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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Русия, 
Салвадор, Турция, Беларус, Боливия. Това 
са държавите, които подкрепят режима на 
Николас Мадуро във Венецуела. От другата 
страна са САЩ и почти целият ЕС. Бълга-
рия – също. Те настояват за нови и честни 
избори и признават опозиционния лидер 
Хуан Гуайдо за временен президент, докато 
това се случи. 

Решението България да подкрепи демо-
кратичния свят е на Министерския съвет. 
Но ако питате президента Румен Радев 
– България най-добре да се въздържа от 
подкрепа на общата позиция на Евросъюза. 

„Считам, че България трябва да се 
въздържи от подкрепа на предложената ев-
ропейска позиция”, обяви Радев в изявле-
ние, след като редица европейски държави 
признаха опозиционера Хуан Гуайдо за 
временен президент.

„Критиките ми не са подкрепа за една 
или друга страна в конфликта. Става дума 
за върховенство на международното право 
и за твърдото убеждение, че неговото нару-
шаване няма как да доведе до позитивни 
резултати. В политически план трябваше 
да научим урока, че ултиматумите винаги 
прекъсват каналите за комуникация и 
блокират възможностите за преговори. 
Както в много случаи с други държави през 
последните десетилетия нараства рискът 
да бъдат провокирани насилия и вътрешни 
конфликти, които задълго да дестабили-
зират държавата и региона и да донесат 
страдания на народа на Венецуела”, заяви 
още Радев.

Не че няма резон в думите на прези-
дента. Но те отново “обличат” поредната 
проруска позиция на Радев. България е 
член на Европейския съюз и НАТО – ясно 
е кои са стратегическите партньори и 
кои са тези, които представляват заплаха. 
Страната е направила този избор отдавна. 
И се възползва от него – най-прагматични-
ят и банален пример е с десетките милиони 
евро, които всяка година получава под 
формата на еврофондове за инфраструк-
тура, образование, здравеопазване. От ЕС 
идва и единственият натиск за реформа в 
съдебната система и прокуратурата. Лесно 
е да бъдеш част от ЕС или НАТО във време-
на на мир и спокойствие и когато се въз-
ползваш от благата, които това единство ти 
носи. По-трудно е да отстояваш принципна 

позиция в бурно време.
Президентът на Венецуела Мадуро 

доведе нацията си до глад, унижение и 
масово напускане на страната. Венецуела 
е страната, която има най-големите залежи 
на нефт в света. Тази държава отдавна е 
полетяла надолу в пропастта на инфлаци-
ята и тоталната бедност, доведена от т.нар. 
социалистическо управление на Мадуро. А 
провеждането на последните избори не е 
било честно според международния кон-
сенсус. Освен ако не питате Русия, Китай, 
Иран. И Радев.

По този повод във Facebook политоло-
гът Огнян Минчев написа гневен комен-
тар. “Този човек е не просто неопитен и 
напълно неподготвен за ролята, за която 
е избран. Той открито защитава чужди 
държавни интереси – очевидно без да се 
срамува от това…Възможно ли е да си 
президент и непрекъснато да говориш в 
защита на интересите на друга страна? 
Махнете санкциите срещу Русия, хайде 
махнете санкциите срещу Русия! Където и 
да отиде – две години наред. Хайде, напо-
следък поспря да маха санкциите – сега 
застана зад режима на Мадуро… Бихте ли 
ми казали една-единствена причина, 
поради която Радев е заинтересован 
Мадуро да остане? Освен очевидната – че 
си позволява да бъде клакьор на Москва в 
позицията на български президент. Вместо 
да олицетворява – според прерогативите 
на президентската институция – суверени-
тета и достойнството на България… Защото 
никъде по света няма да кажат: «Радев 
подкрепи диктатурата на Мадуро.» Всички 
ще кажат: «България подкрепи диктатурата 
на Мадуро.» 

Не мога да го кажа по-добре. 
Не съм сигурен дали Радев го прави от 

тази неопитност в политиката, или защото 
партията, която го подкрепя, е толкова сил-
но обвързана с Русия и техните икономиче-
ски и геополитически интереси в България. 
Но е поредният грешен ход на Румен Радев, 
който иначе е симпатичен политически 
герой в опита си да бъде независим от 
блатото на жълтите павета.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Радев – отново клакьор на Русия





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

С
АЩ са категорични, че 
никога не са оказвали 
натиск върху България за 
закупуването на F-16 и че 
изборът на българското 
правителство е „суве-

ренно българско решение”. Това стана 
ясно от думите на посланика на САЩ в 
България Ерик Рубин.

”България е суверенна държава, 
наш партньор и съюзник, член на 
НАТО и ЕС. България сама взема ре-
шения. Не сме се свенили да заявя-
ваме, че считаме F-16 за най-добрия 
самолет за България. Вярваме, че 
решението за започване на преговори 
с нас беше правилното решение, ние 
го аплодираме, но никога не е оказван 
натиск”, каза дипломатът в телевизи-
онно интервю.

Той обясни, че американската стра-
на е готова да промени офертата си, 
за да отговаря на българските нужди.

“На първо място, както казах, сме 
готови да променим окончателното 
предложение за договор съгласно 
нуждите и изискванията на Бълга-
рия, това включва и финансовата 
страна. Не мога да си позволя преди 
започване на преговорите да говоря 
по телевизията за това как може да 
изглежда окончателен договор. Но 
мога да кажа, че това ще бъде тема на 
преговори. Ще работим усърдно, за да 

постигнем споразумение с българска-
та страна като окончателно предложе-
ние за договор, което отговаря на 

нуждите и изискванията 
на България

– добави той.
Българското правителство пред-

почете да води преговори със САЩ 
за F-16 Block 70, въпреки че пър-
воначалната американска оферта 
не отговаряше на българските 
изисквания. За целта парламентът 
допусна “отклонения” от проекта. 
Американското предложение е с 
по-висока цена от доскорошния та-

ван на проекта 1.8 млрд. лева с ДДС. 
Критики имаше и за това, че САЩ 
трудно биха изпълнили условието 
първите самолети да бъдат доставе-
ни до две години след подписване-
то на договора.

Решението на парламента бе 
остро критикувано от президента 
Румен Радев и БСП, резерви имаха 
и коалиционните партньори в упра-
влението от Националния фронт 
за спасение на България (НФСБ) и 
“Атака”.

“В крайна сметка това, което 
видяхме, бе гласуване в демокра-
тичния парламент, демократично 

избрания парламент на България, 
която е парламентарна републи-
ка, със значително мнозинство за 
продължаване с преговори за F-16. 
Няма как да бъде по-прозрачно и 
демократично”, допълни послани-
кът.

Ерик Рубин отхвърли всички кри-
тики на основните конкуренти на 
американците за сделката – Швеция 
и компанията SAAB, които предла-

гат самолетите Gripen. 
”Не приемам и не мисля, че този 

самолет е по-скъп от алтернативите. 
Истина е, че първоначалната цена 
ще бъде сравнително по-висока от 
тази за другите изтребители, които 
се предлагат, но тази цена включ-
ва всичко – обучение, поддръжка, 
инфраструктура, включва и отно-
шения със САЩ занапред, които ще 
продължат с десетилетия.”

САЩ за F-16:  Суверенен избор 
без натиск

US посланикът в София потвърди, че Вашингтон 
е готов на отстъпки

П
редлаганият военен из-
требител F-16 е оборуд-
ван с техника, която поз-
волява да бъде спасен 

пилотът, ако изпадне в безсъзна-
ние, каза посланик Рубин.

“F-16, които България ще може 
да купи, ако завършим успешно 
преговорите, са много по-добри 
от F-16 в щатските вoенновъз-
душни сили. Те имат способности, 
включително способности за 
спасяване на пилота, ако изпадне 
в безсъзнание по време на по-
лета, способности за авионика и 
комуникации, които са последен 

модел”, каза дипломатът. Помо-
лен да коментира твърдения, че 
моделът не е виждан да лети, 
каза: “Причината да не го вижда-
те да лети е, че България купува 
най-новата версия на F-16. Вече 
редица други държави са ги 
поръчали, включително Словакия 
в ЕС и много други по света. Това 
е нова поточна линия в Южна 
Каролина, но се изгражда, ще 
бъде завършена скоро. Това е 
най-доброто от своето поколение 
изтребители и въпросът ми би 
бил: “Защо да не получи България 
най-доброто?”

Изтребителят спасява 
пилот в безсъзнание
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Б
ългарин отново влезе в 
криминалните хроники 
на САЩ. Мъжът е бил 
арестуван в Мексико, а 
федерален съд в Бостън го 
обвини в наркотрафик.

Мексикански медии описват задър-
жания като бивш български военен 
лекар в Мексико. 

Федералните прокурори в Маса-
чузетс поискаха от окръжния съд в 
Бостън да разсекретят обвинителния 
акт срещу Антон Петров Кулкин, който 
e известен и с други имена – Давид 
Соломонов Ашкенази, Емил Иванов 
Асенов и Тони.

В молбата до съда прокуратурата 
пише, че 45-годишният Кулкин е бил 
арестуван на или около 6 септември 
2018 г. в Мексико от мексиканската дър-

жавна полиция по други обвинения.
Според мексиканските власти те са 

прихванали 20,000 фентанил хапчета с 
високо качество, които са били предназ-
начени за Чикаго, Ню Джърси и Ню Йорк.

Статия, публикувана по-рано този 
месец на уебсайта на мексиканската 
новинарска агенция Cronica, описва 
Кулкин като пенсиониран военен лекар, 
родом от България. Правителствените 
органи в Мексико го считат за 

най-добрия „готвач“ на 
фентанил в света

Според властите лабораторията на 
българина можела да произвежда по 
73 тона наркотици на година – или по 
6 тона на месец. Това е дрога за 481 
милиона долара, ако се смята средната 
цена за метамфетамините в САЩ.

В статията се казва още, че Кулкин 
има банкови сметки в Русия, Домини-
канската република и САЩ.

В Масачузетс Кулкин и Карлос Асеро 
Падила, мексикански гражданин, който 
също се представя и като Чарли, са 

били обвине-
ни тайно през 
август в  
заговор с на-
мерението да 
разпространя-
ват карфента-
нил.

Карфента-
нил е описан 
от Амери-
канската 
национална 
библиотека по 
медицина като 
“аналог на популярния синтетичен 
опиоиден аналгетик фентанил” и “един 
от най-мощните опиоиди, известни” с 
“количествена сила приблизително 
10000 пъти по-голяма от морфина и 100 
пъти по-голяма от тази на фентанил”.

Фентанилът е смъртоносен опиат, 
който може да се инжектира, да се 
шмърка или да се пие като хапче.

Той е причинявал епидемия от 
свръхдози, която е отнела десетки хи-

ляди животи в Съединените щати през 
последните години. От предозиране с 
фентанил умря и Принс.

В обвинителния акт се твърди, че от 
декември 2017 г. Кулкин и Падила „се 

сговаряли помежду си и с други извест-
ни и неизвестни лица за съзнателно и 
умишлено притежание с намерение 
да разпространяват“ карфентанил в 
района на Масачузетс, Калифорния, 
Мексикали, Мексико и другаде.

Съдебните документи не уточняват 
количеството карфентанил, което се 
твърди, че е влязло в Масачузетс. Засега 
не е насрочена дата за следващото дело 
срещу Кулкин и Падила в Масачузетс.

Български „готвач“ на фентанил 
с обвинение в САЩ

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Лабораторията, която е външна, може да произвежда по 73 тона дрога на година 
Сн.: Jorge Dueñes, Zeta

Мъжът е бивш военен лекар  
и е бил задържан в Мексико
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И
нициативен граждански 
комитет издига за евро-
депутат задържаната за 
укриване на данъци и 
пране на пари Евгения 
Банева. Това съобщи 

във Facebook нейният съпруг Николай 
Банев, който също е в ареста.

“Каним всички приятели, съмишле-
ници, близки и роднини да подкрепят 
нейната кандидатура за евродепутат, 
кандидатура на образована и интели-
гентна жена юрист, владееща перфект-
но английски и френски език, майка на 
три деца, бизнес дама, притежаваща 
всички качества на европейски ангажи-
рана личност”, написа Банев.

