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Б
ългария трябва да плати 5.2 

млн. долара за склад за муни-

ции на полигона в Ново село. 

Съоръжението трябваше да 

бъде изградено с финансира-

не от САЩ, но впоследствие парите за 

него бяха пренасочени за строителство 

на заграждения по границата с Мексико.

Складът на полигона в Ново село е 

един от 127-те проекта, чието финанси-

ране беше спряно от Пентагона, за да 

бъдат пренасочени 3.6 млрд. долара за 

изграждането на 280 км от стената. Ре-

шението се наложи, след като прези-

дентът Доналд Тръмп не успя да получи 

очакваната финансова подкрепа за най-

спорното си предизборно обещание.

В Европа са засегнати и обекти, кои-

то бяха обявени като принос за по-до-

бра защита на съюзниците от руската 

заплаха. България е най-малко засегна-

та, докато загубите на Полша, Румъния 

или Словакия се измерват в десетки ми-

лиони долара. Пренасочването на сред-

ства беше остро критикувано от кон-

гресмени, според които се създават 

рискове за националната сигурност на 

САЩ и се заобикаля парламентът.

Преди година в Източна Европа най-

голямата сума бе предвидена за Полша 

– 144 млн. долара, от които 87 млн. до-

лара за

военновъздушната база 
в Повдив

Сега над 130 млн. от тях отидоха за 

границата с Мексико. Словакия е засег-

ната със 105 млн. долара, предвидени 

за складове за муниции и модерниза-

ция на самолетна писта. За ВВС базата 

“Михаил Когълничану” в съседна Румъ-

ния бяха предвидени 21.6 млн. долара. 

За балтийските републики единствено 

Естония попадна в бюджета за 2019 г. с 

15.7 млн. долара. с два обекта за трени-

ровки на спецчасти, които сега остават 

без финансиране.

В списъка, разпространен от амери-

кански медии, са и 47.8 милиона долара 

за военноморската база на НАТО до град 

Суда на гръцкия остров Крит.

Новината за пренасочването на сред-

ствата беше обявена миналата сряда, а 

късно в четвъртък министърът на от-

браната Марк Еспър заяви в Лондон, че 

очаква партньорите в НАТО сами да за-

пълнят изненадващо открилите се дуп-

ки в проектите.

Тръмп, който в кампанията си твър-

деше, че Мексико ще плати за стената, 

използва законов текст, позволяващ на 

министъра на отбраната в случай на на-

ционална извънредна ситуация, изис-

кваща употребата на армията, да им по-

могне със строителство, без да търси 

одобрението на Конгреса. Затова пре-

зидентът обяви извънредно положение 

по границата, където в помощ на гра-

ничната охрана за справяне с мигранти-

те от Централна Америка са разположе-

ни около 3000 военни и 2000 служители 

на Националната гвардия.

България ще се бръкне с $5.2 
млн. заради стената на Тръмп
Складът на полигона в Ново село е един от 127-те проекта, чието финансиране беше спряноСкладът на полигона в Ново село е един от 127-те проекта, чието финансиране беше спряно
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Ш
пионски скандал със 

сдружение „Русофили“ 

в България и руския ге-

нерал Леонид Решетни-

ков избухна в България 

навръх 9 септември. Няколко от члено-

вете на организацията бяха привикани 

за разпит, а ден по-късно стана ясно, че 

председателят й Николай Малинов е об-

винен в шпионаж. Решетников пък полу-

чи забрана да влиза в България за десет 

години.

Новината съобщи главният прокурор 

Сотир Цацаров, а подробности даде но-

минираният за негов наследник Иван Ге-

шев.

След като е бил задържан и му е било 

повдигнато обвинение, Малинов е ос-

вободен с парична гаранция от 50 000 

лева и забрана да напуска страната. Спо-

ред Цацаров той е бил свързан с орга-

низации в Русия – „Двуглав орел” и РИСИ 

(Руски институт за стратегически из-

следвания).

И двете са свързани с Решетников.

Според Цацаров Малинов е изпълня-

вал задачи за тях срещу заплащане. А в 

хода на разследването била установена 

и схема за изпиране на пари.

Малинов е бивш депутат от БСП, но на 

последните избори той бе кандидат за 

депутат от листата на „Обединени патри-

оти”. Шефът на „Русофили“ често участва 

в предавания на „Алфа”, телевизията на 

партия „Атака”.

Решетников пък 
идваше често в България

На 9 септември Николай Малинов бе 

отведен в Националната следствена 

служба заедно с бившия главен редак-

тор на в. „Дума” и секретар на НД „Русо-

фили” Юрий Борисов.

Малинов е обвинен по член 105 от На-

казателния кодекс, който предвижда от 

5 до 15 години затвор.

„Американците започнаха операция 

„руски шпиони в България“, написа на 

профила си във фейсбук Леонид Решет-

ников, след като стана ясно за разпитите 

в София. Името му бе споменавано чес-

то около президентската кампания на 

БСП, която издигна Румен Радев.

През 2016 г. институтът на Решетни-

ков поръчва социологическо изследва-

не за предстоящите президентски избо-

ри в България, 

което търси профила на 
бъдещия кандидат на БСП 

припомня „Свободна Европа“. Николай 

Малинов възлага от името на РИСИ про-

веждане на изследване на G Consulting, 

чийто изпълнителен директор е Живко 

Георгиев. 

Проучването показва високо недо-

верие към институциите и неудовлет-

вореност, нарастваща подкрепа за Ру-

сия и спадаща за САЩ, ЕС и НАТО. Две 

седмици по-късно Румен Радев подава 

оставка и се кандидатира за президент, 

следва и разкритието, че Решетников и 

лидерката на БСП Корнелия Нинова са 

обсъждали кандидатурата му.

Ние знаем за разследването на бъл-

гарските правоприлагащи органи по 

предполагаем случай на шпионаж. Това 

съобщи посолството на САЩ в София. 

Съединените щати изцяло подкрепят 

усилията на България да защити сувере-

нитета си от злокачествено влияние, се 

пише още в съобщението.

Ексдепутат от БСП е обвинен в шпионаж, Ексдепутат от БСП е обвинен в шпионаж, 
генералът е със забрана да влиза в Българиягенералът е със забрана да влиза в България

Шпионски скандал 
с „Русофили“ и 
Решетников за 9.IX.

Юрий БорисовЛеонид РешетниковНиколай Малинов
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П
редизборната кампания за 

местните избори в България 

беше подгрята от скандал с 

порно снимки на годеница-

та на кандидата на „Демо-

кратична България” за кмет на София 

Борислав Игнатов. Те бяха публикувани 

от жълтия сайт ПИК, а няколко дни след 

това основни партии обявиха, че ще го 

бойкотират в знак на несъгласие.

Скандалът избухна преди дни и пре-

дизвика серия от коментари и осъдител-

ни реакции както сред журналисти, така 

и сред политици. Голяма част от медии-

те, сред които и BG VOICE, се обединиха 

зад декларация 

с призив към политиците 
да изключат ПИК 
от проявите си

Няколко дни по-късно премиерът Бо-

рисов коментира, че партията се е отка-

зала от ПИК като възможна платформа 

за предизборни изяви.

В съобщение до медиите и лидерът на 

БСП Корнелия Нинова заяви, че от поло-

вин година е разпоредила представи-

тели на ПИК да не бъдат допускани на 

„Позитано” 20 и че партията няма да из-

ползва сайта като платформа за предиз-

борната кампания.

Вицепремиерът, министър на отбра-

ната и лидер на ВМРО Красимир Карака-

чанов също е дал заявка, че партията му 

няма да ползва услугите на агенцията.

В отговор на питане на „Клуб Z” ДПС 

обявиха, че все още не са дискутирали 

въпросите за медийните партньорства 

за вота. От НФСБ обявиха, че не могат 

да кажат, а от „Атака” не отговориха. От 

„Воля” казаха, че не ползват сайта като 

платформа.

Самият Игнатов пък нарече публику-

ването на снимките „чудовищна лична 

атака“, която е ударила най-близкия до 

него човек. Въпреки всичко обаче той 

обяви, че няма да се откаже от кампани-

ята и ще продължи да я води още по-ре-

шително.

В кампания с порно снимки: 
Бойкот на жълт сайт
Кандидадът на „Демократична България“ видя чудовищна атака срещу себе сиКандидадът на „Демократична България“ видя чудовищна атака срещу себе си

Днес е денят
„Днес е денят, в който българските 

медии решават, че трябва да поставят 

границата.

Работата ни, честта ни, етиката и пра-

вилата ни нямат нищо общо с опита да 

бъде дискредитиран един от участни-

ците в кампанията за кмет на София по 

несъвместим с професията ни начин. 

Това не е журналистика. И ние катего-

рично се противопоставяме на опити-

те да се нарича така. Още по-категорич-

но възразяваме срещу онези партии и 

отделни политици, които легитимират 

подобни „медии”, като им дават интер-

вюта, канят техни представители на съ-

битията си, плащат им за рекламни и PR 

кампании по време на избори.

Днес е денят, в който ние, българ-

ските медии, искаме от вас, български-

те политици, да прекратите това. Ако 

вашата работа, чест, етика и прави-

ла нямат нищо общо със случилото се, 

разбира се. Всяка друга реакция е фал-

шива.

Днес е денят. Нека заедно да поста-

вим границата!“
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М
лада българка, изчезнала в Со-

лун, бе открита след 20-дневно 

издирване от полицията в Гър-

ция и от близките й.

23-годишната Ана-Мария Василева 

изчезнала на 17 август в района на Евос-

мос, Солун. Според някои медии тя била 

от София и отишла на почивка в Гърция, 

когато следите й се изгубили.

Преди дни българката бе обявена за 

издирване от полицията в Гърция. „Жи-

вотът й е в опасност“, се казваше в съоб-

щението, което бе публикувано от раз-

следващите. Полицията призоваваше 

всички, които знаят нещо за Ана-Мария, 

да се свържат с услугата Silver Alert 24 

часа в денонощието на горещата линия 

SOS 1065 в Гърция.

Няколко часа след като беше обявена 

за национално издирване от гръцките 

власти и започна активното й издирва-

не, постъпил сигнал от 23-годишен мла-

деж, който бил доброволец в търсенето. 

Той съобщил на полицията, че младата 

жена се намира в центъра на Солун.

Така приключението на 23-годишна-

та Анна Мария Василева има щастлив 

край. От полицията не съобщават под-

робности за причината за изчезването 

на българката, нито за състоянието й.

След 20 дни в неизвестност: 
Откриха българка, изчезнала в Солун

19
-годишният Димитър 

Михайлов, който през 

беше нападнат с нож 

във Великобритания, е 

бил атакуван заради по-

тъмен цвят на кожата и защото е стоял до 

приятел с дълга брада и кърпа на главата. 

Това стана ясно по време на започналия 

съдебен процес срещу нападателя Вин-

сънт Фулър.

50-годишният англичанин 
се опитал да убие 
българина

докато той се качва в кола на паркинг 

пред магазин в градчето Стануел, граф-

ство Съри. Само бързата реакция на Ми-

хайлов му попречва да нанесе смърто-

носен удар в неговата шия, съобщи „24 

часа”.

„Сега ще умреш по един зловещ начин”, 

казал Фулър, докато нанася удари в ръ-

ката на момчето, с която то се прикрива.

По-рано британецът е чут да крещи: 

„Всички мюсюлмани трябва да умрат!” и 

„Върховенство на бялата раса!”

Полицията открива още, че е пускал в 

социалните медии расистки съобщения.

„Аз съм англичанин и без значение 

какво казва правителството,

трябва да се убият всички, 
които не са англичани

и да бъдат изгонени всички такива от на-

шата Англия”, гласи едно от тях.

В друго Фулър изразява подкрепа към 

извършителите на терористичния акт в 

Нова Зеландия, при който в джамия бяха 

убити 51 мюсюлмани.

Преди да тръгне да търси жертви на 

паркинга на магазина „Теско”, той атаку-

ва с бейзболна бухалка вратата на индий-

ския си съсед. 

Счупва обаче това си оръжие за напа-

дение в случайна кола и продължава да 

се движи с кухненския нож, докато от-

крива Михайлов.

Българинът от дълги 
години е в Англия и има 
британски паспорт

„Разбирам какъв голям късмет съм 

имал, защото толкова много неща може-

ха да се объркат и ножът да се забие във 

врата ми. Именно затова сега там имам 

татуировка „Втори шанс” там”, сподели 

младежът пред съда.

До момента Фулър има 24 присъди за 

59 престъпления, включително 6 г. за-

твор за грабеж на възрастни жени през 

1998 г., съобщава британският „Телеграф”. 

Той се призна за виновен по обвине-

нието, че се е опитал да убие Михайлов. 

Съдът го осъди на 18 години и 9 месеца 

затвор.

Твърди се, че действията му са продик-

тувани по-скоро от семейни проблеми и 

системна употреба на алкохол и канабис. 

Поведението му обаче е мотивирано от 

расистка и религиозна омраза.

Британски расист към 
българин: „Сега ще 
умреш по зловещ начин“

Намериха тялото на българин, 
издирван от месеци

Б
ританската полиция откри тяло 
на мъж, за което стана ясно, че 
е на българин, изчезнал по-рано 

през тази година.

39-годишният Никола Георгиев, жи-

тел на град Мейдстоун, изчезнал на 

17 март тази година, а 10 дни по-къс-

но от полицията разпространили не-

гова снимка с молба за съдействие от 

гражданите. Местната българска общ-

ност също бе призована да помогне.

На 16 май в къща в Мейдстоун бе от-

крито тяло с неустановена самолич-

ността. След поредица експертизи 

сега полицията в Кент официално съ-

общи, че трупът е на Никола Георгиев.

По тялото не са открити следи от на-

силие.

Винсънт Флуър

19-годишният Димитър Михайлов бил атакуван 19-годишният Димитър Михайлов бил атакуван 
заради тъмен цвят на кожатазаради тъмен цвят на кожата
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а

Да изчистим България
Ясен
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BG ТЕЛЕГРАФ
Дете падна от втория етаж, 
родителите му заспали пияни

М
омиченце на годинка и полови-

на падна от прозорец на втория 

етаж в Пловдив, докато родите-

лите му спели. Детето е прието с тежка 

черепно-мозъчна травма в УМБАЛ „Св. 

Георги“.

По неофициална информация роди-

телите на хлапето били пияни и спели, 

докато то отворило прозореца на спал-

нята, покатерило се и паднало. Съсед от 

кооперацията го открил и извикал линейка. Според информации в медиите ба-

щата е 63-годишен, а майката – на 40 г.

Понижение за България в 
новата Европейска комисия

Б
ългария получи ресор „Иновации 

и младеж“ в новата Европейска 

комисия и според първите оцен-

ки това е понижение на отговорностите 

на досегашния български еврокомисар 

Мария Габриел.

Мария Габриел е една от няколкото 

еврокомисари, които са номинирани за 

втори мандат. За разлика от нея обаче почти всички останали получават и длъж-

ността „изпълнителен зам.-председател”.

Сидеров иска закриване на 
„Обединени патриоти“ в НС
З

аличаване на парламентарната гру-

па „Обединени патриоти – НФСБ, 

„Атака“ и ВМРО” поиска „Атака” в 

писмо до председателя на парламента.

В него се настоява депутатите от пар-

тиите на Красимир Каракачанов и Вале-

ри Симеонов да бъдат обявени за неза-

висими.

Основание за реакцията им е изключ-

ването на Сидеров, който е съосновател 

на коалицията. С изваждането му групата в парламента ставала юридически не-

легитимна, убедени са в „Атака“.

7 души пострадаха след 
сблъсък на автобус и тир

А
втобус с пътници се е блъснал в 

тир на автомагистрала „Хемус”. 

При сблъсъка са пострадали 7 

пътници, които бяха транспортирани в 

различни болници в София – в „Пиро-

гов”, ИСУЛ и „Св. Анна”.

По първоначална информация авто-

бусът е пътувал за Лом, но не е спазвал 

необходимата дистанция и не е успял да 

спре навреме и се е ударил в спрял в аварийната лента камион.

При инцидента най-сериозно е пострадал водачът на автобуса, който е освобо-

ден с помощта на пожарникарите.

„Окървавиха“ езеро в София 
за 9 септември
Е

зеро в Докторската градина в цен-

търа на София беше оцветено в чер-

вено в понеделник сутринта по по-

вод 9 септември.

Непосредствено до малкото изкуст-

вено езеро е поставен плакат с надпис 

„Честит празник, неблагодарници”.

Автор на идеята е скулпторът Андрей 

Врабчев. Той твърди, че актът му е мора-

лен, а не политически. Идеята му хрумна-

ла след избухналия преди дни дипломатически скандал между България и Русия.

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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Г
убернаторът на Калифорния 

Гавин Нюзом отмени през ми-

налата седмица закон, който 

постановяваше, че е престъп-

ление да откажете съдействие 

на полицай.

Законът датира от близо 150 години, 

от времето на Дивия запад, когато кау-

бои и отшелници бродили из щата и се 

измъквали от шерифите, а също и кога-

то много роби бягали от владетелите си. 

Според този закон всеки, който откаже 

да помогне на служител на реда за за-

лавянето на такива хора, може да бъде 

арестуван и ще трябва да плати глоба 

до 1000 долара.

С новия закон вече не е престъпле-

ние да кажете

“не” на човек 
под пагон

Полицията няма да има право да 

арестува и стреля мигновено срещу съ-

противляващи се индивиди. В идеалния 

случай това ще промени полицейската 

култура и ще подпомогне за намалява-

не броя на жертвите при престрелки. 

За миналата година в Калифорния след 

намесата на полицаи са загинали 146 

души.

Много анализатори веднага заявиха, 

че законът е приет в много “мека” фор-

ма и не е достатъчно твърд по отноше-

ние употребата на прекомерна сила от 

страна на полицията и поставянето на 

ясни стандарти за това. В него обаче 

има текст, който поставя закона нарав-

но с някои изисквания за полицейските 

служители на федерално ниво. Напри-

мер постановява се, че полицията може 

да използва смъртоносна сила срещу 

бягащ престъпник само ако това лице 

заплашва с насилие полицията или ня-

кой друг.

Наблюдатели отбелязват също, че до-

сега в Калифорния полицаите рядко са 

носели отговорност за действията си, 

защото законът им е позволявал

да използват 
смъртоносна сила винаги

когато се докаже, че „обективно дейст-

ващ” служител би направил същото при 

същите обстоятелства.

„Дали това ще се промени, ще зави-

си почти изцяло от това как се тълкува 

законът – първо от прокурори, после 

от съдии, след това от съдебни заседа-

тели“, казва Робърт Уайсбърг, професор 

по право в Станфорд. „Със сигурност не-

щата се движат в посока да се направи 

по-лесно да се изправят на съд поли-

цаи, които са убили някого“, допълва 

той.

Основните полицейски съюзи в Кали-

форния не присъстваха на церемония-

та по подписването на новия закон, но 

после промениха позицията си от про-

тивопоставяне на мярката към неутра-

литет. Те също така настояват за друг 

закон, който ще изисква задължително 

обучение за полицаите относно използ-

ването на сила и другите възможни оп-

ции за реакция в критична ситуация.

Рон Лорънс, президент на Асоциаци-

ята на полицаите в Калифорния, заяви, 

че

правилното обучение 
е ключов елемент

в правилното прилагане на новия за-

кон. „Със сигурност имаме опасения, че 

ще има служители, които ще имат ня-

какви колебания по въпроса. Те може 

би ще се притесняват от хиперконтро-

ла, на който ще са обект след инцидент 

с използване на сила. Тъй като обще-

ството очаква от полицията да спазва 

високи стандарти, ние искаме нашите 

служители да имат увереността, коя-

то им е нужна, да вършат невероятно 

опасна работа и също да се придържат 

към високи стандарти.

Някои от полицейските управления 

в Калифорния, особено в по-големите 

градове, вече наблягат на тактиките на 

деескалация и кризисна интервенция. 

Но въпреки че новият закон ще се при-

лага в целия щат, практиките на полици-

ята се различават в зависимост от райо-

на, в който се намират.

В Калифорния вече не е престъпление 
да откажете помощ на полицията
Полицаите няма да са винаги невинни при престрелки и ще бъдат разследваниПолицаите няма да са винаги невинни при престрелки и ще бъдат разследвани

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Със сигурност имаме опасения, 
че ще има служители, които ще 
имат някакви колебания по въ-
проса. Те може би ще се притес-
няват от хиперконтрола, на кой-
то ще са обект след инцидент с 
използване на сила.

Рон Лорънс, 
президент на Асоциацията 
на полицаите в Калифорния
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Д
ържавният департамент на 

САЩ обяви нови промени за 

получаването на зелена карта, 

които могат да ограничат шан-

совете за получаване на така 

желания документ от много българи.

За последната фискална година 343 

българи спечелиха зелена карта от ло-

тарията за 2019 г., с която имат правото 

на постоянно жителство в САЩ. Техният 

брой при следващата кампания обаче 

може да намалее още по-рязко.

В промените, обявени от Държавния 

департамент, изрично се заявява, че ли-

цата, които участват в лотарията, но не 

предоставят цялата необходима инфор-

мация, ще бъдат дисквалифицирани.

Това включва дори неподаването на 

снимка, която отговаря на изисквания-

та. А изискванията са много. Тя трябва 

да е направена през последните 6 месе-

ца, да има няколко копия, които се оста-

вят в съответните посолства, да не е об-

работвана и т.н.

Държавният департамент също така 

ще изисква от всички 
кандидати да имат валиден 

паспорт без изтекъл срок на валидност 

към момента на кандидатстване в лота-

рията. Преди това паспорт беше необ-

ходим само на етап интервю за зелена 

карта за тези, които са спечелили от ло-

тарията.

От ведомството казват, че новото пра-

вило има за цел да ограничи измамите. 

Те били засекли множество случаи, ко-

гато отделни лица или дори цели орга-

низации подават искания от хора, които

дори нямат представа, 
че са кандидатствали

за зелена карта. При положителен ре-

зултат обаче мошениците искали от спе-

челилите да им преведат определени 

суми, за да им освободят документите.

През последните 10 г. общо 10 067 

наши сънародници са спечелили зелена 

карта. Тази година обаче броят им е ре-

кордно малък. При миналото разигра-

ване на лотарията печелившите са били 

411.

Интерес на българите към програма-

та беше сравнително еднакъв през по-

следното десетилетие – около 100,000 

наши сънародници всяка година канди-

датстваха, а между 1,000 и 2,000 печеле-

ха. През последните 3 г. обаче броят на 

подалите за зелени карти българи нама-

лява:

– от 94,513 през 2016-а до 74,316 през 

2018 г. (числата включват кандидати и 

техните семейства – деца и съпрузи).

Спечелилите през 2016-а са 865, 666 

през 2017-а и 776 през 2018-а. През 

2015-а спечелилите българи са почти 

двойно повече – 1,418 души.

23 млн. души от целия свят 
са кандидатствали 

в годишната лотария за спечелването на 

зелена карта през 2018 г., става ясно от 

последния бюлетин на посолството на 

САЩ.

За 34-дневния период обаче са при-

ети 14 млн. от кандидатурите, които от-

говарят на изискванията. Това ще рече, 

че 9 млн. от кандидатите са дисквалифи-

цирани по различни причини.

Дори неподаването на снимка по Дори неподаването на снимка по 
правилата може да доведе до отказправилата може да доведе до отказ

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Нови правила за зелена Нови правила за зелена 
карта намаляват карта намаляват 
шансовете на българитешансовете на българите
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Г
олемите играчи в автомобилна-

та гилдия в Америка се догово-

риха да оборудват почти всич-

ки коли със системи, които да 

напомнят на шофьорите за път-

ници, седящи на задната седалка. Нови-

те приспособления трябва да се появят 

най-късно при моделите от 2025 година.

Мярката е опит да се избегне смъртта 

на малки деца, оставени в горещи авто-

мобили. Съобщението за подобни систе-

ми в момент, в който Конгресът също об-

съжда проблема. През юли търговската 

комисия в Сената прие закон, който из-

исква от производителите да инстали-

рат в новите коли технологии, преду-

преждаващи излизащите родители да 

проверяват за деца на задната седалка.

Две търговски групи, представлява-

щи почти всички автомобилни концер-

ни, заявиха, че се ангажират да включат

звукови и визуални 
сигнали

в превозните средства до 2025 г. Сред 

тях са General Motors Co, Ford Motor 

Co, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, 

Hyundai Motor Co и Honda Motor Co. 

Участващите производители са общо 

20. Чрез тях се извършват близо 98% от 

всички продажби на автомобили в САЩ. 

Hyundai Motor Co дори планира да из-

превари всички останали и да има алар-

мите в колите си до 2022 година.

Fiat Chrysler Automobiles NV заяви, 

че също ще въведе технологията за на-

помняне за всички свои модели по це-

лия свят, но това ще стане по различно 

време в различните региони. General 

Motors има системата в някои коли, про-

изведени през 2016 г. С нея се осигуря-

ва звуков сигнал и визуално напомняне 

на таблото.

Средно 38 деца на възраст под 15 го-

дини

умират всяка година 
от топлинен удар

след като са били оставени в гореща 

кола. През последните 20 години в поч-

ти всеки щат има поне един смъртен 

случай, а през 2018 г. рекорден брой 

от 53 деца са починали, забравени в го-

рещи автомобили. Най-много жертви 

има в Гилбърт, Аризона – 40. Следват 

Лексингтън, Кентъки с 39 и Пайнвил, Се-

верна Каролина, с 38. Най-малко загина-

ли деца има в Уинстън-Салем, Северна 

Каролина – 5 деца, 3 – в Глендейл, Ари-

зона и едно в Мелбърн, Флорида. Тази 

година броят на умрелите в горещи 

коли деца е 29.

Експерти съветват родителите и хора-

та, които пътуват с малки деца и нямат 

подобни аларми в колите си, да слагат 

на задната седалка чанта, телефон, ку-

фарче или дори обувки, които ще трябва 

да носят през деня, за да хвърлят един 

поглед и в тази част на колата, преди да 

излязат и да я заключат.

На пазара има вече детски седалки, 

колички и други съоръжения с

вградена технология 
SensorSafe

Тя представлява малък чип, при-

крепен към колана на седалката, кой-

то се синхронизира със смартфон. По-

дава сигнали, когато детето е оставено 

без надзор или температурата му стане 

твърде висока или прекалено ниска. Из-

пращат се и предупреждения, когато де-

тето е седяло твърде дълго в колата или 

когато малките си откопчеят колана, ко-

гато колата се движи. Такива са проду-

ктите на фирмата CYBEX или Elepho eClip 

Baby Reminder.

Слагат аларми за забравени в Слагат аларми за забравени в 
горещи коли деца горещи коли деца 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Устройствата Устройствата 
трябва да се трябва да се 
появят на пазара появят на пазара 
до 2025 г.до 2025 г.

Е
дин от последните трагични слу-

чаи е от лятото на тази година. То-

гава едногодишни близнаци се 

задушиха и починаха, забравени от ба-

щата си в колата в жегите в Ню Йорк.

Инцидентът станал, когато 39-годиш-

тият Хуан Родригес паркирал колата си 

на обичайното място, на две пресечки 

от работното си място, но забравил да 

вземе рожбите си със себе си.

Заради високите температури през 

деня близнаците се задушили.

Мъжът бе арестуван за непредумиш-

лено убийство. Ден по-късно той бе ос-

вободен под гаранция от 100 000 дола-

ра.

Пред съда Родригес разказа, че за-

вел по-големия си син на детска гра-

дина, но не се сетил, че едногодишните 

Луна и Финикс са в още в колата.

Мъжът отишъл на работа към 8 ч. су-

тринта и паркирал колата с децата наб-

лизо. Върнал се осем часа по-късно и 

потеглил. Няколко пресечки след това 

видял близнаците безжизнени и с пяна 

на устата.

Близнаци се задушиха в Ню 
Йорк, забравени от баща си

Хуан РодригесХуан Родригес
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US ТЕЛЕГРАФ
Камарата на представителите 
разследва Тръмп

Т
ри комисии в Камарата на представите-

лите на американския Конгрес са запо-

чнали разследване, свързано с прези-

дента Тръмп, адвоката му Руди Джулиани и 

Украйна. 

Конгресмените ще разследват твърдения-

та за натиск от страна на държавния глава, за-

щитника му и други върху правителството на 

Украйна да съдейства на кампанията за преизбиране на Тръмп.

Комисиите настояват Белият дом и Държавният департамент да им предадат 

документи, които могат да послужат на разследването.

Най-голямото в света кафене 
Starbucks ще е в Чикаго

Л
юбителите на кафето в Чикаго ще могат 

да се насладят на най-големия в света 

Starbucks, който ще отвори врати след 

два месеца.

Кафето ще се казва Starbucks Reserve 

Roastery и ще бъде открито на 15 ноември в 

10 ч. Според компанията майка то ще предла-

га неповторимо преживяване на посетители-

те, включващо не само сервиране на горещата напитка, но и печене и варене на 

различни видове кафе, които марката има по цял свят.

