ни хора. Непрестанна подкрепа от вся-
какво естество. Хора, вие сте уникални. 
Това, което ми давате, е велико и уни-
кално. То ме зарежда да бъда още по-
силен и вярващ. Всяко добро се връща 
многократно, не спирайте“, каза още 
той.

„На мен нищо не ми коства. В даден 
момент човек трябва да гледа от друг 
ъгъл. С един елементарен жест можеш 
да допринесеш много за дадена ситуа-
ция. На мен ми коства един мейл. Все-

ки ден чаках отговор. Един ден дойде 
куриер, подаде ми пликчето и разбрах. 
Това е нещо много голямо“, добави Хри-
стов.

Търгът за уникалната фланелка с ав-
тографи от звездите на „Реал Мадрид“ 
стартира на 9 март.

„Реал Мадрид“ помага 
на български фен
�Фланелка с автографи на звездите ще се продава 

на търг в помощ на Иван Тодоров



ТЪРСЯ КОНТРАКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСЯ КОНТРАКТОР в строи-
телството за вътрешна и външна работа в североза-
падните 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

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

17381 LOW VOLTAGE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търся техник за мон-
таж на камери, WiFi, интерком и др. 630-674-4717 
№17371

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ ШОФЬОР , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Собственик на камион 
търси шофьор. Хазмат и танкер са голям плюс. Ако 
ви е омръзнало от големите обещания на големите 
фирми, обадете се. Заплащане и мили по договаря-
не. Възможност за дълги мили, за регионално или 
дори локал. 8477499161 №17426

OWNER OPERATORS !!!, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Pабота за собствени-
ци на камиони!*Midwest Accounts!*24/7 Dispatch 
*Dispatcher с 15 год. опит в бранша! *Предимно 
леки товари!*Direct Deposit всеки Петък!*Карти 
с Намалене за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 
8476659273 №17438

TЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck Repair в 
Elgin търси да назначи механик на камиони и трей-
лъри. Опит не е задължителен, но е препоръчите-
лен. Много добро заплащане. За повече информа-
ция - 773-565-8076. №17443

DISPATCHER WANTED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Small trucking company 
is hiring a dispatcher or dispatch support for our Lake 
Zurich, IL offi  ce. For more information call 773-580-
4032 №17408

OTR CARGO VAN DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Need clean record - no 
CDL needed.Call for more info! 8478734706 №17456

ШОФЬОР НА ПИКАП, 

Цена US$ 0.00, Зипкод , Предлагам работа като шо-
фьор на пикап с отворен трейлър за 3 автомобила. 
Работата не изисква CDL,само С клас.Чист драйвинг 
рекърд.Гарантирам 30% от оборота. Работим с хар-
тиен лог бук. за повече информация:773-799-0396 
Стефан. 7737990396 №17410

DROP AND HOOK, 

Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор на камион, всеки 
ден ще е в къщи. 2500+ мили на седмица. Заплата - 
0.55¢. 6302903092 №17463

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

HVAC HELPER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, 
Heating and Cooling компания тър-
си да назначи Helper с минимален 
опит и знания в сферата. За повече 
информация, се обадете на (224) 
622-1361, Константин. №17455

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

773-817-7911

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бояджий 773-
865-0406 №17417

CAREGIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търсят се caregivers, 
part time, имаме позиции в Chicago(northside), 
Hoff man 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

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 кандида-
та).cell: 509 818 7302/offi  ce: 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

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 регис-
трация и тренинг за започване работа в ЮБЕР и 
Лифт.Говорим Български, Сръбски, Руски. Тел. 224 
281 2020 №17405

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

LOCAL DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, BDK 
Express предлага работа за локални 
шофьори. Изискване CDL Class A. 
Part Time or Full time available. Нуж-
но е желание за работа с контейне-
ри. Опит с такива е за предпочита-
не, но не е задължителен. Седмични 
\\\\\\\”steady\\\\\\\” курсове до Grand 
Rapids and Detroit area- dry van. Не 
повече от 1 до 2 нощувки OTR, при 
желание за този тип курсове. Мо-
жем да предложим почасово или 
подневно заплащане. Нужно е да 
имате разрешително за работа за 
страната. 2069547055 №17373

CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Карате ками-
он поне от 2 години? Не е проблем 
да сте на пътя няколко дни? Пред-
лагаме ви СЕДМИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ; 
2500-3000 мили. Обадете ни се:847-
480-7113, ext.3 №17413

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 счи-
та за предимство. Изключително 
атрактивен и мотивиращ модел на 
заплащане обвързан с уменията и 
резултатите. За контакти: Cell: (224) 
518 7032 Offi  ce: (815) 388 0004 hr@
vnvfreight.com 8153880004 №17418

ХОРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод , търсят се хора за 
почистване на магазините и офиси 
6306189472 №17459