За да се яви като независим кандидат 
за евродепутат, Евгения Банева трябва 
да докаже, че през последните шест ме-
сеца преди изборите има постоянен и 
настоящ адрес в България или в страна 
от ЕС и да събере 2500 подписа.

От 13 декември 2018 г. двамата са в 
ареста след решение на Специализи-
рания апелативен съд. Срещу тях има 
повдигнати обвинения за за присвоява-
не и данъчни престъпления в периода 
2010-2011 г., като общият размер на 
присвоеното имущество е над 1,5 млн. 
лв., а общият размер на щетата за фиска 
е над 500 хил. лв.

Майката на бизнесмена Мария 
Банева също се сдоби в обвинение. 
77-годишната жена отговаря за участие 
в организирана престъпна група за 
данъчни престъпления, присвояване и 
пране на пари.

Новината идва след поредица от оп-
ити мярката за неотклонение на Баневи 
да бъде облекчена и те да излязат от 
ареста.

Това е 

втори опит на Евгения 
Банева

на изборите за Европейския парла-
мент, след като през 2014 г. тя отново 
участва като независим кандидат. 
Тогава Банева получи малко над 6000 
гласа, или 0,276% от гласовете на изби-
рателите.

През 2014 година Банева обяви, че 
се кандидатира, защото не може да се 
примири с изпращаните от партиите 

“послушковци” в Европарламента. 
“Европарламентът е “бойно поле” на 
интересите на страните членки и само 
високообразовани и подготвени бълга-
ри могат да отстояват и развиват нацио-
налните приоритети там”, каза още тя 
тогава.”Моите послания са ясни – аз съм 
от дълго време в българския бизнес и 
бих защитавала интересите на България 
във всички сфери на българската ико-
номика, защото смятам, че евродепу-
татите са партийни послушковци. Пар-
тиите са тези, които определят всичко, 

а личността няма никакво значение”, 
заяви Банева още през 2014 г.

Новината предизвика множество 
коментари в социалните мрежи. “Е, не 
е истина! Вие се подигравате!”, “Хитро 
сте го измислили ! Имунитет. А ние 
като данъкоплатци дали искаме да я 
финансираме”, “Естествено че Евгения 
Банева е изключително подходяща за 
депутат в Европейския парламент, но 
казионната прокуратура ще се погрижи 
да я държат заключена в килия”, гласят 
малка част от тях.

Кандидатурата й е издигната от инициативен граждански комитет

От ареста: Банев обяви Банева за 
кандидат за евродепутат

Е
дин автомат на черния пазар 
струва 3000 лева, а пистолет – 
1000 лв. Патроните пък вървят 
за по 1,50 лв. всеки. 

Това обявиха разследващи, които 
разбиха организирана престъпна за 
незаконна продажба на боеприпаси. 
Тя е действала на няколко места в 
страната. Задържани са трима, сред 
които и лидерът й. В хода на работа-

та е установено, че тяхната основна 
дейност е била разпространение на 
оръжие, което е купувано от склад, 
разкрит в началото на декември.

Участниците в групата са криминал-
но проявени.

Наблюдаващият прокурор Евге-
ния Станкова обясни, че търговците 
на оръжия са действали със строго 
йерархично разделение на функци-

ите. Едно от лицата е 
ръководител, част от 
тях са се занимавали 
със снабдяване, друга 
с отремонтиране. В 
жилището на един от 
задържаните е намерен 
струг, с който са били 
изчиствани серийните 
номера на оръжията. 

Трети лица са се 
занимавали с намиране 
на клиенти, а други с 
продажбата.

Групата се снабдявала 
от няколко места, вклю-
чително от бандата, 
заловена през декември 
с голямо количество 
оръжия, част от тях – 
произведени в завод 
“Арсенал”. Закупеното 
след това продавали на 
дребно в София, Козло-
дуй, Враца и други по-
малки населени места.

Черен пазар: 3000 лв. за автомат, 1000 лв. за пистолет





Когато губернаторът на 
Вирджиния Ралф Нор-
тъм отказа да си подаде 
оставката през минала-
та седмица, той избра 
грозен начин да се 

бори за останките от иначе успешната 
си досега политическа кариера. Освен 
това повлече и демократите в хаоса, 
създаден от една снимка – призрак на 
расисткото минало на щата, което още 
дебне както там, така и в останалата 
част от страната.

59-годишният губернатор демократ 
първо се извини за снимката на 10-а 
страница в годишния му албум от 
медицинския колеж, а после каза, че 
не е бил на нея и отказа да се оттегли. 
Фотографията, направена преди повече 
от 35 години, показва мъж с почер-
нено лице и друг, застанал до него, с 
бяла роба като на член от расистката 
групировка Ку-Клус клан. „Вярвам, че 
не съм аз в този костюм на снимката. 
Същата година участвах в конкурс по 
танци в Сан Антонио, в който почер-
них лицето си като част от визията на 
Майкъл Джаксън”, каза губернаторът, 
който призна, че поглеждайки назад, 
сега разбира колко обидни са били 
действията му и че дори ги е споделил 
със свои близък афроамериканец. Това 
обаче не му помогна. Снимката е там, в 
албума, като белег за поведението му 
преди години, а това предизвика широк 
отзвук сред цветнокожата общност в 
щата, която гордо го избра за губерна-
тор през ноември 2017 г. след оспор-
вана политическа битка с кандидата 
на републиканците Ед Жилепси, често 
обвиняван именно в расизъм. 

Скандалът дойде и в първия ден на 
месеца на афроамериканската култура 
и история, познат като Black History 
Month, 400 години след пристигането 
на първите роби във Вирджиния.

Щатът е като огледало на расисткия 
проблем в САЩ – столицата му Ричмънд 
е бивша столица на Конфедерацията, 
където колониалното минало е остави-
ло упорити кървави следи. Години по-
късно щатът трудно стига до момента, в 

който дори да започне да изтрива 
спомена за расовото разделение. 
Едва в края на ХХ век сегреги-
раните квартали за цветнокожи 
видяха значителни инвестиции, 
след като се превърнаха в център 
за афроамерикански бизнес. Но 
Вирджиния е топла хапка на всич-
ки президентски избори, като един 
от т.нар. swing states, в който вотът 
не е ясен предварително. И ако 
преди 20 години мнозинството от 
електората в щата клонеше към Ре-
публиканската партия, то през по-
следните 12 години гражданите на 
Вирджиния са гласували предимно 
за кандидати на демократите. На 
президентските избори през 2016 
година Вирджиния избра Хилъри 
Клинтън с 48.9%, а на бюлетината с 
нея за вицепрезидент беше сенаторът 
от Вирджиния Тим Кейн, който беше 
преизбран за Сената и през 2018 г. Това 
даде мотивация на демократите в щата, 
които за момента са малцинство в щат-
ския Конгрес, но с минимална разлика. 
(Републиканците имат мнозинство с 2 
места.) 

Но надигналата се синя вълна в щата 
удари голяма стена заради скандала със 
снимката на Нортъм. 
По професия педиатър 
невролог, той спечели 
губернаторското място 
през 2017 г именно с 
помощта на афроаме-
риканската общност, 
която ухажваше от 
години. „Действията ми 
в миналото са наистина 
обидни, но както Вир-
джиния, така и аз съм 
направил значителна 
промяна”, каза Нортъм 
в първоначалното си 
изявление.  

Демократи от цялата 
страна рязко се разгра-
ничиха от него и при-
зоваха за оставката му. 
И с право – снимката от 
неговия ученически ал-

бум може да им коства много през 2020 
г. Ако досега те имаха коз, че Тръмп и 
неговите поддръжници са чиста проба 
расисти, то сега снимката на Нортъм 
ще напомня, че и в техните редици има 
спомен от омразата. 

„Губернаторът Нортъм е загубил 
всичкия морален авторитет и трябва да 
се оттегли незабавно», написа в twitter 
бившият вицепрезидент Джо Байдън, 

който обмисля да се кандидатира за 
Белия дом през 2020 г. Другите потен-
циални президентски кандидати на 
демократите Камала Харис, Кори Букър 
и Кирстен Джилбранд също призоваха 
за оставката на Нортъм.  

Засега обаче той остава категоричен, 
че няма намерение да се оттегля. «Дока-
то чувствам, че мога да ръководя, ще 
продължа да го правя», каза Нортъм.

Вирджиния преследвана от 
призраците на расизма
Една снимка от колежански  албум извади 
наяве дълбоко вкоренения расизъм в щата

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com





BG ТЕЛЕГРАФ
Съд за доктор, застрелял крадец в 
дома си

Окръжна прокуратура-Пловдив вне-
се в съда обвинителен акт спрямо 
49-годишния д-р Иван Димитров 

за това, че преди 11 месеца в Пловдив 
умишлено е причинил смъртта на Жоро 
Джевизов-Плъха. Според обвинението 
убийството е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Лекарят е предаден на съд и за това, че по време на убийството е разполагал с 
незаконен пистолет и 16 патрона. През март миналата година Димитров застреля 
Жоро Плъха в дома си, след като крадецът го наръга с нож в крака. 

Президентът оспори правила за 
личните данни

Президентът Румен Радев упражни пра-
вомощието си и върна за ново обсъж-
дане в Народното събрание промени 

в Закона за защита на личните данни. Изме-
ненията са свързани с нови критерии при 
обработването на лични данни за журналис-
тически цели и за целите на художественото 
или литературното изразяване. 

Според Радев те представляват свръхрегулация и дават превес на правото на 
защита на личните данни. За сметка на това „се жертва свободата на изразяване и 
информация”, смята президентът.

Полицията издирва шофьор,  
карал с 280 км/ч 

Полицията във Велико Търново се само-
сезира по клип в социалните мрежи и 
издирва “пилот”, вдигнал 280 км/ч със 

супермощна кола на западния изход на старата 
столица в посока София.

Краткото видео показва как шофьор изпроб-
ва тунингования си автомобил по бул. “Бъл-
гария” в града. Негов спътник в колата снима, 
докато безразсъдният водач профучава на червено на светофарите. Дръзналите 
да пресекат булеварда пешеходци са наречени “ненормални” от участниците в 
скоростната отсечка.

Министър иска още наказания за 
ранни бракове

Родителите трябва да носят наказателна отго-
ворност за т. нар. ранни бракове на децата 
им. Това обяви образователният министър 

Красимир Вълчев. Той уточни, че в момента има 
състав на Наказателния кодекс, в който се посоч-
ва, че ако едно лице склони непълнолетно към 
брак, подлежи на наказателна отговорност, но не 

и родителите.
Министърът определи проблема като “една от най-трудните задачи” при обхва-

щането на децата в образователната система.
“Във всички случаи родителят носи отговорност за бъдещето на детето”, катего-

ричен е Вълчев. 

БСП изпрати на ОЛАФ 
случая „Ало, Банов съм“

Депутатката от БСП Елена Йончева и нейни 
колеги от групата на социалистите в 
парламента внесоха сигнал до ОЛАФ за 

случая „Ало, Банов съм”. Сигналът бе приет от 
представител на Европейската комисия в София, който обеща да достигне до 
компетентното лице в ОЛАФ.

Миналата седмица Йончева пусна аудиозапис, който според нея доказва 
участието на Боил Банов, в качеството му на заместник-министър на културата 
през 2016 г., в опит да бъде опростена неустойка на строителна фирма, работила 
на втори и трети етап на античния културен комплекс „Сердика”, намиращ се в 
центъра на столицата.
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you can save.
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П оследната справка 
на Министерството 
на външните работи 
на Република Бълга-
рия относно броя на 
българите в чужбина 

разбуни духовете. Темата е идеална за 
спекулации, защото несъответствие в 
данните има от години, а нереалисти-
чните цифри издават колко незапоз-
нати са властите с реалния брой техни 
граждани по света. „Числата, които 
са предоставили, дори не отразяват 
подаденото от дипломатическите 
представителства, което показва 
липсва на вътрешна комуникация 
в министерството”, пише в блога си 
Боян Юруков, който от години живее в 
Германия и изследва демографията на 
българския имигрант. 