Вашингтон слага край на 
преговорите с талибаните

Американският президент Доналд Тръмп 

заяви днес, че с преговорите с талибаните е 

свършено.

„По мое мнение те са мъртви”, каза Тръмп за 

разговорите.

Продължилите няколко месеца преговори 

на САЩ с талибаните, контролиращи големи 

части от Афганистан, приключиха в събота, 

когато Тръмп обяви, че отменя тайна среща в Кемп Дейвид с талибаните и с аф-

ганистанския президент Ашраф Гани. Преговорите трябваше да доведат до спо-

разумение за изтегляне на американските войски от Афганистан след близо 20 

години война.

Още един съпартиец на Тръмп 
иска да е президент

Б
ившият губернатор на щата Южна Каро-

лина и ексконгресмен от същия щат, ре-

публиканецът Марк Санфорд, обяви, че 

е решил да се включи в борбата за президент-

ския пост на САЩ от своята партия в избори-

те през 2020 г., оспорвайки кандидатурата на 

президента Доналд Тръмп за преизбиране.

„Това е начало на дълга борба”, каза Сан-

форд в интервю за телевизия „Фокс нюз”. За-

питан защо ще конкурира действащ президент, който е популярен в своята пар-

тия, той каза: „Мисля, че имаме нужда от разговор какво означава да бъдеш 

републиканец. Мисля, че ние като Републиканска партия сме загубили посока-

та си.”

US санкции за всеки, 
купил ирански петрол
С

АЩ ще продължат да налагат санкции 

на всеки, който купува ирански петрол 

или прави бизнес с Корпуса на гвардей-

ците на Ислямската революция, като няма 

да бъдат правени изключения за покупки на 

„черното злато”. Това обяви заместник-ми-

нистърът на финансите на САЩ Сигал Ман-

делкер. Ще продължим да оказваме натиск 

над Иран и както каза президентът (Доналд 

Тръмп), няма да бъдат правени изключения, позволяващи покупки на какъвто и 

да било ирански петрол, отбеляза Манделкер.
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О
синовените близначки от 

България, живели в Къща-

та на ужасите в Мисури, 

за които BG VOICE съобщи 

първи, остават под закри-

лата на социалните служби.

Нови документи хвърлят още светли-

на върху случая и разкриват още потре-

саващи факти.

По силата на закона за достъп до об-

ществена информация BG VOICE получи 

документи от Отдела за закрила на де-

тето (Departmen of Children, Youth and 

Families) в щата Вашингтон, които показ-

ват, че тормоз над българчетата е имало 

около средата на 2013 година, а вероят-

но и преди това. Децата са осиновени в 

САЩ през 2011 г.

Оплакванията от Марк и Мелиса 

Макгрегър във Вашингтон са няколко. 

Първото е от 11 юни 2013 г. Внесено е от 

учителка в църквата, в която учели близ-

начките. Според жената Мелиса Макгре-

гър сама й признала как

наказвала вкъщи едно 
от българчетата

с лишаване от храна. Тя забранявала 

всякакви снаксове, защото според нея 

детето се държало лошо. По това време 

двете близначки, за които стана ясно, 

че са с инициали М. и А., са били на 8 

или 9 години.

Учителката на момичетата казала 

също, че ситуацията с принудителния 

глад продължила, защото едното от де-

цата отслабнало страшно много. Пре-

подавателката си спомнила, че Мелиса 

Макгрегър казала, че същото момиче, 

оставено да гладува, в един момент не 

можело да преглъща и можело да при-

ема само течни добавки с витамини и 

минерали. Учителката обаче тайно дала 

на детето някакво лакомство и то го из-

яло без проблем. Най-вероятно това 

момиче е А. То е било все още много 

слабо (само 39 кг) при новите разкри-

тия за тормоз от тази година. То също 

така най-вероятно има забавено раз-

витие.

Друга ситуация, описана от учителка-

та във Вашингтон, е когато едно от бъл-

гарчетата си разранило коляното и кър-

вяло. Тогава г-жа Макгрегър отказала 

който и да е от църквата да окаже по-

мощ на детето. Друг детайл от обясне-

нията на учителката е, че персоналът на 

църквата е бил свидетел как

родителите осиновители 
обиждали А. и М.

Познати на Макгрегърови от същата 

църква също са докладвали майката за-

ради твърде строгите й наказания и за-

ради това, че едното момиче от Бълга-

рия било буквално кожа и кости. Те били 

загрижени за здравето му, защото тряб-

вало да го носят, тъй като не можело да 

върви.

Двете оплаквания са разследвани за 

кратко и после отхвърлени за допълни-

телно разследване. След тях Марк и Ме-

лиса Макгрегър спират да пращат бъл-

гарчетата на училище в църквата и ги 

обучават вкъщи.

Следващият сигнал срещу Марк и 

Мелиса Макгрегър е подаден направо 

от районната прокуратура от района, 

в който живеели те. Той е от февруари 

2015 г. Според него прокурорите гово-

рили с един от братята на българчетата, 

който бил тормозен сексуално от мъж 

в къщата на приятелка на г-жа Макгре-

гър. Момчето не успяло да реагира, ко-

гато мъжът го сграбчил, събул си панта-

лоните и

наврял пениса си в лицето 
на момчето

Социалните отхвърлят сигнала, като 

смятат, че показанията на момчето са не-

достатъчни за действия срещу Макгре-

гърови. През март 2015 г. постъпва нов 

сигнал за тормоз чрез глад над българ-

четата, но социалните отхвърлят и него, 

защото дублирал обвиненията в тормоз 

от 2013 г.

За изтерзания живот на осиновени-

те българчета стана известно, след като 

на 8 юли тази година властите аресту-

ваха осиновителите им Марк и Мелиса 

Макгрегър. Причина за ареста – тормоз 

над двете български деца.

Във въпросния ден едното от българ-

четата – М. – било открито насред пътя 

(доста далеч от дома им) от съседи на 

Макгрегърови. То било мръсно, босо, 

със сплъстена коса. Краката му били 

кървави. Съседите прибрали момичето 

и извикали полиция. На сигнала се от-

зовава местният шериф. Момичето зая-

вява, че вкъщи не му дават храна, затва-

рят го в тъмна или гореща стая, карат го 

да бяга босо по чакъл и го наказват го за 

дребни неща (ако не помоли за разре-

шение да си сложи обувките или да про-

чете Библията). Момичето казва също, 

че отношението към сестра му, която му 

е близначка, също е лошо.

При проверката в дома на Макгрегъ-

рови властите откриват 10 малчугани – 8 

собствени деца и двете осиновени близ-

начки от България. Условията за близ-

начките били мизерни – те имали само 

едно легло без възглавница, сложе-

но буквално на бетонния под, и носели 

парцаливи дрехи, а също и не им било 

разрешено да се къпят редовно. Марк 

и Мелиса Макгрегър искали да се отка-

жат от момичетата, но са арестувани на 

8 юли и впоследствие освободени сре-

щу гаранция от 100 хил. долара. Срещу 

тях е заведено дело за тормоз.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Свидетелства от Вашингтон: Наказания, лишения Свидетелства от Вашингтон: Наказания, лишения 
и сексуален тормоз в сем. Макгрегъри сексуален тормоз в сем. Макгрегър

Нови потресаващи разкрития за 
тормозените в Мисури българчета

Марк и Мелиса Макгрегър

Делото срещу осиновителите на две-

те близначки, тормозени в Къщата на 

ужасите в Мисури, се оказа „горещ кар-

тоф” и не е ясно кога ще започне. Още 

преди първото заседание, което беше 

насрочено за 6 септември, съдийката, 

която щеше да го решава, поиска отвод. 

От съда отказаха информация защо съ-

дия Сандра Уест е поискала със случая 

да се заеме друг съдия.

Сандра Уест е асоцииран съдия за 

37-и окръжен съд в Мисури. Тя беше из-

брана в съда през 2006 г. и преизбрана 

през 2010 г. И отново през 2014 г., както 

и през 2018 г.

Уест получава бакалавърската си сте-

пен от Университета Дръри, а степента 

на доктор на юридическите науки – от 

Университета на Мисури.

Съдийката по делото 
за децата поиска отвод

Съдия Сандра Уест



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

11 - 17 септември 201918

С
амолет, който е участвал във 

Втората световна война, и 

по-специално в десанта над 

Нормандия на 6 юни 1944 го-

дина, доставя провизии на 

засегнатите райони от урагана Дори-

ан на Бахамите. Островите бяха едни от 

най-опустошените от стихията, която ос-

тави след себе си поне 43 жертви, хиля-

ди пострадали и все още стотици, които 

са в неизвестност.

C-47 Skytrain все още може да лети и 

ще извършва хуманитарни мисии над 

островите, докато необходимостта от 

тях не отмине.

Първият полет на машината тръгна 

от летището в Титусвил във Флорида 

до международното летище Орландо в 

Мелбърн.

Самолетът спускаше от въздуха ху-

манитарните помощи. Подготвените 

пакети били старателно запечатани от 

доброволци. Те съдържали дрехи, дър-

вени въглища, храна, кърпички за бебе-

та, бутилирана вода, тоалетна хартия и 

комплекти за оказване на първа помощ.

Полетът, който е част от цяла мисия,

предизвика проблеми 
на Бахамите

Хора, които очаквали провизиите, 

изпаднали в истерия и се стигнало до 

безредици. Поради тази причина се 

наложило полиция и военни да пазят 

местата, където се очаква да бъдат спус-

нати хранителните запаси за бедстващи-

те.

А те не са никак малко. Над 70 000 

души останаха без дом на Бахамите и 

Абако, където ураганът Дориан стовари 

най-голямата си сила. Жертвите пък са 

поне 43 и се очаква техният брой да на-

раства. Стотици все още са обявени за 

изчезнали и се издирват от властите и 

близките си.

Това е равносметката от преминава-

нето на стихията, която не пожали и Ка-

ролините. Там най-много пострада Кейп 

Хатерас в Северна Каролина. След при-

родното бедствие, което беше придру-

жено от ветрове със скорост близо 150 

км/ч, хиляди души също се разделиха с 

имуществото си.

На много от разпространените кадри 

и видеа в социалните мрежи се вижда-

ше как

автомобили буквално 
се носят по водата

която залива улиците на градовете. При-

чината за наводненията беше пролив-

ният дъжд, който Дориан донесе в Кейп 

Хатерас.

С приближаването до брега ураганът 

отслабна до категория 1. Преди да изгу-

би от силата си, Дориан предизвика на-

воднения в някои части на Северна и 

Южна Каролина, а също така образува 

торнада. Повече от 387 000 души са ос-

танали без електрозахранване в Южна 

Каролина, Северна Каролина и Вирджи-

ния.

Дориан връхлетя Бахамите като ура-

ган от 5-а степен. После той се отправи 

към двете Каролини на Източното аме-

риканско крайбрежие и ги достигна 

като ураган първа степен.

Последва Канада, където ураганът 

връхлетя Атлантическото крайбрежие. 

Стихията повали дървета, наруши елек-

троснабдяването и отнесе голям стро-

ителен кран в центъра на Халифакс, 

столицата на провинция Нова Скотия. 

500 000 пък останаха без ток. За щастие 

там Дориан не взе жертви.

Жертвите на стихията са най-малко 24, над 70 000 останаха без домЖертвите на стихията са най-малко 24, над 70 000 останаха без дом

Самолет от Втората световна 
война спасява Бахамите след Дориан

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Кампанията „Помогнете 
на Хонконг“ тръгна в Канада

Р
eдицa oбщнocтни хoнкoнкcки гру-

пи, бaзирaни в Кaнaдa, ce нaдявaт, чe 

прaвитeлcтвoтo нa cтрaнaтa щe уcпee 

дa нaпрaви нeщo, зa дa пoдкрeпи тeхнитe 

cънaрoдници в бoрбaтa им зa cвoбoдa. Рaзлич-

ни групи aктивиcти в Кaнaдa прoмoтирaт кaм-

пaниятa „Пoмoгнeтe нa Хoнкoнг“. Тe призoвaвaт 

Миниcтeрcтвoтo нa външнитe рaбoти нa Кaнaдa 

дa излeзe c изявлeниe, чe кaнaдcкoтo прaви-

тeлcтвo нe ocтaвa бeзрaзличнo cпрямo дeйcтвиятa нa Китaй и бeзкoмпрoмиcнoтo 

пoгaзвaнe нa прaвaтa и cвoбoдитe нa нaрoдa нa Хoнкoнг.

Мнозинството канадци смятат, 
че политиците не ги разбират 

М
нозинството канадци смятат, че поли-

тиците не са загрижени за хора като 

тях и не ги разбират. Те казват, че обще-

ството е „разбито“ и икономиката е пригодена 

само в полза на елитите според ново изслед-

ване. Изследването показва, че популистките 

нагласи, както и антиимгрантските чувства са 

намерили нова почва в Канада. Според социо-

лози общите нагласи „създават серия от затруд-

нения за всички партии“. 

Баща на транссескуално дете 
бе обявен за насилник
Б

аща, който се противопоставял на жела-

нието на транссексуалното си дете за те-

рапия с тестостерон, е показал поведение, 

което е минало отвъд обикновеното изразя-

ване на неодобрение, а може да се определи 

като принуждаващо и плашещо и това е била 

ясна проява на насилие в семейството. Това е 

постановил съд в Британска Колумбия. Заради 

това увреждащо поведение съдът е бил прав да 

ограничи възможността на бащата да говори по 

случая, смята адвокатката на детето. 

Мъж оцеля след преследване и 
атака от мечка в езеро

26
-годишният Брандън Лати и негов 

приятел се разхождали по пътека 

около езерото Лейк, когато срещна-

ли черна мечка. Лати разказва, че мечката се 

появила на пътеката и го подгонила към езеро-

то. Той не можел да бяга бързо като своя при-

ятел и влязъл в езерото на популярния парк, 

като не очаквал, че мечката ще го последва и 

във водата. Водата била блатиста и мъжът се 

борел да се придвижи бързо, за да се отдале-

чи от мечката. 

Жена, разхождаща кучето си, го спасила като подала сигнал на 911, а кучето й 

хъски лаело по мечката, което я разсеяло и тя започнала да плува обратно.  

Правят джендър съблекални 
за адвокати в Онтарио
А

двокатската общност в Онтарио обяви, че 

са създадени джендър неутрални места в 

съда в провинцията, където адвокати да 

могат да обличат робите си.  Била е извършена 

трансформация, така че мъжката съблекалня в 

съдебната зала в Торонто да може да бъде из-

ползвана от всички полове. 

Женските съблекални не са били променени 

и остават на разположение на онези, които не 

се чувстват комфортно да се преобличат в близост до мъже. Адвокатите от То-

ронто подчертават, че има сериозно несъответствие между пространството за 

жени, което се състои от 12  шкафчета, и тези на мъжете, които са близо 70.
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Е
два ли очаквате да видите изра-

зите мolq и bozhe moi в амери-

канска книга. Или пък в сюжета 

да има българки, имигрирали 

в Ню Йорк. Това са малка част 

от българските детайли в интригуващия 

първи роман на писателката Даниела 

Петрова Her daughter’s mother („Майката 

на дъщеря й“).

Дебютният й роман се прие с голям 

интерес от американската публика и бе 

препоръчан от списание „Тайм“, списа-

нието на Опра Уинфри, телевизия NBC, 

много от най-изявените имена в жанра 

на психологическия трилър и други. Кни-

гата се появи на пазара на 18 юни на ан-

глийски език, като в бъдеще ще излезе 

и на български в България. Разпростра-

нява се в големите книжарници или он-

лайн – в „Амазон“ и големите търговски 

вериги.

Още се вълнувам, 
като видя книгата 
в книжарниците

дори и на снимка“, казва талантливата пи-

сателка. „Честно казано, чувството, кога-

то я видях за първи път, беше много сюр-

реалистично. Като сън. Един невероятен 

сън, зa който съм мечтала от дете“, до-

пълва тя.

Петрова идва в Щатите през пролетта 

на 1995 година. „Беше голям културен 

шок. Не знаех какво е кредитна карта, не 

бях работила с компютър и дори не бях 

чувала за интернет и имейл. Междуна-

родните разговори бяха много скъпи и 

си позволявах да се обаждам на нашите 

само веднъж на две седмици. Повечето 

пъти пращах писма, които отнемаха по 

две седмици в едната посока. Сега е мно-

го по-лесно да се поддържа връзка със 

скайп и фейсбук“, спомня си българката 

и не пропуска да отбележи, че

България винаги е била и 
ще бъде в нейното сърце

Животът на Петрова в България също 

не е бил лек. „Израснах в София. Роди-

телите ми бяха разведени и ние с май-

ка живеехме с баба ми, дядо ми и вуйчо 

ми в едностаен апартамент в една стара 

кооперация в „Банишора“, където няма-

ше парно и топла вода“, споделя тя. „И до 

ден днешен няма“, продължава Петрова. 

Като единствено дете и единствена внуч-

ка е била отгледана с любов и внимание. 

Училището й върви много и това й пома-

га в бъдеще, а когато била приета в Ко-

лумбийския университет, осъзнава, че 

образованието в България е на много ви-

соко ниво.

„Започнах да пиша стихотворения в 

трети клас. Имахме задание в училище 

да научим стихотворение за децата пар-

тизани но аз забравих да се подготвя. Се-

тих се чак вечерта, като си легнах. Реших 

да измисля едно стихотворение сама. Не 

можах да повярвам, когато на другия ден 

го изрецитирах и никой не позна, че не е 

истинско. Много ми хареса и продължих 

да си измислям стихчета. Като тийней-

джърка започнах да пиша разкази“, раз-

казва писателката.

Докато добие смелост в Америка и за-

почне да пише, Петрова преминава през 

нелекия път на много други български 

имигранти. Отначало

работи като детегледачка 
и чистачка

докато следва философия в Колумбий-

ския университет. Вземала е и допъл-

нителни уроци по английски в един от 

центровете на YMCA (центрове за подпо-

магане на младежите). После става асис-

тент в една от библиотеките в Ню Йорк, 

където има възможност напълно да се 

потопи в богатството на английския език. 

Работила е и като консултант в Светов-

ната банка. Първите й опити в писане-

то са есета и кратки разкази. Някои от 

тях са публикувани в „Ню Йорк таймс“ и 

„Вашингтон пост“. „Имам едно есе в „Ню 

Йорк тТаймс“ по темата за трафика на мо-

мичета в Тайланд. Бях изпратена там от 

вестника с една организация, която се 

бори срещу трафика. Имам есета и ста-

тии на различни теми в други вестници и 

списания, а също така и разкази, и стихо-

творения в литературни журнали“, уточ-

нява Петрова.

Книгата Her daughter’s mother се поя-

вява след тригодишен труд. „Много беше 

важно за мен България да присъства в 

нея“, казва с вълнение Петрова. Сюжетът 

ни пренася в живота на

две български 
имигрантки в Ню Йорк

Едната е на средна възраст (Лана), 

едната е по-млада (Катя), присъства и об-

разът на комунистическа България. Тре-

тият основен персонаж е партньорът на 

по-улегналата жена Лана Тайлър. Линия-

та на разказа се завърта върху изконна-

та тема за майчинството и жертвоготов-

ността на майката в името на нейното 

дете. Основен момент е невъзможност-

та на Лана да има деца и решението й да 

ползва донор на яйцеклетка. Загадъчно-

то изчезване на по-младата девойка Катя 

пък поставя главната героиня Лана пред 

редица изпитания. Разказът е поднесен 

от първо лице от гледна точка на все-

ки един от персонажите. Темата за без-

плодието е позната на Петрова от личен 

опит. „С бившия ми съпруг пробвахме с 

години за дете и опитахме различни ле-

чения, включително и инвитро с яйце-

клетка от донор. Така и не се получи, но 

от този опит се роди идеята ми за рома-

на“, споделя авторката.

„През последните години работих като 

журналист на свободна практика и чес-

то интервюирах артистични личности, 

включително българската оперна звезда 

Соня Йончева и скулптора Кристо. След 

едно интервю с една от моите учителки, 

авторката Къртис Ситенфелд, тя ме попи-

та по какво работя и аз й казах за рома-

на си. Тя ми препоръча няколко агенти, 

които биха се заинтересували. Първата 

агентка, с която се свързах, хареса кни-

гата и след три редакции я продаде на 

издателство „Пътнам“. С редакторката в 

„Пътнам“ направихме още две редакции. 

В наши дни един писател има

много работа извън 
самото писане

за да помогне с промоцията на книгите 

си. Социалните медиите са много важни – 

Facebook, Instagram, Goodreads, BookBub. 

Също така интервюта по вестници и спи-

сания, радио и, ако си късметлия, телеви-

зия. Да не забравяме изяви по книжарни-

ци, библиотеки и клубове за книги както 

и фестивали на книгата“, издава детайли 

от кухнята сънародничката ни.

В момента Петрова работи по втория 

си роман, който е също психотрилър и в 

който също ще има български елементи. 

„Действието се развива в Ню Йорк през 

90-те години на миналия век и е за една 

българска емигрантка“, разкрива тя.

В свободното си време талантливата 

ни писателка обича да чете, да се сре-

ща с приятели, да ходи на театър, кино, 

концерти, или изложби, да се разхожда в 

парка, както и да кара колело и да прак-

тикува йога.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Даниела Петрова смело вмъква детайли за България Даниела Петрова смело вмъква детайли за България 
в дебютната си книга Her daughter’s motherв дебютната си книга Her daughter’s mother

Роман на българка от Ню 
Йорк стана хит в Америка

Даниела Петрова с книгата си
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Т
я е талантлива, красива и за-

редена с много хъс за успех. 

И той вече я преследва. Пре-

ди по-малко от месец Дими-

трина Германова от Добрич се 

качи на сцената не къде да е, а в прочу-

тия Холивуд, и слезе от нея с три медала. 

Така българката се превърна в един от 

успешните участници в Световния шам-

пионат на сценичните изкуства, който се 

проведе в Лос Анджелис.

За да постигне успеха, Димитрина се 

пребори с огромна конкуренция, раз-

казаха от арт компанията „Нови звез-

ди“, която вече трета поредна година е 

официален представител за България на 

шампионата.

В световния шампионат на сценични-

те изкуства WCOPA се представят някол-

ко

хиляди участници 
от повече от 60 страни

Всеки от тях показва своя талант в 

различни изкуства.

Димитрина участва в 4 конкурсни но-

минации в направление „Вокал“. В ней-

ната възрастова категория се бори-

ха повече от 200 изпълнения. Нашата 

участничка спечели сребърен медал в 

номинация Contemporary, сребърен ме-

дал в номинация World Music и бронзов 

медал в Pop Music.

Димитрина Германова е получила 

лична покана за разговор с продуцент 

от журито, който е заявил, че е впечат-

лен от нея, че тя може да пробие в све-

товния шоубизнес и да постигне големи 

успехи, а той има желание да напише ав-

торска песен за нея.

Всички професионални ангажименти 

в програмата на шампионата бяха съче-

тани и с туристическа обиколка на Лос 

Анджелис. Димитрина и сестра й Весела

се разходиха по 
Алеята на славата

Те се снимаха с известния надпис 

Hollywood, насладиха се на плажовете и 

кея Санта Моника, посетиха Ак-

вариума и други знакови 

места за региона.

Арт компания 

изказа благо-

дарност за до-

верието на се-

мейството на 

Димитрина, 

на нейния 

вокален пе-

дагог Елена 

Карабельова 

и всички, кои-

то я подкре-

пиха да сбъдне 

своята холивуд-

ска мечта.

“Изминалите дни 

бяха изпълнени с мно-

го емоционални преживява-

ния, срещи с невероятни хора на чудес-

ни места. Наистина съм горда, че взех 

участие в 23-тото издание на Световния 

шампионат по сценични изкуства в Хо-

ливуд”, коментира Димитрина след по-

бедата си пред „Монитор“. Тя допълни, 

че е изключително щастлива от постиг-

натото, тъй като се състезавала с учас-

тници, които имат огромен потенциал. 

“Много от тях вече са реализирани из-

пълнители в държавите си. Придобих 

ценен опит и увереност, но и осъзнавам 

колко много още имам да уча“, разказа 

още тя.

След като се завърна на родна земя, 

Димитрина си позволила само ден по-

чивка.

„Сега предстои

завръщане на българската 
конкурсна сцена

където конкуренцията не е по-малка”, 

допълни тя.

„Победа по холивудски! Талантлива-

та Димитрина Германова се пребори с 

огромна конкуренция и спечели 3 ме-

дала за своите 4 конкурсни но-

минации. Надяваме се, че 

ще продължим заедно 

напред към реали-

зиране на пълния 

потенциал на 

това безкрай-

но талантливо 

момиче и ще 

имаме още 

много поводи 

за гордост“, 

к о м е н т и р а -

ха в социал-

ните мрежи от 

арт компанията 

“Нови звезди“.

Талантливата до-

бричлийка е получи-

ла покана за престижното 

събитие, след като спечели Гран 

при на 14-ия международен фестивал 

„Кръстопът на музите”. Тя е прекарала 

няколко месеца в усилена подготовка за 

Световния шампионат в Холивуд.

Българското момиче се пребори с огромна конкуренция в шампионат в Лос АнджелисБългарското момиче се пребори с огромна конкуренция в шампионат в Лос Анджелис

За Димитрина от Добрич: 
3 медала на холивудска сцена
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Х
оливуд го изстреля директ-

но, с летящ старт в няколко 

продукции – филми, сериали. 

Преди Америка той постигна 

небивал за българин успех в 

Лондон. На 25 август красавецът навър-

ши 30 години и е пълен с идеи за нови 

проекти.

Наричат харизматичния, с обезоръжа-

ваща усмивка и завладяващо екранно 

присъствие Юлиан Костов „младия Ро-

бърт де Ниро“ заради физическата при-

лика и впечатляващите му актьорски 

превъплъщения. Така го оценява крити-

ката в популярната онлайн киноплатфор-

ма HeyUGuys. Авторитетни издания като 

The Empire Magazine му предричат бляс-

каво бъдеще.

„Българската следа в Лондон“ пренася 

на Острова шампионския си манталитет 

от плуването – в България той печели 10 

златни медала. Учи бизнес мениджмънт в 

Холандия, но избира актьорството. Сред 

5300 кандидати от цяла Англия попада в 

160-те приети в 
Националния младежки 
театър на Великобритания

На Острова актьорът има поредица 

от силни роли в ленти като „Син от друга 

майка“, екшъна „Код: Лондон“, хоръра „Ле-

дърфейс“, в сериали като американския 

„24“ с Кийфър Съдърланд, фентъзито „Аз, 

вещицата“, „Пресагентът“ с носителката 

на „Оскар“ Ана Пакуин и в поредицата на 

Hístory Channel – Barbarians Rising.

За главната си роля в „Син от друга май-

ка“ му казват, че е избран 2 седмици пре-

ди началото на снимките и за това време 

сваля 10 кг чрез зверска диета. За роля-

та му на руски военнопленник се изказва 

много ласкаво партньорът му във филма 

Ронан Кийтинг, с когото остават приятели 

и след снимките. Заради този филм Юли-

ан отказва снимки в друга лента с Анто-

нио Бандерас и Бен Кингсли.

Най-голям успех в Щатите му донася 

късометражният The Conversation („Раз-

говорът“), където е в ролята на амери-

канския шпионин Сам Куентин, смятан 

за мъртъв, предаден от неговата аген-

ция и търсещ отмъщение. Филмът е наси-

тен с екшън сцени и каскади, които Юли-

ан прави лично. В една от тях скача назад 

със засилка от 4,5 м, изблъскван от кас-

кадьорката, с която се „бие“, и падат вър-

ху матрак метър на два. Скокът е през но-

щта и правят 7 дубъла. За ролята печели 

няколко награди „Най-добър актьор“ на 

филмови фестивали в Щатите и по света, 

като LA Life Film Festival и Lucky Strike Film 

Festival. 

Номиниран е и за 
„Изгряваща екшън звезда“ 

и „Най-добър екшън изпълнител на го-
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Юлиан Костов с летящ 
старт в Холивуд

БОРЯНА АНТИМОВА

Юлиан Костов с Джени Сийгроув и Ронан Кийтинг на световната премиера на филма „Син от друга майка“ на 
Лейчестър Скуеър в Лондон

Актьорът създава академия за успешна реализация Актьорът създава академия за успешна реализация 
на младите си български колеги зад границана младите си български колеги зад граница

Като Сергей Басаров в сериала „Централа Берлин“

Сн.: Даяна Кинг



дината“ в най-големия екшън фестивал в 

света в Лас Вегас – Action On Film.