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

GAREGIVER LIVE-IN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Търся жена с англий-
ски 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

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 чисте-
не 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 на-
бира 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 шо-
фьор CDL клас А за постоянни курсове (steady) как-
то и за pick-up&delivery. Нови камиони, добро запла-
щане. Всеки уикенд - у дома. 3122082222 №17290

СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Строителна Фирма 
наема работници за снабдяване на строителни ма-
териали Изисква се шофьорск книжкa, минимален 
английски и вазможност да вдига 50 паунда. За по-
вече информация обадете се в офиса ни в Burr Ridge 
630-227-1111 №17294

НАЕМАМ CDL A, 
Цена US$0.00, Зипкод 60118, За 24 фита локъл, все-
ки 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 fl uent 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 Предла-
га работа за почасово почистване на домове. Изис-
ква се обствен превоз и опит. 312-593-1392 №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 учи-
лище до вечерта.Трябва да има собствен превоз.
Районът на Arlington Heights 2246224174 №17227

REEFER HAZMAT ONLY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Набираме контракто-
ри за Reefer Hazmat. Коректно отношение и бързо 
плащане. Специализирана фирма за хазматни това-
ри. Моля обадете се на 847-261-4912 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 ка-
бина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421234 №17074

OWNERS !!!, 
Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага 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 ка-
бина с APU, Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421234 №17090

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

ШОФЬОР, 
Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с cdl -A 
7737825892 №17077

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.: +359-876-511-784 
Viber №16634

LOCAL DRIVER CLASS B, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for 
local driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday to 
Friday 8am to 5 pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

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 тър-
си професионалист с опит. Каране и почивка по до-
говаряне. 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 ме-
сец 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 тер-
минал на терминал (hook and drop). Предимно се 
кара на midwest. Нужно е hazmat и double triple 
endorsments. Коректни отношения, заплащане вся-
ка 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 off er $11 per hour 
Everybody must have own transportation to 
work and back . For more info please TEXT ONLY 
: Maurice3039748716; 7175628503 3039748716 
№16818

ФЛОРИДА

WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 0.55 
cents per mile with 2 years of experience clean record 
and owner operators $5000 to $8000 gross weekly call 
us for more info.Come to work with our family team. 
9415869366 №16609

SOMEWHERE ELSE

TEAM CDL DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 0, Company is looking to hire 
team drivers with CDL, minimum 2 years experience 
and clean driving record. The work is for Amazon and 
mostly drop and hook. Great pay 7024810467 №17202

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ПАРТНЬОР В ЖИВОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60646, Търся си сериозен мъж 
(над 40 год) за партьор в живота. Имам дете и куче, 
и доста излишни килограми, хаха. Намам време за 
търсене напред-назад. Просто не искам да бъда 
сама. Предпочитам първо да пищете. 7733964932. 
Благодаря. №17437

ДИСПЕЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60087, Предлагам диспеч ус-
луги за малки транспортни фирми и оунър опера-
тори. Работя с ДАТ, ТръкСтоп и постоянни брокери 
- 6 години опит. Локално, регионално, дълги дести-
нации - според вашите възможности и предпочета-
ния. 7738442025 №17458

DISPATCHER +5Y, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Dispatcher , experienced 
5+years look for job/from home Call /text 7736560232/ 
7736560232 №17415

ШОФЬОР КЛАС D, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Профе-
сионалист 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

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 по-
мощник-учител в детска градина. Имам дългогоди-
шен 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 зани-
манията 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 Бъл-
гария търси работа. За контакт Viber +359876511784 
№17226

DISPETCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит от Бъл-
гария 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.: +359-876-511-784 
Viber 359876511784 №16627

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за 
почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 №16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ROSEMONT, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60018, Търся съкварти-
рант/ка Пушач/ка 8472621453 №17436

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам под наем обза-
ведена стая в таунхаус в Маунт Проспект. Наем $550 
Телефон: 224-805-8378 №17439

LARGE STUDIO, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60008, Rolling Meadows 
Large Studio: Separate kitchen area, 2 walk-in closets. 
On the 3rd fl oor with a nice view. Quiet neighborhood. 
No pets.The complex has a pool, lots of parking and 
laundry facility. 7738143175 №17440

СТАЯ ОТ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Стая под наем в 
Prospecf Heights, близо до магазини и магистрали, 
парко място, изгодна цена! 8472192272 №17442

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

CDL CLASS A, 
Цена US$ 55.00, Зипкод 60007, Тър-
сим шофьори,O/O за постоянни кур-
сове от WI до NC , заплащане 55-60 
цента на миля!773-603-6413 №17230

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

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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060
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CDL CLASS A, 
Цена US$1,700.00, Зипкод 60007, 
CDL Class A Drivers Търсим шофьо-
ри за постоянни курсове от WI до 
NC , заплащане 55-60 цента на миля! 
7736036413 №17257
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СТАЯ В ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам стая под наем 
в Arlington Heights,IL безплатно ползване на пе-
ралня, сушилня и интернет. 400$ ph#224-717-9656 
2247179656 №17460