Според справката на МРнР по запит-
ване на eurochicago.com българските 
граждани в чужбина са 2,417,000, 
което е увеличение от 400 хиляди 
за последните 7 години (през 2011 г. 
справка на МРнР сочи, че българите 
в чужбина са 2,018,792). „НСИ още 
не е пуснал окончателния брой на 
населението на България към края 
на миналата година, но се очаква да 
е около 7 млн. Така излиза, че бъл-
гарските граждани общо са поне 9.1 
млн., т.е. повече, отколкото през 1989 
г.”, посочва Юруков като контрапункт 
защо статистиката на Външно не може 
да е вярна.  

За всеки, който е учил математика, е 
ясно, че цифрите са нереални, като се 
вземе предвид започналата още в на-
чалото на 80-те години тенденция на 
висока смъртност и намаляваща раж-
даемост в България.

Пак по данни на МВнР през 2011 
г. българските граждани в Турция са 
500 хиляди, а според тазгодишната 
справка те са 350 хиляди, което значи, 

че българите в Турция са намалели 
със 150 хиляди за 7 години. В същото 
време българите в Германия са се уве-
личили 5 пъти от 74 869 на 416 хиляди 
за същия период. 

Но това, което звучи най-нереално, 
е, че според изнесените данни 

през същите тези 7 г. 
броят на българите в 

САЩ не се е променил

значително. Това показва справката 
и за сънародниците ни в Гърция и Ис-
пания. Нишката се къса някъде още в 
началото на 90-те години, когато явно 
не е отчитан точният брой на емигри-
рали по икономически причини. 

Данните за САЩ звучат абсурдно, 
при положение че от 2011-а до 2018 г. 
самата българска общност в Чикаго се 
е увеличила значително – за това сочи 
броят на българските неделни учи-
лища (вече 12 за 7 години), църкви, 
организации и бизнеси в града. 

Към това прибавете българските 
общности на други места в Щатите, 
където сънародниците ни не са толко-
ва концентрирани на едно място, като 
Калифорния например. Едва ли някой 
може да се ангажира с това колко са 
българите там. Според Census Bureau 
през 2000 г. българите в Калифорния 
са били повече от тези в Илинойс, 
където се смята, че е най-голяма-
та българска общност в САЩ. Под 
внимание трябва да се вземе и друг 
фактор – вътрешната миграция в САЩ. 
Мнозина от пристигналите в началото 
на 90-те са сменили различни щати, 
техните следи са изпуснати, а на тяхно 
място са пристигнали други българи. 
Това прибавя към вероятността бълга-
рите в САЩ да са повече от посочени-
те 300 хиляди. За недостоверността на 
данните спомага и това, че някои от 
сънародниците ни тук са без легален 
статут, някои още фигурират като 
живеещи в България. 

Цифрите за българите в Америка от 
години се разминават. Според доклад 
на институт „Отворено общество“ от 
2017 г. през 2011 г. е имало около 70 
хиляди българи в САЩ. Само в Чикаго 
те са повече. Този доклад обаче е по-
реалистичен, що се отнася до общия 
брой български емигранти – над 1,1 
млн. към 2018 г.

Според Боян Юруков предвид миг-
рационните промени през последни-
те 10 години българските граждани 
в чужбина са не повече от 1,3 млн. 
души, и то ако се броят и децата на 
български семейства, родени извън 
България. 

Замерването с факти и цифри ще 
продължи поне до публикуването на 
данните от Германия за 2018 г., пре-
брояването на населението на САЩ 

догодина и представянето 
на подробна разбивка кой 
остава във Великобритания 
при евентуален „Брекзит“. 
Очевидното и в момента е 
едно – зад граница има сто-
тици хиляди българи, като 
някои от колониите им са с 
мащабите на средноголям 
град в Родината.

Едно е ясно – броят на 
емигрирали в чужбина е 
голям, затова и никой не 
се учудва, когато цифрите 
са преекспонирани, но 
истината е, че в доклади 
като този на МВнР про-
зира липсата на ангажи-
раност към тези българи 
в чужбина и познание за 
това колко и къде са те.

Верни ли са данните на Външно 
за българите в САЩ и по света?

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com



Б
ългаринът, обвинен за 
убийството на жена в 
Денвър, беше признат 
за виновен. 38-годиш-
ният Михаил Петров 
вероятно ще получи 

доживотна присъда без право на 
предсрочно освобождаване – таки-
ва са федералните указания.

Съдебните заседатели се съгла-
сиха с обвинението, че Петров е 
убил 24-годишната Шелби Уедърли. 
Тялото й бе намерено на 30 септем-
ври 2017 г. край магистрала I-25 в 
Дъглъс каунти, Колорадо. По него 
са преброени 19 прободни рани. 
Имало и други наранявания.

Убиецът е открит, след като него-
вите отпечатъци са били намерени 
по вещи около тялото на Шелби. 
Михаил Петров е арестуван две 
седмици по-късно, докато шофира 
краден автомобил. В колата са на-
мерени кокаин и амфетамин.

В ексклузивно интервю от затвора 
за BG VOICE Петров твърди, че обви-
ненията срещу него са скалъпени, 
че доказателствата срещу него са 
косвени, а неговото ДНК липсва на 
местопрестъплението. Българинът 
беше решил да се защитава сам в 
съда, защото по думите му не може 
да намери адвокат, а служебните не 
идвали да го видят в ареста.

В съда обаче прокуратурата обя-
ви, че кръв от жертвата е намерена 
по дрехите на Петров и в колата му.

“Този студенокръвен убиец е 
наръгал невинна млада жена 19 
пъти, включително от двете страни 
на врата й, сърцето и корема й. Той 
причинил 14 други прорезни рани и 
39 ожулвания. След това изхвърлил 
тялото й като боклук, каза в прес-
съобщение районният прокурор 
Джордж Браучлър. 

В нашето общество 
няма място за такива 

чудовища
Доживотна присъда без право на 

ранно освобождаване e единстве-
ното подходящо наказание, което 
нашата система може да даде.”

“Не познавах жертвата, никога не 
съм я виждал”, каза Петров пред BG 
VOICE и твърди, че властите искат 
да претупат делото, а не да търсят 
истинския извършител. Той казва, 
че е бил арестуван в българския 
магазин в Денвър от полицаи, кои-
то са били там като клиенти. Месец 

по-късно срещу Петров са пов-
дигнати обвинения за убийството 
на Шелби Уедърли. “Не. Не съм я 
убил. Как може да съм я убил, като 
не съм я познавал”, категорично 
отговори Петров на въпроса дали 
я е убил.

Според прокуратурата обаче 
Петров признал пред двама души, 
че е убил някой, когото са показа-
ли в емисиите новини на местните 
телевизии.

По телефона от Флорида за BG 
VOICE Йорданка Маринова –майката 
на Петров, също каза, че не вярва 
синът й да е извършил ужасното 
убийство

“Не съм видяла неоспорими дока-
зателства, че той е убиецът.”

Тя също каза, че до съдебното 
заседание не били допуснати сви-
детели, които биха дали показания, 
оневиняващи Петров. Според нея 
липсвали и свидетели, които да 
докажат, че жертвата и синът й се 
познавали, а по тялото на Шелби 
имало ДНК и дори семенна течност 
от други хора.

Според съдебните регистри 
българинът има дълго криминално 
досие – арест за оръжие през 2004 
година в Лаример каунти, грабеж, 
обир и побой. Прекарал е известно 
време в затвора в Колорадо, но е 
бил освободен на 3 юни 2017 годи-
на. Присъдите му били за измама, 
кражба и обир с взлом.

Съдът в Дъглас каунти го призна 
за виновен в убийство първа степен 
и по още 7 обвинения. Присъдата на 
българина ще бъде обявена на 30 
април. По закон за убийство първа 
степен в САЩ наказанието е дожи-
вотен затвор без право на ранно 
освобождаване.

Признаха българин за виновен 
за убийство в Денвър, чака го 
доживотна присъда

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

В интервюта за BG VOICE Михаил Петров многократно 
отричаше да е извършил престъплението 

Ф
едерални прокурори 
на Ню Йорк са изиска-
ли от комитета за под-
готовката по встъпва-

нето в длъжност на президента 
Доналд Тръмп да им предостави 
документи след съобщения, че 
следователи проверяват дали 
дарители са получили политиче-
ски облаги.   
Вестниците «Уолстрийт джърнъл» 
и «Ню Йорк таймс» цитират ад-
вокат на комитета, че е получена 
призовка за предоставяне на до-
кументи. Прокурорите са поиска-
ли всички документи, отнасящи се 
до дарителите на комитета, както 

и до дарения, направени от името 
на чужди граждани.   
„Уолстрийт джърнъл” съобщи 
през декември, че се води крими-
нално разследване за дейността 
на комитета, който е събрал 107 
милиона долара за церемонията 
по встъпването в длъжност на 
Тръмп през януари 2017 г. 

„Ню Йорк таймс” писа по същото 
време, че прокурори проверяват 
дали граждани на страни от Близ-
кия изток – включително Катар, 
Саудитска Арабия и Обединените 
арабски емирства, са правили 
тайни дарения на комитета в за-
мяна на политическо влияние.

Прокуратурата 
изиска документи от 
комитета за встъпването 
в длъжност на Тръмп 
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ може да пратят военна сила 
във Венецуела

Възможно е САЩ да прибегнат до во-
енна сила във Венецуела. Това обяви 
президентът Доналд Тръмп в телеви-

зионно интервю. 
В него Тръмп отказа да отговори при какви ус-

ловия може да се стигне до подобен сценарий, но 
подчерта, че такава възможност съществува. “Със 
сигурност това е вариант”, каза той.

Президентът съобщи също, че преди няколко 
месеца е отказал да се срещне с венецуелския 
президент Николас Мадуро, “защото ситуацията вече е стигнала прекалено далеч”.

Малък самолет падна в Калифорния, 
има жертви

Петима души загинаха, след като самолет Cessna 
414 се приземи в частен дом в предградие на 
американския град Йорба Линда в щата Кали-

форния. Това съобщи пред журналисти представителят 
на полицията в окръг Ориндж Кори Мартино.

“Загинаха пилотът на самолета и четирима души, които са 
живеели в къщата. Още двама са откарани в болница, опасност 
за живота им няма”, обяви Мартино. След падането на самолета 
в дома е избухнал пожар.

Инцидентът е станал малко след излитането на самолета от 
местното летище. 

Защо САЩ мълчат за Кашоги,  
пита Ердоган

Турският президент Реджеп Тайип 
Ердоган обяви, че не разбира 
мълчанието на Съединените щати 

за убийството на саудитския журналист 
Джамал Кашоги.

“Не мога да разбера мълчанието на Амери-
ка... Ние искаме всичко да се изясни, защото 
става дума за жестокост, става дума за убий-
ство”, каза Ердоган в телевизионно интервю. 
“Убийството на Кашоги не е обикновено убийство”, добави той.

Кашоги, който пишеше за в. “Вашингтон пост” и бе критичен към Рияд, бе убит на 2 
октомври в саудитското консулство в Истанбул. 

Още 3750 военни отиват на 
границата с Мексико 

САЩ ще изпратят 3750 военни на югозападната 
граница с Мексико за три месеца, за да окажат 
допълнителна подкрепа на митническите и 

граничните служители. Това съобщиха от Министер-
ството на отбраната.

С това общият брой на военнослужещите на активна служ-
ба, изпратени там в помощ на агенцията “Митници и гранична 
охрана”, ще стане приблизително 4350. 

Операцията на Пентагона “Верен патриот” за противодей-
ствие на нелегалната имиграция се осъществява по указание 

на президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Задават се нови преговори между 
Тръмп и Си Цзинпин

Президентите на САЩ и Китай 
Доналд Тръмп и Си Цзинпин 
може да се срещнат в Да 

Нанг, Виетнам, в края на този месец, 
пише “Саут Чайна морнинг поуст”. 

Според хонконгския вестник, по-
зоваващ се на своя източник, двамата 
държавни глави обмислят срещата да е 
на 27 и 28 февруари, тоест малко преди 
да изтече срокът на “примирието” в 
двустранната търговска война. 