„Има една приказка: „Не ходи в Холи-

вуд, ако не си поканен – казва Юлиан. – 

Аз бях „поканен“, но ми отне 8 години да 

стигна дотук.“ През юни 2018-а той ходи 

на срещи с мениджъри там. Разговаря с 4 

компании и си набелязва бъдещия мени-

джър – дама от 3 Arts, една от водещите 

мениджърски компании в света, купена 

от Lions Gate. Те оценяват възможностите 

му не само като блестящ актьор, но и като 

бъдещ продуцент със свежи идеи. Пома-

гат му за работната виза. Докато е в Ел Ей, 

получава и записва кастинг за сериала 

„Централа Берлин“, сезон 3.

Одобрен е от „Парамаунт“ и няколко 

седмици по-късно започва да снима в Бу-

дапеща и Берлин „Централа Берлин“ (из-

лъчва се и у нас по НВО и HBO GO). Ролята 

му на злодея Сергей Басаров трябва да е 

в няколко епизода, но продуцентите ха-

ресват работата му и веднага разширя-

ват участието му в сериала. „Накрая ми 

написаха страхотен монолог в 3 страни-

ци, точно преди героят ми да се самоубие 

с бръснарско ножче, докато е в плен на 

ЦРУ“, смее се Юлиан.

На 1 октомври 2018 г. му излиза ви-

зата и на 2 октомври вече лети към Лос 

Анджелис, да се мести да живее там. Но 

точно преди да замине, се явява в Лон-

дон на кастинг за Wild Bill, сериал с Роб 

Лоу за ITV. И още на втората седмица в Ел 

Ей му съобщават, че трябва да се върне 

в Европа, за снимки за Wild Bill. Сериал-

ът е от 6 епизода, криминална драмедия, 

като ролята на Юлиан е полски бизнес-

мен Марек Рудника, заподозрян за убий-

ството на бившата си приятелка. „Роб Лоу 

е много точен пич – казва Юлиан. – Има-

ше ситуация, в която се застъпи за мен и 

спряхме снимки, докато охраната не от-

цепи площада в Бостън (Не този Бостън), 

където снимахме, защото разни местни 

диванета започнаха да свирят и крещят, 

разваляйки сцената ни, а за моите близки 

кадри оставаха само 5 минути.”

„Смисълът да си артист е 
да обичаш несигурността

иначе няма как да стане“, казва Юлиан. 

Той разказва как се явява за кастинги на 

Strike Back, сериал по HBO Cinemax. „За 

него ходя от 3 години на кастинги, за ро-

лите на главните злодеи в последните им 

три сезона и все стигам почти до края – 

казва Юлиан. – Тази година пък пътувах 

на собствени разноски от Лос Анджелис 

до Лондон, за да тествам за злодея в по-

следния им сезон – босненски психопат 

джихадист.” Стига до последния кръг и 

ролята е между него и друг актьор… Не 

го избират и се връща обратно в Ел Ей.

След 20 дена му съобщават, че е стиг-

нал до втори кастинг за друг нов сериал 

на HBO. „Агентът ми звънна в 8 ч. сутрин-

та, купих самолетен билет за същата ве-

чер, изнесох цялата си къща за 3 часа и 

половина и вечерта в 7 ч. вече летях за 

Лондон, за да пристигна на другата вечер 

и на сутринта да съм на кастинг с режи-

сьорката Лина Дънам и продуцентите на 

сериала. Мина блестящо. В продължение 

на месец бях фаворит за ролята и накрая 

отиде при друг актьор. Трудно е, но човек 

трябва да гледа позитивно в тези момен-

ти. Трябва да приеме като победа всеки 

такъв случай, защото така инвестираното 

време и средства в собственото развитие 

все пак се е отплатило с някакъв вид по-

ложителна обратна връзка“, убеден е ак-

тьорът.

„Искам моите млади колеги да разбе-

рат, че и при мен успехът не е дошъл от 

самосебе си, а с много труд, кураж и по-

стоянство. Не бива да се обезсърчават, 

когато не ги изберат на много поредни 

кастинги, защото причината може да е 

съвсем прозаична – примерно, че при-

личат на бившия партньор на продуцен-

та или просто не е била тяхната роля. Аз 

може да съм имал 20 роли, но сигурно 

съм се явявал на над 300 кастинга“, ко-

ментира актьорът.

Той от години подкрепя младите бъл-

гарски актьори при първите им стъпки 

в Лондон или в Холивуд. Заедно със своя 

най-добър приятел Мартин Медника-

ров, също актьор, замисля голям проект 

– агенция за менторство и мениджмънт и 

школа за млади български таланти, с ос-

новна цел 

да ги подпомогнат в 
по-добрата им реализация 
зад граница

Юлиан иска да използва опита си от 

неколкогодишното посещение на лон-

донския филиал на най-добрата актьор-

ска школа в Лос Анджелис – AMAW, с коя-

то вече 4 години организира интензивни 

курсове и в София, като следващият ще е 

тази есен.

„Актьорството е бизнес, в който ти са-

мият продаваш себе си, независимо че 

имаш агенти и мениджъри, трябва да си 

наясно какъв типаж си, как да се държиш 

на кастинг, как те вижда индустрията, 

владееш ли акцентите на националности-

те, на които приличаш и т.н. Искам шко-

лата да подготвя актьорите ни как да нау-

чат бизнеса на професията, да играят със 

свобода и без задръжки и остарели мето-

ди, да се самопродуцират; да ги научим 

как да бъдат щастливи въпреки трудните 

години, които им предстоят.“ Той иска да 

протегне мост между България и Лондон, 

а по-късно между България и Холивуд, за 

младите български артисти.

За себе си казва, че е успял да спече-

ли толкова роли освен с постоянно раз-

виване на актьорския си инструмент, но 

също и защото разбира маркетинга си. 

Изглежда като южно- и източноевропе-

ец, а и независимо от визията всеки може 

да е англичанин или американец. Владее 

английски с американски акцент, дотол-

кова, че не се познава, че не му е майчин, 

и английски с британски, френски, испан-

ски, италиански, израелски и най-различ-

ни източноевропейски акценти. „Езиците 

винаги са ми се удавали, като дете прого-

ворих английски, гледайки анимации по 

Cartoon Network. После пък учих в испан-

ската гимназия във Варна, което ми даде 

солидно разбиране за романските езици, 

а фонетиката ми е безкрайно интересна”, 

казва Юлиан.

Най-висшата си роля актьорът вижда 

в това, да вдъхновява младите българи. 

Двама от актьорите, които с Медника-

ров в момента менажират, са Християн 

и Искрен Пееви. Талантливите близнаци 

от Варна, които са трета година актьор-

ско майсторство в Лондон, вземат реше-

нието да гонят кариера в чужбина след 

случайна среща с Юлиан в София. „Често 

млади момчета и момичета ми споделят, 

че заради мен са успели да убедят роди-

телите си да дойдат да учат актьорство в 

Лондон”, казва той.

Междувременно първият му филм като 

копродуцент, заедно с Ярив Лърнър, CEO 

на „Ню Бояна“ – The Dare, имаше световна 

премиера на 9 август, на хорър фестива-

ла Popcorn Frights Film Festival във Форт 

Лодърдейл, Флорида, и преди няколко 

дни спечели „Наградата на публиката“. 

Филмът е американски, сниман е в Со-

фия с английски, американски и българ-

ски актьори. В него участват имена като 

Ричард Брейк от „Игра на тронове“ и Барт 

Едуардс от „Фантастични животни и къде 

да ги намерим“, The Witcher. 

За последния си голям ангажимент – 

участие в дългоочаквания сериал, вдъх-

новен от хита за супершпионина Джей-

сън Борн, Юлиан не може да говори на 

този етап. Известно е само, че се включва 

във втория и деветия епизод на пореди-

цата. Подробности за ролята му се пазят 

в тайна, като в момента е известно само 

името на персонажа – Юрий Леньов. По-

следната си сцена актьорът засне наско-

ро в Будапеща. Сериалът с име Treadstone 

излиза през октомври.
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Актьорите и танцьори Християн и Искрен Пеев, 
чиито мениджъри са Юлиан Костов и Мартин 
Медникаров

Във филма „Разговорът“

Искам моите млади колеги да 
разберат, че и при мен успехът 
не е дошъл от самосебе си, а с 
много труд, кураж и постоян-
ство.

Юлиан Костов:

Постер на филма The Dare, продуциран от Юлиан 
Костов

Наградите на „Разговорът“ до момента – лично на 
Юлиан Костов и на филма
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Северна Корея изстреля 
отново снаряди

С
еверна Корея изстреля „2 неиден-

тифицирани снаряда” към море-

то. Това се случва в момент, когато 

Пхенян предложи да поднови прегово-

рите с Вашингтон.

Снарядите са изстреляни от централ-

ната провинция Южен Пьонган в посока 

изток, уточни южнокорейската агенция 

Йонхап, цитирайки генералния щаб на 

южнокорейските въоръжени сили.

Вчера Северна Корея обяви, че е готова да поднови в края на септември пре-

говорите със САЩ.

Жертва и ранени при пожар 
в болница в Дюселдорф

Е
дин човек е загинал и десетки са по-

страдали в пожар в болница в Дю-

селдорф. От пострадалите седем са 

с опасност за живота, а четирима са теж-

ко ранени. Шейсет и един души са по-

страдали от вдишване на пушек.

Причината за пожара засега е неизяс-

нена. Не се знае и дали мъртвият човек е 

бил пациент. Огънят е тръгнал от болнич-

на стая, в която е намерен трупът му.

Полските лекари обявиха 
извънредно положение
П

олските лекарски асоциации обя-

виха извънредно положение в 

здравеопазването в навечерието 

на парламентарните избори в страната 

след месец.

Според лекарите от регионалната ле-

карска организация във Варшава поло-

жението в здравеопазването се влошава 

на фона на игрите между политиците. Те 

започнаха кампания с билбордове с надписи: „Обществените средства за здраве-

опазване са два пъти по-малко от средното за Европейския съюз” и „24-месечна 

опашка за ендокринолог”.

Русия изплати дълговете си 
към Съвета на Европа

Р
усия изплати дълговете си към Съ-

вета на Европа, след като две го-

дини не плащаше вноските си към 

организацията. „Парите за 2018 и 2017 

г. на този етап са изплатени на 97 про-

цента”, очаква се и останалото, заяви го-

ворителят на Съвета на Европа Даниел 

Хьолтген.

Русия дължеше сумата от 54,7 милиона евро, включваща двете й неплатени го-

дишни вноски за миналата година и за 2017 г. „Очакваме изплащането и на лихви-

те (за неплатените навреме суми)”, каза още Хьолтген.

157 души са арестувани 
в Хонконг през уикенда
Х

онконгската полиция съобщи, че е 

арестувала 157 души през уикен-

да по обвинения, включващи заб-

ранени събирания, притежание на оръ-

жие, повреждане на чужда собственост, 

скитничество и нападение над полицей-

ски служители.

Полицията обяви, че среща трудности 

в изпълнение на задълженията си и по-

моли журналистите и минувачите да бъдат внимателни и да спазват дистанция 

от полицаите и протестиращите. Служителите на реда призоваха отново общест-

веността да се разграничи от „размирниците”.
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И 
тази година календарът 

неусетно се премести на 

септември. По традиция 

българските училища зад 

граница започват учебната 

година на или около 15 септември.

Ако преди имаше българи, които смя-

таха, че първият учебен ден в неделни-

те училища в Америка и Канада не пре-

минава с нужния дух и държаха децата 

им да чуят първия звън в някое школо 

в Родината и да учат там известно вре-

ме, то сега няма повод за притеснения. 

Всички български школа в Северна Аме-

рика посрещат тържествено 15 септем-

ври с прекрасни тържества и децата се 

представят със свои изпълнения.

В почти всяко училище вече има ав-

тентичен учебен звънец, с който дирек-

торите приканват малчуганите да пре-

крачат прага на класните си стаи. Не се 

пропуска и традиционното преминава-

не под венци от цветя и поливането на 

вода от менче за успех и сполука.

Вълненията и трепетите са като тези 

в България. Празнично облечени роди-

тели и деца, носещи букети с цветя, из-

пълват двора и мястото за тържеството. 

Възможно е да са обиколили поне два 

магазина, за да набавят цветята, защото 

в някои от търговските обекти този ар-

тикул се изчерпва заради многото паза-

руващи българи. Учители и директори 

с радост посрещат нови и стари учени-

ци. Освен занимания по български те са 

подготвили и

класове по изкуства, 
народни танци, 
пеене и други

„Поклон за това, което правите“, каза 

бившият футболист на ЦСКА и „Ман-

честър Юнайтед” Димитър Бербатов 

на последния форум на Асоциацията 

на българските училища в чужбина. „Аз 

самият съм родител на две деца. Труд-

но ми е да си представя как може едно 

дете да бъде накарано да ходи и на 

второ училище по собствено желание. 

Това, което правите, е нещо специално. 

За някои от децата в чужбина България 

е Отечество, а не Родина. Вие прави-

те така, че България да е територия на 

духа за всички нас, които сме тук и кои-

то са по света, но се чувстват българи”, 

допълни той.

43 училища в Америка и Канада ще 

учат българчетата на четмо и писмо. И 

тази година Чикаго е градът първенец 

по брой на български учебни средища 

– цели 11. Министерството на образова-

нието подпомага организационно и фи-

нансово общо 356 български неделни 

школа в чужбина. От тях 205 са включе-

ните в Списъка на българските неделни 

училища в чужбина, а 151 – по нацио-

налната програма „Роден език и култура 

зад граница”.

3,085 деца на гурбетчии пък са се за-

върнали да учат в България през мина-

лата учебна година, сочат данни на про-

светното министерство, предоставени 

на „Монитор“. Най-много от тях са запо-

чнали да ходят на училище в Пловдив – 

396. По над 200 има и в областите Стара 

Загора, Пазарджик, Бургас и Варна.

Училище любимо, добър ден!

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Над 40 училища посрещат българчетата в Щатите и Канада за 15 септемвриНад 40 училища посрещат българчетата в Щатите и Канада за 15 септември

BG VOICE пожелава спорна учебна 
година на всички български учители, 
ученици и родители в Щатите и Канада.



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

11 - 17 септември 201928

С
лед няколко месеца на 

спекулации официал-

но стана ясно, че Мая 

Манолова ще се впус-

не в битката за кмет на 

София на предстоящите местни 

избори. Тя ще се изправи срещу 

дългогодишния градоначалник на 

столицата Йорданка Фандъкова. 

Коя обаче е Мая Манолова?

Политическата ангажираност на 

Манолова датира още от 1989 го-

дина, когато тя става редови член 

на БСП. А политическата й карие-

ра преминава през различни пар-

тийни постове, за да стигне до за-

еманата допреди дни позиция на 

обществен защитник. Именно от 

нея пък Манолова стартира в бит-

ката за кметския пост на столица-

та.

Но какво още стои зад тази би-

ография?

Мая Манолова е родена в Кюс-

тендил през 1965 г. Част от сту-

дентските й години минават в 

Москва, където учи история. Впо-

следствие завършва икономика 

и право в Университета за нацио-

нално и световно стопанство. От 

1998 г. е практикуващ адвокат.

Манолова става

член на БСП още 
през 1989 г.

на 24-годишна възраст, но големи-

ят й скок в политиката става след 

изборите през юни 2005 г. Тогава 

тя е избрана за народен предста-

вител в 40-ия парламент от гру-

пата на „Коалиция за България“, 

пише svobodnaevropa.bg в свой 

анализ.

Тя е депутат и в следващите два 

състава на НС. Популярност доби-

ва в 41-вия парламент след поре-

дица остри сблъсъци с шефката 

на правната комисия Искра Фидо-

сова (ГЕРБ).

Манолова е заместник-предсе-

дател на 42-рия парламент, когато 

на власт е правителството с пре-

миер Пламен Орешарски. Тогава 

през юни 2013 г. за председател 

на ДАНС беше избран депутатът 

от ДПС Делян Пеевски. Това ста-

на причина за отприщването на 

масови протести срещу властта, 

които впоследствие бяха ключови 

за падането на правителството на 

БСП и ДПС.

По време на демонстрациите от 

лятото на 2013 г. Манолова се оп-

ита да се превърне в мост между 

недоволните граждани и управля-

ващите. Тя беше от малкото на-

родни представители, които из-

лизаха от парламента в опит да се 

срещнат с протестиращите.

Това обаче не й попречи на ня-

колко пъти да излезе с позиции, 

които окачествяваха

хората по улиците 
като „платени“

„Вече едва ли има човек в Бъл-

гария, който да не е наясно, че ог-

ромна част от протестите в София 

се плащат. Има си тарифа“, каза то-

гава Манолова.

Тогава редица утвърдени не-

правителствени организации 

спряха работата си с Манолова в 

качеството й на заместник-пред-

седател на 42-рия парламент. При-

чината беше в това, че тя публично 

лансираше част от организациите, 

стоящи зад „контрапротестите” в 

подкрепа на правителството.

На някои събития тогава Мано-

лова категорично изказа подкре-

пата си за премиера Орешарски.

Мая Манолова има и сериозна 

връзка с избухналия преди избо-

рите през 2013 г. скандал, станал 

известен като „Аферата Костин-

брод“.

Тогава бившият евродепутат и 

тогавашен изпълнителен дирек-

тор на Тв7 Николай Бареков обяви 

в деня за размисъл преди избори-

те, че в печатница в града са били 

отпечатани 400 хил. фалшиви бю-

летини, с които да бъде подменен 

вотът.

Оказа се, че разследването на 

прокуратурата, което доведе и до 

преките предавания на Бареков, е 

започнало

по сигнал 
на Мая Манолова

Впоследствие привлечен като 

обвиняем по „фалшификацията” 

бе главният секретар на МС Росен 

Желязков, който беше оневинен 

от съда.

През годините Мая Манолова 

нееднократно е била свързвана с 

издирваните Братя Галеви. Тя оба-

че е отричала подобни връзки.

Последният публичен пост, кой-

то Мая Манолова заема, е този на 

обществения защитник. Тя беше 

избрана за него, след като опове-

сти решението си, че не желае да 

се занимава с партийна работа в 

Народното събрание. По това вре-

ме Манолова беше не само наро-

ден представител, но и заемаше 

партийни постове в централата на 

БСП на „Позитано” 20.

Тя става член на БСП през 1989 г., била е Тя става член на БСП през 1989 г., била е 
депутат и зам.-шеф на парламентадепутат и зам.-шеф на парламента

Аферата „Костинброд“, 
омбудсман, кандидат-
кмет. Коя е Мая Манолова?
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З
дравей, Ангеле! Следя статии-

те ти от дълго време и днес се 

престраших и аз да ти задам 

въпрос, който ме вълнува. 

Какъв е рискът, ако инвести-

рам всичките си спестявания? Чувала 

съм много различни отзиви от прияте-

ли за рисковете от инвестирането и не 

знам на кого да вярвам. В същото време 

виждам, че парите, които съм събрала в 

банката, стоят на едно и също ниво, за 

тях не получавам никакви лихви и се оп-

итвам да разбера как да направя така и 

те да започнат да правят пари за мен. 

Също така имам два пенсионни фон-

да, които са отворени в банката, и те 

също не правят абсолютно никакви 

лихви, а до пенсия ми остават поне 25 

години. Откъде да започна и как да про-

меня тази ситуация, така че парите ми 

да работят за мен? 

Здравей и благодаря за хубавия въ-

прос! Нека да започнем стъпка по стъп-

ка. 

Първото нещо, на което трябва да 

обърнем внимание, е разликата между 

инвестиране и спестяване. Това са две 

тотално различни неща и самите те ра-

ботят по тотално различен начин, въ-

преки че много често хората ги бъркат. 

При спестяването обикновено гово-

рим за пари, които са не повече от 3 ме-

сеца от сегашния ни доход и могат да се 

използват в случай на спешна нужда. 

За тези пари не е важно да трупат лих-

ва или дивиденти – за тях е важно да са 

там и да са достъпни веднага щом са ни 

нужни.

Затова казвам не повече от 3 месеца 

от дохода ни, защото според мен, ако е 

повече от това, рискуваме тези пари да 

бъдат изядени от инфлация и да нама-

лят покупателната си способност с тече-

ние на времето. По този начин 

ние губим пари, 
а не печелим

което искаме да избегнем по възможно 

всякакъв начин. 

В същото време нека поговорим за 

втория процес, който е засегнат в твоя 

въпрос – инвестирането. Това е по-дъл-

госрочен процес, който изисква страте-

гия, дисциплина и основно разбиране 

на това как работи дадената инвести-

ция. 

Важно е също да знаем каква е точната 

цел на инвестицията и след колко време 

искаме да я постигнем. Тук говорим за 

процеси като пенсиониране, образова-

ние за деца или просто инвестицията за 

бъдещето, която цели да победи нищож-

ната лихва на банката. 

Все още въпреки статиите, които 

пиша всяка седмица, се натъквам на 

хора, които са затворили пари в пенси-

онни акаунти в банката на нищожна лих-

ва и си мислят, че като са приспаднали 

пари от данъците си чрез този акаунт, 

всичко е готово. Това е грешно, пенси-

онните акаунти трябва да са инвестира-

ни на пазара, за да могат да работят и да 

трупат дивиденти, капитални печалби и 

растеж през годините. 

Оставяйки пенсионни сметки в банка-

та за дълъг период от време, тези хора 

не само губят от потенциалния растеж, 

ами и губят от покупателната стойност 

на парите заради инфлацията, която е 

около 2-3% на година, което 
изяжда стойността им

Това е груба грешка, която се наблю-

дава масово в източноевропейските 

общности в Америка и почти никога при 

американците. 

Причината, разбира се, са лоши съ-

ветници в европейските общества, или 

по-точно липсата на достатъчно добри 

финансови специалисти, които да на-

пътстват хората. Имаме богатство на 

много добри данъчни счетоводители и 

тези, с които работя в партньорство, се 

стремят да учат клиентите си как пра-

вилно не само да приспадат, а и да успе-

ят да инвестират. Но има и много други 

счетоводители, с които съм говорил и те 

не са особено загрижени от състояние-

то на тези пари, след като са изписани от 

данъци. 

Различни хора, 
различни идеали

В този ред на мисли е важно да спо-

мена, че в моя офис всеки месец се про-

веждат класове за хора, които са заин-

тересовани да учат за това как работят 

инвестирането и финансовата система в 

Америка. Като резултат от тези класове 

те могат да придобият умения и лицен-

зи сами да управляват парите си или да 

помагат на други хора да инвестират по-

успешно чрез 401К, IRA и детски образо-

вателни сметки. 

Нека се върнем и да обобщим отго-

вора на твоя въпрос – не е нужно и пра-

вилно да се инвестират всичките пари. 

Някои от тях трябва да останат в спес-

тявания, за да има лесен достъп до тях 

в случай на нужда, но да не са повече 

от 3 месеца от дохода ти. Всичко друго, 

включително пенсионните сметки, тряб-

ва да бъдат внимателно инвестирани в 

различни фондове с различно ниво на 

риск и различни свойства. С голямо удо-

волствие бих ти асистирал в подбора на 

фондовете и цялостната стратегия, ако 

ми позволиш. 

Това е от мен за днес. Ако и вие има-

те въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансова-

та част от живота, можете да си за-

пазите час за консултация на директ-

ния ми телефон (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, 

с които съм работил по време на кон-

султации в моя офис. 

Не забравяйте, че можете да си запа-

зите час за консултация в моя офис от 

понеделник до четвъртък между 9 ч. су-

тринта до 7 ч. вечерта и в събота от 

9 до 2 ч. следобед. Тази услуга възможна 

само по предварително насрочена сре-

ща с мен няколко дни в аванс. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица

Спестяване или 
инвестиране?
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К
ак да бъде запазен режимът 

на ирландската граница, след 

като Brexit се оказа най-труд-

ният проблем за решаване 

пред Великобритания и Евро-

пейския съюз?

В момента стоките и хората свободно 

преминават сухопътната граница между 

британската Северна Ирландия и Репу-

блика Ирландия, тъй като и двете страни 

са членки на ЕС. Споразумението за раз-

вод, договорено през миналата година 

между Лондон и Брюксел, съдържа така 

наречения предпазен механизъм (бек-

стоп) за поддържане на тази ситуация в 

бъдеще независимо от евентуалните ус-

ловия за излизане на Великобритания 

от ЕС. Въпреки това депутатите на Обе-

диненото кралство три пъти отхвърлиха 

плана и премиерът Борис Джонсън след 

среща с ирландския лидер Лео Варадкар 

в Дъблин в понеделник отново настоя 

предпазният механизъм да отпадне или 

страната ще напусне ЕС на 31 октомври 

без никаква сделка.

Защо това е проблем?
Като членки на ЕС Великобритания 

и Ирландия са част от единния пазар и 

митническия съюз на блока, а граница-

та им от 500 километра е до голяма сте-

пен невидима. Местните фирми и граж-

дани я преминават по няколко пъти на 

ден, за да превозват стоки, да отидат на 

училище или на работа. След Brexit тя ще 

стане част от външната граница на ЕС. 

Това предполага да се правят проверки 

на гражданите и на стоките, които вли-

зат и излизат, се казва в анализ на AFP. 

Свободното движение обаче се счита за 

жизненоважно за поддържането на мира 

в Северна Ирландия, която десетилетия 

търпи на насилие заради британското 

управление.

По време на размирните години, при 

които са убити около 3500 души, гра-

ницата е била център на престрелки и 

контрабанда, чрез която се финансират 

паравоенни групировки. Контролно-

пропускателните пунктове на британска-

та и ирландската армия бяха премахнати 

след мирните споразумения през 1998 г. 

Тогава полицията предупреди, че всяка 

нова инфраструктура по границата може 

да стане цел на дисидентските бойци. 

През декември 2017 г. Лондон и Брюксел 

се споразумяха за „избягването на твър-

да граница, включително всяка физиче-

ска инфраструктура, свързана с провер-

ки и контрол”.

Какво беше договорено?
През ноември 2018 г. ЕС и Великобри-

тания сключиха споразумение, обхваща-

що различни въпроси, свързани с Brexit, 

включително и ирландската граница. 

Договореното определя преходен пе-

риод след Brexit до декември 2020 г., по 

време на който отношенията на Велико-

британия с ЕС ще останат непроменени, 

докато двете страни не постигнат ново 

споразумение. Великобритания се оп-

итва да разреши въпроса за ирландска-

та граница като част от нова търговска 

сделка с Брюксел, но това може да отне-

ме години, далеч извън преходната фаза. 

Поради това Тереза Мей се съгласи на 

план-застраховка, който гарантира от-

ворена граница между държавите, дока-

то не влязат в сила нови споразумения. 

Така планът за предпазния механизъм ще 

запази Великобритания в съответствие с 

правилата на митническия съюз на ЕС, 

докато Северна Ирландия ще се придър-

жа към някои правила на единния па-

зар, като например за селскостопанската 

продукция.

Какъв е проблемът?
ЕС направи значителен компромис с 

предпазния механизъм, който позволя-

ва на Великобритания да остане в митни-

ческия си съюз за неопределено време, 

без да е член на общността. Но в Лондон 

и Белфаст мнозина виждат в това капан, 

а предпазният механизъм е основната 

причина британският парламент много-

кратно да отхвърля споразумението за 

оттегляне. Лондон и Брюксел се догово-

риха да положат усилия за намиране на 

алтернативи, но решение до момента 

няма – предпазният механизъм не може 

да бъде прекратен едностранно и в съ-

щото време той няма ограничение във 

времето. Евроскептиците се опасяват, че 

това реално ще задържи Великобрита-

ния в ЕС години след Brexit. Междувре-

менно в Белфаст северноирландската 

Демократическа юнионистка партия 

(ДЮП) се опасява, че чрез предпазния 

механизъм се създава икономически 

статут на страната, който всъщност я от-

деля от останалата част на Обединено-

то кралство, вместо да я обединява. ДЮП 

има значително влияние в Лондон, тъй 

като партията подкрепя консервативно-

то правителство от 2017 г.

И сега какво?
Джонсън настоява предпазният ме-

ханизъм да бъде премахнат от спора-

зумението за оттегляне, а въпросът за 

ирландската граница – решен с „алтерна-

тивни договорености”, след като Велико-

британия напусне ЕС. Той и неговите под-

дръжници на Brexit в Лондон казват, че 

всякакви проверки на хора и стоки мо-

гат да се извършват далеч от границата, 

използвайки съществуващи нови техно-

логии. Брюксел се ангажира да потърси 

такива алтернативи, които биха означа-

вали предпазният механизъм никога да 

не влезе в сила, но в същото време насто-

ява, че няма примери за подходяща тех-

нология, която да работи в необходимия 

мащаб. Следователно държи механизмът 

да остане. Затова Джонсън казва – без 

споразумение.

Великобритания ще напусне ЕС неза-

висимо от всичко на 31 октомври, риску-

вайки да си навлече огромни проблеми 

– или поне това е намерението на Борис 

Джонсън. Но британският парламент е на 

друга позиция.