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, Стая под наем на етаж 
от къща.Wood dale .Тел.630 400 6591 6304006591 
№17464

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 fl oors. 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

4 RENT 1BED GLENVIEW, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60025, For rent 1-bedroom 
Glenview. new laminate fl oor and new paint. The 
complex has pool, tennis and 2 car parking. Great 
location and schools. Тел.: 312 451 1561 №17377

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

ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60172, Давам стая под наем 
в Roselle.Всичко включено в цената пералня,суш
илня,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 ма-
гистрали, парко място, изгодна цена! 8472198461 
№17347

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод , Стая под наем в Чикаго, наем 
$ 290. 6308500701 №17350

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 fl oors 7738148485 №17287

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

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

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Давам под наем 
2bd,1.1 townhouse v Scahumburg след основен ре-
монт със fi nished basement, 1 car garage,5 мин от 
Woodfi eld mall, $1985, Meto 7732160654 №17008

СТАЯ , 
Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам стая под 
наем, в районът на Джефърсън парк. 7735929395 
№16952

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam staia pod 
naem za( Gena ) v Arlington Heights,,IL bezplatno 
polzvane peralnia, sushilnia i internet. 400$ ph#224-
717-9656 №16819

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под наем в 
Гленвю 8476300290 8476300290 №16799

ИМОТИ 
Търся под наем

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

ИМОТИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жилище в се-
верозападните квартали, моля обадете се. Аз не 
съм агент. Ще купите директно от собственика. 
Тел: 847 854 8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №17303

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

МЪЖКО И ДАМСКО ПОДСТРИГВАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Arlington Heights 
предлага услуги за българи на добри цени. Дамско, 
мъжко подстригване, боядисване, кичури, къдрене, 
кератин. Тел.: 708 415 7911 №17462

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 предла-
га бизнес портрети,паспортни, семейни и детски 
портрети,снимки на имоти, изработка на визитки, 
брошури и рекламни постери. Адрес: 350 W. 22nd 
Street,Lombard IL 60148. e-mail beitel2043@gmail.
com,Tel. 630-392-3431, 224-392-3431 6304012938 
№17375

TRAILER FOR RENT, 
Цена US$0.00, Зипкод 60191, Давам trailer под наем. 
Great Dane 2017. В отлично състояние , нови гуми. 
Тел. 224.409.4035 №17336

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-добри-
те 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 ви-
дове ХЛАДИЛНИЦИ, ГОТВАРСКИ И МИКРОВЪЛНОВИ 
ПЕЧКИ, ПЕРАЛНИ, СУШИЛНИ, СЪДОМИАЛНИ. Търсе-
те 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 по-
чистване на канализация, кухненски мивки, бани. 
Водопроводни услуги. 224-563-6611 2245957923 
№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИОНАЛ-
НИ услуги по премествания - апартаменти, къщи, 
офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки за бълга-
ри. (312)919-8618. 15 години опит, достъпни цени. 
3129198618 №16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za rogdenni 
dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 №16788

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за 
деца в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с 
домашно приготвена храна,сън ,учебни занимания 
и забавления !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

COAST TO COAST

ТАКСИ , 
Цена US$ 100.00, Зипкод 81657, Изготвяне и елек-
тронно изпращане на вашите такси. Ние сме спе-
циализирани 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 отво-
рите trucking company? Нашият екип ще ви помог-
не с всичките нужни разрешителни,лицензи идр.
обадете се за повече информация - 1-773-600-3992. 
7736003992 №17425

БИЛЕТИ, БГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ИЗ-
ГОДНО до България и до цял свят. Направете заявка 
на е-майл: dimitrova07@gmail.com или на тел: (847) 
854-8094. Застраховка, покриваща вашето пътува-
не. 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 турис-
ти, студенти, временно пребиваващи. Валидна 10 
г. Тел: 847-854-8094 Е-майл:dimitrova07@yahoo.com 
№17225

SOMEWHERE ELSE

ТЕРМОЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ, 
Цена US$ 40.00, Зипкод 1505, Скъпи Дами! По слу-
чай на Св. Валентин сме Ви подготвили специална 
промоция: термолифтинг на лице само за 70лв. 
Повече информация можете да получите на тел. 
+359885108502 и https://prettylab.bg/termolifting-
lice 885108502 №17372

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

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

ТЪРСИ ЖЕНА, 
Цена US$0.00, Зипкод 60007, Богат 37 год. ерген си 
търси сериозна и отговорна булка с американски 
паспорт. Детайли-по телефона! 7738959620 №17328