По-рано през тази седмица Тръмп 
каза, че очаква среща със Си за намира-
не на изход от спора за митата.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

 Офис тел.1847 269 1649. 1100 W. Northwest Hwy,
Mount Prospect, Il 60056 

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

 Максимална успеваемост при следните групи заболявания:
- Нарушена обмяна на веществата, фиброзни образувания или хормонален дисбаланс. 
   Избегнете трайните неприятни странични ефекти от употребата на хормонални 
   препарати!
- Чернодробни проблеми, бъбречни и жлъчни камъни, повишен холестерол в кръвта.
- Кистозни образувания на млечните жлези или яйчниците. Избегнете сериозни разходи 
   от предстояща операция!
- Разширени вени или начален тромбофлебит, дископатии и мускулни травми.
- Мигрена, хронично главоболие, повишено кръвно налягане и специфични 
   неврологични синдроми.

• Завършил медицински институт в България,
   26-годишен опит
• Certified Illinois sonographer,
   Naturopathic practitioner 

Ехографско изследване /ултразвук/ на вътрешни органи. Ранно 
откриване на бъбречни и жлъчни камъни, кистозни и фиброзни 
образувания. Тестове на щитовидната жлеза.
Лечение на вътрешни заболявания с биологично активни 
вещества, биоекстракти, китайска медицина. Достъпна и 
ефективна терапия с трайни резултати, без странични ефекти.

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 





Световни постижения, 
свързани с  работа на най-
високата сграда в света 
(2003 г.), за най-високото 
и бързо спускане (1997 г.) 
и изкачване (2002 г.) по 

въже от летящ хеликоптер, както и за най-
височинното (2004 г.) аварийно отреаги-
ране за спешна ремонтна дейност. Това са 
само малка част от постиженията на Иван 
Кристоф, когото всички наричат просто 
Човека Паяк или Спайдърмен. Но това не 
му е достатъчно. “Ако не предизвиквам 
себе си отново и отново, няма са съм това, 
което съм”, казва българинът.

Канадският успех
Кристоф имигрира в Канада в зората на 

демокрацията и се установява в Торонто, 
без да знае английски език. Кандидатства 
в полицията, но не е приет именно заради 
това. По ирония на съдбата обаче по-
късно си партнира редом със служителите 
на реда не един и два пъти и е канен като 
специален гост на празниците в тяхна чест 
(Law Enforcement and Emergency Services 
Appreciation Day).

Явно Иван от малък е приличал на 
Спайдърмен. Обичал да се катери къде 
ли не, а също бил и страстен пещерняк. 
Веднъж като тийнейджър отишъл с група 
до Голямата Балабанова пещера и пръв 
стигнал до най-голямата нова галерия там, 
а приятелят му Йордан Павлов, който се 
забавил, открил нови разклонения.

Чувството за екстремни преживява-
ния не напуска Иван и в Торонто и той 
създава фирма за вертикални операции. 
Веднага е забелязан от специалистите 
в областта и скоро започва да получава 
много поръчки за ремонт на фасадите на 
различни сгради, а също и да извършва 
рисковани операции на труднодостъпни 
места. Канадските медии са очаровани от 
атрактивните изпълнения на сънародника 
ни и му дават прякора Спайдърмен.

Кристоф развива богата благотворител-
на дейност като доброволец и се включва 
в инициативи за полицията и пожарната, 
а също и създава нови такива. Помага за 
използването на по-ефективни мето-
дологии за бързо измъкване на хора от 
пожари, пропасти, високи етажи. Първата 
му мисия била 

да спаси човек във влак
решил да се самоубие. За да бъде в 

още по-голяма полза на обществото, 

Иван създава канадска неправителствена 
организация за екстремни спасявания 
на хора H.E.A.R.T., чрез която има принос 
за подобряване на канадските и светов-

ните стандарти при въздушно-въжени 
операции. След въвеждане на неговите 
препоръки в Канада броят на жертвите 
при трудни спасителни операции намалял 

Българският Спайдърмен –  
до Канада, Дубай и нагоре
Иван Кристоф с амбиция за нови рекорди  

във вертикалното катерене 

СИБИЛА ПАТСИ
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от 4-5 на година до нула.
Най-голямото постижение на Иван, 

световният рекорд за аварийно-ремонта 
работа през 2003 г. включва изкачване на 
най-високата тогава кула в света CN Tower 
чак до антената на върха й. Това прави об-
щата височина на мисията повече от 500 м 
(1700 фута). Година по-късно той извърш-
ва също пълно научноизследователско 
проучване и дава оценка за обективен 
контрол при височинно-въжена дейност 
от този строителен „покрив на света“ на 
555 метра над земята. Част от изкачва-
нето включвало изследване дали и къде 
външната част има нужда от укрепване 
или поправка. “Бях на специална диета 
преди изкачването заради спецификата на 
работата и опасната  обстановка, а и там 
горе атмосферните условия са три пъти 
по-екстремни от тези на земята и тряб-
ваше да съм в отлична форма”, спомня си 
Кристоф. “Освен това трябваше да нося 
специално защитно облекло заради RF 
микровълните, които по принцип излъчва 
антената”, допълва той.

В знак на признание за цялата му 

дейност полицията в Торонто го кани 
като специален гост на първия по рода си 
празник за отдаване почит към служите-
лите на реда и екипите за спешна помощ, 
който после става ежегодно събитие. Иван 
получава покана да участва още няколко 
пъти, като веднъж дори води парада, 
който е бил част от проявата. Освен това 
през 2001 г. Кристоф е избран от жителите 
на Торонто за един от „безименните“ герои 
на града.

Запомнящи са и участията му в голф 
турнирите, организирани от 62-рия кмет 
на Торонто Мел Ластман с цел събиране 
на пари за благотворителност, включител-
но и за болни деца. Кметът дори участвал 
в една от демонстрациите на българина 
и бил “спасен” лично от него. Събраните 
пари от всички съвместни инициативи 
надхвърляли сумата от 445 000 долара. 
“Горд съм, че познавам кмета Ластман и 
че можах да помогна на тези деца”, казва 
Кристоф и допълва, че още пази благодар-
ствените писма от него.

Надежди за рекорд в 

Дубай
В момента българският Спайдърмен 

е в Родината и се занимава с различни 
проекти, но не спира да мисли за нови 
рекорди в катеренето. Обмисля участие 
на шоуто за хеликоптери в Атланта (март 
2019 г.), а също и новаторско постижение 
на височината на най-високата кула в 
света в момента Бурж Калифа (ноември 
2019 г.). Тя се намира в Дубай, където вече 
също знаят за българския Спайдърмен, 
тъй като Иван няколко пъти е гостувал на 
най-голямото в Близкия изток хелиошоу и 
е впечатлил не само публиката, но и много 
от принцовете – синовете на  министър 
председателя на арабските емирства шейх 
Мохамед бин Рашид ал Мактум, под чийто 
патронаж се провежда събитието, а също 
и други негови колеги. “Още договаряме 
и разработваме на какъв етап да разкри-
ем част от иновациите на предстоящото 

в Дубай събитие. Ще направя всичко 
възможно това да стане, като отида там на 
място”, казва Иван. 

Внушителната кула в Дубай е висока 829 
м (2722 фута) с антената и има 158 етажа. 
Ако сте там, няма да ви се наложи да полз-
вате триковете на Спайдърмен и може да 
се качите в един от 57-те асансьори, които 
са и най-бързите в света. 

Иван разработва проект, който да е в по-
мощ на хората, които работят на екстремни 
височини като въпросната кула. Там напри-
мер трябва да се предвиждат опасностите 
от силните пустинни ветрове, които често 
брулят сградата и от отклонението, с което 
тя е построена. „Предизвикателството е 
голямо и няма нищо общо с изкачването на 
CN Tower”, казва Иван. „Но аз не се плаша от 
екстремното“, допълва той.

И най-хубаво е, че където и да е, Иван 
винаги се стреми да промотира България.

От строителния покрив на света, Торонто, 2004 г.

Иван със служители на ФБР и полицията в Торонто

Участие на Иван в конференция за издирване, Канада
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Т
ой живее от 27 години в САЩ, 
в Щатите е завършил висшето 
си образование, започнал е 
една работа, сменил е няколко 
други след това, учил е и се е 
усъвършенствал. За да стигне 

преди време до вицепрезидентски пост 
в Google, а днес да бъде почетен консул 
на България в Сан Франциско, в чиято 
територия влиза и прочутата Силициева 
долина.

Как се става толкова успешен? „Бих 
казал – низ от щастливи стечения на об-
стоятелствата. Много е лесно човек да се 
самозалъгва, че е много умен и кадърен, 
но истината е, че в много ситуации се 
озовах на правилното място и в правил-
ното време“, обобщава днес постигнатото 
Богомил Балкански.

Той е част от 

първата вълна българи
които напускат Родината, за да търсят 

щастие зад Океана. Пристига в Щатите 
още през 1991-ва, за да учи. Пътят му към 
американската мечта е свързана с един 
китаец, негов приятел в България, с когото 
се срещнал, защото учел китайски. 

„Докато приятелите ми ритаха футбол в 
гимназията, аз бях, така да се каже, зубрач 
и учех китайски. Моят приятел китаец 
ми отвори очите как се кандидатства в 
американски университети, че трябва да 
се държи TOEFL, SAT... Когато дойде 10 но-

ември, аз фактически бях доста подготвен 
и започнах да пиша писма на американски 
университети. Получих пълна стипендия 
от Cornell и така попаднах в Америка“, 
спомня си днес Балкански.

След това животът го завърта. Връща 
се за кратко в Европа, в Германия, но Аме-
рика го тегли и той отново потегля натам, 
този път към бизнес училище в Станфорд. 
„Житейският ми план беше да стана 
инвестиционен банкер на Уолстрийт. Не 
че имах точно представа какво правят ин-
вестиционните банкери на Уолстрийт, но 
явно бях гледал достатъчно пъти филма 

„Уолстрийт”, казва с усмивка Балкански. Но 
времето в Станфорд съвпада с гребена на 
„дот-ком вълната“ и той, както и повечето 
му колеги, се оказват истински омагьоса-
ни от Силицевата долина. 

„И в крайна сметка отидох на работа 

в стартъп. Това беше през 2000 година и 
това беше първият ми опит в технологич-
ната индустрия и софтуерната индустрия“, 
спомня си днес той. Малко по-късно 
стартъпът се разпада и той стои месеци 
без работа. 

Но си стъпва на краката
и попада в компания, в която успява 

да научи занаята продъкт маркетинг и 
продъкт мениджмънт в софтуерната ин-
дустрия. Скоро след това започва работа 
в технологичната компания  VMWear, 
което също оценява като голям късмет. 

Признателен е и на шанса заради това, 
че навсякъде е попадал на много добри 
мениджъри, които са успявали да развият 
качествата му.

8 години по-късно Google купуват 
VMWear и Богомил Балкански става един 
вицепрезидентите на технологичния 
гигант. След няколко години обаче отново 
решава да смени работата, далеч от голя-
мата компания.

„В Google има около 100 000 служители и 
само около 400 вицепрезиденти, всеки ви-
цепрезидент управлява стотици и хиляди 
хора. Голямата разлика да си вицепрези-
дент в Google в сравнение с други компа-
нии е, че Google ти позволява уникалната 
свобода да мислиш без ограничения, тъй 
като е една от най-успешните“, убеден е 
българинът. Според него гигантът е магнит 
за таланти и там качествата на хората са 
несравнимо по-високи.

В Google работят и 
стотици българи

„Имахме вътрешен имейл лист и в него 
имаше поне 300 души, а той не е включвал 
абсолютно всеки българин. Този имейл 
лист не беше безкрайно активен, но може 
би темата, която най-често се дискутираше 
на него, бе какво ние, българите в Google, 
трябва да направим, за да отвори Google 
офис в България. Това беше знак, че макар 
и повечето от тези българи да бяхме 
взели съзнателно решение да не живеем 
в България, милеехме за нея.“, спомня си 
Балкански. Според него сега е малко нере-
алистично да се мисли за офис на Google в 
България, но това така или иначе било най-
честата тема на дискусия след българите. 

Днес освен като един от най-известните 

българи в Силициевата долина, но вече и 
като почетен консул на България, Балкан-
ски работи над идея, която предстои да 
бъде официално представена. Той и негови 
съмишленици обмислят откриването на 
информационен център за 

BG фирми в Силициевата 
долина

„Не става дума за търговско предста-
вителство, а за център, който предоставя 
минимална физическа инфраструктура и 
услуги на български технологични стартъ-
пи и  предприемачи, които искат да стъпят 
на американския пазар“, обясни консулът. 
Официално този център ще се ръководи 
от Павлина Янакиева, която е една от клю-
човите фигури на българската диаспора в 
Силициевата долина.