Кой е неразрешимият 
проблем за Brexit?
Предпазният механизъм в сделката се оказа ябълката на раздораПредпазният механизъм в сделката се оказа ябълката на раздора
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У
правляващата и подкрепя-

ща президента Владимир Пу-

тин „Единна Русия” е изгубила 

около една трета от местата си 

в Московската дума. В 20 от 45 

избирателни района са спечелили кан-

дидати на системната опозиция, които 

бяха посочени от Алексей Навални като 

част от стратегията за „умно гласуване”.

Това са два от изводите след гласу-

ването за Московска градска дума като 

част от руския Единен ден за гласуване 

(тази година 8 септември), където преч-

ките пред участието на несистемната 

опозиция и

белязаните от 
арести и присъди

многохилядни протести придадоха на 

вота национално значение.

Шестнайсет региона гласуваха за гу-

бернатори, 13 – за местни парламенти, 

22 административни центъра – за нов 

състав на градската управа, а три регио-

нални столици – за кметове. Освен това 

четири едномандатни окръга избираха 

допълнително свои представители във 

федералния парламент. Равносметката 

за момента е, че кандидатите на власт-

та – заемащите поста губернатори – спе-

челиха навсякъде, където се състоя та-

къв вот.

„Единна Русия” обаче изгуби изборите 

в Хабаровския край (в Далечния изток), 

където взе 2 от 36 места (останалите са 

при националисти и комунисти). В Мос-

ковската дума издигнатите или свързва-

ните със същата партия кандидати ще са 

по-малко, отколкото в досегашния със-

тав, и досегашният лидер на фракцията 

им Андрей Метелски не бе преизбран, 

след като загуби от комунистически съ-

перник.

Независими, но не съвсем
Московските изборни власти публи-

куваха резултатите в последните часове, 

след като в неделя отказ на избиратели-

те да обявят за кого ще гласуват остави 

руската столица без екзитпол.

В 25 от 40 окръга печелят независими 

кандидати, голяма част от които всъщ-

ност бяха на „Единна Русия”. Стратегията 

бе да има дистанция между тях и упра-

вляващата партия, чиято популярност е 

рекордно ниска за последното десе-

тилетие, пише „Дневник“. Деветима са 

преизбрани депутати от фракцията на 

„Единна Русия”.

Комунистите (КПРФ) получават 13 мес-

та, „Справедлива Русия” – 3 места, „Ябло-

ко” – 4, при над 99% обработени прото-

коли. Окончателната активност е сходна 

с тази от вота за Московската дума през 

2014 г. – 21.04% (почти същата бе стой-

ността преди пет години).

Защо е важна промяната
Много руски и западни политолози 

смятат тези опозиционни партии (като 

КПРФ и „Справедлива Русия”) за слаби 

и без особена роля в руската политиче-

ска система. Независимо от това опози-

ционерът Алексей Навални призова за 

„умно гласуване”, което включва подкре-

па за най-популярния кандидат от тези 

партии с цел разгром на „независимите”.

Несистемната опозиция, от която той 

е част, не бе допусната до изборите. Ре-

шението на поддръжниците на Навални 

вместо призив за бойкот бе за стратеги-

чески вот в 33 от 45 окръга. Успехът на 

тази тактика в 20 от тях променя съста-

ва на градския парламент, където кому-

нистите досега имаха едва пет места, а 

Либералдемократическата партия на 

националиста Владимир Жириновски 

– едно (почти всички останали бяха за 

„Единна Русия”).

Макар спечелилата места в Думата 

„Яблоко” да благодари на избирателите 

за влизането си в нея, лидерът й Григо-

рий Явлински обяви, че не се отнася по-

ложително към

системата на Навални
(в повечето окръзи тя подпомогна кан-

дидатите на комунистите и „Справедли-

ва Русия”, по-големи партии от „Ябло-

ко”). Междувременно самият Навални 

заяви, че „Единна Русия” всъщност е за-

губила в още 4 окръга, но с „фалшифика-

ции” е прикрила това.

Рейтингът на „Единна Русия” пострада 

от недоволството на обществото от уве-

личаване на възрастта за пенсиониране 

в момент на намаляващи приходи. Рей-

тингът на Путин пък е над 60 процента, 

което е много по-високо от този на по-

вечето западни лидери, но което е по-

малко, отколкото беше рейтингът му 

преди това, отбелязва Ройтерс.

„Умното гласуване“: Партията 
на властта губи в Москва
В 20 от 45 избирателни района са спечелили кандидати на системната опозицияВ 20 от 45 избирателни района са спечелили кандидати на системната опозиция

Опозиционният лидер Алексей Навални гласува в Москва
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И
скате да карате Dodge 

Challenger, Chevrolet Aveo, 

Ford Mustang GТ, Mercedes-

Benz или луксозна амери-

канска лимузина на по-снос-

на цена, внос от САЩ, в България? Тогава 

трябва да знаете някои неща, които ще 

са ви полезни при вноса. На първо мяс-

то, какви документи ще са ви нужни при 

евентуален внос и ще може ли да ползва-

те автомобила си?

И най-същественото – какво дължи-

те като данъци и такси? Защото в крайна 

сметка от това зависи дали ще направите 

изгодна покупка.

От Агенция „Митници“ обясниха какво 

точно е нужно.

При внос на автомобил, независимо 

дали е от САЩ, Канада, Русия или друга 

страна извън Европейския съюз, на бъл-

гарската митница се подава митническа 

декларация. Към нея трябва

да бъдат приложени 
всички документи

отнасящи се до митническия режим, 

включително:

– договор за покупко-продажба;

–  транспортни документи (ако авто-

мобилът е превозван не на собствен 

ход, а в контейнер или на автовоз, за 

превоза също се заплащат такси, за-

страховки, които се прилагат и впо-

следствие влизат в митническата 

стойност, върху която се начислява 

мито);

–  фактура (в зависимост от конкрет-

ния случай: например ако автомо-

билът се купува от физическо лице, 

няма кой да издаде фактура и тогава 

стойността на сделката е в договора 

за покупко-продажба. Ако обаче се 

купува от юридическо лице, ще има и 

фактура за плащането) за определя-

не на митническата стойност.

Митническата декларация за допус-

кане за свободно обращение и крайна 

употреба на автомобил, закупен от тре-

та страна, следва да се придружава и от

талон за полицейска 
регистрация

на автомобила от държавата, в която е за-

купен. Това се отнася само за автомоби-

лите втора употреба.

Какви мита, данъци, такси се заплащат 

и кога?

Дължимите мита се определят в зави-

симост от тарифното класиране на даден 

артикул в комбинираната номенклатура 

(КН) на ЕС и съгласно таблицата със став-

ките на митата, включена в част втора 

на КН. Това може да се види на интернет 

страницата на Агенция „Митници“: www.

customs.bg.

За нови и употребявани автомобили от 

позиция 8703 на КН ставката на митото от 

трети страни е 10%.

За нови и употребявани автомобили от 

позиция 8704 на КН ставката на митото 

от трети страни зависи от максималното 

общо тегло на автомобила и от работния 

обем на двигателя – 10 или 22%.

Плащане на ДДС
По отношение на данъка върху доба-

вената стойност (ДДС) следва да се има 

предвид, че внос на автомобил е въвеж-

дането на несъюзен автомобил на тери-

торията на страната. Ставката на данъка 

е в размер на 20%.

При внос на автомобил освен мито се 

начислява и ДДС, като в данъчната осно-

ва за начисляване на ДДС е включено и 

дължимото мито. При внос на автомобил 

от трета страна ДДС се начислява дори 

когато не се начислява мито, например 

поради преференция.

Митническите органи разрешават ос-

вобождаването на автомобилите след за-

плащане или обезпечаване на митниче-

ското задължение и начисления ДДС. В 

общия случай те са дължими от вносите-

ля, т. е. от физическото или юридическо-

то лице, което придобива автомобила, и 

могат да бъдат платени лично или чрез 

пълномощник. Плащането се извършва 

по банков път.

При внос на автомобил от САЩ или 

друга страна извън ЕС освобождава ли се 

лицето от такси, когато представи доку-

мент, че там возилото е било негова соб-

ственост?

Когато автомобилите са лична соб-

ственост, при внос те се освобождават от 

мито и ДДС в случаите, когато собствени-

кът се установява в България и отговоря 

на следните условия:

–  да е пребивавал най-малко 12 после-

дователни месеца в трета за ЕС дър-

жава;

–  да премества обичайното си място на 

пребиваване в Република България;

–  МПС трябва да е било в негово вла-

дение и да е използвано ефективно в 

предишната държава, в която е пре-

бивавал,

най-малко шест месеца 
преди датата

на която е напуснал. Гражданинът е за-

дължен да докаже този факт, като пред-

стави: регистрационен талон, договор за 

покупко-продажба, фактура или друг по-

добен документ;

–  ако не иска да плаща мито и ДДС, соб-

ственикът трябва да ползва автомо-

била по начин, по който го е ползвал 

в предишната държава на пребива-

ване. Не трябва да възникват никак-

ви съмнения, че се готви да продава 

автомобила.

Какви мита, данъци и такси трябва да се заплатят и когаКакви мита, данъци и такси трябва да се заплатят и кога

Внос на автомобил от САЩ в 
България: Какво трябва да знаете?
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„О
твързаха кучетата“, каза колега журналист, ко-

гато се появиха голите снимки на млада жена, 

непозната дотогава на стотиците хиляди хора, 

видели лицето й на сайта на ПИК. Калта бе 

предназначена за мъжа до жената – архитект 

Борислав Игнатов, кандидат за кмет на София от „Демократич-

на България“ (ДБ). И така, още преди да е започнала предиз-

борната кампания, пророчествата за мръсни избори се сбъд-

наха.

Първият, който пророкува „много подли избори специално 

за София”, бе премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Бив-

шият омбудсман и настоящ кандидат за кмет на столицата Мая 

Манолова също прогнозира нечестна и агресивна кампания. 

Черна предизборна кампания предсказа и лидерката на БСП 

Корнелия Нинова. Но едва ли някой е очаквал, че ще станем 

свидетели на нещо толкова мръснишко и мерзко.

На един човек със сигурност му се иска кампанията да е 

свършила – арх. Игнатов събра сили да реагира едва на третия 

ден от скандала. До момента няма реакция от номиниралите 

го – нито от „Демократична България“, нито от някоя от трите 

партии в обединението - „Да, България“, ДСБ и Зелените. (Ако 

не броим коментар във фейсбук на лидера на „Да, България“ 

Христо Иванов.) Последната публична позиция на „Демокра-

тична България“ е по повод Съединението само ден след пуб-

ликуването на голите снимки. А на сайта на ДБ не откриваме 

нищо за скандала.

В своята позиция арх. Игнатов заявява, че няма да се откаже 

от предизборната кампания. И обяснява как приятелката му е 

станала жертва на изнудване от страна на бившия й партньор. 

Жената е подала жалба в МВР, „следствието обаче остава без 

резултат“, пише арх. Игнатов във фейсбук…

МВР дължи публичен отговор защо разследването е без ре-

зултат. А прокуратурата би следвало да се самосезира за раз-

пространението на порнография – и не само. Издателят на 

ПИК Недялко Недялков намеква в свое писание, че най-веро-

ятно бившият приятел е предоставил скандалните снимки. Ра-

бота на МВР е да научи истината от Недялков и да издири „при-

носителя“ на снимките...

Реакциите след скандала с голите снимки говорят за разде-

ление – между власт и журналисти и между журналисти и тех-

ните медийни шефове. Премиерът Борисов не отиде по-далеч 

от „категорично осъждане“ чрез коментар във фейсбук. Пак в 

социалната мрежа кметът на София Йорданка Фандъкова, коя-

то се бори за четвърти мандат, призова „да останем човеци“ и 

заяви, че границите на човешкото достойнство не могат да бъ-

дат прекрачвани.

Но въпреки излятото възмущение никой освен Мая Мано-

лова не обяви, че изключва микрофоните си за ПИК. За това 

призоваха в декларация над 25 медии и десетки журналисти, 

чийто брой продължава да расте. Във въпросната декларация 

те настояват политиците „да не легитимират подобни „медии“, 

като им дават интервюта, канят техни представители на съби-

тията си, плащат им за рекламни и PR кампании по време на 

избори“.

Не е сигурно, че двете най-големи телевизии ще реагират 

на скандала. А ръководствата на БНТ и БНР отбиха номера с 

декларация на тема що е то журналистическа етика и високи 

професионални стандарти, от която обаче не става ясно нито 

какъв е поводът за написването й, нито към кого е адресирана. 

За сметка на това журналисти от тези медии не се поколебаха 

да сложат подписи под първата декларация.

Дотук скандалът послужи за унижаването на един кандидат-

кмет, издигнат от опонент на властта. Освен това обедини жур-

налисти от различни медии – и увеличи неколкократно тра-

фика към ПИК. Би могъл да бъде употребен и за един диспут, 

който периодично се разпалва – за контрол на онлайн съдър-

жанието. Рано е да се каже как ще повлияе на изборните резул-

тати – това зависи от стратегиите, които предизборните щабо-

ве ще изберат за кандидатите си. Едно обаче стана пределно 

ясно: кучетата са отвързани.

ЕМИЛИЯ 

МИЛЧЕВА

„Отвързаха „Отвързаха 
кучетата“кучетата“

 блог
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“Иван Гешев се държи като Борисов, 
когато беше главен секретар.“

Експертът по национална сигурност 
Николай Радулов коментира 

единствения кандидат за главен 
прокурор

„Хейтърите утре могат да кажат, че имам 
конфликт на интереси. Тук в тая сграда съм 
защитавал докторат.“

Премиерът Бойко Борисов по време 
на откриването на обновена база на 

Националната спортна академия

„Предлагам за равновесие всички кандидати и 
кандидатки за кметове да се снимат голи. Така със 
сигурност ще повишим избирателната активност.“

Волен Сидеров дава идея за предизборната 
кампания след публикуването на „голи 

снимки“ на приятелката на един от 
кандидат-кметовете за София

„Огорчен съм от думите 
на Бойко Борисов, 
защото той подцени и 
омаловажи онова, което 
съм направил.”

Певецът Веселин Маринов 
коментира изказването 

на Борисов, че не иска той 
да пее вече на концертите 

на ГЕРБ

„Англия ни изнесе урок по 
динамика и модерен футбол, 
загубите не ме интересуват.“

Треньорът на българския 
национален отбор по 

футбол Красимир Балъков 
след загубата с 4:0 от 

Великобритания
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реала, или 245 млн. долара от дело за подкупи ще отидат за горите 

на Амазония в Бразилия. Бразилското правителство стана обект на 

остри критики в чужбина заради своята вяла реакция на бушуващите 

пожари в амазонските дъждовни гори, смятани за защитна стена срещу 

климатичните промени.

в цифри

1001001 000 000 0001 000 000 000

полицейски служители са с обвинения в Испания заради силовите мерки по време 

на забранения референдум за самоопределение на Каталуня през октомври 2017 г. 

Кадрите на сблъсъците и на ранени хора обиколиха света, помрачавайки имиджа на 

Испания по време на каталунската сепаратистка криза. Полицаите  са получили 

призовки да се явят в съда в Барселона на 9 и 11 октомври.

дървета изникнаха на стадион в австрийския град Клагенфурт. Импровизирана гора 

е дело на швейцареца Клаус Литман. Идеята на Литман е да създаде контраст между 

растителността и материалите, използвани при построяването на стадиона – 

стъкло, метал и бетон. Въпросът, който задава произведението на Литман, е дали в 

бъдеще хората ще виждат гора само на изложби.

88 300300

общини в Чили са в извънредно положение заради недостиг на вода. Президентът 

на Чили Себастиан Пинера обяви създаването на работна група от служители в 

правителствени агенции, учени и индустриалци. Тя трябва да работи за преодоляване 

на най-тежката суша от 60 години, която тази година е мъчителна заради рекордно 

ниските валежи. 
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Със своfСъс своf

Тончо, Камен и Тончо, Камен и 
Мамалев - ЯсенМамалев - Ясен



В
се повече научни изследвания 

разкриват терапевтичните ефек-

ти на канабидиола (CBD), извли-

чан от индустриалния коноп и 

канабиса от сорта Sativa. И как-

то не се случва често, те вече са изпрева-

рени от пазара. CBD е втората най-активна 

съставка на растението, която не съдър-

жа психоактивния тетрахидроканабинол 

(THC) или го има в пренебрежими коли-

чества. А широката гама на продуктите с 

канабидиол завладяват глобалния пазар с 

впечатляващи темпове.

Храни, напитки, козметика, капсули и 

масла срещу стрес и безсъние, болка и въз-

паления, лакомства за домашни любимци 

и т.н. – няколко сектора движат победния 

ход на доскоро нишовата продукция, коя-

то излиза от „кутията” на онлайн продажби-

те и се настанява на търговските щандове.

Статутът на хранителна добавка позво-

лява пазарната експанзия на канабиди-

ола, а свидетелствата за свойствата му, по-

твърждавани в различна степен от все още 

недостатъчните като обхват и дълбочина 

научни изследвания, го изтласкват на чел-

ни позиции в бизнеса с уелнес индустрия-

та.

Различни анализи за развитието на гло-

балния пазар на канабидиол предвиждат 

той

да нарасне с впечатляващи 
темпове

до 2025 г., достигайки милиарди щатски до-

лари.

Според пазарни прогнози през следва-

щите 6-7 години индустрията в Европа и 

Съединените щати, свързана с производ-

ството на продукти, съдържащи канаби-

диол (CBD), ще надхвърли 20 млрд. долара.

В някои от тях се посочва, че повиша-

ването на осведомеността за ползите за 

здравето от употребата на канабидиол ще 

насърчава растежа. Други твърдят, че до 

такъв резултат ще доведе и влагането на 

СBD във фармацевтични състави в близко 

бъдеще. В САЩ вече беше одобрено и пър-

вото лекарство за епилепсия с тази състав-

ка.

Според неотдавнашен доклад на 

Brightfi eld Group, компания за проучване 

на сектора, свързан с канабиса, сегашни-

ят пазар на CBD в Европа може да нарас-

не четирикратно през следващите няколко 

години. Отделно тенденцията все повече 

държави да легализират марихуаната за 

медицински и рекреационни цели неиз-

бежно ще промени и разшири параметри-

те на индустрията, базирана на екстракти 

от растението.

Прогнозите масово очертават много до-

бри икономически перспективи пред от-

глеждането и преработката му в проду-

кти със CBD, пише „Капитал“. Регулацията 

на различните дейности по веригата обаче 

видимо изостава спрямо пазара и това без 

съмнение носи рискове, по чието предо-

твратяване международните институции 

вече работят. Според анализатори на ин-

дустрията това може да забави в някаква 

степен сега наблюдавания бум, но няма да 

обърне тенденцията.

Както винаги от нея ще се възползват 

„отличниците” – тези, които успяват да се 

подготвят навреме с конкурентни предим-

ства. Към днешна дата България не се оч-

ертава да е сред тях. Заради безразличието 

в най-добрия случай на държавата големи 

компании в бранша откриват производ-

ства в съседни страни. В България поне за-

сега не биха могли.

CBD без граници
Уютно кафене в центъра на Солун, об-

заведено в минималистичен стил. Отвън 

са разположени маси и столове, където да 

изпиете капучиното си и да хапнете нещо 

сладко насред забързаната тълпа. На пръв 

поглед това заведение по нищо не се раз-

личава от всички останали. С една подроб-

ност – навсякъде има листа. От марихуа-

на. Това е едно от множеството нови места 

из цяла Европа, които предлагат продукти 

със CBD. Към стандартното меню тук е до-

бавено едно от съединенията в канабиса, 

а това лято подобни магазини и кафенета 

са обичайна гледка в Италия, Белгия и къде 

ли не из Европа.

Както много други същества, хората има-

ме т.нар. ендоканабиноидна система, тоест 

собствените ни тела произвеждат канаби-

ноиди. Смята се, че функцията им е свър-

зана с регулация на усещането за болка, 

апетита, когнитивните функции и други. В 

същото време статутът на CBD в Европа е в 

най-добрия случай неясен. Вероятно зато-
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CBD – новата мания на светаCBD – новата
Храни, напитки, козметика и масла срещу стрес, Храни, напитки, козметика и масла срещу стрес, 

безсъние и болка движат победния му ходбезсъние и болка движат победния му ход

Доклад на СЗО заключава, че няма данни за злоупотреба Доклад на СЗО заключава, че няма данни за злоупотреба 
или зависимост, свързани с чист канабидиолили зависимост, свързани с чист канабидиол

„CBD означава канабидиол. В кана-

биса се съдържат повече от 480 веще-

ства, от които CBD e втората най-ак-

тивна съставка. Намира се в по-големи 

количества в медицинската марихуа-

на, отколкото в тази за „развлекателна” 

употреба”, разяснява фармацевтът Да-

ниела Владинова.

Другото най-познато вещество в 

канабиса е тетрахидроканабинол 

(THC). За тези две съединения, които 

представляват две напълно различни 

страни на канабиса, има най-много ин-

формация. Трудно е да вземем жив ор-

ганизъм и да се фокусираме върху ед-

на-единствена негова страна, защото 

всичко живо е взаимодействие от про-

цеси и вещества. И все пак напоследък 

CBD засенчва останалите съставки. За 

него се говори така, сякаш е панацея, 

в интернет постоянно се появяват ис-

тории на хора, които се лекуват с мас-

ло от CBD, а из цяла Европа като гъби 

никнат магазини с ярки витрини, кои-

то предлагат всевъзможни продукти 

с канабидиол. Но има ли научна база 

зад всичко това и може ли CBD да бъде 

опасно?

Между 4 и 7 юни 2018 г. се проведе 

40-ата среща на Експертния комитет 

по наркотични зависимости към Све-

товната здравна организация (СЗО) с 

фокус върху канабиса. В резултат СЗО 

публикува обстоен доклад от 60 стра-

ници, в който се казва, че няма данни 

за злоупотреба или зависимост, свър-

зани с чисто CBD. Заключението: „Ко-

митетът препоръчва форми на чисто 

CBD да не бъдат криминализирани.”

Какво е CBD

През последните години световно-
то научно общество добива все по-
жив интерес към канабидиола и като 
резултат постоянно излизат нови из-
следвания. Към момента обаче всич-
ки са единодушни, че са необходими 
повече данни отчасти защото все още 
не се знае дали има и какви са дълго-
срочните странични ефекти. Все пак си 
струва да видим някои от резултатите.

Към момента има единодушие, че 
са необходими повече изследвания 
на дългосрочните ефекти от канаби-
диола.

Изследвания от 2004 г. и 2010 г. по-
казват, че канабиноидите облекчават 
болките и мускулните спазми при мно-
жествена склероза и невродегенера-
тивни заболявания.

Проучвания от 2015 г., 2016 г. и 2018 

г. забелязват, че когато CBD се добави 
към медикаментозно лечение, епи-
лептичните пристъпи при деца с два 
редки вида епилепсия значително на-
маляват (синдромите Драве и Ленокс-
Гасто).

Университетът на Алабама в Бир-
мингам има отделна програма за кана-
бидиол. Тяхно изследване от тази 
година стига до извода, че при въз-
растни, страдащи от епилепсия, CBD 
повишава качеството на живот, като 
подобрява тонуса и настроението, но 
няма отношение към честотата на при-
падъците.

Германският институт „Макс Планк” 
и Университетът в Сао Пауло, Брази-
лия, през 2019 г. съвместно изследват 
ефекта на CBD върху мишки, които са 
били изолирани с цел да се повиши аг-

Какво казват учените
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ва Винченцо ди Марцо, директор на Изсле-

дователския институт по молекулярна би-

ология към Националния съвет за научни 

изследвания в Неапол, Италия, казва: „Едва 

ли в момента имат друга сигнална система, 

която да създава толкова много очаквания 

за развитие на нови лекарства.”

И двете вещества – CBD и THC, имат бол-

коуспокояващо действие, но ключовата 

разлика е, че докато THC има психоактивно 

действие (промяна в съзнанието и пред-

ставите) и съществува опасност от зависи-

мост, CBD няма и това го прави подходящо 

за лечебни вместо увеселителни цели.

Защо напоследък 
е толкова популярно

В България онези, които приемат CBD, 

за да си помогнат, обикновено го правят 

на своя глава. Към този момент лекарите 

все още няма как легално да препоръч-

ват употребата на продукти, съдържащи 

канабидиол. Подтикнати от тежката си ди-

агноза и страничните ефекти на конвен-

ционалните лекарства, много хора по цял 

свят намират подкрепа в социалните ме-

дии, най-вече през групи във Facebook. 

Има дори българска с над 1300 членове. 

Йоана Иванова я основала преди малко 

повече от година: „Просто исках и други 

хора да опитат. Чувствам се добре, когато 

науча, че някой е пробвал CBD и му е по-

могнало.”

Йоана била диагностицирана със систе-

мен лупус, а вследствие получила и някол-

ко странични заболявания. Чула за CBD, 

докато търсела как да успокои болките 

в ставите и мускулите си. Решила да опи-

та, защото не чувствала облекчение от ос-

новната терапия: „Приемах по 25 таблет-

ки дневно, но вместо да се подобрявам, 

се влошавах. Косата ми окапа, изглеждах 

ужасно и се чувствах изтощена”, разказва 

тя. Смята, че маслото от CBD й помага: „Чес-

то се смея и

казвам, че живея 
втори живот

Още преди диагнозата лупус Йоана стра-

дала от паническо разстройство и агора-

фобия: „Не можех да влизам в големи ма-

газини или да съм сред тълпа от хора”, 

разказва тя и споделя, че след като е запо-

чнала приема на CBD масло, паникатаките 

също отшумели.

Въпреки че научното общество твърдо 

стои зад тезата, че са необходими още из-

следвания, преди да твърдим, че CBD на-

истина помага, не е трудно да разберем 

защо след толкова премеждия Йоана иска 

да сподели позитивния си опит. В момента 

групата, създадена от нея, е изключително 

активна, а отзивите са преобладаващо по-

ложителни.

Когато Мария Петрова разбрала, че има 

автоимунно заболяване, започнала да 

чете по темата и така стигнала до извода, 

че конвенционалните медикаменти имат 

много и тежки странични ефекти. Затова 

решила да прибави масло от CBD към те-

рапията си: „С него нямам странични ефек-

ти и се чувствам като здрав човек. Знам, че 

ако се появи криза, маслото може и да не 

помогне, но няма и да ми навреди”, разказ-

ва тя. Приема веществото вече година и го-

вори открито по темата, което кара и дру-

гите да споделят с нея: „Логопед съм и така 

разбрах, че в търсене на алтернатива мно-

го от майките на деца с увреждания също 

знаят за ползите от маслото, когато става 

въпрос за проблеми като епилепсия, аути-

зъм или автоагресия.”

Повечето хора в българската група за 

CBD са го избрали, защото: „Основното ле-

чение не ми повлия, само се сдобих с всич-

ки изброени и още странични ефекти”, как-

то обобщава Надя Евтимова. Не са малко и 

тези, които лекуват домашните си любим-

ци със CBD. По ирония на съдбата кучето 

на Йоана също било диагностицирано с лу-

пус и тя решила да опита, а сега казва, че 

е постигнала пълна ремисия с него. Други 

като Люси Гаврилова споделят, че масло-

то oт CBD e помогнало на кучетата им да се 

раздвижат след парализа.

Увеличаване
Положителните разкази за влиянието на 

CBD върху тежки и хронични заболявания 

са обнадеждаващи, но все пак, изглежда, 

не това е основният пазар за канабидиол. 

Магазините и кафенетата, които никнат из 

цяла Европа, го предлагат по-скоро за по-

добряване на тонуса, когнитивните спо-

собности (мислене, памет и т.н.), по-добър 

сън и по-малко тревожност. През 2018 г. в 

САЩ беше одобрено първото лекарство 

със CBD – епидиолекс, за лечение на епи-

лепсия. Всичко останало, което се предла-

га на пазара, влиза в графата „хранителна 

добавка”, а това носи рискове. Като за нача-

ло всеки може да рекламира продукта си 

като панацея, без да се базира на научни 

изследвания. Още по-сериозно е опасени-

ето, че заради слабия контрол върху хра-

нителните добавки не е сигурно, че описа-

ните съставки върху етикета наистина се 

съдържат в продукта. В него може да няма 

никакво CBD или пък да има други веще-

ства, които не са упоменати.

Изследване от края на 2009 г. показва, че 

екстрактът от THC и CBD облекчава болки-

те на пациенти с туморни заболявания, ког 

ато силни обезболяващи медикаменти не 

дават резултат. Според института „Солк” в 

Калифорния, който се занимава с генетич-

ни и молекулярни изследвания, CBD има 

положителен ефект при деменция и алц-

хаймер.

Изследване върху плъхове, публикувано 

през 2016 г. в научното издание European 

Journal of Pain, стига до заключението, че 

CBD под формата на крем е ефективно ле-

чение за болки при артрит и други възпа-

ления без странични ефекти.