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2006 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, 2006 Volvo 
VNL670. 1,459,000 miles Good condition!Ready to 
work!Motivated seller! Call GEORGI 773-691-6397 
№17441

ПРОДАВАМ VOLVO 670, 
Цена US$ , Зипкод , Продавам Volvo 670, 2006 годи-
на. 1,133,000 мили. Cumins 485hp, 13 ръчни скорос-
ти, работи от под до петък, рекърд за ремонти от 
2011 год. Много нови части. Цена $11,000. Тел.: 773-
968-9312 №17461

AUDI A6, 
Цена US$ 1,650.00, Зипкод 60093, Продавам AUDI A6 
в много добро състояние. Тел.: 7736663565 №17395

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 запа-
зен 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 ра-
боти, 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. Ками-
она 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 подръжка-
та 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

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално почистване на кана-
лизации, кухненски мивки, бани, 
Hydro jetting оборудване. Направа 
и ремонт на водопроводни инстаа-
лации. Тел.: 224-595-7923 №17367

ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Про-
фесионално инсталиране на елек-
трически табла, инсталиране на LED 
кенове, подмяна на GFCI контакти. 
Направа и ремонт на електриче-
ски инсталации. Тел.: 224-563-6611 
№17369

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 
Цена US$ 100,000.00, Зипкод 
33809, Решили сте да се премести-
те във Флорида? Моля свържете се 
с мен, Петя или Магдалена(говори 
полски) и ние с удоволствие ще 
се погрижим за това да ви наме-
рим къщата, за която мечтаете! 
8635293936 №17421
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

Н
ово малко жилище, напра-
вено от изведен от експло-
атация самолет, се продава 
за 36 000 долара. Концеп-
цията за дома от серията “ 

нови и малки“ е дело на австралийска-
та компания Tiny House Guys и показва 
наистина нови висоти в набиращия ско-
рост сектор. Фирмата е специализирана 
в производство на малки жилища, които 
печелят все повече почитатели заради 
оптималното съотношение на удобство 
и цена.

Къщата, която носи името Aero Tiny, е 
„най-уникалният малък дом в Австра-
лия“, твърдят от компанията.

Домът разчита на изваден от употреба 
самолетен модел, който е използван за 
обучение на бордови персонал, разказ-
ва Business Insider.

Моделът е реплика на самолет, който 
вече не се използва, поради което маке-
тите са обявени за продажба. Рик Кийл, 
собственик на компанията, видял обява-
та в интернет и решил да купи

модел за 1320 долара
„Веднага щом го видях, знаех, че от 

него може да се направи нещо специал-
но. Купихме го веднага и го изпратихме 
на нашия производител на ремаркета, 
за да бъде монтиран върху персонали-
зирано ремарке, проектирано така, че 

да бъде около него“, казва той, цитиран 
от Profi t.

Резултатът се оказал наистина впечат-
ляващ - напълно обитаема къща.

Кийл споделя, че ра-
ботили 6 седмици за-
едно с електротехници, 

водопроводчици, дърводелци и майсто-
ри на покриви, за да завършат къщата, 
която е с размер 1.5 на 2.7 метра.

„Колкото по-необичайно, толкова по-

добре за нас, тъй като се наслаждаваме 
на предизвикателството, изработката и 
качеството на продукта. Това е основно-
то за нашите домове, тъй като не сме за-
интересовани да произвеждаме обик-
новени модели с голям обем“, казва 
Кийл.

За $36 000: Ново жилище от 
стар самолет
�Aero Tiny е „най-уникалният малък дом

в Австралия“, а може би и в света

Aero Tiny

Друг модел 
малък дом 

на Tiny House 
Guys

Снимки: 
Tiny House 

Guys
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Полицията спря от движение самоделен ба-
тмобил на оживен московски булевард. 
Автомобилът, който е копие на известно-

то превозно средство от „Батман срещу Супер-
мен“, бил спрян в западната част на руската сто-
лица. Причината е, че е твърде широк за улиците 
на Москва и че не е регистриран за движение по 
пътищата.

На 32-годишния водач са предявени три обви-
нения за нарушения на пътните закони.

Полицията разпространи видеозапис как из-
тегля към наказателен паркинг на буксир батмо-
била, опакован в черен найлон.

Реплика на автомобила от филма е била про-
дадена от собственика й за 55 милиона рубли 
(840  000 долара). На руски сайт за продажба на 
автомобили е означено само, че колата е прода-
дена.

Вокалистът на „Scorpions“ бе опериран по 
спешност, заради което групата трябваше 
да прекъсне турнето си в Австралия.

Певецът се почувствал зле и след като отишъл 
на преглед, лекарите установили, че има камък в 
бъбреците.

71-годишният Майне написа в своя Facebook 
профил, че се е забавлявал по време на концер-
та в Мелбърн, но след това получил „много бо-
лезнена атака“. Той уточни, че вече е добре, след 
като лекарите отстранили камъка и му поставили 
стент в болницата в града.