„Стъпването на български фирми на 
американския пазар е труден, защото бъл-
гарските предприемачи нямат контакти, 
нямат опит, нямат лична мрежа... А освен 
това предизвиква огромен скок в разходи-
те“, споделя Балкански.

След 27 години извън Родината той 
признава, че не приема България като 
свой дом. „Когато се връщам, от години 
усещането е, все едно ходя в чужда стра-
на, в която по някаква странна причина 
говоря езика“, признава той. А причината 
според него е, че страната ужасно много 
се е променила – в повечето случаи за 
добро. Но в нея не е останало нищо от не-
говото детство. И все пак там са неговите 
приятели, затова и за него България е низ 
от приятелства. А Америка е неговият дом, 
където е срещнал много хора, които са му 
помагали и където мери успеха с успеха 
на онези, на които той е помагал.

Когато Америка е дом, а България – 
низ от приятелства

Почетният консул в Силициевата долина  
Богомил Балкански обмисля център за BG фирми

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА
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Релсотрон – новото 
супероръжие на Китай
К

итай е провел изпитания на 
най-мощната корабна арти-
лерия в света, а американ-
ското разузнаване смята, 
че до 2025 г. електромаг-
нитното релсово оръдие 

ще влезе на въоръжение в Народната 
освободителна армия на страната. Това 
става ясно от доклад на американското 
разузнаване.

Самите изпитания са били извършени 
по-рано през седмицата. Свидетелства 
за опитите на китайския флот бяха от-
крити още от началото на януари, кога-
то голям военен кораб беше забелязан 
пуснат на вода с оръжието.

Снимката, публикувана от известен 
китайски блогър, пишещ по темата за 
отбрана и оръжия, показва десантен ко-
раб пр. 072-III, носещ името “Хайяншан”. 
На носа на морския съд е монтирано 
оръжието.

Народната освободителна армия на 
Китай активно търси военните прило-

жения на най-съвременните техноло-
гии, включително изкуствен интелект и 
квантови изчисления. Китай всъщност 
вече пусна в Космоса 

първия си квантов сателит
за който се смята, че няма как да бъде 

хакнат. А това на свой ред означава 
много повече възможности за изслед-
ване на релсовите електромагнитни 
оръдия наред с всичко останало.

Според доклада на американското 
разузнаване между 2015 и 2017 г. оръ-
жието е калибрирано да поразява цели 
на по-големи разстояния и да бъде 
по-смъртоносно.

През декември 2017 г. то успешно е 
поставено на кораб и са започнали из-
питания в открито море, което не е пра-
вено от други държави. Очаква се Китай 

да завърши изпитанията до 2023 г.
В доклада на американското разузна-

ване също така се казва, че оръдието на 
Китай е способно да удари цел, нами-
раща се на около 200 км, със скорост от 
около 2,5 км в секунда.

Самият факт, че страната вече из-
вършва реални изпитания в открито 
море, поставя Пекин начело в състе-
занието за овладяване на оръжията от 
следващо поколение. Електромагнитно-
то релсово оръдие влиза във военните 

планове на страни като Русия, Иран и 
САЩ. И докато руснаците все още зала-
гат по-скоро на разработката на свръх-
звукови ракети (като например ракетите 

“Авангард”, тествани в 
края на миналата година 
от Кремъл), САЩ от години 
работят по разработката 
на релсотрон. Те вече имат 
подходящи свръхзвукови 
снаряди, които наскоро 
бяха тествани с обикно-
вени оръдия, но засега 
все още не са стигнали до 
фаза, в която да изкарат 
готово оръдие за 

тестове в открито 
море

В момента не е съвсем 
ясна съдбата на амери-
канското релсово оръдие. 
Според последните 
информации разработки-
те продължават, но засега 
няма да се провеждат 
изпитания и тестове в 
реални условия, тъй като 
Американският морски 
флот е предпочел да ак-
центира върху други “по-
обещаващи” към момента 
проекти.

И все пак мнозина екс-
перти приемат релсотрона за нещото, 
което тотално може да промени воен-
ното дело и военноморската артилерия 
въобще.

Оръдието използва две релси, между 
които се поставя снаряд без заряд. 
Свръхпроводници по двете релси 
създават магнитно поле, което ускоря-
ва снаряда до свръхзвукова скорост. 
Поразяващата сила на оръжието идва 
от кинетичната енергия на снаряда.

По този начин това оръдие дава мощта 

и обхвата на ракети, но без да се налага 
използването на бойни глави, които да се 
прикачват към ракетите. Това прави сна-
рядите за релсотрона далеч по-евтини за 
производство. Според изчисленията на 
американското разузнаване електромаг-
нитните боеприпаси струват между 25 
000 и 50 000 долара. За сравнение – една 
американска ракета “Томахоук” струва 
около 1,4 милиона долара.

Защо тогава има съмнения сред 
експертите в американската армия по 
отношение на релсовите оръдия?

Причината е в това, което го прави 
и толкова ефективно и примамливо – 
електромагнитната мощ. За да изстрел-
ва с такава сила и скорост снарядите 
си, оръдието се нуждае от огромни 
количества електроенергия.

Това именно е и големият проблем 
на американците при разработката на 
оръжия от този сорт. Релсотронът изис-
ква огромно количество енергия, 

за да изстреля снаряда
с такава скорост, което на свой ред 

поставя изискването за изключително 
мощни и зареждащи се генератори 
на борда на кораба. Съответно към 
всичко това трябва да бъдат създадени 
системи, които да водят до постоянното 
зареждане на тези генератори с движе-
нието на кораба.

Дори и този проблем да бъде прео-
долян, учените се сблъскват с няколко 
други важни момента, които са общи за 
всяко едно релсово оръдие, независи-
мо кой ще го произвежда. Единият от 
тях е напрежението, на което са подло-
жени самите релси при изстрелването 
на снарядите. Те вероятно ще трябва 
да бъдат заменяни веднъж на няколко 
десетки изстрела, показват изследвани-
ята на американските разработчици – 
фактор, който допълнително оскъпява 
технологията и поддръжката й.

Дали новите оръдия ще са просто 
хартиен тигър, който да плаши съседите 
и да ги държи в “послушно” състояние, 
или ще представлява истинска крачка 
напред за военните технологии, ще се 
види през следващите няколко години.

Пекин усилено търси военни приложения на 
съвременните технологии
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Bulgarian spoken, ask for:
Ivelina Gueorguieva
773.915.4219

Open a new CD
today with our

Winter CD Specials!

22-Month Spectrum CD

2.85%
APY*1

17-Month CD

2.70%
APY*2

CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канадец спечели $ 25.5 
млн. от лотарията

Джакпотът на националната лотария “6 от 49” в 
размер на 25,5 милиона щатски долара беше спе-
челен в Канада с билет, закупен от жител на гр. Оуен Саунд в провинция 

Онтарио.
Печелившите числа бяха 4,16,25,29,39 и 48. Допълнителното число беше 12. Лота-

рията разигра и една “утешителна” печалба на стойност 760 хиляди долара. Тя също 
отиде при жител на провинция Онтарио от град Садбъри.

Съгласно правилата на канадските национални лотарии за тегленето на печалбата 
трябва да бъде представен печелившият билет, а името на щастливеца трябва да 
стане публично достояние.

Най-голямата печалба в играта “6 от 49” в размер на 49,5 милиона щатски долара 
беше уцелена през октомври 2015 г. 

Трюдо поиска нови 
избори във Венецуела

Канадският премиер Жустен Трюдо и ве-
нецуелският опозиционер Хуан Гуайдо 
призоваха за организиране на свободни 

и честни избори във Венецуела заради “неле-
гитимността” на режима на Николас Мадуро.

Трюдо и Гуайдо проведоха телефонен разговор в навечерието на среща в Отава на 
Групата от Лима, в която участват няколко латиноамерикански страни и Канада. 

Те бяха единодушни, че е “важно международната общност да изпрати ясно пос-
лание, че режимът на Мадуро е нелегитимен и че трябва да се спазва венецуелската 
конституция”, посочи кабинетът на началника на канадското правителство. 

Отава с план срещу външна намеса 
на изборите

Канада представи план за борба с външната наме-
са по време на парламентарните избори, които 
са предвидени за есента. Планът бе оповестен от 

министъра на обществената сигурност Ралф Гудейл.
Според мерките Отава създава работна група за 

заплахите в областта на сигурността и разузнаването, 
насочени срещу изборите. Групата включва канадското 
разузнаване, кралската жандармерия, центъра за телекомуникационна сигурност 
и министерството на външните работи. Групата ще се опита да попречи на “тайни, 
незаконни или престъпни дейности”, които биха могли да повлияят на изборния 
процес в Канада. 

Румъния сменя Канада в мисията на 
ООН в Мали

Румъния ще достави транспортни хе-
ликоптери на мироопазващата мисия 
на ООН в Мали след планираното 

изтегляне на Канада по-късно през тази 
година.

В момента Канада има шест хеликоптера 
и 250 души обслужващ военен персонал, 
базирани близо до град Гао в Северно Мали. 
По график те трябва да напуснат страната на 

31 юли.
“Канада приветства ангажимента на Румъния – доверен и опитен, участващ с 

войски съюзник – да замени специализирания отряд на канадските военновъздушни 
сили”, посочи в изявление канадският външен министър Кристия Фрийланд.

Критикуват Трюдо за 
неравенството на 
половете

Либералите на Жустен Трюдо са подло-
жени на критики заради закъснение-
то в прилагането на мерки срещу не-

равенството на половете. Кабинетът обеща 
да анализира как политиките му засягат 
мъжете и жените, но все още не прилага този анализ във всички ведомства.

Според вътрешно проучване на неправителствена организация за положението на жените 
в Канада по-малко от половината министерства и ведомства имат план в това отношение.

Повечето отдели твърдят, че нямат механизми за противодействие на неравен-
ството.





З
дравейте, Ангеле! Въ-
прос ът, който искам 
да ви задам, се отнася 
за моето пенсионно 
осигуряване, което ми 
се предлага под форма-

та на план 401К от моя работо-
дател. Много от моите колеги 
се записаха за тази програма, а 
някои въобще не обърнаха внима-
ние на книжките, които ни дадоха 
с информация, и заявиха, че не 
се интересуват. Единственото, 
което знам, е,  че работодателят 
ще ми дава по един долар за всеки 
долар, който аз искам да вкарам в 
този план до 5% от моята запла-
та, преди да са удържани данъци-
те от чека ми.

Ако трябва да бъде откровена, 
доста съм объркана и не знам какво 
да правя, защото не разбирам точно 
как работи този вид програма и дали 
има смисъл да го правя. Бихте ли ми 
помогнали и обяснили как работи 
този процес и ако реша да се въз-
ползвам от него, каква е първата 
стъпка?

Здравейте и от мен и поздравления 
за хубавия въпрос, който ми задава-
те. 

Много хора се сблъскват с ди-
лемата, пред която сте изправена 
и вие. Благодарение на вашия 
въпрос те също ще могат да на-
мерят правилния път. Истината е, 
че всеки един ден, в който не сте 
записана като част от този пенси-
онен акаунт под формата на 401К, 
който ви се предлага, вие губите 
пари, които ви се полагат като 
предвидено заплащане. 

Причината, поради която казвам 
това, е фактът, който ми споделяте 
за това, че ви дават по един долар 
за всеки долар, който инвестира-
те в пенсионното си осигуряване 
чрез тази програма, и тези до-
пълнителни пари, с които вашият 
работодател иска да подпомогне 
вашето бъдеще, вие няма как да 
ги вземете по друг начин, освен 
да се включите до 5% от заплаща-
нето ви. Това би било прекрасно 
и драстично увеличава шансове-
те ви за успешно пенсиониране. 
Прави чест на компанията ви, че 
ви предоставя тази невероятна 
възможност и иска да ви помогне. 
Има много компании, които вече 
се включват 

само с 50 цента за 

всеки долар
който вие спестявате, но изглеж-

да, че вашата ситуация е по-добра 
и вие трябва непременно да се 
възползвате от нея. 