CBD – новата мания на светаа мания на света

П
родукти със CBD съществуват под 

каква ли не форма: масла, чайове 

и кафета, дребни неща за хапва-

не (като желирани мечета и шоколад), 

кремове и лосиони, перорални капсули, 

вапоризиране тип електронна цигара, 

дори козметични продукти и кучешки 

бисквити. Маслата са най-разпростране-

ната форма на употреба, тъй като е дос-

татъчно няколко капки да се сложат под 

езика или да се разтворят във вода. При 

този тип продукти има различно про-

центно съдържание на CBD, като опит-

ните потребители препоръчват да се 

започне с по-ниска доза, която се увели-

чава, ако няма ефект.

Мария Петрова, която използва CBD 

масло вече година, споделя: „Нямаше 

моментален ефект, но аз знаех, че резул-

татът невинаги идва бързо. Затова изча-

ках и постепенно покачвах дозата, дока-

то в началото на тази година резултатите 

най-сетне бяха налице.”

Именно неясният въпрос с дозиров-

ката е една от важните причини CBD все 

още да не се препоръчва за консумация 

официално. Същото потвърдил лекарят 

на Мария, след като разбрал, че използ-

ва CBD: „Знаеше за изследванията, но 

според него засега няма как да се пре-

поръчва в медицината, защото няма дос-

татъчно информация за дозировката.”

България има интересна връзка с 

канабиса, и то не само заради филми 

като „Мила от Марс”, с енигматични-

те села, където растението се отглеж-

да, нито пък заради големите насажде-

ния коноп отпреди десетилетия. Проф. 

Рафаел Мушулам, роден в България из-

раелски химик, е първият учен, който 

разкрива как действа канабисът върху 

човешкия организъм. Един от първи-

те стартъпи за дамски тампони със CBD, 

които облекчават менструалните бол-

ки, също е български. В българската CBD 

група членовете са единодушни, че по-

вече хора трябва да имат достът до кана-

бидиол, защото може да помогне.

В същото време от пресцентъра на 

МВР потвърдиха, че приемът на кана-

бидиол води до положителен резултат 

върху теста за наркотични вещества на 

Пътна полиция (виж повече в текста CBD 

и тестовете за наркотици), а становище-

то на БАБХ е, че канабидиол не може да 

се предлага за консумация в България. 

От друга страна, в началото на 2019 г. Ев-

ропейският парламент излезе със стано-

вището, че трябва да се изгради общо-

европейска политика за медицинския 

канабис, както и да има повече научни 

изследвания.

Как се консумира CBD

ресивността им. Според резултатите 
канабидиолът значително намалява 
агресията. Също през тази година и 
отново върху мишки от Университета 
на Пенсилвания откриват, че CBD по-
нижава тревожността.

В статия от медицинското училище 
на Харвард от 2018 г. се казва, че CBD 
помага за регулация на тревожност-
та и съня при хора, страдащи от без-
съние.
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КАТРИН ТРИОМФ,
Франс прес

Д
жаклин Фебрилет беше на 

26 години и работеше на две 

пресечки от Световния тър-

говски център на 11 септем-

ври 2001 г. в Ню Йорк, когато 

отвлечените от джихадистите самолети 

се блъснаха в кулите близнаци.

През 2016 г., 15 години след атентати-

те с най-голям брой жертви в историята 

на САЩ, тази професионална синдика-

листка, станала майка на три деца, по-

лучи диагнозата „рак с метастази”. Има 

само едно логично обяснение: облакът 

токсичен прах и отломки, в който се е 

оказала в деня на катастрофата.

Ричард Фарър, днес на 37 години, ра-

ботеше често в района на Манхатън 

като геодезист от 2001 до 2003 година.

Преди 18 месеца след болки в стома-

ха у младия баща е открит агресивен 

рак на дебелото черво, който обикно-

вено засяга доста по-възрастни мъже и 

към който не е имал никакво предраз-

положение.

Далеч повече от близо 3000-те убити 

и над 6000-те ранени при срутването на 

Световния търговски център, Ню Йорк 

продължава да брои засегнатите от 

атентата – повалени от рак и други теж-

ки болести, особено белодробни, свър-

зани с токсичния облак, който се носеше 

в продължение на седмици над южната 

част на Манхатън.

Пострадали са не 
само спасителите

Десетките хиляди пожарникари и до-

броволци, изпратени на мястото на СТЦ, 

бяха първите засегнати: от 2011 г. из-

следване, публикувано в научното сп. 

„Лансет”, показва, че те са изложени на 

повишен риск от рак.

У около 10 000 от тях е бил открит рак 

според здравната програма СТЦ – феде-

рална програма за медицински грижи за 

оцелелите от атентатите.

Джаклин Фебрилет и Ричард Фарър 

са част от „обикновените” хора, работе-

ли или живеели в южната част на Ман-

хатън след катастрофата – категория от 

болни, която не спира да нараства.

В края на юни 2019 г. над 21 000 от тях 

са били регистрирани в медицинската 

програма – два пъти повече, отколкото 

през юни 2016 година.

От тези 21 000 близо 4000 са получи-

ли диагноза „рак”, като тези на проста-

тата, гърдата или кожата са най-честите 

случаи.

Макар че е „невъзможно да се опреде-

ли точната причина (за рака) за конкре-

тен индивид, защото никой кръвен тест 

не включва Световния търговски цен-

тър като възможна причина”, няколко 

изследвания са показали, че „равнище-

то на заболеваемостта от рак е нарасна-

ло с между 10 и 30 на сто сред изложе-

ните (на облака) хора”, обяснява Дейвид 

Презънт, главен лекар на нюйоркските 

пожарникари, който е започнал изслед-

ванията по този въпрос.

И се очаква в бъдеще този брой да на-

раства, казва той, поради остаряването 

на изложените хора и природата на ня-

кои видове рак, като белодробния или 

мезотелиомата, които се развиват в пе-

риод от 20 до 30 години.

„Никой не можеше 
да го предскаже”

В този контекст в края на юли Доналд 

Тръмп ратифицира закон, отлагащ от 

2020 г. за 2090 г. крайната дата, до която 

може да се предявяват искове за обез-

щетение пред специален федерален 

фонд.

За тази цел той ще бъде попълван ре-

довно със средства, след като изчерпа 

първоначалната сума от 7,3 милиарда 

долара със средно обезщетение от 240 

000 долара на всеки болен и 682 000 до-

лара за всеки починал.

След като на няколко пъти отлага-

ше крайната дата на работата на фон-

да, Конгресът призна, че ще трябва да 

се осигурява покритие за „хора, което са 

били бебета (по време на атентатите) до 

края на живота им”, обяснява адвокатът 

Матю Байоне, който представлява Феб-

рилет и Фарър по исковете им за обез-

щетение.

„Никога не е имало нападение, срав-

нимо с това на 11 септември”, подчер-

тава той. „Никой не можеше да предви-

ди това, което ще се случи с милиардите 

тонове строителни материали, горящи в 

продължение на 99 дни”, които изхвър-

лиха във въздуха нечувани количества 

химически продукти, включително дио-

ксини, азбест и други канцерогенни суб-

станции.

В очакване да научат всички здрав-

ни последствия от трагедията, Джаклин 

Фебрилет и Ричард Фарър изразяват 

съжаление, че след атентатите град Ню 

Йорк не е направил повече за защита на 

жителите на квартала.

„Можеше да се положат повече уси-

лия за ограничаване на излагането на 

здрави възрастни и да ги спрат да вли-

зат в зоната на катастрофата”, казва Фа-

рър.

Приоритетът беше „градът да се вър-

не към нормалното, Нюйоркската бор-

са поднови работа след няколко дни”, но 

„никога не ни казаха, че нещо може да се 

случи”, изразява съжаление Фебрилет.

Години след атентатите: 
Сянката на рака тегне 
над 11 септември
Сред хората, били близо до срутилите Сред хората, били близо до срутилите 

се кули, болните са се увеличили до 30%се кули, болните са се увеличили до 30%
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БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ



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

11 - 17 септември 201944

К
олко често ви се е случвало да 

се събуждате сутрин и веднага 

да започвате да мислите за не-

щата, които имате да върши-

те днес. Така в съзнанието ви 

се събуждат и нещата, които могат да се 

объркат в деня. Започвате да се притес-

нявате и преди да се усетите, влизате в 

порочния кръг на негативното мислене 

и стреса.

Как да се справите с това? 
С помощта на позитивно 
мислене!

Позитивното мислене може да напра-

ви живота ви прекрасен. То ще подобри 

настроението ви, ще ви направи по-уве-

рени и ще ви помогне да избегнете със-

тояния на депресия и стрес. Искате ли да 

се научите да мислите позитивно? Ето ня-

колко стъпки, които ще ви помогнат да 

бъдете по-позитивни.

Започвайте деня си 
с нещо хубаво

Започнете да си казвате по нещо хуба-

во всяка сутрин след ставане. Нека това 

стане вашият нов навик. Не можете да си 

представите колко много могат да ви по-

могнат само няколко думи рано сутрин. 

Когато започнете деня си с негативни 

емоции, вие ги пренасяте върху абсолют-

но всичко останало, което правите през 

деня. Така целият ви ден отива по дяво-

лите. Ако се научите да се събуждате с ус-

мивка, веднага ще усетите промяната.

Търсете 
положителното

Намирайте нещо положително във 

всяка една ситуация. Не бъдете прека-

лено черногледи. Научете се да намира-

те нещо хубаво дори в най-неприятната 

ситуация. Не приемайте нещата, които ви 

се случват, прекалено на сериозно. Пом-

нете, че винаги има изход и всичко ще се 

оправи изключително бързо, ако не дра-

матизирате. И не приемайте нищо прека-

лено лично. Колкото по-бързо се научите 

да го правите, толкова по-добре.

Заменете всички токсични 
хора с позитивни

Обградете се с приятни и позитивни 

хора. Сигурни сме, че те ще успеят да ви 

заредят с позитивизъм дори в най-непри-

ятния момент. Ако сте обградени от песи-

мисти, които постоянно се оплакват, е на-

пълно нормално и вие да правите това. 

Започнете да се срещате с хора, които ви 

карат да се усмихвате и правят деня ви по-

приятен и слънчев.

Приемайте всеки 
провал като урок

Всеки човек се проваля, просто трябва 

да се научите да тълкувате провала пра-

вилно. Той е урок, а не загуба. Приемайте 

всяка една грешка като урок, вземайте си 

поука и давайте всичко от себе си това да 

не се случи следващия път. Провалът не 

бива да ви плаши и притеснява, а да ви мо-

тивира. Не задълбавайте в него, а добре 

помислете какво да направите следващия 

път, за да не се случи пак. Неизбежно е да 

грешите, все пак никой не е перфектен.

Радвайте се 
на малките неща

Те често остават незабелязани, а всъщ-

ност могат да донесат толкова много щас-

тие. Радвайте се на всичко онова, което ви 

заобикаля. Научете се да оценявате всеки 

един миг, прекаран с любимите хора, сред 

природата или просто вкъщи пред теле-

визора. Усмихвайте се без причина, прос-

то така.

Живейте в настоящия 
момент

Спрете да мислите за миналото и бъде-

щето. Живейте тук и сега. Често случки от 

миналото е възможно да ви карат да се 

чувствате зле. Същото е и с представите 

ви за бъдещето, които предполагаме не са 

розови и ви карат да се депресирате. Жи-

вейте в настоящия момент и му се насла-

дете максимално.

Ето няколко трика, които ще ви помогнат да се чувствате по-добреЕто няколко трика, които ще ви помогнат да се чувствате по-добре

6 съвета: 6 съвета: 
Как да бъдем по-позитивни
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Versace есен–Versace есен–
зима 2019: зима 2019: 
За жените, За жените, 
които не се които не се 
страхуватстрахуват

К
олекцията на 

Versace есен-

зима 2019 за 

жени предста-

вя характерния 

стил на модната къща в 

нова светлина чрез про-

тивопоставяне на лукс и 

гръндж.

Модният подиум пока-

за разкошни пищни мате-

рии, които се отличават с 

недовършени подгъви, а 

финален щрих са ембле-

матичните за Versace без-

опасни игли.

Колекцията чества ико-

ничните символи и кодо-

ве на бранда, като ги съ-

четава с

контрастиращи 
елементи 
и иновативни 
материи

Всичко това е пречу-

пено през призмата на 

фотографските обективи, 

а крайният резултат въз-

действа мултиизмерно 

върху зрителя.

Ключови тоалети от 

колекцията отдават чест 

на историческата връзка 

между бранда и модната 

фотография, изобразя-

вайки портрети на Дона-

тела Версаче, заснети от 

Ричард Аведон. Прочу-

тият американски фото-

граф е снимал повече от 

30 кампании на марката 

за период от 20 години, 

като първият съвмес-

тен проект е колекция-

та „Пролет-лято 1980“. За 

лансирането на парфюма 

Blonde през 1995 г. Аве-

дон създава небезизвест-

ните портрети на Донате-

ла Версаче.

Кампанията Blonde, и 

по-специално едноимен-

ният парфюм, допълват 

вдъхновението за колек-

цията, в която откриваме 

нови десени и орнамен-

ти, илюстриращи най-

популярните парфюмни 

флакони на бранда.

Иновациите продължа-

ват в типичния за Versace 

стил с дръзки цветове и 

препратки к    ъм истори-

ята на изкуството.

Пъстроцветна 
експлозия

ознаменува есенция-

та в основата на Versace. 

Символът V в бароков 

стил украсява плато-

ве от коприна, лурекс и 

жакард, както и новата 

линия чанти – Virtus. Наз-

ванието принадлежи на 

древноримско божество 

и символизира сила, ку-

раж и характер. Изтъкнат 

елемент от наследството 

на бранда, бароковото V 

е отличителният акцент 

върху чантите.

Противопоставянето 

между лукс и гръндж се 

проявява в детайлите и 

стилистиката на колек-

цията.

Квинтесенциални за 

Versace древногръц-

ки орнаменти и модер-

ни, луксозни безопас-

ни игли са в основата на 

контраста. Представени 

са раздърпани, накъса-

ни кашмирени пуловери 

и разнищени краища на 

туид, които са наслоени 

върху коприна.

Слип рокли са комби-

нирани с чорапогащни-

ци, изкуствени кожи са 

съчетани със златни ве-

рижки, кожени ботуши са 

драматизирани с метални 

акценти.

“Дръзките самоуве-

рени жени нямат нищо 

против да не се вписват в 

клишетата. Чрез тази ко-

лекция исках да демон-

стрирам смелостта на 

жените, които не се стра-

хуват да излязат от ком-

фортната си зона. Защото 

знаят, че несъвършен-

ството е новото съвър-

шенство”, обясни Донате-

ла Версаче.

Колекцията е насочена към 
самоуверените дами, които 

не искат клишета
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Е
дна местност в България, об-

вита в мистерии и пълна със 

загадки, е получила името 

българския Бермудски триъ-

гълник. Над нея има забрана 

да преминават самолети, за нея се носят 

легенди и се предават разкази за изчез-

нали хора, за необясними звуци и ми-

тични същества.

Тази местност се намира недалеч от 

прохода Траянови врата на магистра-

ла „Тракия“. Там са открити останките от 

някогашната антична крепост Маркова 

механа. Според специалистите тя е из-

градена около VI век и е просъществу-

вала няколко столетия. Смята се, че кре-

постта е била част от голям комплекс, 

който охранявал достъпа до Константи-

нопол и проливите.

Мястото е прокълнато, убедени са 

местните хора, които разказват страхо-

вити истории, изпълнени с много нео-

бясними и до днес събития.

През лятото на 1969 година над про-

хода Траянови врата

паднал български 
самолет

Тогава за тези неща в България не се 

говорело и пишело. Катастрофата ос-

тава в пълна тайна и само хората, пря-

ко свързани със самолетите и Държавна 

сигурност, знаели за инцидента.

Безмоторната машина е била пило-

тирана от един пилот, който загива. Ор-

ганизира се група, която започва да го 

търси – него и останките от самолета. 

Издирват ги цели 4 денонощия. Тога-

ва липсват сателити, техниката е значи-

телно по-елементарна и с по-малко въз-

можности в сравнение с днес.

Но и районът на прохода Траянови 

врата не е голям, за да не могат всич-

ки търсещи да намерят самолет и човек 

толкова време. Чак на петия ден сутрин-

та изгорялата машина е открита. От 

пилота също имало овъглени 

останки.

Експертите били из-

ненадани от траге-

дията, защото пи-

лотът бил опитен, 

но черната ку-

тия показала, че 

той не е успял да 

овладее турбу-

ленцията и въз-

душната яма над 

Траянови врата 

буквално го е засму-

кала и повалила на зе-

мята. Всичко това дало 

повод за едно категорично 

решение – над това място вече 

да не летят самолети. И това е така вече 

50 години.

Самолетната катастрофа не е един-

ственото зловещо събитие, дало името 

Бермудски триъгълник на района. От 

незапомнени времена местните жители 

вярват, че руините са обитавани от

самодиви, които 
отвличат хора

Хората разказват приказки за само-

диви, които някога причаквали мъжете 

и ги отвличали. 

След време ги 

пускали, но 

от тях повече 

хора не става-

ло, защото хо-

дели като сен-

ки и нищо не ги 

вълнувало.

Знае се и за пе-

тима души, които са 

изчезнали безследно. 

Ангел Радев, Петър Свиле-

нов, Стоян Димчев, Цонка Прометеева 

и Харалампи Бузев не са открити и до 

днес. Те изчезват в рамките на 2 години 

– между 1971 и 1973 г.

От векове сред околното население 

витае една легенда, че вечер, като се 

стъмни, край Маркова механа се чува 

свистене. Появяват се и сведения, че 

замръкнали пътници са виждали в тъм-

нината около запалените огньове да 

пристъпват самодиви.

Има и интересна легенда, свързана с 

цар Траян, на когото е кръстено укре-

плението. Той убивал всеки бръснар, 

който видел ушите му. Но младо момче 

му се примолило да не му взема главата, 

защото е едно на майка и баща. Импера-

торът се съгласил, но момчето започна-

ло да боледува.

Тогава стара баба му казала да изко-

пае дупка и в нея да извика тайната си. 

На мястото на дупката след време по-

никнало дърво. От него овчарите си на-

правили свирки, от които не излизала 

музика, а само викът „Цар Траян има ма-

гарешки уши“.

През вековете мястото става свидетел 

на различни епохи и владетели от рим-

ските легионери, през многобройните 

славянски племена, византийците, бъл-

гарите, латините от кръстоносните по-

ходи до османското нашествие.

Проходът Траянови врата е бил едно 

от малкото места, през които можело 

да се мине от Софийското поле към Го-

рнотракийската низина. Затова всички, 

които са го владели, го бранели настър-

вено, като се започне още от тракийско-

то племе беси. Смята се, че проходът е 

кръстен на римския император Траян, 

който си направил резиденция тук и в 

нея починал.

Много кървави 
събития

са се случвали на това място. На 17 ав-

густ 986 г. се разиграва една от най-бе-

лежитите битки в историята на България 

– битката край Траянови врата между 

войските на цар Самуил и византийския 

император Василий ІІ Македонец (Бъл-

гароубиец). Ромеите понесли нечувано 

поражение, а самият император едва се 

спасил.

Няколко века по-късно, след падането 

на България под османско владичество, 

покрай крепостта намират спасение хи-

ляди българи от околните места, кои-

то поставят началото на село Клисура 

(просъществувало между XV-ХVII век).

По време на Османската империя 

проходът гъмжи от разбойници. Не по-

магат нито разквартируваният тук тур-

ски армейски гарнизон, нито това, че 

българските села Клисура (вече изчез-

нало) и Ветрен са освободени от част 

от данъците към империята в замяна на 

това да пазят прохода от бандитите.

В крайна сметка именно заради бан-

дитизма този път се изоставя и през 

Късното средновековие започва да се 

използва пътят през Момин проход, 

Костенец и Белово.

Останките от крепостта Маркова ме-

хана, наричана още и Маркова капия, 

се намират на около 600 метра от про-

хода Траянови врата. По-често обаче се 

нарича крепост Траянови врата заради 

името на местността, в която се намира. 

Тя датира от времето на Римската импе-

рия, като по онова време се нарича Щи-

пон (Stipon). Крепостта е проучена при 

разкопки през 1975 г.

Бермудският триъгълник на 
България, където изчезват хора

Над него паднал и самолет през 60-те години на миналия векНад него паднал и самолет през 60-те години на миналия век

Останките от някогашната антична крепост Маркова механа

Местоположението 
на местността, 

изпълненас мистерии
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В 
следваканционното време, 

когато отново си поставяме 

различни цели за сваляне на 

килограми, на дневен ред из-

лиза и въпросът как да си из-

берем личен треньор. В миналия брой 

стана дума за различните типове тела 

– ектоморфно, мезоморфно и ендомор-

фно, и за избора въз основа на външния 

вид.

Друг аспект от избора на личен тре-

ньор е неговите акредитиви, т.е. обра-

зование и това, което му е разрешено 

да предлага като част от пакета услуги. 

Например в Канада и в повечето амери-

кански щати (казвам повечето, тъй като 

не съм проверявала за всички щати) 

треньорът единствено има право да ви 

предложи програма за тренировки, ко-

гато тренирате сами. Независимо от тях-

ното образование (ако не са регистри-

рани диетолози) всички предложени от 

треньора диети са

само предложения 
за хранителен план

Те не са предписание за лечително 

хранене, както биха се считали от дието-

лог. Диетологът може да диагностицира 

и да предписва хранителен план, а тре-

ньорът може само да предписва упраж-

нения, но не и диета.

Колкото по-богати и разнородни са 

образователната история и опитът на 

треньора, толкова по-успешен за вас ще 

бъде тренировъчният му подход. Това 

означава, че той/тя ще има знания и 

опит, с който да погледне на вашия про-

блем от различни ъгли и гледни точки. 

Много често този тип треньори работят 

с други специалисти като натуропати, 

остеопати, физиотерапевти и т.н., кой-

то екип определено може да спомогне 

за по-бързото постигане на целите ви.

Защо вярвам в екипите от специали-

сти ли?

Един добър физиотерапевт или осте-

опат незабавно може да открие начал-

ната причина за неправилното функ-

циониране на тялото. Чрез магията на 

уникалните си знания и способности той

може да коригира 
проблема

Тъй като тези корекции изискват по-

стоянство, то ето тук се прокрадва из-

ключително нужната роля на треньора, 

който с работата си в правилната посо-

ка и препоръки може да спомогне за ус-

пеха на всяко начинание на клиента. 

Натуропатът пък може да помог-

не с изкуствено повишение на 

енергийните ви нива за кратък 

период от време, докато вие 

изградите собствените си ре-

сурси, които ще ви помогнат 

да изпълнявате предписа-

ните програми и занимания. 

Така с общи усилия вие ще по-

корите желаните върхове.

И не на последно място – вие 

ще си направите огромна услу-

га, ако се информирате за броя и 

вида на травмите, които са се случи-

ли по време на тренировки с опреде-

лен треньор/ка. Искам да подчертая, че 

някои травми остават за много дълъг пе-

риод от време в живота ни и никакви оп-

равдания от страна на треньора не мо-

гат да бъдат легитимни.

Тренирането трябва 
да е удоволствие

комбинирано с реален прогрес и пости-

жения. Дори в големия спорт в днешно 

време се гледа на травмите не като не-

обходимо зло, а като незнание, неин-

формираност и немарливост от страна 

на персонала, който обслужва спорти-

ста.

За образованието и силата на екипите от специалистиЗа образованието и силата на екипите от специалисти

МАРИЯ ТАНЕВА

Как да си изберем личен треньор
2 част
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У
потребата на електронни ци-

гари (вайпинг) взе пета жертва 

в САЩ. Това е възрастен човек 

с хронични заболявания, кой-

то е починал от белодробно 

усложнение.

Здравните служители предупрежда-

ват хората да не използват електрон-

ни цигари, докато не проучат връзката 

между тях и фаталното увреждане на бе-

лия дроб.

Досега са описани 12 случая на хора 

в региона на Лос Анджелис, преживе-

ли тежка и внезапна белодробна болест 

след пушене на електронни цигари, раз-

каза Мунту Дейвис, служител в отдела за 

обществено здраве на окръг Лос Андже-

лис, по време на пресконференция.

„Нашата препоръка е, ако не се нала-

га да го правите, не го правете. Наисти-

на има много неизвестни. Налична е ог-

ромно количество информация, която 

трябва да бъде обработена.”

Смъртни случаи също са потвърдени 

в Илинойс, Индиана, Минесота и Оре-

гон, съобщиха американските центрове 

за контрол и превенция на заболявани-

ята (CDC).

В допълнение агенцията проучва

450 случая на белодробни 
заболявания

които може да са причинени от упо-

требата на електронни цигари в цялата 

страна.

CDC заяви, че общият брой потвърде-

ни случаи на заболяване, свързани с е-

цигарите, остава 215, същият като от ми-

налия месец, но редица други случаи на 

белодробни заболявания остават в про-

цес на разследване.

Служителите на здравните агенции, 

включително Американската агенция по 

храните и лекарствата (FDA), заявиха, че 

не свързват болестите с конкретен про-

дукт за електронна цигара или с някак-

во конкретно вещество в електронните 

цигари. Не са установени данни за ин-

фекциозни заболявания и следователно 

белодробните заболявания са свързани 

с химическо излагане.

Властите не допускат проблемите да 

са от поемането на никотина от течно-

стите за електронните цигари, а по-ве-

роятно от някоя друга съставка.

Авторитетният медицински журнал 

The New England Journal of Medicine пуб-

ликува проучване, според което 84% от 

53 пациенти с белодробни заболявания 

в Илинойс и Уисконсин използват тетра-

хидроканабинол, психоактивния компо-

нент на канабиса, в електронните цига-

ри.

Х
ората, които пият по две гази-

рани напитки дневно, вклю-

чително диетични, са много 

по-застрашени от преждевременна 

смърт.

Изследване, обхванало 450 000 

души от 10 европейски държави, ус-

танови, че редовно пиещите газира-

ни напитки са с 26% по-застрашени 

от смърт през следващите 2 десети-

летия. Тези напитки предразполагат 

към сериозни заболявания на сър-

дечно-съдовата и храносмилател-

ната система, тумори и диабет тип 2. 

Съдържащите захар напитки – дори 

само по една на ден, увеличават ри-

ска от рак на дебелото черво, стома-

ха или панкреаса с 59%.

Две или повече чаши напитки с из-

куствен подсладител увеличават ри-

ска от тромби, които могат да пре-

дизвикат инфаркт или инсулт, или 

други заболявания на артериите с 

52 процента.

Д-р Нийл Мърфи от Международ-

ната агенция за изследвания върху 

рака в Лион препоръчва вместо га-

зирани хората да пият вода.

И една газирана 
напитка на ден – 
риск от рак

Пета жертва 
на електронните 
цигари в САЩ
Учените предупреждават хората Учените предупреждават хората 

да не ги използватда не ги използват
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- кметицата, а кметицата - горския... Ще ми 

бие той на мене кучето!


- Тате, като дойде Миро да ме иска, прос-

то кажи: „Добре.” Или поне кимни с глава... 

А недей да падаш на колене и да крещиш: 

„Ооо, спасителю наш!”


- Скъпа, преди да се оженим, ти казваше, 

че съм целият свят за тебе...

- Тогава ми беше бедна географията, 

скъпи...


Надпис на стената у врачанска кръчма:

„Моля, не повръщайте под масите! И там 

има ора!”


- Скъпи, да ти кажа, аз от 5 години съм 

лесбийка.

- Е, браво, сливи ли има досега в устата, 

та чак сега ми каза?!...


- На колко години сте?

- Не помня.

- Изглеждате по-млада...


Ако вашите пчели летят на зигзаг, удрят 

си главите в кошера и падат като мъртви - 

значи е цъфнал хмелът.


Защо във фейсбук има само „сръчкай”? 

Не може ли да има „целуни”, „прегърни”, 

„удари с тиган”?...


Мъж се любува на спящата си жена:

- Ех, каква сладурана си, когато мъл-

чиш....


Тя така нежно му каза „здравей”, че един 

щъркел застана на стартова позиция на 

покрива им...


Вчера ме спира катаджия, отварям про-

зореца и като се навежда към мен, аз му 

изкрясквам в лицето: „Бау-бау!” Той отска-

ча назад, аз показвам колана и му говоря: 

„Спокойно бе, човек! Вързана съм!”


Вчера у наше село се обърна бус с поли-

тици. За да не плъзне тая зараза, братчеда 

по нареждане на кмета ги зарови набърже 

с фадромата. Някои отвътре още крещяха, 

че са живи, ама като ги знаем как лъжат...


– Здравейте, пицария „Палермо” ли е?

– Не, господине! Това е пицария Google.

– Ясно, значи съм набрал грешен но-

мер?

– Не, господине, Google купи пицарията.

– Добре! Тогава моята поръчка е…

– Господине, желаете ли да поръчате 

обичайното?

– Обичайното? Познавате ли ме?