„Можете ли да си представите как се чувствам в 
момента?“, попита Клаус, а много от феновете му 
пожелаха бързо възстановяване.

„Scorpions“ и „Whitesnake“ трябваше да имат 
съвместен концерт, но заради здравословните 
проблеми на Майне той бе отменен.

Московската полиция спря 
батмобил от движение

Вокалистъ т на „Scorpions“ 
влезе в болница

Н
аум Шопов-младши пода-
де ръка на момиче, болно 
от левкемия. Младият тат-
ко, който освен в киното, 

работи и като лекар, сподели исто-
рията на 23-годишната Михаела Ди-
митрова от Перник в социалните 
мрежи и прикани последователите 
си да помогнат за лечението й.

„Тя е 23-годишно момиче, което 
се нуждае от лечение със стволови 
клетки, но подходящ донор липс-

ва. Хората ме помолиха да споделя 
нейната история, за да може някой 
да помогне“.

Михаела е с остра миелоидна лев-
кемия и се нуждае спешно от транс-
плантация на периферни стволови 
клетки.

Шопов прикани хората да дарят 
стволови клетки и уточни, че той ще 
направи същото, стига лекарите да 
открият, че има съвместимост с Ми-
хаела.

Певицата Дъфи: Отвлякоха ме, 
дрогираха ме и ме изнасилиха

Наум Шопов-
младши подава 
ръка на болно 
момиче

Стивън Спилбърг няма 
да убива Индиана Джоунс

У
елската изпълнителка Дъфи 
шокира феновете си, като 
призна, че е била отвлечена. 
„Истината е, че бях отвлече-

на, дрогирана и изнасилена в про-
дължение на няколко дни“, обясни 
Дъфи.

Дъфи признава, че в момента се 
чувства добре, но пътят към въз-
становяването не е бил никак ле-
сен. „През последното десетилетие 
постоянно се опитвах да почувст-
вам топлината на слънцето“. Звезда-
та добавя, че не е изразила всичко 
това чрез песните, защото не е ис-
кала феновете й да научат колко е 
тъжна.

Тя сподели, че не е сигурна дали 
сега е правилният момент за тази 
история, но иска да се освободи от 
нея и от тежината, която усеща в ду-
шата си.

С
тивън Спилбърг се е от-
казал да режисира петия 
филм от поредицата за при-
ключенията на Индиана 

Джоунс. В главната роля отново ще 
бъде Харисън Форд, съобщи списа-
ние Vanity Fair.

Според публикациите от „Дисни“ 
вече преговарят с Джеймс Манголд 
да наследи Спилбърг на режисьор-
ския пост. Манголд е познат с рабо-
тата си над продукции като „Пълно 
ускорение“, „Луди години“, „Да пре-
минеш границата“.

Стивън Спилбърг лично е взел 
решението да се оттегли. „Той смя-
та, че е дошъл идеалният момент 
да отстъпи мястото зад камерата 
на друг режисьор, който да пред-

ложи на новото поколение зрители 
собствената си перспектива за фил-

ма и приключението като цяло“, каз-
ва осведомен източник.
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„Не мога да позволя на паркинсона да ме 
спре – не мога да се пенсионирам, оби-
чам феновете“, заяви Ози Озбърн, който 

представи 12-ия си солов албум „Ordinary Man“.
„През последната година бях в много лошо 

здравословно състояние. Подложих се на опера-
ция на гръбначния стълб, която ми видя сметката. 
Истината е, че знам за диагнозата още от 2003-а, 
така че не е нещо ново. Но през 2019-а платих за 
спокойствието, което имах през тези 16 г. – за го-
дина преживях инфекция на ръката, пневмония, 
падане и след това операцията“, сподели Озбърн.

Ози Озбърн призна, че „Ordinary Man“ е пър-
вият албум, който записва напълно трезвен. „Ми-
слех си, че магията идва от алкохола и наркотици-
те, но не е така“.

Земята се сдоби с нова луна, голяма колкото 
автомобил, съобщи сп. „Ню сайънтист”. Ас-
трономи в Аризона са видели мъждив обект 

да се движи бързо през небето на 19 февруари. 
През следващите дни специалисти от още шест 
обсерватории по света са наблюдавали обекта 
и са изчислили, че той е свързан гравитационно 
със Земята от около три години.

Съобщение за откритието, публикувано от Цен-
търа за малки планети, уточнява, че „не е открита 
връзка с известен изкуствен обект”. Това означа-
ва, че става дума най-вероятно за астероид, прих-
ванат от земната гравитация, докато е премина-
вал наблизо.

Това е едва вторият астероид, за който се уста-
новява, че е прихванат от планетата ни като мини 
луна.