Друг е въпросът, който мъчи 
много хора – къде да сложа тези 
пари и как да избера правилните 
фондове, ако искам да се включа в 
програмата? Тук вече ще е нужно 
да седнем заедно и да прочетем 
внимателно всичко, което ви е 
било предоставено като инфор-
мация за програмата от вашия ра-
ботодател и какви са възможните 
фондове, които ни се предоставят 
за инвестиране. 

Тази част определено трябва да 
се види от финансов специалист, 
защото е доста объркващо за 
хората, които не са инвестирали 
или нямат познания в тази насо-
ка, и е изключително важно да се 
обърне нужното внимание, защото 
това може да направи разликата 
от това да получите 3% или 12% 
като възвръщаемост в дългосро-
чен план и както се досещате, това 
може да се окажат хиляди долари, 

които са изгубени заради избор 
на фондове, които не отговарят на 
вашата стратегия. Този вид услуга 
е част от моята практика и ще се 
радвам да ви помогна да изградим 
такава стратегия, при която шан-
совете ви да изберете правилните 
фондове са по-големи, базирано 
на опита ми с различни клиенти 
през последните 8 години. 

Другото нещо, за което трябва 
да внимавате в тази ситуация, е да 
не слагате 

повече от 5% от дохода си
който получавате от този рабо-

тодател, дори да имате финансо-
вата възможност да го направите. 
Причината за това е, че след тези 
5% вие няма да получите никакви 
пари от работодателя си и би било 
по-добре да използвате ROTH 
IRA за останалата част от парите, 
които можете да заделяте настра-
ни, защото предимството на този 
вид акаунт е, че няма да плащате 
данъци на лихвите, които ще полу-
чите през годините. 

Но както казах, има няколко други 

фактора, които са определящи и 
трябва да се вземат под внимание 
– възраст, доход, данъци, години до 
пенсиониране и сегашни спестява-
ния и това е част от цялата стра-
тегия, която трябва да се изгради, 
преди да се избере сумата, която да 
се заделя, и фондовете, които могат 
да ни донесат успех. 

Надявам се информацията, която 
ви предоставих днес, да ви бъде 
полезна и ако е така, моля да я спо-
делите с хора, които мислите, че ще 
се възползват по най-добрия начин 
от нея. 

Това е от мен за днес. Ако имате 
въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансо-
вата част от живота, можете да си 
запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-
2413 или на електронната ми поща 
- Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са 
зададени от клиенти, с които съм 
работил по време на консултации в 
моя офис. 

И не забравяйте да се усмихва-
те! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-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 седмица

Как да увеличим 
заплатата си  
чрез 401К





Н
якой се обадил по теле-
фона на Елена Йончева 
и рекъл: „Имам запис как 
министърът на културата 
се обажда по телефона 
на разни хора, след като 

бившият министър на културата му се 
обадил на него по телефона. За това ти 
се обаждам на теб по телефона, да се 
обадиш на Корнелия по телефона, да й 
кажеш, че имаме телефонни разговори и 
да разклатиме тая MAFIQ!!!”

И стана тя каквато стана – Банов обви-
нен в корупция.

„Ама то на мен един изнудвач ми се 
обади по телефон, ама не лично той, а 
други хора ми се обадиха по телефона 
да ми кажат, че той ме е записвал по 
телефона. И така – 4 години“ – проплака 
министърът, а от съседно министерство – 
това на образованието – също се обадиха 
по телефона и рекоха – ние също го 
назначихме тоя мръсник изнудвач и той и 
нас ни записа по телефона...

Голям скандал!
Кой на кого се обадил, кой на кого 

какво поискал – в крайна сметка настана 
пълен качамак и ние разбрахме едно – 
без телефон човек е за никъде, батенце...

Земи си телефонче, щото нема ли теле-
фонче – нема милионче.

А междувременно в Столичния общин-
ски съвет приеха милиард и 700 милиона 
бюджет.

Това стана в една относително тъжна 
обстановка – последна година от манда-
та, последно гласуване на бюджета...

Той е рекорден.
Демек тази година ще имаме пак калпа-

ви ремонти, но ще се бием в гърдите, че 
това са „рекордни калпави ремонти“.

Междувременно в медиите вреше и 
кипеше.

Гала заряза уринотерапията, но за 
сметка на това Стойчо Керев препоръча 
от ефира на телевизията майка да не ко-
муникираме прекалено често с... мъртви 
хора.

„Кажи го това на Жоре Мастиката, все-
ки ден се напива като мъртвец, а после 
иска да комуникираме с него“ – рече бай 
Сандо, квартален дегустатор на спиртни 
напитки от Гевгелийски, и си поръча още 
една пърцуца в кръчмата „Седемте циро-
зи“ в квартала.

Не беше скучно и в Министерството на 
отбраната.

След като решиха дилемата „Грипен“ 
или F-16”, войводите начело с министър 
Каракачанов тръгнаха да решават и 
некомплекта, като обявиха кампания за 

набиране на доброволци в 29 града.
„Бъди войник!!!“ – това е името на 

кампанията.
Което стреснало евродепутата Джамба-

зки.
„Ама... аз такова... съм депутат, нали 

няма сега да ме привикате в казармата, 
че съм още донаборник“ – рекъл той, но 
междувременно го успокоили, че има 
план „Б“.

„Споко, Ачо, ако не намерим кандидати 
тук, ще наберем войници от съседните 
държави срещу български паспорт“ – 
рекли другите и свойски намигнали на 
Джамбазки, който, успокоен, започнал 
нов текст, наречен „Безродници и соро-
соиди, отдайте дължимото на родната 
войска“.

Какво пропускаме?
А, разбира се!
Пропускаме битката на държавата 

срещу MAFIQTA!
През изминалата седмица тя беше 

безмилостна.
Арестуваха младеж с една цигара 

марихуана.
А после и докторка от ТЕЛК комисия с 

200 лева подкуп.
MAFIQTA понесе тежки загуби и тъкмо 

си мислеше накъде да поеме в панически 
бяг, се появи ТОЙ!

Кметът на Пловдив!
С микрофон в ръка, в рамките на 

европейска столица на културата, самият 
Тотев запя със самата фолк певица Ивана 
„Шампанско и сълзииии е живота нииии“.

И всички плеснахме с ръце, усмихна-
хме се, сипахме си по едно голямо и 
запяхме песни!

И най-доброто оставяме за най-накрая.
То е свързано с Румяна Бъчварова – 

бивш министър на вътрешните работи 
и настоящ неминистър на вътрешните 
работи.

„Няма корупция! Просто всички много 
говорят за корупция и се създава усеща-
не за корупция!“ – рече министърката и 
всичко се намести.

И „Ало, Банов“, и тезите на Стойчо 
Керев, и новият общински бюджет на 
София, и некомплекта в армията.

Абе, всичко се намести.
И в заключение аз като ревностен 

последовател на идеите на Бъчварова 
смело мога да кажа следното...

Седмицата, която мина, ясно ни показа, 
че у нас няма държава.

Има само усещане за държава.
Но ако спрем да говорим за това, няма 

да имаме дори усещане за държава.
„Ало, чичо, защо кашляш?“...

Телефонна 
седмица…

блог

ВЕНЦИ МИЦОВ
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9милиона китайци тръгнаха на път само за ден в един от 
дните преди настъпващата в страната Нова година. За 24 
часа в Китай е имало 17 390 пътнически полета. Това е най-
голямото придвижване на хора в света. 

души се оказаха блокирани на магистрала в Италия 
заради обилен сняг. Опашката от автомобили на пътя, 
свързващ Австрия и Италия, стигна 16 километра. 
Бедстващите бяха спасени от пожарникари.

лева от даренията на покойния Дядо Добри 
бяха използвани за построяване на храм на 
гара Елин Пелин. Това беше една от мисиите на 
светеца от Байлово, който събираше парите с  
милостиня.

тона кокаин откри полицията на Кабо Верде в кораб, 
пътуващ от Панама за мароканския град Танжер. 
Задържани са 11 руски войници, които са заподозрени в 
контрабанден внос на наркотиците.



П
тицата додо, мамути, 
динозаври, тасманийски 
вълк – списъкът с изчез-
нали животински видове 
може да продължи почти 
до безкрай. Вероятно 

99.9% от животинските видове, обита-
вали някога Земята, днес са изчезнали. 
Скоро обаче списъкът може да бъде 
допълнен с друг вид: хората, които са 
застрашени да изчезнат само след 100 
години.

Причината за това няма да е нито 
вулканично изригване, нито метеорит, а 
самият човек, както беше написал в до-
клад, публикуван в научното списание 
Phys Orgq ученият от Australian National 
University Франк Фенер.

През следващите десетилетия според 
Фенер ще настъпят някои драматич-
ни промени на Земята, които е малко 
вероятно да бъдат спрени. Виновникът 
е нарастващата 

пропаст между богатите и 
бедните

според британския седмичник The 
Economist.

Според списание Forbes в Съединени-
те щати броят на възрастните, считани 
за бедни, вече е 15%, а в развиващите 
се страни този процент е много по-
голям. Много хора нямат нито пари, 
нито възможност да изхранват себе си 
и семействата си. Броят на смъртните 
случаи от глад вече е на драматично ниво 
и в бъдеще ще продължи да расте, а в 

същото време се изхвърля твърде много 
храна и броят на затлъстелите постоянно 
се увеличава. За съжаление нито едно от 
двете не се изключва взаимно.

Изменението на климата ще доведе 
до драматични промени.

Не само гладът и болестите, при-
чинени от затлъстяването, водят до 

многобройните смъртни случаи, но и 
изменението на климата. Поради по-
качващите се температури и по-малко-
то валежи реките и езерата все повече 
пресъхват, както се констатира през 
това лято с река Рейн. Все повече хора 
ще се преместят по крайбрежната иви-
ца, която пък скоро ще е пренаселена.

Повтарящите се периоди на суша 
означават, че добивите от реколтата 
ще бъдат по-ниски и следователно 
наличната храна ще е по-малко от не-
обходимото. Освен това водата скоро 
може да се превърне в луксозна стока 
дори в индустриализираните страни. 
Но не само хората ще страдат от увели-
чаващите се температури и по-малкото 
валежи. Както съобщава The Guardian, 
още през 2050 г. 10% от всички расти-
телни и животински видове ще умрат, 
включително слоновете и носорозите.

Както пише Франк Фенер, това не е 
всичко. Той предполага, че 

човечеството ще изчезне
след около 100 години. Обезлесява-

нето и прогресивната инфраструктура 
унищожават все повече и повече 
местообитания на животните и рас-
тенията, което води до все по-малко 
храна за хората. „Недостигът на храни 
ще бъде причина за много войни в 
бъдеще“ – твърди Фенер. Наред с 
други неща прекомерният риболов е 
проблем, който няма да се разреши 
през следващите няколко години, 
пише Telegraph. До 2050 г. се смята, че 
няма да има риболов с цел търговия. 
Храната на три милиарда души зависи 
от рибата.

Дали и кога тази прогноза ще се 
сбъдне, не е ясно. Ясно е обаче, че е 
крайно време да се промени нещо. 
Дори и да няма оптимално решение за 
всеки проблем, всеки може да допри-
несе поне за част от него. Това включва 
например избягване използването на 
пластмаса, отказ от месо и риба или 
съзнателно боравене с потребителски-
те стоки.

Учени предупреждават: Хората може да изчезнат скоро

Причините са пропастта 
между бедни и богати и 
климатичните промени

П
рез 2017 г. Нотрдамският уни-
верситет публикува индекс, 
показващ кои страни ще 
бъдат повлияни от климатич-

ните промени.
Две години по-късно въпросът е по-

належащ от всякога. Индексът, извес-
тен като Notre Dame Global Adaption 
Initiative или ND-GAIN, става все по-по-
пулярен в обществените среди.