– Според нашия идентификационен ре-

гистър за обаждания последните 30 пъти 

сте си поръчали пица със сирена и наде-

ница, с дебела кора.

– Добре! Това ще е!

– Съгласете се да ви предложа, този път 

да пробвате рикота и рукола със сухи до-

мати…

– Не, аз мразя зеленчуците.

– Сигурно затова холестеролът ви е 

много висок…

– Откъде знаете това?

– От ръководството на абонатите. Там 

има резултатите от кръвните ви изследва-

ния за последните 7 г.

– Добре, но не искам тази пица! Аз от-

давна пия лекарства за високия холесте-

рол.

– Не сте приемали лекарството редов-

но. Преди 2 месеца сте си купили само 1 

кутия с 30 таблетки от аптека на Марешки.

– Купих още хапчета от друга аптека.

– Не мога да намеря такава трансакция 

от кредитната ви карта!

– Защото платих в брой!

– Не е възможно! Не сте теглили толко-

ва много пари според банковото ви извле-

чение…

– Защото имам друг източник на пари.

– Защо тогава това не е отразено в по-

следната ви данъчна декларация? Да не би 

да получавате доходи от недеклариран из-

точник?

– Какви въпроси ми задавате? Дос-

татъчно! Писна ми от Google, Facebook, 

WhatsApp и Twitter! Ще отида на остров, на 

който няма интернет и мобилни телефони 

и където никой няма да ме шпионира!

– Разбирам ви, господине, но в такъв 

случай ще се наложи да си подновите зад-

граничния паспорт, защото е изтекъл още 

преди 6 месеца…


Срещаш някого и моментално усещаш, 

че сте били заедно в минали животи... Оба-

че през следващите дни разбираш защо 

не сте си говорили през последните ня-

колко хиляди години...


Казано е: „Обичай ближния!”, защото ако 

заобичаш далечния... Егати транспортните 

разходи!


Толкова е жега, че комарът седи до мен 

и вместо да ме хапе - изпи ми бираат и си 

тръгна...


- Правил ли си любов с жена си преди 

сватбата?

- Не, а ти?

- Аз да, ама не знаех, че ще се жениш за 

нея...


- Жоре,чу ли, Кире се оженил за една?

- Местна ли е?

- Мани, мани, двуместна.


Катаджия спира блондинка с джип:

- Защо номерата на колата са различни?

- Отпред е на мобилния, а отзад е на до-

машния...


- Как ти е името във фейса?

- Невяна Петко Васко Василеви.

- А за кучето нямаше ли място?


Всичко, което се прави без любов - е 

грях! Значи аз чинии няма да мия!


Двама пияни:

- Пешо, къде сме бе! У джунглата ли?

- Абе, Гошо, махни тая меродия от очи-

лата си, бе!


- Вие за подстригване ли сте?

- А не бе! Дойдох да прочета ей това спи-

сание от 2001 година...


- Едно време хапнеш парченце шоколад 

и цяла нощ секс, секс, секс... А сега - нищо... 

Развалиха и шоколада... Съсипаха я тая 

държава, ей!


Вещица чете рецепта за магия: нокът 

от петел, пера от кокошка, клюн от пиле, 

кожа от прасе... Чела, чела, па станала и 

отишла да купи кренвирш...


- Мамо, може ли да влезна в морето да 

поплувам?

- Абсурд! Виж колко е бурно - има и че-

рен флаг на плажа.

- А тате защо плува?

- Той има застраховка - нека си плува...


Върви си мравката с чувал на гърба и 

минава край кафене, дето щурецът си пие 

коктейла.

- А когато сняг запръска...?

- Ще свиря в шведски ресторант!

На следната година мравката с чувал на 

гърба го вижда излегнат в скъп кабриолет 

с две красавици.

- А когато сняг...?

- Имам договор за турне из Средиземно-

морието!

На другото лято мравката с чувал на 

гърба го вижда в „Ролс-Ройс” и леко почук-

ва на стъклото.

- Ти като пътуваш толкова, през Фран-

ция минаваш ли?

- Разбира се - доволно отговаря щуре-

цът - кажи!

- Ако срещнеш оня глупак Лафонтен, 

кажи му „Майната ти!” от мое име!...


Жена се обръща към съпруга си:

- Отивам до супера. Искаш ли нещо?

Мъжът отговаря:

- Искам да дам смисъл на живота си и да 

определя цел на съществуването си. Търся 

яснотата на бленуван успех, която да даде 

на душата ми пълнотата, от която се нуж-

дае. Искам да съм ведно с Всевишния и да 

открия присъщата духовност на човешко-

то битие до достигане на превъзходство-

то...

- Можеш ли да си по-конкретен?

- Два стека „Хайнекен”, луканка, кашка-

вал, кашу и три бутилки бърбън.


- Извинете, случайно да имате икони?

- Не.

- А кандила?

- Не.

- А църковни свещи?

- Господине, намирате се в данъчното - 

при нас няма нищо свято...


- Скъпи, какво да ти донеса от Италия?

- Нещо, с което да излекувам това, което 

ми донесе от Испания...


- Стефо, беше ли на почивка?

- Ееее, аз още по-миналата година бях...


Семеен закон за термодинамиката:

„Щом жената кипне, мъжът се изпарява!”


- Докторе, искам да ме заразиш с неква... 

ама много страшна венерическа болест.

- Ти, добре ли си, бе!

- Глей са... Ти, като ме заразиш мене, аз 

ше заразя жената. Жената ше зарази попа, 

попа - попадията, попадията - кмета, кмета 

- Какво караш?

- Хибридна кола.

- В какъв 

смисъл?

- Понякога я 

карам, понякога 

я бутам...

Виц в снимка
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АРМЕНСКИ   
портокалов сладкиш

АРМЕНСКИ 
сладки

Отговор на 

ВОДОРАВНО: Лято, 
Абордаж, Колоиди 
Домофон, Абу, Спартак 
Корифей, „Анар”, Пери 
Низ, Смит (Уил), Пора, 
Фта Чак, Бебе, Боза, 
Наем Вар, Беда, Моне 
(Клод), Бакла Вираж, 
Калгари, Бостан Завал, 
Наряд, Жена Робиньо, 
Жак, Дере, Вид Рола, 
Въси, Бани Агне, Село, 
Винт, Китен „Неда”, 
Горнило, Канара 
Турист, Елена, Бунт 
Перу, Инч, Зулу, Нит 
Сап, Напа, Пакт, Гира 
Мед, Круз (Том), Кипу, 
Чакал Гитер, „Ел”, КАРО, 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНА-

КОНТУРИ

Дебелите линии означават 
области, наречени клетки. 
Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. 
Например клетка с 1 квадрат-
че трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – 

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 тряб-

СУДОКУ

В
одата и мазнината се смесват и 

се кипват в подходящ съд. До-

бавя се солта и тенджерата се 

отмества от котлона. Брашното се из-

сипва наведнъж, след което сместа се 

разбърква енергично с дървена лъ-

жица до получаването на гладко тес-

то, което се отделя от стените на съда.

Готовото тесто се оставя настрана, 

докато се охлади. С намазнени ръце 

от него се късат парченца, които се 

разплескват между дланите. В центъ-

ра на всяко парче се слага по 1/2 ло-

кум и около 1/4 орехова ядка, след 

което се загръщат и се оформят като 

топчета.

Топчетата се подреждат в тава и се 

пекат в предварително загрята на 180-

190 градуса фурна до порозовяване.

Докато са горещи, се пускат в дъл-

бок съд с ванилова пудра захар. Овал-

ват се от всички страни и се прехвър-

лят в друг съд с капак, където могат да 

се съхраняват дълго време.

Продукти
»  1 ч.ч. вода;
»  1/2 ч.ч. олио;
»  1/2 ч.ч. масло;
»  1 ч.л. сода;
»  1 щипка сол;
»  3 ч.ч. брашно;
»  150 г локум;
»  200 г орехи;
»  150 г пудра захар и ванилия за 

овалване.

О
мекналото масло се разбива на 

пухкав крем заедно с пудрата за-

хар. При непрекъснато бърка-

не се добавят млякото, предварително 

разбитите яйца, 50 мл прясно изстискан 

сок от портокал и около 1 с.л. портока-

лови кори.

Последно се добавят пресятото браш-

но със содата бикарбонат.

Омесвате добре и изсипвате тестото в 

предварително намаслена форма за пе-

чене.

Печете до готовност в нагрята до 170 

градуса фурна. Изчакайте да се охлади и 

след това го режете.

Продукти
»  400 г блашно;
» 3 яйца;
» 50 г масло;
» 200 г пудра захар;
» 150 мл прясно мляко;
»  50 мл прясно изцеден портока-

лов сок;
» 1 с.л. портокалови кори;
» сода бикарбонат.

Да ви е сладко!  Да ви е сладко!  
ЦветиЦвети



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

11 - 17 септември 201954

К
омпанията Local Motors пред-

стави нова версия на своя без-

пилотен миниавтобус, който се 

управлява с помощта на изкуствен 

интелект. 80% от превозното сред-

ство е напечатано на 3D принтер. 

Засега обаче то не може да бъде из-

ползвано по пътищата за обществе-

но ползване.

През 2016 г. Local Motors пусна на 

пазара неголемия безпилотен авто-

бус Olli. Той беше разработка в съ-

трудничество с компанията IBM, по-

ради това инженерите успяха да 

използват в него разработки от об-

ластта на изкуствения интелект. Сега 

Local Motors представи обновения 

модел Olli, който в по-голямата си 

част е изработен с помощта на 3D 

принтер, предава Profi t.

Тъй като Olli не е предназначен за 

използване по обществените пъти-

ща, ще попитате тогава къде? В уни-

верситетски кампуси и в зони, къ-

дето е разрешено движението на 

транспортни средства с ниска ско-

рост – например на територията на 

болници, военни бази и общежития.

Създателите на Olli казват, че ро-

жбата им сега има много повече въз-

можности. Например миниавтобу-

сът може да измине до 160 км без 

презареждане, побира до 12 пътни-

ци и развива скорост до 40 км/ч.

В
ъпреки усилените опити на много 

технологични компании 3D теле-

визорите така и не успяха да спе-

челят потребителите. Големите очаква-

ния към технологията бяха попарени и 

тя тихомълком изчезна. Сега обаче има 

нов шанс пред нея в лицето на компа-

нията Light Field Labs, съобщава онлайн 

изданието Digital Trends.

Компанията разработва нова техно-

логия за холограмни триизмерни из-

ображения, която може да се окаже 

опит за завръщането на 3D телевизо-

рите. Light Field Labs вече е направи-

ла прототип на подобен дисплей, кой-

то може да прожектира 3D холограми 

във въздуха. Изображенията се виждат 

без помощта на специални очила и по-

требителят може да се движи свободно 

около тях и да ги разглежда от различ-

ни ъгли.

Така технологията решава два от ос-

новните недостатъка на предишното 

й поколение. Компанията вижда мно-

го голям потенциал в разработката си. 

Тя казва, че чрез съединяването на по-

малки дисплеи може да се създават ек-

рани с по-голяма площ, което прави 

възможно използването им като теле-

визори и рекламни пана.

Ще завладеят ли пазара 
3D телевизорите?

Безпилотен 
и принтиран: 
3D автобус

F
acebook скоро може да запо-

чне да крие брояча за харес-

ванията на публикациите на 

новинарската стена. Според 

платформата идеята е „да се 

защитят потребителите от завистта на 

другите и да се намали самоцензурата”. 

Instagram вече тества тази нова страте-

гия в 7 държави, включително Канада 

и Бразилия, като показва на публиката 

само няколко имена на общи приятели, 

които са харесали дадена публикация, 

вместо общия брой. Идеята е да се пре-

дотврати тенденцията потребителите да 

се сравняват един с друг и евентуално 

да се чувстват зле, ако публикациите им 

не получават достатъчно харесвания. 

Това също така цели да спре практика-

та потребителите да трият публикации, 

които смятат, че не получават достатъч-

но харесвания.

Майсторът на обратния инженеринг 

Джейн Манчун Вонг първи забеляз-

ва прототипиране на скритите харес-

вания в приложението на Facebook за 

Android. Малко по-късно от компанията 

потвърждават пред TechCrunch, че

обмисля тестово 
премахване на брояча

на харесванията, но то още не е актив-

но за потребителите. Засега от най-голе-

мия оператор на социални платформи 

отказват да споделят резултатите от тес-

товете в Instagram, както и характера на 

самите тестове и кога те могат да се оч-

акват в най-голямата социална мрежа.

Ако все пак не се откаже от тази си 

стратегия, Facebook вероятно ще въве-

де новата функционалност постепенно 

и ще спре експеримента, ако това на-

вреди на използването на платформата 

или приходите от реклама.

След като започна тестoвете в Кана-

да, Instagram добави Бразилия, Австра-

лия, Нова Зеландия, Италия, Ирландия 

и Япония към групата без харесвания 

през юли. Последващото разширяване 

на тестовата среда само може да значи, 

че новата функционалност има положи-

телно или пренебрежимо малко отрица-

телно въздействие върху споделянето, 

като същевременно подпомага за само-

усещането на потребителите.

Така потребителите щели да бъдат Така потребителите щели да бъдат 
защитени от „завистта на другите“защитени от „завистта на другите“

Facebook може да скрие 
броя на лайковете
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Т
ой е известен с грандиозната си 

архитектура, с красивите зеле-

ни площи и традиционни кафе-

нета и днес има репутацията на 

много приветлив град.

Той е
Виена

Австрийската столица оглавява класа-

цията на най-добрите градове за живот 

в света за втора поредна година, пости-

гайки почти перфектни резултати в кате-

гории като стабилност, култура и околна 

среда, образование и инфраструктура, 

както и здравеопазване.

Второто място се заема 
от Мелбърн

През миналата година Мелбърн Виена 

свали от позицията му на фаворит през 

последните седем години.

Сидни, Осака и Калгари допълват топ 

пет в годишния Global Liveability Index, 

съставян от The Economist Intelligence 

Unit с участието на 140 града по света.

Луси Ламстър Тюри -

нюйоркчанка, която 
се мести във Виена

през 2004 г. и провежда шопинг обикол-

ки на града, посочва, че австрийската 

столица я е научила как да живее.

„Идвайки от Манхатън, за мен беше 

трудно да забавя, но обичам темпото на 

Виена. Тя е сравнително тиха, чиста и с 

културно изобилие, като никога не съм 

се чувствала по-сигурна в Европа или в 

Щатите. Мислех, че никога няма да свик-

на с това, че магазините са затворени в 

неделя, но този факт промени живота ми 

– хората всъщност почиват тук, а личният 

им живот е толкова важен, колкото и ра-

ботата”, допълва тя.

Топ 10 се доминира от градове в Ав-

стралия, Канада и Япония, но и Европа 

като цяло се представя добре. Осем от 

първите 20 града в класацията са разпо-

ложени в Северна Европа, като Копенха-

ген попада в топ 10 (9 позиция), а Цюрих, 

Франкфурт и Женева заемат места-

та 11, 12 и 14.

Хелзинки, Амстердам и Хамбург 

също влизат в топ 20, докато Бер-

лин и Люксембург са поставени съ-

ответно на 21-ва и 23-та позиция.

Хонолулу е най-високо 
класираният US град

Той е на 22-ро място, а Атланта, Пи-

тсбърг, Сиатъл и Вашингтон са в топ 40. 

Чикаго е класиран на 41-во място.

Лондон и Ню Йорк заемат позиции 48 

и 58. И двата града са оценени високо в 

категорията „Култура“, но записват по-ни-

ски резултати за инфраструктура и ста-

билност, с по-висок риск от престъпност 

и тероризъм.

Рейтингът за стабилност в Париж също 

се срива благодарение на антиправител-

ствените протести на жълтите жилетки. 

Града падна с шест места спрямо мина-

логодишното си класиране на 26-о мяс-

то.

Сингапур влиза в класацията под но-

мер 40, а Дубай – под 70. Хонконг е кла-

сиран на 38-о място, но ранглистата е 

съставена преди последните по-

литически катаклизми.

Кайро и Ню Делхи се сриват за-

ради екологични проблеми като 

лошо качество на въздуха и недос-

татъчно снабдяване с вода.

Дамаск в Сирия е оценен като най-лош 

град за живот в света, следван от Лагос, 

Нигерия, и Дака, Бангладеш. Венецуел-

ската столица Каракас е оценена като де-

сетия най-лош град за живеене. Карачи, 

Триполи и Хараре също влизат в този не-

престижен топ 10.

Три канадски града са в топ 10, Три канадски града са в топ 10, 
Чикаго е на 41-во място в светаЧикаго е на 41-во място в света

  1. Дамаск, Сирия
  2. Лагос, Нигерия
  3. Дака, Бангладеш
  4. Триполи, Либия
  5. Карачи, Пакистан
  6. Порт Морсби, Папуа-Нова Гвинея
  7. Хараре, Зимбабве
  8. Дуала, Камерун
  9. Алжир, Алжир
10. Каракас, Венецуела

Най-лошите 
за живот градове 
в света за 2019 г.:

 1. Виена, Австрия
 2. Мелбърн, Австралия
 3. Сидни, Австралия
 4. Осака, Япония
 5. Калгари, Канада
 6. Ванкувър, Канада
 7. Торонто, Канада
 7. Токио, Япония
 9. Копенхаген, Дания
10. Аделаида, Австралия

Най-добрите Най-добрите 
за живот градове за живот градове 

в света през 2019 г.:в света през 2019 г.:

И най-добрият И най-добрият 
град за живеене град за живеене 
през 2019-а е...през 2019-а е...

Виена

Мелбърн Сидни

 Осака Осака

Калгари Ванкувър

Чикаго 



11 - 17 септември 2019 57



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

11 - 17 септември 201958

ОВЕН
Околните ще 
разберат колко 
сте ценни. Не ги 
разочаровайте - 
покажете скри-
тите си таланти. 
Дъ л го оч а к в а -
ните събития в 
личен план мо-

гат да се случат в събота. Опитайте се да 
посветите уикендите на пътуване сред 
природата.

ТЕЛЕЦ
П о д х о д я щ о 
време за сме-
ли действия и 
творчески по-
стижения в про-
ф е с и о н а л н а -
та област. Вие 
знаете отлично 

всичко - оставете съмненията, направе-
те си план. През почивните дни ви очак-
ват интересни познанства, не се затва-
ряйте у дома.

БЛИЦНАЦИ
Много неща ще 
се подредят по-
добаващо. Обър-
нете внимание на 
любимия човек. 
Идва период на 
промяна във ва-
шите отношения 
и преоценка на 

духовните ценности - това ще повлияе 
положително на съдбата ви. Не се обез-
куражавайте, споделяйте енергията си, 
очаква ви голяма радост.

РАК
Необходими са 
усилия, за да 
разрешите на-
лежащите про-
блеми. Не се 
разстройвайте, 
ако се сблъска-
те с препятствия 
в личната или 

професионалната област. През уикенда 
са възможни промени. В четвъртък не 
започвайте нови сериозни неща. Отде-
лете време за децата си.

ЛЪВ
Отделете пове-
че време за ра-
бота, не е време 
да бягате от от-
говорност. От-
пуснете се и бъ-
дете търпеливи, 
не спорете с на-
чалниците си. 

Взаимоотношенията в семейството ще 
се подобрят. В петък може да възникне 
ситуация, която ще ви помогне да разбе-
рете хората, с които работите.

ДЕВА
Пестете сили-
те си, дайте въз-
можност на дру-
гите да решат 
проблемите си. 
Възможни са 
промени в пла-
новете и нару-

шаване на споразуменията, което ще 
доведе до допълнителни усилия за вас. 
Прекъснатите проекти ще започнат по-
степенно да се развиват. Конфликти в 
семейството - сдържайте емоциите си.

ВЕЗНИ
Погрижете се 
за себе си. Не-
решените про-
блеми не тър-
пят отлагане. 
Не се опитва-
те да правите 
всичко навед-
нъж. Започнете 

с най-важното. С приятелска помощ ще 
преодолеете трудностите. В работата се 
очертават интересни перспективи, не 
пропускайте шанса си.

СКОРПИОН
Благоприятна 
седмица - за-
ветните ви пла-
нове и идеи за-
почват да се 
р е а л и з и р а т. 
Значителните 
промени, кои-
то ще ви се слу-

чат, ще се отразят на живота ви в про-
дължение на месеци. През почивните 
дни звездите обещават изобилие от ин-
тересни пътувания, срещи и контакти с 
важни хора.

СТРЕЛЕЦ
В работата не-
щата ще се раз-
виват повече от 
добре. Насоче-
те енергията си 
към нови про-
екти и допъл-
нителни знания. 
Научете се да 

слушате, чувате и четете между редове-
те и ще получите информация, която ви 
позволява да промените възприятието 
си за света. През почивните дни излезте 
с приятели, организирайте пикник или 
друго забавление с повече хора.

КОЗИРОГ
Всяка проява на 
о р и ги н а л н о с т 
от ваша страна 
ще бъде възпри-
ета от другите 
нееднозначно. 
Не стигайте до 
крайности. Де-
м о н с т р и р а т е 

блестящ професионализъм. Изтеглете 
от забвение безнадеждни проекти. През 
почивните дни най-добрият начин за из-
глаждане на домашните проблеми е ре-
монт на дома.

ВОДОЛЕЙ
Без катакли-
зми. Благопри-
ятно време за 
продуктивна ра-
бота и бизнес 
срещи. Идеите, 
които сега ще 
ви дойдат наум, 
са началото на 

грандиозни постижения в бъдеще. Не 
поставяйте в риск всичко, което имате. 
Скоро ще усетите хармония и баланс. 
Обърнете внимание на събитията, кои-
то ще ви се случат в неделя - те не са слу-
чайни.

РИБИ
Имате шанс да 
и з п р е в а р и т е 
събитията и да 
облекчите на-
т о в а р в а н е т о , 
което предстои. 
В личен план не 
предприемай-
те решаващи 

действия. Търпението е верният ви при-
ятел. Извадете всички познати ви оръ-
жия срещу меланхолията. Оставайте ми-
нимално време у дома и гледайте да сте 
навън и в движение.

Астрологична прогнозаАстрологична прогноза  
11 - 17 септември 2019 г.11 - 17 септември 2019 г.
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С
оларни панели, дизелов ге-

нератор, система за филтри-

ране на вода и основа като 

за небостъргачи! Това е ос-

тров Колумбия в Ню Рошел, 

Ню Йорк, намиращ се на около 30 мину-

ти от Манхатън.

Преди няколко месеца той бе обя-

вен за продажба за 13 милиона дола-

ра. Грандиозна сума на фона на данни-

те на онлайн портала за търговия Private 

Islands Online, че частните острови в зо-

ната около Ню Йорк се търгуват на цени 

до 3 млн. долара.

Колумбия има богата история. Мал-

кият къс земя няма точно определени 

размери заради драматичните промени 

на приливите и отливите, но се оценя-

ва на грубо четири декара. През по-го-

лямата част от миналия век той, както и 

съседният – Пий (16 декара), е бил във 

владение на яхтения клуб Huguenot на 

Ню Рошел. През 40-те години на ХХ век 

клубното ръководство продава Колум-

бия на телевизионния канал CBS, който 

веднага издига телевизионна кула, ви-

сока 122 метра, върху бункер от 465 кв. 

метра. Там всеки ден работят пълноцен-

ни телевизионни екипи, както и няколко 

семейства. Идилията продължава до на-

чалото на 60-те години на миналия век, 

когато малък самолет се блъска в кулата 

и я разрушава, а самият той се разбива. 

CBS продава острова на „радио- и теле-

визионната двойка“ Пийтър Линд Хейс и 

Мери Хийли за почти 35 хил. щ. долара. 

След като плащат

годишен данък за имота 
от 8600 долара

обаче, двамата решават да се отърват от 

него и го даряват на колежа на Ню Ро-

шел.

Въпреки първоначалното намерение 

на колежа да използва острова за „цен-

тър за изучаване на морските биологич-

ни видове“, той е изоставен и потъва в 

разруха. Ръководството на института го 

дава за безвъзмездно ползване на упра-

вителя, натоварен да го поддържа, за-

щото няма пари да му плаща. Накрая, 

през 2005-а, Колумбия е пуснат за про-

дажба и през 2007-а Ал Сътън го купува 

за 1 млн. долара.

Днес бившият физик и търговец с 

имоти е на 85 години. За 11 години е по-

харчил 8 млн. долара, за да изгради ав-

тономен и устойчив дом на острова, по-

сочва изданието Robb Report.

„Бях по-амбициозен, когато го купу-

вах. Сега, когато съм на 80 години, не е 

много практичен”, казва Сътън.

Имотът е построен на здрава основа 

– същата, използвана при изграждането 

на небостъргачите в Манхатън, посочва 

представител на Sotheby’s International 

Realty – агенцията, която се е заела с 

продажбата на имота.

Домът е обграден от

стена с височина 
1.5 метра

която го пази от водите на океана, като е 

проектиран така, че да издържа на бури 

и урагани.

Имотът е напълно 

самостоятелен по 

отношение на 

п отр е б л е н и е 

на ресурси. Той разполага със соларни 

панели за електричество и дизелов ге-

нератор, който да служи в облачни дни.

Система за филтриране на водата 

осигурява питейна вода, отоплението е 

подово, като разчита на бойлери за под-

гряване на водата. Не на последно мяс-

то, островът разполага със своя собст-

вена канализация.

Друга причина за високата цена 

е местоположението, посочва 

Сътън. Островът е на около 30 

минути с „бърза лодка” до 

обществено летище за хе-

ликоптери, намиращо се в 

източната част на Манха-

тън, пише Bloomberg.

Домът разполага с 

площ от 520 кв. метра, че-

тири спални, две бани, 

отворена кухня и зона за 

хранене. Холът на имота пред-

ставлява голямо помещение с 

прозорци навсякъде.

Островът има

частен док за 
плавателни съдове

тъй като това е единственият начин да 

се стигне до него.

Той е на по-малко от 10 минути с лод-

ка от Ню Рошел, който е част от окръг 

Уестчестър. Средният годишен доход 

на домакинствата в Ню Рошел възлиза 

на 77 320 долара в периода 2013-2017 г., 

сочи официалната статистика.

Остров Колумбия е единственият час-

тен остров за продан в окръг от 50 мили 

от Манхатън, посочват от Sotheby’s.

„Пространството е идеална зона за 

бягство за частни купувачи или групи. 

Спортни звезди имат желанието да при-

тежават подобен имот”, посочва Сътън.

Откакто той е придобил имота, е вло-

жил сериозни средства, за да изгради 

дома, но никой не живее в него, тъй като 

работата по него никога не е спирала.

„Някой може да живее тук сега, тъй 

като по-голямата част от работата е 

приключена, особено инфраструктура-

та. Това е спокойна и природно краси-

ва точка, както и уникален имот”, доба-

вя Сътън.

Идеално място за бягство с всички удобства за животИдеално място за бягство с всички удобства за живот

На 30 мин. от Манхатън: 
Частен остров за $13 млн.
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С 
изумруденозелени води, си-

ньо небе и скалист пуст пей-

заж Заноне притежава всич-

ко, което бихте очаквали от 

една почти изоставена ита-

лианска островна дестинация. Той също 

така има репутация и на място за нещо 

доста по-неочаквано: оргии.

Много преди бившият италиански 

премиер Силвио Берлускони да се про-

чуе със своите бунга-бунга вечеринки, 

един малък остров в Средиземно море 

имал славата на локацията за най-диви-

те секс партита в Италия.

„Виждате ли тази бяла колониална 

вила горе?”, пита бившият рибар Джор-

джо Аниело, докато сочи със загрубелия 

си пръст към вила на върха на хълм с из-

глед към Тиренско море. „Това е мястото, 

където маркиз Казати Стампа е провеж-

дал пищни секспартита.”

Аниело е редовен посетител на Зано-

не. Той води туристи на разходка с лод-

ка до най-дивия атол в архипелага Пон-

тине, край западните брегове на Италия. 

Голямата атракция извън природните 

красоти на острова е

тъмното му 
секси минало

по-голямата част от което се фокусира 

около маркиза и съпругата му Анна Фа-

ларино, бивша актриса.

„Той беше похотлив мъж, воайор, кой-

то обичаше да гледа и снима как стар-

летката, станала негова жена, прави из-

вратен секс с други по-млади мъже”, 

допълва Аниело, наслаждавайки се на 

това да разказва мръсни истории, до-

като води туристите през лабиринта от 

червеникавожълти скали, стари камен-

ни риболовни зони и морски кекури.

„После един ден му писва от тройки, 

застрелва двамата любовници и се само-

убива” Да, тази история определено зву-

чи мрачно и интересно!

През 60-те години Заноне (името на 

острова на италиански означава „Голям 

зъб”) е бил тайна локация за почивки, 

която шикозната и сексуално разкрепо-

стената аристократична двойка е наела 

от държавата.

„Благородникът отиваше да ловува, 

докато красивата му съпруга си убиваше 

времето в други занимания”, казва Ани-

ело. Сред тях, допълва той, е било и ну-

дистко плуване в древноримски басей-

ни и забавления на плажа с различни 

мъже.