Ози Озбърн: Паркинсонът 
няма да ме спре

Земята си има нова луна

Е
дна от най-известните тенисистки през послед-
ните две десетилетия – Мария Шарапова, обяви 
официално своето отказване от тениса на 32-го-
дишна възраст.

Маша е петкратна носителка на титли от Големия 
шлем, като е печелила всеки един от четирите супер-
турнира.

Бившето гадже на нашия Григор Димитров обаче не 
успя да се завърне с успех на корта след едногодишна 
забрана заради използване на забранени субстанции, а 
в последно време бе преследвана от непрестанни трав-
ми в рамото.

Едва на 17 г., става третата най-млада носителка на 
титлата от Уимбълдън. Тогава тя побеждава на финала 
Серина Уилямс. През 2006 г. тя триумфира на US open, 
а през 2008 г. – в откритото първенство на Австралия.

С
лед като жени свидетелстваха, че е упражнявал 
сексуален тормоз над тях, от Съюза на оперни-
те артисти в САЩ са провели собствено раз-
следване, което доказва, че певецът се е въз-

ползвал от ръководните си постове, които е заемал във 
Вашингтон и Лос Анджелис.

79-годишният оперен певец се извини на жените, 
обвинили го в сексуално посегателство. „Сега разби-
рам, че някои дами може да са се страхували да изра-
зят честно мнението си заради опасения, че кариерите 
им ще бъдат засегнати, ако го сторят. Никой не бива да 
бъде каран да се чувства по такъв начин. Искам да зна-
ят, че наистина съжалявам за това, че съм ги наранил. 
Поемам пълна отговорност за действията си и си взе-
мам поука “, посочва Доминго.

Пласидо Доминго 
обвинен в 
злоупотреба 
с власт

Памела Андерсън: Предпочитам 
да бях животинче

Мария Шарапова 
напуска корта 
на 32

Н
аскоро секссимволът с неу-
вяхваща красота Памела Ан-
дерсън от култовия сериал 
„Спасители на плажа“ скан-

дализира обществеността с поредния 
си развод само 12 дни след началото 
на брака си с холивудския продуцент 
Джон Питърс.

„Хората са много жестоки същества, 
бих се чувствала по-добре, ако се бях 
родила като някое животинче“, споде-
ля 52-годишната актриса, публикувай-
ки своя черно-бяла снимка, на която 
прегръща кон, след като се разбра, че 
Питърс отново се е сгодил за актрисата 
Джулия Бърнхайм.

Според близки до актрисата, вло-
шеното й финансово състояние е била 
причината тя да предложи брак на Пи-
търс, който я ухажвал още преди годи-
ни, но тогава връзката между двамата 
била просто увлечение.
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Филип Киркоров – 
фен на Dolce & Gabbana

Лана дел Рей 
изгуби гласа си

Азис в болница, имал ангина
А

зис влезе в болница, стана 
ясно от профила на изпъл-
нителя в социалните мре-
жи, където той сподели 

снимка, на която е на системи.
„Ангина“, побърза да напише пе-

вецът към кадъра. Много от почи-
тателите на Азис му пожелаха бързо 
оздравяване.

Наскоро фолкпевецът споде-
ли, че противно на това, че всички 
го мислят за весел и забавен, той е 
един тъжен и самотен човек.

„Шизофренно на това, музиката 
ми е най-красивата, най-тъжната, 
пълна с информация, а аз всъщност 
съм един празен, сив човек“, обяс-
нява той.

Подобно на някои световноиз-
вестни личности, Азис боядиса ко-
сата и брадата си в бяло. Той напра-
ви промяната за най-новия си клип, 
но бързо след това отново си върна 
тъмните коси.

Л
ана дел Рей отмени концертите си в Европа и 
Великобритания заради заболяване, което е 
причина за загубата на гласа й. Изпълнител-
ката съобщи новината в официално изявле-

ние, в което се извинява на феновете си и твърди, че 
трябва да си почива поне 4 седмици.

Тази част от турнето, която трябваше да започне в 
Амстердам, щеше да включва 8 концертни дати и да 
приключи в Кьолн. От залата в Лондон потвърдиха 
новината за отмяната на концерта на Лана.

Освен в Лондон, концерти трябваше да има в Па-
риж, Манчестър, Глазгоу, Бирмингам и Берлин. След-
ващата спирка на Лана дел Рей трябва да бъде на ев-
ропейски фестивал през юни, както и на музикалното 
събитие Лолапалуза в САЩ.

Орнитоложката Ника Зубра от Москва засне 
как бухал каца на перваза на прозореца й 
с писмо в клюна и отказва да го пусне, ко-

гато тя се опитва да го вземе.

Ника се опитва да подмами бухала с играчки 
мишка и лисиче. Той обаче я гледа втренчено и 
много трудно отстъпва на молбите й.

Когато тя затваря прозореца, бухалът остава да 
чака пощата си на перваза.