Събирането на данни при него е 

много обстойно. Изследването под-
чертава уязвимостта на всяка страна 
и  доколко тя е готова за последиците 
от климатичните промени. Предвид са 
взети няколко фактора като състоя-
нието на инфраструктурата, храни-
телни запаси и технически ресурси. 
Уязвима ли е страната към природни 
бедствия или политически размири-
ци? Подготвени ли са съответните 
власти за бедствия, причинени от кли-

матичните промени, или не? Ето кои 
са страните според ND-GAIN, които 
ще се справят най-добре с глобалното 
затопляне:

Първо място: Дания, второ място: 
Норвегия, трето място:  Нова Зелан-
дия, четвърто място: Сингапур, пето 
място: Великобритания, шесто място: 
Германия, седмо място: Финландия, 
осмо място: Швеция, девето място: 
Швейцария, десето място: Исландия.

Къде да се спасим от климатичните промени 
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П
ромените в климата ще намалят 
добивите на реколтите от ориз, 
пшеница и царевица според 
изводите на екип от изследова-

тели.
Авторите правят своите заключения от 

70 вече публикувани проучвания и се оп-
итват – с помощта на много разнообразни 
методи – да покажат ефекта от глобалното 
затопляне върху селското стопанство.

Резултатите бяха публикувани от Амери-
канската академия на науките (PNAS). “Вся-
ко увеличение с един градус по Целзий на 
средната глобална температура намалява 
с около 6% добива на пшеница, се казва в 
изследването. За ориза намалението ще 
бъде 3,2%, за царевицата – 7,4% за всеки 
градус покачване на температурата, до-
като “оценките за соевия добив почти не 
показват промяна”.

П
ростото решение за клима-
тичните промени се обсъжда 
от няколко години насам. 
Според някои то би било 

особено ефективно и сравнително 
евтино. Проблемът е, че е доста проти-
воречиво.

Сметката е проста: колкото повече 
хора живеят на планетата, толкова 
повече ресурси ще ни бъдат необхо-
дими и толкова по-голямо влияние ще 
оказваме върху околната среда. Ами 
ако се постараем да се раждат по-мал-
ко деца? Ако средствата за контрацеп-

ция бъдат направени по-достъпни в 
световен мащаб?

Това предлага Джейсън Бремнер от 
американската Служба по статистика 
на населението. „При семейното пла-
ниране никога не се изтъква положи-
телният ефект върху климатичните 
промени“, каза Бремнер по време на 
конференция. Обединените нации са 
изчислили, че до края на века светов-
ното население може да стигне до над 
10,9 милиарда.

Изследователите Сет Уайнс от 
Лундския университет и Кимбърли 

Никълъс от Университета на Британ-
ска Колумбия публикуват изследване, 
според което, ако всяко семейство има 
с по едно дете по-малко, ще има и мно-
го по-малко емисии. Подобен подход 
логично се свързва с термина „контрол 
на населението“. В Китай например 
политиката за едно дете в семейството 
съществува от десетилетия, но тя е 
довела до много аборти и дисбаланс в 
съотношението момчета/момичета.

Райнер Клингхолц, председател на 
Берлинския институт за население и 
развитие, разглежда предложението 

на учените доста критично. Той спо-
деля пред Deutsche Welle, че средният 
брой деца на семейство трябва да 
бъде 2,1, за да се запази балансът сред 
населението. В Европа към момента 
обаче се раждат средно 1,5 деца в 
семейство.

Клингхолц предлага да се повли-
яе върху процента на раждаемост в 
Африка посредством образование и 
икономическо развитие. Темата про-
дължава да бъде чувствителна.

Ориз, пшеница и царевица намаляват

Простото решение
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Канабис за 86 лева е 
достатъчен 19-годишен 
младеж да бъде лишен 
на два пъти от свобода-
та си, но не и да получи 
обективен процес, 

разкрива 16 години по-късно Европей-
ският съд по правата на човека.

Боян Господинов е само на 19 години, 
когато полицията намира в дома му 
малко над 14 грама марихуана. Заради 
това прекарва следващите година и 
седем месеца в следствения арест, за 
да разбере накрая, че присъдата му 
всъщност е за една година.

Следва цяла съдебна сага, която се 
завърта между четири съдилища, за да 
приключи накрая в Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ).

Близо 16 години след задържането 
си Боян печели дело срещу България. 
По него европейските магистрати му 
присъждат 3600 евро обезщетение за 
нарушено право да обективен процес и 
1500 евро, с които да покрие разноски-
те по съдебните дела в родината му.

На 18 август 2002 г. полицията в Стара 
Загора 

претърсва жилището
на Господинов и открива „известно 

количество“ марихуана, заради което е 
задържан, а 12 дни по-късно е приве-
ден в следствения арест с постоянна 
мярка.

На 22 май 2003 г. окръжният съд в 
Стара Загора го осъжда на три години 
и половина затвор за притежание на 
14.44 грама канабис. По действащите 
цени на наркотиците за нуждите на 
съдопроизводството това количество 
струва точно 86.64 лева.

По-малко от пет месеца по-късно 
Пловдивският апелативен съд намалява 
присъдата на Господинов на една го-
дина, разказва историята му „Свободна 
Европа“. Той обжалва и пред Върховния 
касационен съд (ВКС), който единствен 
се съобразява с искането на защитата 
да освободи подсъдимия от ареста. 
Така Боян излиза на свобода на 7 април 
2004 г. с най-леката мярка за неотклоне-
ние – „подписка“.

На 25 май същата година ВКС по-
твърждава едногодишната присъда на 
втората инстанция и така се оказва, че 
Господинов е прекарал зад решетките 
седем месеца повече, отколкото пред-
вижда окончателното му наказание за 
притежание на 14 грама марихуана.

Затова младият мъж подава до 
Софийския градски съд (СГС) иск по 
Закона за отговорността на държавата 
и общините за вреди (ЗОДОВ) за 11 500 
лева срещу окръжния съд в Стара Заго-
ра, Пловдивския апелативен съд, ВКС и 
прокуратурата.

Случайно или не, само три седмици 
след внасянето на въпросния иск про-
куратурата реагира с ново обвинение 
срещу Господинов – този път за 

трафик на наркотици
през периода 21 март 2000 г. – 14 

март 2002 г.

Заради новото му 
наказателно дело СГС 
спира разглеждането 
на иска за прекале-
но дългия престой 
на подсъдимия в 
следствения арест. 
Основният мотив е, че 
„изходът от второто 
наказателно произ-
водство може да се 
окаже решаващ за 
изхода от производ-
ството по иска за обез-
щетение“. В крайна 
сметка Господинов 
губи на две инстанции 
делото си по ЗОДОВ, 
защото междувре-
менно е осъден за 
продажба на мари-
хуана. Затова така и 
не обжалва пред ВКС 
отхвърления си иск.

Ходът на второто 
наказателно дело 
срещу Боян обаче отново не минава без 
противоречиви моменти. Защитата му 
нееднократно повдига въпроса дали 
окръжният съд в Стара Загора може 
обективно да разгледа делото, докато 
се явява ответник по претенциите за 
обезщетение.

Магистратите обаче отхвърлят всич-
ки искания за разпределяне на казуса 
на друг съд. Отказват и да призоват 
двама свидетели на защитата. На 3 
октомври 2005 г. Господинов е осъден 
на 16 години затвор, от които се прис-
падат вече прекараните от него година 
и седем месеца в ареста по първото му 
дело.

На 25 януари 2006 г. Пловдивският 

апелативен съд отменя това решение, 
намалявайки наказанието на 10 години. 
„Той изключва от доказателствата зара-
ди нарушаване на правата на защитата, 
две от показанията, приети в хода на 
досъдебното производство, които са 
взети под внимание от първоинстан-
ционния съд. Той смята обаче, че други-
те събрани доказателства потвържда-
ват констатацията, че жалбоподателят 
се е занимавал с трафик на марихуана 
и не установява никакво друго нару-
шаване на процесуалните права на 
жалбоподателя.“ Съмненията в безпри-
страстността на първата инстанция не 
са разгледани.

Точка на цялата сага слага Върховни-
ят касационен съд, който на 16 ноември 

2006 г. на свой ред отменя предишното 
решение по делото и 

намалява присъдата
на Господинов на три години затвор, 

от които му остава да излежи само една 
година и пет месеца.

Повече от 16 години след първонa-
чалния арест на Боян ЕСПЧ констатира, 
че той не е получил достъп до безпри-
страстен съд. „Трябва да се отбележи, 
че двете по-висши съдебни инстанции 
не са отговорили на тези доводи на 
жалбоподателя. По този начин те не 
са разсеяли основателното съмнение 
относно предубеждението на първо-
инстанционния съд“, категорични са 
съдиите в Страсбург.

История от България:  
Над 1 г. арест за 14 г марихуана
Присъдата на Боян се оказала по-малка от излежаното време
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К
омпанията Ford представи 
на автосалона в Детройт 
най-радикалния вариант 
на купето Mustang. Това 
е версията Shelby GT500, 
която е получила 5,2-ли-

тров V8 с компресор, чиято мощност 
превишава 700 к.с. Това превръща авто-
мобила в най-мощния модел на Ford в 
цялата история на марката.

Въпреки че като обем този двигател 
се доближава до мотора Voodoo, по-

ставян на Mustang Shelby GT350, между 
двата агрегата няма почти нищо общо. 
Новият двигател е високооборотен, 
атмосферен, като благодарение на ком-
пресора Roots и течния интеркулер

мощността му 
превишава 700 к.с.

Специално за GT500 е разработен нов 
алуминиев блок на мотора с увеличе-
ни канали за охлаждащата течност и 
маслото, а също така и усилени основни 

компоненти. Двигателят работи в 
комбинация с роботизирана скоростна 
кутия, която за първи път се поставя 
на Mustang, разказва Bloomberg. Това е 
7-степенен агрегат Tremec с два съеди-
нителя, който сменя предавките за 100 
милисекунди.

Водачът има на разположение 5 ре-
жима на работа на трансмисията и мо-
тора, като сред тях са пистов и за драг 
надпревари. Първият е предназначен 

за любители, които искат да се пробват 
на писта, а вторият – за ускорение на 
права отсечка.

Засега от Ford разкриват малко 
данни за динамиката на автомобила, 
но се знае, че от 0 до 96 км/ч (60 мили) 
Mustang Shelby GT500 ускорява за 3 
секунди. Изминаването на ¼-миля (402 
метра) отнема под 11 секунди. От толко-
ва се нуждаят автомобили като Porsche 
911 GT2 и Nissan GT-R Nismo.

Mustang Shelby GT500 също така е 
получил окачване с

променлива геометрия

активни амортисьори MagneRide и 
спирачни механизми Brembo с дискове 
с диаметър 402 мм, които са и най-голе-
мите спирачки в историята на амери-
канското автомобилостроене.

Като опции за пилотите любители са 
достъпни два пакета – Handling Package 
(регулируеми опори на предните 
стойки и спойлер) и Carbon Fiber Track 
Package, в чийто състав влизат карбоно-
ви дискове, пистови гуми Michelin Pilot 
Sport Cup 2, регулируемо антикрило от 
карбон и сплитер под предната броня. 
При втория вариант отсъстват задни 
седалки, което е направено за постига-
не на по-ниско тегло.

Най-мощният автомобил 
в историята на Ford
Двигателят му работи с роботизирана скоростна кутия
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Въпреки твърденията на 
мистицизма, че ние сме 
енергийни същества и 
нашето физическо тяло 
е измислица, ние все пак 
живеем със и в него и 

се самоопределяме с вида му.  Нашето 
тяло е нашият дом, а нашите сетива 
потвърждават телесността му.

Когато става въпрос за тренировки, 
ние почти винаги се концентрираме 
върху движения с крайниците и тези, 
извършвани с познатите ни мускули на 
торса. Но тялото ни притежава и мус-
кулни влакна, които спомагат за пра-
вилното функциониране на вътрешните  
органи. Голямата част от  тези мускули и 
работата с тях се дължи на метод, който 
е създаден да балансира процесите във 
физическото ни тяло. 

Тези  упражнения въздействат и са 
ефективни върху вътрешната или неви-
димата част от нашето тялото. С тяхна 
помощ се възстановява оптималното 
пространство между ставите, което 
от своя страна подобрява ставната 
механика и мобилност. Това са движе-
ния, които спомагат за увеличаване на 
кръвопотока в тялото ни, намаляване 
на напрежението върху дисковете в 
междугръбначните пространва, спомо-
гат за хидратирането на тези дискове и 
подобряват стойката ни. 