Изолираността на острова го е напра-

вила

перфектна локация 
за партита с маски

които са завършвали с кулминация от 

сцени на поквара, които могат да ви на-

помнят скандалния филм „Калигула” на 

Тинто Брас или „Широко затворени очи” 

на Стенли Кубрик. Цялата заобикаляща 

екзотична обстановка перфектно е при-

лягала за фон на провокативните голи 

снимки, които маркизът е правел на 

своята съпруга.

Десетки яхти и моторници са присти-

гали през уикендите, докато херцози, 

графове, знаменитости и милиардери са 

се отбивали на острова.

А тези гости, както и самите домакини, 

определено са пиели по много. По вре-

ме на скорошни ремонтни работи купчи-

ни счупени бутилки и парчета от бутилки 

са били открити от местните власти, за-

ровени в земята.

Според слуховете вилата е съдържала 

и „скрита огледална стая”, откъдето чо-

век е можел да наблюдава скрит всичко, 

случващо се наоколо, без никой да раз-

бере.

Жителите на съседния остров Понза, 

откъдето сега тръгват туристическите 

обиколки с гидове, още си спомнят скан-

далната двойка.

„Всички ние знаехме какво се случва 

там. Наричаха го „Острова на секспар-

титата”, но никой тогава не продумваше 

и дума за това”, разказва екскурзоводът 

Рикардо Печи. Цялата история била

голяма публична тайна
за която просто от добро възпитание не 

се говори.

И после всичко приключило с гръм 

и трясък. Това станало през 1970 г., ко-

гато Анна се влюбила в един от много-

то си красиви любовници. В изблик на 

ревност нейният съпруг убил и двамата, 

след което се прибрал в семейния дом в 

Рим, качил се на тавана и се застрелял в 

главата.

Италианските таблоиди побързали да 

публикуват части от тайния „зелен кади-

фен дневник” на маркиза, в който той оп-

исвал в подробности любовните похож-

дения на жена си. Най-горещата находка 

обаче се оказали 1500 нецензурни сним-

ки, заключени в чекмеджетата на каби-

нета му.

Днес от бляскавата и мръсна слава на 

Заноне не е останало нищо. На острова 

няма дори и бар. Има само фар и варо-

сана вила с колонади и вътрешен двор с 

изглед към морето, нуждаещи се към мо-

мента от мащабен ремонт.

Вилата е строена през 30-те години и 

се е предавала от една благородна фа-

милия на друга. Италианските аристо-

крати винаги са използвали острова 

като частен ловен резерват, като са го 

заселили със стотици муфлони и диви 

овце. Сега овцете, които са единствените 

съвременни обитатели на Заноне, са за-

щитен вид и се чувстват у дома по стръм-

ните мрачни скали, необезпокоявани от 

нахъсани благородници с ловна страст.

За посетителите пешеходната разход-

ка до дома на маркиза, разположен на 

най-високата точка на Заноне, е доста 

тежка заради многото изкачване и дъл-

гото ходене.

Самата вила се намира на територия-

та на разрушен средновековен мана-

стир, като съдържа теракотени статуи с 

фрески и малък параклис. Мястото е лю-

бопитна

комбинация от свещеност 
и богохулство

„Вилата е била построена незакон-

но. Как е възможно да бъде разрешено 

строителство на мястото на археологи-

чески забележителности? Заноне от мяс-

то за медитация, тишина и молитви се е 

превърнал в такова за разврат и сканда-

ли”, казва Печи.

Когато декадентските нощи на аристо-

кратичната двойка приключили с траге-

дия, имението било затворено и остро-

вът отново бил върнат на държавата.

Сега островът е достъпен за посети-

тели, които могат да се къпят в същите 

води, където някога се е плискала Анна 

Фаларино. Но само групи от биолози, 

учени и наблюдатели на птици са един-

ствените, които имат право понякога да 

нощуват на острова, като къмпингуват 

на палатки.

Когато слънцето залезе, туристите се 

връщат на лодките си и Заноне отново 

става забраненият остров, криещ много-

то си тайни.

Преди бунга-бунга вечеринките на Берлускони Преди бунга-бунга вечеринките на Берлускони 
италианският остров се слави като място на оргиииталианският остров се слави като място на оргии

Заноне – забраненият Заноне – забраненият 
остров на секспартитатаостров на секспартитата
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И
сторията за бездомния мла-

деж или за бедната девойка, 

които се превръщат в бога-

ти, красиви и известни хора, 

не е само сюжет на холивуд-

ски филм. Реалността е изпълнена с поу-

чителни разкази за успели мъже и жени, 

за които дори не подозираме, че са има-

ли труден живот.

Hяĸoи oт тях нe ca имaли пoĸpив нaд 

глaвитe cи, cпaли ca в aвтoмoбилитe cи и 

ca били пpиютявaни в дoмoвeтe нa cвoи 

пpиятeли.

Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr paзĸaзвa зa няĸoи oт 

тяx, ĸoитo бyĸвaлнo ca извъpвeли пътя 

oт yлицaтa дo cлaвaтa и ca cтaнaли из-

вecтни блaгoдapeниe нa ycпexитe и 

тaлaнтa cи.

Звeздaтa oт „Джypacиĸ cвят” Kpиc 

Πpaт, извecтeн ĸaтo Бъpт Maĸлин, e жи-

вял във вaн в Mayи, Xaвaи. Ha 19 гoдини 

тoй вземa eднoпocoчeн билeт дo Mayи, 

Xaвaи, oт cвoй пpиятeл и

зaпoчвa дa живee 
в миĸpoбyc

Paбoтил e минимaлнитe чacoвe зa 

ceдмицa и пocтoяннo ce e cъбиpaл 

c пpиятeли. Cлyчaйнo oбaчe Πpaт 

cpeщa aĸтpиcaтa Paйe Дayн Чoнг, ĸoятo 

зaбeлязвa нeгoвия външeн вид. Taĸa тoй 

пpaви филмoвия cи дeбют.

Peжиcьopът Джeймc Kaмepън e живял 

в ĸoлaтa cи, пpeди дa пpoдaдe пpaвaтa зa 

пъpвaтa чacт нa „Tepминaтopът”. Koгaтo 

пoдпиcaл cдeлĸaтa, тoй eдвa cвъpзвaл 

двaтa ĸpaя. Toгaвa oбaчe зa нeгo пapитe 

нe ca били пpиopитeт, a иcĸaл дa ycпee дa 

peжиcиpa cцeнapий въпpeĸи oгpaничe-

ния cи oпит. Koгaтo пpeдcтaвял пpoeĸтa 

cи зa филмa, пpoдyцeнтcĸитe ĸoмпaнии 

ĸaзвaли, чe xapecвaт cцeнapия, нo нe и 

идeятa. Taĸa тoй нe ce oтĸaзвa и пpoдaвa 

пpaвaтa нa Гeйл Aн Xъpд зa 1 дoлap. A 

филмът пeчeли 77 милиoнa дoлapa.

Джим Kepи e живял в ĸeмпep, a пo-

ĸъcнo и в пaлaтĸa в двopa нa cecтpa 

cи. Toй oтпaдa oт гимнaзиятa и зaeд-

нo cъc ceмeйcтвoтo cи живee във вaн, 

ĸoйтo e бил пapĸиpaн нa paзлични 

мecтa в Kaнaдa. Πo-ĸъcнo тe ce мecтят 

нa пaлaтĸa в двopa нa нeгoвaтa cecтpa. 

Kepи ĸaзвa, чe тoчнo тoзи тpyдeн зa нeгo 

финaнcoв пepиoд мy e пoмoгнaл дa paз-

виe чyвcтвoтo cи зa xyмop.

Hocитeлĸaтa нa „Ocĸap” Xoли Бepи e 

живялa

в пpиют зa бeздoмни
в paннитe cи 20 гoдини. Koгaтo зaминaвa 

зa Hю Йopĸ нa 21 гoдини дa пpecлeдвa 

мeчтaтa cи дa cтaнe aĸтpиca, тя e пoxap-

чилa вcичĸитe cи пapи, a мaйĸa й peшaвa 

дa нe й изпpaти дpyги. Πpeз тoзи пepиoд 

Бepи e живялa в пpиют зa бeздoмни 

xopa. Tя пpизнaвa, чe тaзи чacт oт жи-

вoтa й я e нayчилa дa ce гpижи зa ceбe cи 

и дa ce cпpaвя c вcяĸaĸви cитyaции.

Дaниeл Kpeйг, cтaнaл извecтeн c poля-

тa cи нa Джeймc Бoнд, e cпaл нa пeйĸитe 

в пapĸ в Лoндoн. Aĸтьopът e paбoтил 

ĸaтo cepвитьop и e cпaл на улицата, пpe-

ди дa cтигнe дo ycпeшнaтa cи ĸapиepa нa 

Агeнт 007.

Mилиoнepът Kpиc Гapднъp, ĸoйтo 

вдъxнoвявa cцeнapия зa филмa 

„Πpecлeдвaнe нa щacтиeтo”, e бил бeз-

дoмeн зaeднo c мaлĸия cи cин. Toй e 

пpecлeдвaл ĸapиepa в oблacттa нa 

финaнcитe, нo нe e ycпял дa ce peaли-

зиpa и дa изĸapвa дoбpи пapи. Toгaвa 

cъпpyгaтa мy гo нaпycĸa. Днec Гapднъp e 

yвaжaвaн лeĸтop и глaвeн изпълнитeлeн 

диpeĸтop нa ĸoмпaниятa зa нeдвижими 

имoти Gаrdnеr Rісh LLС.

Koгaтo e нa 18 гoдини, Джeнифъp 

Лoпec иcĸaлa дa cтaнe тaнцьopĸa, нo 

тoвa билo дocтa дaлeч oт жeлaниeтo нa 

мaйĸa й дa oтидe в ĸoлeж. Зaтoвa тя ce 

изнacя и

cпи нa дивaнa в тaнцoвoтo 
cи cтyдиo

„Бяx бeздoмнa, нo си ĸaзax, чe 

тoвa иcĸaм и тpябвa дa пpaвя”, ĸaзвa 

aĸтpиcaтa.

Tя зaпoчвa дa тaнцyвa в Eвpoпa, a днec 

бoгaтcтвoтo й cпopeд Fоrbеѕ възлизa нa 

28,5 милиoнa дoлapa.

Cлeд paннaтa cмъpт нa бaщaтa 

нa Чapли Чaплин нeгoвaтa мaйĸa e 

нacтaнeнa в ĸлиниĸa зa мeнтaлнo лeчe-

ниe. Toгaвa Чaплин и бpaт мy били 

пpинyдeни дa ce cпpaвят caми и дa 

cпeчeлят няĸaĸви дoxoди. Tъй ĸaтo и 

двaмaтa им poдитeли paбoтeли в шoy-

бизнeca, тe peшaвaт дa ги пocлeдвaт, a 

днec Чaплин e извecтeн ĸaтo eдин oт 

нaй-вeлиĸитe aĸтьopи нa cитĸoмитe.

Keли Kлapĸcoн e eдин oт нaй-paзпoз-

нaвaeмитe глacoвe в aмepиĸaнcĸия шoy-

бизнec. Bъпpeĸи ycпexa й, ĸoйтo зaпoчвa 

oт нeйнoтo yчacтиe във фopмaтa Аmеrі-

саn Іdоl, тя e билa бeздoмнa в paннитe 

cи гoдини ĸaтo изпълнитeл. Cлeд ĸaтo 

aпapтaмeнтът й e изгopял пpи пoжap, тя 

e живялa в ĸoлaтa cи.

Cтив Xapви e живял в cвoя Fоrd Теmро 

oт 1976 гoдинa цeли тpи гoдини, пpeди 

дa ycпee дa пpoбиe. Koгaтo пpoxoждaл 

ĸaтo ĸoмeдиaнт пpeз 80-те нa минaлия 

вeĸ, няĸoи oт изявитe мy oтпaдaт и тaĸa 

тoй ce oзoвaвa нa yлицaтa. Изпoлзвaл 

e бaнитe нa xoтeли, бeнзинocтaнции 

и плyвни бaйceйни, пpеди ycпexа мy c 

шoyтo Ѕhоwtіmе аt thе Ароllо.

Те са били без средства, спели са Те са били без средства, спели са 
в колата или на пейка в паркав колата или на пейка в парка

Богатите, които са 
нямали и покрив 
над главата

Холи Бери

Даниел Крейг Стив Харви
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П
реди близо век германският 

обущар Ади Даслер направи 

революция в спортните обув-

ки. Днес гигантът за спортни 

стоки Adidas продава над 400 

млн. чифта годишно по целия свят и про-

дължава да диктува правилата на пазар 

на стойност десетки милиарди долари. 

Макар и по-малък от основния си конку-

рент Nike, Adidas иска да е няколко крач-

ки напред в трансформацията на бизне-

са. Германският производител на спортни 

стоки променя стратегията си, като се фо-

кусира върху производството на 3D прин-

тирани модели и изграждане на по-малки 

автоматизирани фабрики, като същевре-

менно се опитва да отговори на нараства-

щото търсене на потребителите на еколо-

гично отговорна и устойчива мода.

Принтирайте ми 
чифт обувки, моля

През миналата година Adidas пусна в 

продажба нови маратонки, чиито под-

метки са направени чрез 3D принтиране. 

По този начин компанията иска да пре-

мине към нов етап в производството на 

спортни стоки. Предложението на Adidas 

– Futurecraft 3D, може да предизвика ис-

тинска революция в сектора. Maратон-

ките са произведени по точен 3D модел 

на стъпалата на бъдещия си притежател. 

„Futurecraft 3D е прототип и заявка за ино-

вация. Използвахме единствени по рода 

си комбинации от процеси и материали 

по напълно нов начин. Нашата 3D разпе-

чатана средна част на подметката не само 

ни позволи да направим страхотна обув-

ка за бягане, но и да използваме инфор-

мацията за постиженията на атлетите, за 

да посрещнем нуждите на всеки от тях”, 

кaза Ерик Лидке, член на борда на дирек-

торите на Аdidas.

Компанията обещава и бъдеще, в което 

всеки магазин от веригата на компанията 

ще може да предлага на място маратонки, 

пригодени изцяло към индивидуалните 

нужди на клиента. В Adidas се опитват да 

реагират бързо на променящите се тен-

денции в сектора и да дадат на клиентите 

възможност да проектират спортни обув-

ки по свой вкус. Гигантът отдавна предос-

тавя възможност някои от моделите му да 

бъдат направени с цвят по избор на кли-

ента.

Според доклад на SmarTech Publishing 

триизмерното принтиране в сферата на 

обувките за спорт и спорната екипиров-

ка като цяло ще се превърне във възмож-

ност за достъп до

пазар в размер 
на 6.3 млрд. долара

през следващите 10 години. Аdidas не е 

единствената, която работи в посока раз-

витие на този сегмент потребителски про-

дукти – Nike, New Balance, Reebok и Under 

Armour също полагат съществени усилия 

за това. Компаниите подхождат по разли-

чен начин и разчитат на различни техно-

логии и материали. Съществуват обаче ня-

кои общи тенденции, които се основават 

на общата макротенденция на модерното 

производство – масово персонализиране 

и автоматизирано масово производство.

В света на модата устойчивостта е една 

от най-актуалните тенденции. Доскоро 

тази индустрия изоставаше по този па-

раметър и не успяваше да отговори на 

нарастващото търсене на потребители-

те на екологично отговорна и устойчива 

мода. На него успяваха да отговорят пре-

димно нишови брандове като Patagonia, 

Everlane, Rothy’s и Eileen Fisher, като те 

бяха и тези, които диктуваха случващото 

се в целия продуктов спектър. През по-

следните години обаче тоталната домина-

ция на тези марки сред потребителите, за 

които устойчивостта е ценност, все пове-

че започва да бъде поставяна под въпрос. 

И първите от големите, които хванаха тази 

вълна, бяха лидерите на пазара за спорт-

ни стоки Adidas и Nike.

Втората по големина компания за 

спортно облекло в света, която пусна 

обувки от рециклирани бутилки за пръв 

път през 2016 г., си е поставила целта да 

продаде 11 млн. чифта

обувки от рециклирани 
материали

през 2019 г. „Искаме до 2024 г. да се от-

ървем от полиестера и да използваме 

само рециклирана пластмаса”, каза Ерик 

Лидке. Той заяви, че около 50% от мате-

риалите, използвани в 920 млн. отделни 

артикула, продавани от Adidas, в момен-

та са от полиестер, добавяйки: „Преходът 

към рециклирани материали не може да 

бъде направен за една нощ, след като ма-

щабът ни е толкова голям.”

Усилията на Adidas не се изчерпват до 

това – тя променя и производството си. 

През последните три десетилетия ос-

новен приоритет на компаниите от раз-

витите икономики беше да прехвърлят 

производството си в региони с по-ниски 

разходи за труд. Повишаването на запла-

щането в страни като Китай и развитие-

то на роботиката през последните годи-

ни направиха възможни първите стъпки 

към обръщане на тенденцията. През по-

следните години спортният гигант затво-

ри всичките си фабрики в Китай и заложи 

на нови, по-малки производствени мощ-

ности с високо ниво на автоматизация в 

страни като Германия.

Фабриката на Adidas в Ансбах е при-

мер за това как роботиката води до ре-

волюция в производството. Мощностите 

са вместени в малка зала и се свеждат до 

шест машини в две поточни линии. Една-

та произвежда подметките, а другата – 

горната част на обувките. Целият процес 

по производството на чифт маратонки 

продължава пет часа.

Автоматизацията 
в новата фабрика

е толкова голяма, че изисква само мини-

мална човешка намеса. Когато заработи 

пълноценно, фабриката ще има персо-

нал от само 160 души. Броят им може да 

бъде намален още повече, макар че цел-

та не е пълна автоматизация.

Adidas твърди, че новите производ-

ствени мощности изпреварват с някол-

ко години усилията в подобна насока на 

конкуренти като Nike и Under Armour. 

Американският лидер от няколко години 

също говори за връщане на производ-

ството от Азия, но все още не е финали-

зирал този процес. Според анализатори-

те обаче е само въпрос на време всички 

компании от сектора да започнат да се 

надпреварват във връщането на произ-

водството по-близо до крайните клиен-

ти. „Никой не крие, че има състезание за 

това кой ще успее пръв да революциони-

зира производството. Светият граал за 

сектора е комбинирането на автоматиза-

цията и локализираното производство”, 

заявява анализаторът в Deutsche Bank 

Дейвид Вейнер.

Futurecraft 3D 
- голямата 
революция 
на Adidas
Гигантът за спортни стоки 

променя стратегията си

Около 50% от материалите, из-
ползвани в 920 млн. отделни ар-
тикула, продавани от Adidas, в 
момента са от полиестер. Пре-
ходът към рециклирани матери-
али не може да бъде направен за 
една нощ, след като мащабът ни 
е толкова голям.

Ерик Лидке,
член на борда 
на директорите на Аdidas
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П
рез изминалата седмица 

Григор Димитров отново 

стана повод за много емо-

ции сред феновете си. Звез-

дата на българския тенис 

победи идола си Роджър Федерер и до-

косна мечтата си за финал на US Open. 

Въпреки загубата си от руснака Данийл 

Медведев на полуфинала Григор се из-

качи до 25-о място в света и отново ста-

на част от спортната история на Бълга-

рия.

А битката му за победа на кортовете в 

Ню Йорк събуди спомена за една друга 

победа на същото място, но 11 години 

по-рано.

През 2008 г. най-големият талант на 

българския мъжки тенис стана шампи-

он за юноши в откритото на САЩ, след 

като на финала в Ню Йорк победи 6:4, 

6:3 представителя на домакините Девин 

Бритън. Така младежът от Хасково стана 

първият с две поредни титли при юно-

шите от Големия шлем след френския 

талант Гаел Монфис през 2004 г., при-

помни „24 часа“.

Малко по-рано през сезона Димитров 

вдигна купата на юношеския „Уимбъл-

дън“. Победният му рейд на тревата в 

Лондон в най-престижния турнир в този 

спорт разкри на света някои любопитни 

подробности за бъдещата звезда. Тогава 

Григор получи прякора Рейнман (Дъж-

довния човек), тъй като призна в едно 

от интервютата, че прословутото бри-

танско време много му харесва.

Успехът в Ню Йорк 
преди 11 години

разкри на широката общественост, че 

момчето с леко странния английски и 

любовта към гривните обича да гледа 

„Монк“. Тогава Димитров разказваше за 

преживяванията по тенис турнирите в 

специален блог към сайта на междуна-

родната федерация. А преди победния 

финал с Бритън бе тренирал с утвърде-

ни звезди като Фернандо Вердаско и Да-

ниела Хантухова. За тези, които са заб-

равили – словачката е тенисистката с 

най-дългите крака, които британските 

таблоиди с леко перверзно удоволствие 

измерваха всяка година на „Уимбълдън“ 

със специални графики и илюстрации.

И нещо за статистиката – през 2007 г. 

Григор стигна финал в откритото пър-

венство на САЩ при двойките, но с Ва-

шек Поспишил (Кан) загубиха от францу-

зите Жонатан Есерик и Жеро Ензерило.

И така, 11 години след титлата в На-

ционалния тенис център на САЩ Ди-

митров отново е звезда на US Open и 

национален герой в България. Преди чу-

товния успех над рекордьора по титли 

от Големия шлем българинът бе стигал 

полуфинал на „Уимбълдън“ през 2014 г., 

когато загуби от Новак Джокович (Сър), 

и в откритото първенство на Австралия 

преди 2 години. В Мелбърн гордостта на 

Хасково направи невероятен мач с Ра-

фаел Надал (Исп).

Победата над Федерер дойде в мо-

мент, когато швейцарският гений игра с 

контузия, но за статистиката това няма 

никакво значение.

След 7 поредни загуби и само 2 спе-

челени сета

Димитров попълни 
колекцията си

с отстраняването и на човека, с когото 

непрекъснато го сравняват заради бек-

хенда с една ръка и сходния стил на игра.

Избухването на Григор в Ню Йорк 

сложи край на, меко казано, неприятен 

период в кариерата на бившия № 3 в 

световната ранглиста и шампион от фи-

налите на АТП в Лондон за 2017 г. Кон-

тузията в рамото принуди Димитров да 

пропусне турнири в началото на сезона, 

а след завръщането си той продължи 

неуспешната серия от мачове и логично 

стигна до № 78 в света преди началото 

на откритото първенство на САЩ със 7 

загуби от последните 8 мача. Както сам 

призна, Димитров е понесъл тежко дни-

те, в които се е колебаел дали да се под-

ложи на операция.

По всичко личи, че май е взел пра-

вилното решение (засега) да не прибяг-

ва до интервенция на скалпела. Дните, в 

които е трябвало да се занимава само с 

фитнес, за да не загуби физическата си 

форма и да запълва времето си с други 

занимания, не са били никак лесни за 

българската звезда. „Без тенис напра-

во щях да полудея“, призна Димитров 

в интервю за официалния сайт на АТП. 

В този период се наложи нова промяна 

на техническите характеристики на ра-

кетата, с която играе. Правил го е и друг 

път – отново заради травма. Корекциите 

са най-малкият проблем за фирмен със-

тезател на Wilson като Григор, на когото 

американските производители много 

държат. Нещо повече, при едно от посе-

щенията си в Чикаго българският тени-

сист посети лично фабриката, а много 

често сам избира какъв да бъде дизай-

нът на ракетата.

Навярно всички твърди фенове на Ди-

митров знаят, че от вътрешната страна 

на ракетата има надпис с неговото име. 

Сега, за полуфинала срещу Медведев, 

който се съвпадна с празника на Съе-

динението в България, Григор добави и 

българския герб.

Серията от победи на Димитров в Ню 

Йорк предизвиква по-особен интерес и 

заради факта, че

Григор е на турнира 
без треньор

С него не са легендата и бивш шампи-

он от Големия шлем Андре Агаси и Ра-

дек Щепанек. Самият българин все още 

няма логично обяснение за това, но с 

половин уста каза, че американецът и 

чехът вероятно са искали да му прило-

жат познатата още от времето на Лешек 

Балцерович шокова терапия (е, той не 

го каза точно така). В същото време ме-

ниджърът му Георги Стоименов уверява, 

че контактите с Агаси не са прекратени. 

Андре изгледа историческата победа 

над Федерер по телевизията с Щефи 

Граф и цялото си семейство у дома.

Важен елемент от трудния период за 

Димитров е решението да се раздели с 

треньора Дани Валверду. С човека от Ве-

нецуела той постига най-големите успе-

хи в кариерата си – титлата в зала О2 в 

Лондон и третото място в класацията на 

АТП...

Като стана дума, че от няколко месеца 

Григор е с контузия на рамото, той доня-

къде е късметлия, защото не му се е на-

лагало да отсъства дълго време заради 

здравословни проблеми. Преди годи-

ни той играеше с парче метал в ръката 

между палеца и показалеца след кон-

тузия заради падане на хлъзгав корт с 

твърда настилка в Корсика. Години по-

късно в Торонто при опит да задържи 

врата той счупи палеца на крака си и 

известно време трябваше да играе със 

специален чорап.

Всичко това е минало, а сега Григор 

Димитров отново е в световните нови-

ни. Въпреки пробива в Ню Йорк обаче 

се намират хора, които продължават да 

твърдят, че всичко на US Open се дъл-

жи на късмет (най-вече заради отказа 

на Борна Чорич заради контузия). Съ-

щите тези хора почти обявиха Димитров 

за приключил заради серията от загуби. 

Но времето е пред него, за да докаже, че 

това не е така.

Григор Димитров в Ню Йорк: 
11 години по-късно
Новото избухване на българина на US Open сложи край на трудния му периодНовото избухване на българина на US Open сложи край на трудния му период

Григор Димитров като шампион на юношите в US Open Григор Димитров с купата на юношеския „Уимбълдън“
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Б
ългарка се превърна във фит-

нес кралица на планетата. 

Призът „Фитнес Дива” на све-

товното първенство, прове-

ло се на Бахамските острови, 

бе връчен на българката Анита Марко-

ва. Българският модел спечели отличи-

ето

в конкуренцията 
на 40 фитнес модела

от целия свят, а лентата й бе връчена 

от световната организация за фитнес и 

модни модели WBFF.

Наскоро Анита Маркова стана ев-

ропейски шампион по бодибилдинг. 

29-годишната столичанка грабна при-

за в конкуренцията на десетки дами от 

различни страния като по този начин 

спечели прокарта за световното на Ба-

хамите. Дотам Анита пътува сама 24 

часа, сменяйки три полета.

Само година по-рано тя роди син и 

въпреки грижите и задълженията в се-

мейството се мобилизира и успя да по-

беди конкуренцията.

„Наистина всекидневно се старая 

да балансирам семейния 
живот и развитието 
на кариерата ми 

на фитнес модел и треньор, което не 

е никак лесна задача. За радост имам 

подкрепата на мъжа до мен и нещата се 

получават. 

Но моята лична тайна на успеха се 

крие в педантичната организираност 

на времето ми до секундата“, казва Мар-

кова, цитирана от „Стандарт“.

Освен че е успешен състезател и про-

славя името на България по света, Ани-

та има и собствен сайт, в който дава 

практични насоки към всички, които 

искат да са в добра форма и да живеят 

здравословно.

П
рестижна и категорична победа 

постигна един от младите бъл-

гарски бойни таланти Али Юзеир. 

Юношата на варненския спортен клуб 

„Вокил“ участва в професионалната гала 

(А клас) от веригата Mikenta Fight Night в 

Копенхаген, Дания.

Българското момче от Мъдрево се на-

ложи над шесткратния световен шампи-

он по муай тай Тиаго Мендес от Португа-

лия с 3:0 съдийски гласа. Срещата бе по 

правилата на муай тай в категория до 69 

килограма.

Юзеир, който е световен и балкански 

шампион по муай тай за аматьори при 

мъжете в категория до 67 кг, от години 

живее и тренира в Дания. Младият ни 

боец все по-сериозно гледа към профе-

сионалната бойна сцена. Скоро и бъл-

гарската публика ще може да го види на 

живо, като той е включен в бойната кар-

та на веригата Saveges, чието събитие 

ще се проведе на 28 септември в Дворе-

ца на културата и спорта във Варна.

Стилът „Муай тай“ (англ. Muay Thai), из-

вестен още и като тайландски бокс съ-

ществува от няколко столетия. Той е бил 

използван от тайландските войници в 

ръкопашните боеве по време на война. 

Стилът включва употреба на лакти, ко-

лена, удари с ръце и крака, а също така 

и много техники, чийто замисъл е да се 

причини болка на противника и най-

често чупене на определена кост.

Б
ългаринът Цветлин CeRq Дими-

тров стигна до полуфиналите на 

един от най-големите турнири по 

Counter-Strike за сезона, който се про-

вежда в Берлин. Българското момче и 

отборът му NRG се добраха до топ 4, но 

отпаднаха на крачка от големия финал.