Бухалът изглежда е познат на Зубра, защото тя 
има развъдник и го нарича Йолка.

С храненето си, бухалът отдавна е доказал, че е 
една полезна птица от гледна точка на стопански-
те интереси на човека. Поради нежния си стомах 
след поглъщането на храната той повръща твър-
дите образувания на своите жертви. Как обаче е 
станал пощальон, Ника не споделя.

Котката Барбара си спечели повече от 57 000 
последователи в Инстаграм с разсърдения 
си вид и суров поглед. През повечето вре-

ме обаче Барбара е доста любвеобилна, стига да 
е със стопанката си Сара Борък.

„Характерът на Барбара се колебае от пълно 
разочарование от всичко, което правя, до обич-
лива разрошена топка, която мога да манипули-
рам в каквото искам положение“, каза Сара Бо-
рък.

„Тя е готова да бъде галена и гушкана по всяко 
време. Ако обаче някой друг влезе у дома, се дър-
жи, сякаш може да го убие“, допълни тя.

Любовта на Барбара към Сара не е от пръв по-
глед. Когато тя я взела от приют, котката я напа-
дала и драскала. Сега спи само на ръката й и ако 
смени позата си в леглото, и тя се мести с нея.

Бухал „работи“
като пощальон

Сърдито коте обича 
само стопанката си

Ф
илип Киркоров е един от 
най-големите фенове на 
Dolce & Gabbana. Той се 
похвали в Instagram, че за 

най-новия си клип е получил дрехи 
от колекцията на модния бранд, пос-
ветена на античните богове – колек-

цията „Alta Sartori“. „Италиански фе-
шън поздрав от Доменико и Стефано 
за всички в цяла Русия. Благодаря ви, 
Dolce & Gabbana, за ексклузивните 
дрехи за клипа ми „Романи“. Красо-
тата ще спаси света!“, написа изпъл-
нителят в социалната мрежа. Клипът 

на руския певец с български корени 
има близо 3 млн. гледания само за 
две седмици.

Тоалетът, който Филип Киркоров 
носи във видеото, превъплъщавайки 
се в ролята на свещеник, бе предста-
вен официално през лятото на 2019 г.
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В
ъпреки че бяха пример за 
щастлив брак, Джулия Ро-
бъртс и Дани Модър явно се 
намират в сложни отноше-

ния. Двамата преживяват криза, ста-
на ясно по време на тържеството по 
повод 52-ия рожден ден на звездата 
от „Хубава жена“.

На партито двамата не успяха да 
сдържат емоциите си и направили 
голям скандал. Съпругът обвинил 
холивудската актриса, че заради ка-
риерата си е пренебрегнала семей-
ството, а той е търпял това цели 18 
години. По думите му, тя нямала же-
лание да спаси брака си и не спира-
ла флиртовете на снимачната пло-
щадка с нейни колеги.

Робъртс и Модър са съпрузи от 
2002 г. Преди него актрисата бе съ-
пруга на Лайъл Ловет – от 1993 до 
1995 г. От брака си те имат три деца 
– близнаците Хейзъл и Финеъс, как-
то и сина им Хенри.

А
ктьорът Франки Мюниц, 
прочул се с ролята на Мал-
кълм в едноименния коме-
диен сериал, вече е семеен 

мъж.
Мюниц и избраницата му Пей-

дж Прайс са се врекли във вярност 
един на друг на 21 февруари - точно 
четири години след първата им сре-
ща. Мюниц предложи брак на Пей-
дж Прайс през ноември 2018 г.

34-годишният актьор е споделил 
за сп. „Пийпъл“, че всеки един мо-
мент от сватбения им ден е бил „съ-
вършен“.

„Винаги съм смятал, че е абсо-
лютно клише хората да твърдят, че 
сватбеният ден е най-щастливият 
в живота им. Сега мога да го заявя 
лично“, казва актьорът.

Младоженката вече е променила 
името си на Пейдж Мюниц, а актьор-
ът я нарича „моята съпруга“.

А
мериканската певица Бритни Спиърс 
публикува видео в Инстаграм, на което 
се вижда как си чупи крака по време на 
танц. Моментът, когато певицата прави 

неуспешно движение, след което тя се свлича 
на пода, е запечатан на кадрите.

Спиърс отбеляза в коментар към видеото, че 
не е танцувала от шест месеца. „Можете да ме 
чуете да си счупя крака, съжалявам, че е толко-
ва силно“, добави тя.

Бритни Спиърс е една от най-популярните 
поп певици на нашето време. След първите си 
два албума тя беше призната за най-продава-
ната певица на десетилетието в Съединените 
щати. Зае 12-то място сред най-богатите жени в 
света на шоубизнеса.

Бритни 
Спиърс си 
счупи крака

б

Джулия Робъртс е пред развод

Франки Мюниц от „Малкълм“ 
се ожени

Котката пътешественик Кита обикаля Евро-
па в компанията на своя най-добър приятел, 
папагала Коко Лий, пише в.”Метро“.

Писаната, мелез от абисинска порода, е въвле-
чена във всевъзможни екскурзии заедно с перна-
тото от стопанина им Робърт Стивънсън-Пардън.

Предприемчивото трио е посетило над 30 дес-
тинации, сред които Ватикана, Айфеловата кула и 
Наклонената кула в Пиза.

Кита е била осиновена през март 2019 г. и Ро-
бърт искал да я направи компаньон за терапия на 
пациенти, с които той се занимавал.

Още по време на тренировките като терапев-
тично животно, Кита се научила да ходи облечена 
в дрехи и да бъде водена на повод. Това изключи-
телно улеснявало митарствата на триото из Ста-
рия континент.

Лий Филип Бел, създателка на редица попу-
лярни сапунени опери като „Дързост и кра-
сота“ и „Младите и неспокойните“ заедно 

със съпруга си Уилям Бел, почина на 91-годишна 
възраст. Журналист и водещ на токшоу, нейните 
сериали се излъчват в продължение на над 47 го-
дини в близо 20 хил. епизода, пише „Гардиън“.

„Тя умря от естествена смърт в дома си в Лос 
Анджелис“, заяви говорителка на семейството й. 
„С голяма скръб известяваме, че почина обичана-
та ни съпруга, майка и баба“, се казва в изявление 
на семейството й.

„Младите и неспокойните“ се излъчва от 1973 г., 
а през март „Дързост и красота“ ще отбележи 33-
ата си годишнина на малкия екран.

Съпругът й Уилям Бел почина през 2005 г.

Папагал и котка 
пътешестват из Европа

На 91 г. почина 
създателката на „Дързост 
и красота“
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У
дряни от вълни и урагани, из-
белели от жега и напукани от 
студ, те все така стоят изпра-
вени гордо с поглед, чезнещ в 
морския безкрай. Днес са вече 

ненужни, но техните стърчащи силуети 
напомнят за морски бури и премеждия, 
в които са извели хиляди моряци и лю-
шкащи се кораби до спасителния бряг.

Оставени на заслужена почивка, сега 
те само напомнят за онези времена и 
красят крайбрежните пейзажи със свои-
те поразителни дизайни.

Техните смели цветове и шарки, вари-
ращи от ивици и спирали до диамантени 
форми, вдъхновиха мнозина да се зани-
мават с фотографиране на фарове, кое-
то води до появата на изображения като 
тези по-долу.

Те също така предоставят перфектния 
фон за създаването на цял куп романи 
за любовта, като например този на Вир-
джиния Улф със заглавие „Към фара“.

Вижте няколко от най-ефектните мор-
ски фарове в света, представени в цяла-
та им ветровита красота и величие, съ-
брани от Daily Mail:

1. Beachy Head
Той се издига на близо 33 м над Ла-

манша, край бреговете на Източен Съ-
секс. Построен е през 1902 г. Скалите 
край него са високи 160 м и са надви-
снали над морето. Тези, които са има-
ли щастието да го посетят, казват, че 
около него се усеща великолепие, но и 
тъга. И наистина Beachy Head има мрач-
на история, защото се смята за едно от 
най-известните места за самоубийства 
в света.

2. Heceta
Онези, които са стигнали до него, 

твърдят, че той е един от най-красивите 
фарове в света. Кои сме ние, че да спо-
рим? Още повече, че Heceta е работещ 

фар, построен през 1894 г., който се на-
мира на 62 м над Тихия океан, на брега 

на Орегон.
Той е един от фаровете, на които може 

да се любувате отблизо. Нещо повече, 
дори можете да отседнете в него.

3. Eldred Rock
Намира се в Аляска, на северния вход 

на Lynn Canal. Започва да работи през 
1906 г. и е най-старият фар в щата. Ос-
моъгълният фар на остров, който е в 
съседство с канала Lynn, е заобиколен 
от величествени планини, покрити със 
сняг. Най-старият фар в Аляска е по-
следният красавец в щата.

4. Dry Tortugas
Издигащ се на близо 48 м височина, 

фарът е построен през 1858 г. и се нами-
ра в Loggerhead Key, Мексиканския за-
лив. Той е изведен от експлоатация през 
2015 г., но в разцвета си е признат като 
най-яркия фар в Америка.

5. Cape Reinga
Впечатляващият фар, построен през 

1941 г., стои на самия връх на Северния 
остров на Нова Зеландия. В миналото 
служи за ориентир на корабите, присти-
гащи от Тасманово море и Северен Тихи 
океан. Популярен е сред туристите.

Между морето и 
земята: Най-красивите 
фарове на планетата
�Някога помощник на моряци, днес те са 

герои в стотици романтични истории
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