Тимът отстъпи с 0:2 от играчите на 

Аstralis, които се класират за трети фи-

нал на мейджър. Отборът на Димитров 

заработи 70 хиляди долара от наград-

ния фонд.

Предстои големият финал между 

Аstralis и AVANGAR на Mercedes-Benz 

Arena. Победителят ще прибере титла-

та и 500 хиляди долара.

Counter-Strike е поредица отборни 

тактически компютърни игри. Създа-

дена първоначално като модификация 

на Half-Life, тя включва Counter-Strike 

1.0, Counter-Strike 1.1, Counter-Strike 

1.2, Counter-Strike 1.3, Counter-Strike 

1.4, Counter-Strike 1.5, Counter-Strike 

1.6, Counter-Strike: Condition Zero, 

Counter-Strike: Condition Zero Deleted 

Scenes, Counter-Strike: Source и Counter-

Strike:Online. Последната излязла вер-

сия на играта е Counter-Strike Global 

Off ensive.

С над 19,5 милиона активни игра-

чи по цял свят Counter-Strike е една от 

най-известните онлайн игри.

Българин победи 
6-кратен шампион 
по тайландски бокс

Българин се класира в топ 4 
на голям турнир по CS:GO

Българка стана фитнес 
кралица на света
Анита Маркова Анита Маркова 

грабна приза грабна приза 
на световното на световното 
първенство първенство 
на Бахамитена Бахамите
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Д
омакинската работа е по сърце на малцина. 

Изненадващо висок процент американци 

обаче я мразят до такава степен, че са гото-

ви да се откажат от почти всичко, стига да не им се 

налага повече да я вършат. Това сочат резултатите 

от проучване, направено в САЩ.

Допитването по поръчка на компания „Йелп” е 

обхванало 2000 американци, които е трябвало да 

отговорят на въпроса как им се отразява дома-

кинската работа.

Шокиращо една трета от анкетираните са спо-

делили, че са готови да се откажат от алкохола, 

ако това означава повече никога да не домакин-

стват. Една пета от участниците в допитването са 

заявили, че са склонни завинаги да се откажат от 

плътските удоволствия в замяна на това да не се 

занимават с къщна работа.

Проучването разкрива също, че 61 процента от 

хората не са доволни от начина, по който дома-

кинстват партньорите им, и често вършат отново 

задачите.

У
лица “Ломбард” в Сан Франциско е прочута 

сред туристите атракция, тъй като е стръм-

на, зигзагообразна и обсипана с цветя. Но 

властите на града планират да накарат туристите 

да плащат такса, за да могат да шофират там.

Парламентаристите на щата Калифорния одо-

бриха проектозакон, който ще даде на Сан Фран-

циско правото да установи такса и система за 

резервация за шофиране на улица „Ломбард“. 

Пътната администрация на окръг Сан Франциско 

препоръчва таксата да е 55 долара на кола през 

работните дни и 10 долара през празниците и 

уикендите.

Жителите на емблематичната улица настояват 

за тази мярка, защото тя се превърна от малка 

квартална пътна артерия в претъпкан с туристи 

атракцион. На ден улицата се посещава от около 

6000 туристи. Тя е дълга 183 метра и се задръства 

от коли на туристи през лятото.

Американците готови да 
откажат секса, стига да не чистят

Такса за шофиране 
в Сан Франциско

С
татистика на Световната 

здравна организация по-

казва, че българите пият 

най-много на Балканите. На 

второ място са румънците със сред-

но 10 л на човек, сърбите и маке-

донците с 9 л, гърците със 7 л, а тур-

ците пият най-малко – едва 2 л.

Българите изпиват средно по 12,3 

л алкохол годишно, показва меж-

дународно проучване. Това ни на-

режда на шесто място в света по 

изпит алкохол на глава от населени-

ето, а средното количество на изпи-

тия твърд алкохол в България е 5,3 

л. Според проучването естонците 

пият най-много – 14,3 л, след тях с 

половин литър по-малко са чехите. 

Следват германците и австрийците 

с 13 л годишно.

Алкохолът в България е бил най-

евтиният в Европейския съюз през 

2018 г., показват данни на Евростат. 

В тях са включени спиртните напит-

ки, виното и бирата. Равнището на 

цените в Румъния е същото като в 

България, а след това са Унгария и 

Чехия.

„Ж
окера” на американ-

ския режисьор Тод 

Филипс спечели на-

градата „Златен лъв” 

за най-добър филм на кинофести-

вала във Венеция, а Голямата награ-

да на журито получи историческият 

трилър „Офицер и шпионин” на Ро-

ман Полански, съобщиха световни-

те информационни агенции.

„Жокера”, който наследява за на-

градата „Златен лъв” филма „Рома”на 

Алфонсо Куарон, беше един от фа-

воритите на пресата. Кинокрити-

ците му предричат номинация за 

„Оскар”. Те определиха изпълнени-

ето на Хоакин Финикс като Жокера 

като „сензационно”.

„Благодаря, че ми се довери с 

твоя невероятен талант” – заяви, по-

лучавайки наградата, Тод Филипс, 

обръщайки се към Хоакин Финикс.

Филмът проследява произхода на 

персонажа и трансформацията му 

от осмиван самотник в уверен зло-

дей. По времето, когато се развива 

действието, Брус Уейн – бъдещият 

супергерой Батман, е още дете. С 

„Жокера” Тод Филипс предлага нов 

подход към филмите за супергерои.

Ж
ители на Уест вилидж из-

лизат на протест. Причи-

ната е 25-годишнината от 

емблематичния сериал 

„Приятели”, заради която ще нару-

шат спокойствието им.

Всеки си спомня кафето Central 

Perk, в което главните герои прекар-

ваха по-голяма част от свободното 

си време. Тяхното любимо диванче, 

което все още се пази, ще бъде изло-

жено пред сградата, в която живеят 

Рейчъл, Моника, Фийби, Джоуи, Чан-

длър и Рос. Идеята на „Уорнър брос” 

всеки да може да седне на него раз-

гневи много хора, живеещи в нюйор-

ския квартал.

Много върли фенове на „Приятели” 

вече са планирали да пътуват до Уест 

вилидж, за да си направят снимки на 

въпросното място. Това означава, че 

огромен поток от хора ще се изсипе 

там след по-малко от три седмици.

Местните жители вече са събрали 

подписка, с която настояват от ки-

ностудиото да променят плановете 

си, така че да не затварят движени-

ето на пешеходци и да предотвратят 

евентуални инциденти.

Българите рекордьори 
по пиене на Балканите

„Златен лъв“ за „Жокера“ 
го прави фаворит за „Оскар“

Нюйоркчани на протест 
заради „Приятели“
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С
пускаемият апарат на руския космически 

кораб „Съюз МС-14“ без екипаж, но с пър-

вия руски хуманоиден робот Фьодор на 

борда, се приземи в казахстанската степ, на 147 

километра югоизточно от град Жесказган.

Корабът се разкачи от МКС по-рано тази нощ. 

Фьодор, който пътува с него, в бъдеще може да 

бъде използван за работа в открития Космос, а по 

време на настоящата си мисия той предаде теле-

метрична информация.

Човекоподобният робот Фьодор е създаден 

от компанията „Андроидна техника” и Фонда за 

перспективни изследвания на Русия.

Н
ай-голямото дърво в Амазония, извисява-

що се на 88 метра, не е застрашено от по-

жарите, опустошаващи обширни части от 

тропическата гора.

Дървото от вида Dinizia excelsa расте в резер-

ват за дървесни гиганти в северната част на Бра-

зилия на границата между щатите Пара и Амапа. 

Диаметърът му е 5,5 метра.

Дърветата от този вид – широко разпростране-

ни в района, обикновено достигат на височина до 

60 метра, припомнят бразилски и британски спе-

циалисти, които ги изучават.

Гигантът се намира във вътрешността на гора-

та, поради което е останал незасегнат от опусто-

шаващите я пожари, отбелязва Ерик Бастос от из-

следователския екип. „Наш дълг е да опазим тези 

дървета”, казва специалистът.

Роботът Фьодор 
се завърна на Земята

Най-голямото дърво в 
Амазония не е застрашено

К
ание Уест купи обширно 

ранчо за 14 милиона долара 

в Уайоминг. Това стана малко 

след като съпругата му, ри-

алити звездата Ким Кардашиян Уест, 

довери, че иска двамата да се пре-

местят там заедно с децата си.

Според сайта за знаменитости 

TMZ.com на територията на ранчо-

то има 8 жилища, две езера и рес-

торант.

Не е ясно дали Кание е купил ця-

лото ранчо или част от него. Въ-

просният сайт обаче уточнява, че 

рапърът не е платил цялата сума за 

ранчото.

Вестта за покупката идва, след 

като Ким наскоро разкри плановете 

си за следващото десетилетие – да 

стане адвокат и да се премести в за-

паден американски щат заедно със 

съпруга си и децата им – 6-годиш-

ната Норт, 3-годишния Сейнт, 19-ме-

сечната Чикаго и 3-месечния Псалм.

А
ктьорът Майлс Телър се 

ожени за дългогодишната 

си приятелка Кели Спери в 

Хаваи.

Двамата се сгодиха още през 2017 

г. Тогава Кели разказа, че той й е 

направил предложение, докато са 

били на сафари в Африка.

Майлс Телър казвал, че още от 

самото начало на връзката им зна-

ел, че тя ще продължи дълго. Преди 

това не предполагал, че ще може да 

съчетае актьорството с любовта.

Майлс Телър се е снимал във фи-

лмите „Камшичен удар”, „Диверген-

ти”, „Фантастичната четворка”.

Кели Спери е манекенка.

Д
ва хомосексуални импера-

торски пингвина в берлин-

ския зоопарк не успяха да 

измътят яйце, което им бе 

дадено миналия месец от персона-

ла в зоологическата градина.

„Нашата еднополова двойка им-

ператорски пингвини приключи с 

мътенето на яйцето”, оповести ди-

рекцията на зоопарка. „На 2 септем-

ври черупката на яйцето се пукна 

и за съжаление се оказа, че то не е 

оплодено. Двата пингвина ще имат 

отново възможност да станат роди-

тели в бъдеще.”

През миналия месец говорител 

на зоопарка заяви, че двата мъжки 

пингвина се държали като родите-

ли за пример, редувайки се един 

след друг да мътят яйцето, което 

било изоставено от женски екзем-

пляр.

Двата 10-годишни императорски 

пингвина пристигнаха в Берлин от 

зоопарка в Хамбург.

Те показаха ясно, че искат да ста-

нат родители, опитвайки се да из-

люпят камъни и дори мъртва риба.

Рапърът Кание Уест 
си купи ранчо за $14 млн.

Майлс Телър се ожени

Хомосексуални пингвини 
не измътиха яйце
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М
етеорити, откъснали се от марсианската 

почва преди 11 милиона години, когато 

астероид се блъснал в Червената плане-

та, разкриват, че навремето под повърхността й 

е текла вода.

Група от тези метеорити паднала на Земята 

през 1911 г. Те са наречени нахлити, на Ел Нахла в 

Египет, където паднал първият от тях.

Сега учени от университета в Глазгоу използва-

ли нови технологии, за да ги анализират. Специа-

листите твърдят, че нахлитите хвърлят светлина 

върху появата на вода в течно състояние на Марс.

„Има много информация във вътрешността на 

малките парчета от Червената планета, които са 

паднали на Земята под формата на метеорити”, за-

яви Люк Дейли от екипа.

Анализът на учените показал, че в марсиански-

те скали всъщност са се блъснали два астероида 

– първият преди 633 милиона години, а вторият 

преди около 11 милиона години.

И
звестни са заведенията с котки, където 

клиенти могат да изпият чаша капучино, 

докато галят писани. В Югозападен Китай 

обаче е отворило врати заведение с патици.

Кафенето Hey! We Go в центъра на град Чънду 

се добавя към дългия списък със заведения с жи-

вотни в страната. Четирите патици от един и същи 

вид струват по 10 000 юана (1300 евро). Но тези 

атракции на кафенето не са за продан. Те се по-

клащат от една маса на друга за радост на клиен-

тите.

Срещу 78 юана (10 евро) клиентите могат да 

прекарат до 90 минути с пернатите и да си напра-

вят селфита с тях. Птиците изобщо не се смущават 

от насочените към тях смартфони.

„Патиците наистина са забавни и послушни”, за-

яви клиентка. Тя поясни, че посетила кафенето, 

след като чула да се говори за него в социални-

те мрежи.

На 26-годишния Ло Яочи и трима негови прия-

тели хрумнала идеята да отворят кафенето, след 

като Ло започнал да отглежда патица като дома-

шен любимец.

На Марс е имало вода

Кафене с патици 
привлича клиенти

Н
ики Минаж изненада фе-

новете, като оповести, че 

се оттегля от музикална-

та сцена, за да създаде се-

мейство.

„Реших да се оттегля и да създам 

семейство”, сподели тя в туитър.

Тридесет и шест годишната ню-

йоркчанка, станала известна с про-

вокативния си стил и хитовете си, 

сред които Anaconda, е сгодена за 

приятеля си Кенет Пети. Двамата се 

срещали като тийнейджъри, преди 

да подновят връзката си през ми-

налата година. Кенет бе признат за 

виновен в сексуално насилие през 

1995 г. Ники му е простила, поясня-

вайки, че той бил 15-годишен. Два-

мата планират скоро да се оженят.

От 2010 т. тя е издала четири албу-

ма, като е работила със знаменито-

сти в хип-хоп музиката, сред които 

Дрейк и Лил Уейн.

П
ринц Хари представи в Ам-

стердам проект, целящ да 

ограничи щетите от масо-

вия туризъм върху при-

родата, няколко седмици след като 

предизвика критики, че пътува чес-

то с частен самолет.

Проектът „Травалист” обединява 

различни компании от туристиче-

ската индустрия като Booking.com, 

SkyScanner, CTrip, TripAdvisor и Visa 

за „промоция на устойчиви практи-

ки”.

Принцът спомена и неотдавнаш-

ните критики за честите му поле-

ти с частен самолет, като обясни, че 

единствената причина за тях е била 

по-голямата сигурност за семей-

ството му. Той подчерта, че при по-

вечето си служебни пътувания из-

ползва пътнически полети.

Р
екорден брой жени са из-

пълнявали главни роли в Хо-

ливуд и в телевизията през 

миналата година. Дамите ос-

вен това печелят ръководни пози-

ции зад сцената като режисьори и 

сценаристи.

Касови хитове като „Черната пан-

тера” и „Луди богати азиатци” освен 

това сринаха бариерите за черно-

кожи и азиатски персонажи, отра-

зявайки стремежа към съществени 

промени в развлекателната индус-

трия след скандалите за сексуален 

тормоз в Холивуд и „твърде белите” 

„Оскари“.

Тридесет и девет от водещите 100 

филма на 2018 г. са с участието на 

жени в главна или второстепенна 

роля. 

За сравнение – през 2017 г. да-

мите са били в подобна позиция в 

33 продукции, а през 2007-а – само 

в 20. Това показват резултатите от 

проучване на специалисти от ко-

лежа „Аненбърг” за комуникация и 

журналистика към университета на 

Южна Калифорния.

Ники Минаж се оттегля от 
сцената

Принц Хари с туристически 
проект

Жените напредват в Холивуд
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П
исателите Салман Рушди и 

Маргарет Атууд бяха вклю-

чени в краткия списък за 

наградата „Букър”, състоящ 

се от шестима претенденти.

Номинираните са от Великобри-

тания, Канада, Нигерия, Турция и 

САЩ.

Маргарет Атууд, която спечели 

литературната награда през 2000 г. 

със „Слепият убиец”, е номинирана 

за „Заветите” (The Testaments), про-

дължението на „Историята на при-

служницата”.

Салман Рушди, който спечели на-

града „Букър” през 1981 г. със „Сре-

днощни деца”, сега е номиниран за 

„Кихот”.

В краткия списък за наградата „Бу-

кър” бяха включени също живееща-

та във Великобритания американка 

Луси Елман с „Патици, Нюбърипорт” 

(Ducks, Newberyport), турската пи-

сателка Елиф Шафак за „10 минути и 

38 секунди в този странен свят” (10 

Minutes 38 Seconds in This Strange 

World), британката Бернардин Ева-

ристо с „Момиче, жена, друго” (Girl, 

Woman, Other), нигериецът Чигози 

Обиома с „Оркестър от малцинства” 

(An Orchestra of Minorities).

Н
икол Кидман и Рийз Уид-

ърспун обмислят възмож-

ността да участват в трети 

сезон на сериала „Големи-

те малки лъжи”.

Макар продуцентите на сериала 

да настояват, че няма да има трети 

негов сезон, Кидман и Уидърспун 

водят преговори за връщането на 

„Големите малки лъжи” на малкия 

екран.

Кидман наскоро сподели пред те-

левизия Ай Ти Ви, че разговаряла 

с Уидърспун и че двете си казали, 

че участието им в „Големите малки 

лъжи” е сред най-добрите им ак-

тьорски изяви. 

„Ще проучим възможността да 

участваме в трети сезон на сериала”, 

увери Кидман. Сериалът „Големите 

малки лъжи”, базиран върху едно-

именната книга на Лиан Мориарти, 

получи ласкави отзиви от критиката 

и зрителите. Уидърспун по-рано от-

беляза, че за нея решаващият фак-

тор дали сериалът ще има трети се-

зон е дали са останали достатъчно 

неща за Петорката от Монтерей, 

които да бъдат разказани.

Салман Рушди номиниран 
за „Букър“

Никол Кидман отново 
в „Големите малки лъжи“

А
ктрисата Скарлет Йохансон 

засвидетелства подкрепата 

си за режисьора Уди Алън, 

заявявайки, че му вярва и е 

готова отново да работи с него.

Редица звезди на киното се дис-

танцираха от Алън, след като на 

фона движението „Аз също” оси-

новената дъщеря на режисьора 

Дилън Фароу напомни, че в дет-

ството си е била жертва на сексуал-

но посегателство от негова страна. 

Сред знаменитостите, които пуб-

лично изразиха съжаление, че са 

работили с Уди Алън, бяха актьор-

ите Тимъти Шаламе, Колин Фърт и 

Майкъл Кейн и режисьорката Гре-

та Гъруиг.

„Обичам Уди. Вярвам му и бих ра-

ботила отново с него”, казва Скарлет 

Йохансон в интервю за „Холивуд ри-

портър”.

Актрисата допълва, че е невед-

нъж разговаряла откровено с режи-

сьора за обвиненията срещу него и 

че той поддържа невинността си.

Скарлет Йохансон подкрепи 
Уди Алън

Ф
ренски съд постанови, че петелът Морис 

може да продължи да кукурига въпреки 

оплакванията от съседи, които заведоха 

дело, окачествено от френски медии като битка 

между стария земеделски начин на живот и съ-

временните ценности на градския живот.

Собственичката на петела Корин Фресо заяви, 

че съдът в Рошфор, Западна Франция, е отхвър-

лил иска на съседите Морис да замълчи.

„Днес Морис спечели битка за цяла Франция – 

каза тя. – Това е победа за всички хора в моето 

положение.”

„Морис спечели и ищците ще трябва да платят 

на собственичката му 1000 евро обезщетение и 

съдебните разноски”, заяви нейният адвокат Жу-

лиен Пепино. Той поясни, че ищците не са пред-

ставили доказателства за причинени вреди. Нито 

ищците, нито адвокатите им присъстваха на съ-

дебното заседание.

О
т десетилетия лингвистите се опитват да 

разберат защо езици, които се говорят от 

Западна Европа до Делхи, принадлежат 

към една и съща група, наречени индоевропей-

ски, предаде Франс прес. Най-широкомащабно-

то ДНК изследване върху древни хора дава отго-

вор на този въпрос – „виновни” са миграциите на 

популации номади от евразийските степи преди 

5000 години на запад към Европа и на изток към 

Азия.

„Миграциите на хора от 10 000 години, посте-

пенното преминаване към заседнали начин на 

живот и развитието на земеделието са от основ-

но значение, за да се опознаят лингвистичните 

промени – заяви един от ръководителите на из-

следването Вагхиш Нарасимхан от Харвардския 

университет. – Извършени са много ДНК изслед-

вания и археологически проучвания, но малко от 

тях фокусират вниманието върху тези промени.”

Индоевропейските езици имат нещо общо по-

между си, що се отнася до синтаксиса и речника.

Френски съд оправда петел

Индоевропейските езици си 
приличат заради миграциите
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П
олицията оповести, че жена откраднала пръстен 

с диамант на стойност 28 000 долара в Ню Джър-

си, след като го заменила с друг, който е по-евтин.

Двата пръстена били откраднати от нея от раз-

лични магазини от веригата „Костко”.

Четиридесет и девет годишната Исабела Колано ще 

бъде обвинена в кражба.

Властите уточниха, че Колано първо откраднала пръс-

тен с диамант на стойност 2000 долара от магазин в Уейн. 

След това пътувала до магазин в Клифтън, където поиска-

ла да види друг пръстен. Тя върнала по-евтиния пръстен и 

напуснала магазина, отмъквайки пръстена на стойност 28 

000 долара.

Полицаи открили Колано в дома й, но не намерили 

пръстена.

Тя им казала, че го скрила в съседен град.

Д
жъстин Бийбър обясни с 

ранната слава проблемите 

си с наркотиците, депреси-

ята и проявите на неуваже-

ние към жените.

В много лична и интроспективна 

публикация в инстаграм 25-годиш-

ният певец каза, че трудно се спра-

вя със славата, защото е станал из-

вестен едва 13-годишен и всичко 

– от чувствата до финансите му, е 

било разглеждано толкова критич-

но, че е стигнал до мисли за самоу-

бийство. На 18 години той не е имал 

„никакви умения в реалния свят” въ-

преки „милионите долари и достъпа 

до всичко, което поиска”.

След серия от лоши избори от лю-

бим млад певец той се е превърнал 

в „най-осмивания, съден и мразен 

човек в света”.

С помощта на приятелите си, вя-

рата си и съпругата си сега Джъстин 

Бийбър се опитва да промени живо-

та си.

В началото на април Джъстин 

Бийбър разкри, че е потърсил про-

фесионална помощ.

У
чени от Каролинския инсти-

тут в Стокхолм твърдят, че 

жените са по-добри в споро-

вете заради особеностите на 

паметта им.

Жените си спомнят по-добре кон-

кретни събития, разговори, емоции, 

къде какво е сложено. Това им дава 

предимство в споровете. Причина-

та е, че са с по-добра епизодична 

памет.

Епизодичната памет е способнос-

тта за помнене на автобиографич-

ни събития, като какво се е случи-

ло през миналата седмица или дали 

котката е нахранена сутринта.

Специалистите са анализирали 

резултатите от повече от 600 из-

следвания, извършени от 1973 г. до 

2003 г. и обхванали над 1,2 милиона 

души.

Въпреки предимството на жените 

в епизодичната памет мъжете не са 

съвсем ощетени, защото има и дру-

ги видове памет, в които те са по-до-

бри. Те например нямат проблеми 

да намерят къде са оставили колата, 

защото помнят по-добре простран-

ствена информация.

Епизодичната памет е чувствител-

на и затова е по-податлива на нега-

тивни фактори като липса на сън, 

стрес, стареене.

Специалистите се надяват, че ме-

гаизследването им ще повдигне 

нови въпроси за паметта и разлики-

те между двата пола.

Жена открадна пръстен 
с диамант чрез замяна

Джъстин Бийбър имал 
проблеми със славата

Учени установиха 
защо не се спори с жена

Г
игантската панда Мън Мън роди близначета 

и направи пробив в развъдната програма на 

берлинския зоопарк.

„Мън Мън стана майка – два пъти! Толкова сме 

щастливи, че нямаме думи!” – написаха в туитър 

от берлинския „Тирпарк“.

Голяма панда ражда за първи път в берлинска-

та зоологическа градина.

Първото бебе се е родило в събота вечерта, а 

второто – един час по-късно. И Мън Мън, и мал-

ките й са добре.

Шестгодишната Мън Мън и партньорът й, 8-го-

дишният Цзяо Цин, живеят в берлинския „Тир-

парк“ от 2017 г. Плахите им опити да се чифтосат 

не дадоха резултат, поради което Мън Мън беше 

подложена на изкуствено осеменяване през ап-

рил, за да се увеличат шансовете й за майчинство.

Раждането на Мън Мън е голямо събитие за 

германската столица. Дори кметът Михаел Мю-

лер поздрави директора на зоологическата гра-

дина.

У
чени откриха тропическа морска змия, коя-

то диша през горната част на главата си, ко-

гато се гмурка.

Резултатите от изследването им сочат, че змия-

та Hydrophis cyanocinctus използва сложна систе-

ма от кръвоносни съдове, за да поеме кислород 

от водата през горната част на главата си.

„За пръв път описваме т.нар. модифицирана це-

фална васкуларна мрежа, която осигурява допъл-

нително количество кислород за мозъка на тази 

змия по време на гмуркането й във водата – зая-

ви Алесандро Палчи от университета „Флиндърс“ 

в Австралия. – Всъщност установихме, че змията 

ползва горната част от главата си като хриле, за 

да диша под водата.”

Змиите H. cyanocinctus се срещат сред корало-

вите рифове и в топлите крайбрежни води в Юго-

източна Азия.

Панда роди близначета

Морска змия диша 
с главата си
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ВИКТОР ВАЙЦ

П
о света има стотици неве-

роятно романтични мес-

та, които привличат и мно-

го влюбени от различните 

краища на планетата. Нека 

тръгнем на пътешествие! Ето кои са де-

сетте места, които привличат милиони 

целогодишно.

Нощ във Венеция
Без никакво съмнение Венеция е най-

романтичното място за влюбени. Неслу-

чайно в оперетата на Йохан Щраус „Една 

нощ във Венеция” гондолиерът пее: „Ра-

достта е изпълнила докрай пламенно-

то сърце...” Повече от романтични са и 

снимките за спомен от Венеция.

Три монети във 
Фонтана ди Треви

Според поверието, ако хвърлите три 

монети в прочутия Фонтан ди Треви, не-

пременно ще се ожените за любимия чо-

век. В историята на киното незабравима 

остава сцената от „Сладък живот“ на Фе-

дерико Фелини, в която главната герои-

ня, чиято роля изпълнява Анита Екберг, 

се къпе в прочутия римски фонтан. Това 

впрочем не бива да правите, защото се 

наказва с глоба от 500 евро.

Градът на любовта
Неслучайно се казва: „Виж Париж и 

умри!“ Градът наистина си заслужава да 

бъде видян – и не само от влюбените. 

Цели 37 моста свързват южната и север-

ната част на града край Сена. И от всеки 

от тях се открива уникална гледка към 

града на любовта.

Мостът на влюбените 
във Франкфурт

Малко по-евтино, отколкото до Па-

риж, Рим или Венеция, може да излезе 

пътуването за двама до Франкфурт на 

Майн. Величествената панорама на гра-

да се разкрива най-добре от пешеход-

ния мост Eiserne Steg. Влюбени от цял 

свят идват на това място, за да „заклю-

чат“ символично любовта си с катина-

ри, ключовете за които после изхвърлят 

във водите на Майн.

Синята лагуна 
в Исландия

Който търси нещо по-екстравагантно, 

може да помисли за една „баня” в тер-

малните води на Синята лагуна, недалеч 

от исландската столицата Рейкявик. Го-

рещата вода извира от 1600 метра дъл-

бочина, но на повърхността температу-

рата е много приятна за плуване. Казват, 

че след къпане кожата ставала мека 

като кадифе.

Лисабон: както 
преди 100 години

В Лисабон никой не бърза за никъде 

– той е направен сякаш само за влюбе-

ни. Както и преди сто години, линиите 

на зъбчатата железница и малките трам-

вайчета свързват долната с горната част 

на града, а разходката с тях представля-

ва истинска романтика.

Плажове от лава 
на остров Фуертевентура

Дългите плажове на Фуертевентура 

предлагат уединение за влюбени. Ка-

нарският остров има вулканичен про-

изход, за което говори и финият черен 

пясък, произхождащ от лава. Точно зато-

ва трябва да се внимава: под палещите 

лъчи на слънцето той става нетърпимо 

горещ.

Разходка с карета 
във Виена

Това е класика: разходка с карета по 

улиците на романтична Виена. Между 

другото – в австрийската столица може-

те да се качите и на гондола, за да се раз-

ходите по Дунав.

Танго в Хелзинки
Ако сте любители на танците, Хелзин-

ки е подходящият адрес: финландско-

то танго има някои преимущества пред 

аржентинското – то е по-лесно, затова 

се учи и по-бързо. Заслужава си да оп-

итате! Разбира се – за този танц са нуж-

ни двама.

Девет места, 
където 

романтиката 
е най-силна

Те са притегателен център за 
милиони влюбени от целия свят

Фонтанът Ди ТревиВенеция

Париж

 Лисабон Синята лагуна, Исландия
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