Това е революционен 
метод

за нормализирането на симпатичната 
нервна система, подобряването на про-
приосепцията на гръбнака и основно, 
както споменахме вече, на вътрешните 
функции на тялото ни.

Това е методът, който се използва за 
рехабилитирането на тялото след тежки 
травми и възстановяване на нормал-
ното му функциониране и баланс. Той е 
създаден от френския лекар и остеопат 
д-р Ги Воайе (Dr. Guy Voyer, DO), който 
е основател на остеопатичната акаде-
мия Съдерланд в Монреал (Académie 

Sutherland D’ostéopathie Du Québec).
ELDOA е акроним, който идва от 

френското Etirements Longitudinaux avec 
Decoaptation Osteo-Articulaire, или това са 
надлъжни разтягания, които предизвик-
ват създаване на междуставно простран-
ство. Методът неточно се нарича „научна 
йога”, тъй като основните принципи и 
изпълнение на позите се различават 
драстично от тези в йогата. Техниките, 
създадени от д-р Воайе, имат способнос-
тта да локализират въздействието си вър-
ху определени мускулни влакна, както и 
специфични междуставни пространства, 
като тези на връзките в колянната става 
например.

Методът ELDOA се практикува като 
миофасциално разтягане (myofascial 
stretching). Нека да кажем простичко, че 
фасцията е тънка като дантела обвивка 
на мускула. Вие можете да видите и да по-
чувствате фасцията с пръсти при подго-
товка на пиле за готвене. Забележете как 
месото е обвито в много тънка прозрачна 
ципа, която наподобява човешката 
фасция. Ние, хората, имаме същата ципа, 
чиито пластове покриват цялото ни тяло.

Ефективността на метода 
ELDOA

се повишава с добре хидратирано тяло. 
Фасцията – основната действаща тъкан, 
върху която се въздейства, представля-
ва съединителна тъкан от еластични 
колагенови влакна (протеини). Ако тези 
влакна съдържат достатъчно вода, за да 
изпълняват функцията си, то полученият 
резултат от прилагането на ELDOA е неве-
роятен. Тук е моментът да си припомним, 
че обезводнено тяло се рехидратира в 
продължение на 40 дена, а гръбначните 
дискове – в продължение на 2-3 месеца.

Методът има много широк диапазон 
от здравословни подобрения, тъй като 
ефикасността му е на микроравнище. 
Използват се познанията по анатомия 
и биомеханика в комбинация с над 600 
техники за въздействие върху тялото.

За най-добра ефективност методът се 

изпълнява под наблюдението на сер-
тифициран за работа с ELDOA специа-
лист. В Северна Америка съществуват 
множество здравни центрове, където 
можете да се информирате за метода.

В заключение искам да си напом-
ним, че особено ако не се занимаваме 
активно с тренировки и упражнения за 
поддържане и стимулиране на тялото, 
ние трябва да се движим непрекъснато 

през деня или поне на всеки 30 минути. 
Научно е потвърдено, че нашето тяло е 
устроено така, че  след 30 минути, пре-
карани на стола, то инициира процеси 
на мускулни микроатрофии. 

Домакинството, разходката в парка с 
децата или внуците, работата пред сто-
ящо бюро вместо на стол пред „седящо” 
бюро и други подобни имат огромно 
позитивно влияние върху нашето тяло.

ELDOA – една революция  
за нашето тяло

Методът нормализира симпатичната  
нервна система и вътрешните ни функцииМАРИЯ ТАНЕВА
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А ко за вас сутрешното 
събуждане е синоним на 
мъчение, трябва да обви-
нявате за това гените си, 
сочат резултатите от най-
ново изследване. Оказва 

се, че над 350 гена са замесени в нашия 
биологичен часовник.

„Изследването ни потвърждава, че 
да си ранобуден или „нощна птица” се 
определя поне отчасти от генетични 
фактори – заяви Майкъл Уийдън от 
университета в Ексетър, Англия. – 
Освен че оневинява поспаливите, то 
хвърля светлина върху механизмите, 
които регулират биологичния часовник 
у хората.”

За целите на изследването Уийдън и 
колегите му

анализирали ДНК данни
за близо 700 000 души. Данни за 

хора, които твърдят, че са ранобудни, 
били сравнени с данни за онези, които 
уверяват, че са „нощни птици”. След 
това учените анализирали данни за над 
85 000 участници, чиито сънни навици 
били регистрирани с помощта на носен 
на китката на ръката сензор за просле-
дяване на активността. Били открити 
нови  327 местоположения на гени, 
които влияят върху хронотипа – пред-
разположението към ранно или късно 
лягане, докато досега бяха известни 
едва 24 подобни гена. Въпросните гени 
влияят върху часа на събуждането, но 
нямат никакъв ефект върху качеството 
и продължителността на съня. Учените 
открили също взаимовръзка между 
генетичното предразположение към 
късно ставане и повишения риск от ши-
зофрения и депресия, но настояват, че 
са нужни допълнителни изследвания.

Резултатите от изследването са 

публикувани в сп. „Нейчър къмюникей-
шънс”.

За остър ум и 
концентрация: 

Правете аеробика

Прости аеробни процедури позволя-
ват да се съхрани остротата на ума и да 
се справяме бързо с всекидневните си 
задължения.

Невролози и невробиолози от 
Колумбийския университет в Ню Йорк 
разработиха система от упражне-
ния, която позволява да се увеличи 
мозъчната активност независимо от 
възрастта.

В рамките на изследването учас-
тниците на различна възраст от двата 
пола били разделени на две групи 

– в едната били 
извършвани аероб-
ни упражнения с 
цел да се активират 
отделни мозъчни 
зони, а в другата – 
упражнения, които 
не са свързани с 
голяма физическа 
активност.

Резултатите по-
казали, че аероб-
ните натоварвания 
значително подо-
брили когнитивните 
способности – учас-
тниците в тази група 
постигнали по-до-
бри резултати на 

тестове в сравнение 
с контролната група. 
Освен това подобря-
ването на когнитив-
ните способности 
било регистрирано 
сред участници на 

различна възраст.
Сега специалистите възнамеряват да 

разширят системата си от упражнения 
и да включат нови, които ще дадат въз-
можност всекидневно да се подобрява 
здравето на главния мозък

Над 120 млн. 
американци имат болно 

сърце
Почти половината американци имат 

сърдечно-съдово заболяване, отчитат 
специалисти след промяната в кри-

териите за определяне на нивата на 
артериалната хипертония.

Според изследване на Американ-
ската кардиологична асоциация (AHA) 
– публикувано в сп. „Сиркюлейшън” 
– през 2016 г. около 121,5 мили-
она души в САЩ са имали „някакъв 
вид сърдечно-съдово заболяване”. 
Сърдечно-съдови заболявания са ко-
ронарните заболявания, сърдечната 
недостатъчност, инсултът и артериал-
ната хипертония.

Американската асоциация промени 
критериите от 140/90 мм на 130/80 
мм живачен стълб и вече за хиперто-
нично болни се считат хора с кръвно 
налягане 130/80 мм живачен стълб и 
повече.

Сърдечно-съдовите заболявания 

са най-често срещаната причина за 
смърт в света. През 2016 г. 17,6 ми-
лиона души са починали от сърдеч-
но-съдово заболяване, по-малко в 
сравнение с 2015 г. – 17,9 милиона.

В САЩ не се наблюдава тенденция 
към спад – през 2015 г. 836 546 души 
са починали от сърдечно-съдово 
заболяване, а през 2016 г. – 840 678 
души, се казва в изследването на 
асоциацията. Изтъква се, че 80% от 
сърдечно-съдовите заболявания мо-
гат да се избегнат с промяна в начина 
на живот.

 Ранобуден или „нощна птица“ –     
 гените са виновни
Проучване доказва, че ранното или късното ставане  
от сън не зависи от нас



1-4 февруари 2019 37

Маникюрът с пиг-
ментна пудра е 
новият хит, когато 
става дума за до-
бре оформени и 
красиви нокти. 

За него се заговори към края на 
2017-а, но в средата на миналата година 
той стана хит в социалните мрежи и се 
наложи като тенденция, която ще виж-
даме и през 2019-а. Реално обаче е още 
една интерпретация на модата от 90-те, 
тъй като е повлиян от използването на 
фините брокатени частици, които бяха 
особено популярни в края на 90-те 
години.

В сравнение с гел лака и акрилния 
маникюр маникюрът с пигментна пудра 
е някъде по средата – не се нуждае от 
UV лампа, което се смята за плюс, и пак 
изгражда нотките посредством смес-
ване на активатор и прахови частици, 
само че базата е друга.

Основната разлика е, че вместо 
цветен лак се ползва пигментна пудра, 
благодарение на която маникюрът е 
по-ярък и дълготраен.

Издържа до 5 седмици
– при това без да се налага някаква 

намеса или поддръжка. Другото пре-
димство е, че съхне бързо, така че няма 
защо да се притеснявате, че може да го 
развалите.

Рисковете – може да дехидратира 
нокътната плочка, затова се ползва 
специална основа. Другият проблем, за 
който трябва да внимавате, е свързан с 
хигиената. Препоръчително е маникю-
рът с пигментна пудра да се прави от 
професионалист.

На теория трябва да вкарвате пръсти-
те си директно в бурканчето с пудра, но 
ако сте в салон, не е препоръчително 
да се ползва такава техника, защото 
пудрата може да се зарази с бактерия 
от предишен клиент. Затова трябва да 
се ползва шпатула или апликатор.

За маникюр с пигментна пудра ви 
трябва специален комплект. Започва-
те с хидратираща основа, а след нея  
покривате 2/3 от нокътната плочка с 
основа, на която ще полепнат прахови-
те частици. Ноктите се поръсват първо 
с бяла пудра и след като засъхнат, се по-
криват изцяло с гел активатор, а после 
се поръсват с цветна пудра. Повтаряте 
тази стъпка два пъти и завършвате ма-
никюра отново с бяла пудра и топ лак. 

Ако си правите маникюра в домашни 
условия и слагате пръстите директно в 
бурканчето с пудра, помнете, че се пра-
вят един по един и се пъхат под ъгъл от 
45 градуса (приблизително). Праховите 
частици, полепнали около нокътната 
плочка, може да изчистите 

с четка за грим
която сте отделили за тази цел, или да 

измиете с вода, след като маникюрът е 
готов.

Как се почистват ноктите? Голяма 
грешка е да се опитвате да белите ма-
никюра, защото така може да увредите 

сериозно нокътната плочка. 
Почистването става, като 
напоите памучен тампон 
с лакочистител с ацетон, 
сложите памука върху но-
кътната плочка и увиете със 
станиол или алуминиево 
фолио. Изчакайте между 15 
и 30 минути в зависимост 
колко дълго сте носили 
маникюра и след това с ма-
сажни движения отстранете 
памука. 

Идеи с маникюр с пиг-
ментна пудра: 

Противно на очакванията 
маникюрът с пигментна 
пудра може да е също 
толкова разнообразен, 
колкото всеки друг. Някои 
си правят френски мани-
кюр, като покриват с гел 
активатор само долната 
част на нокътната плочка 
и така частиците полепват 
единствено там. Други 
използват шаблони, за да 
може пудрата да формира 
различни фигури и картини. 
Популярен е също омбре 
маникюрът, направен с 
пигментна пудра.

Може да използвате само 
пигментната пудра, нанесе-
на с апликатор или шпатула 
върху обикновен лак или 
гел лак, за да постигнете ре-
лефна декорация, метали-
чески или огледален ефект 
(в зависимост от пудрата).

Новият хит:  
Маникюр с пигментна пудра
Тя заменя цветния лак и издържа пет седмици



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

Няĸoгa тeлeфoнитe нa 
Nоkіа бяxa иcтинcĸa 
peвoлюция и в 
Eвpoпa, и зaд Оĸeaнa. 
Oт 2013 гoдинa oбaчe 
тe нe мoгaт дa бъдaт 

нaмepeни в Щaтитe, cлeд ĸaтo Місrоѕоft 
cпpя дa ги пpoдaвa тaм.

Cлeд пpeĸъcвaнe oт няĸoлĸo гoдини 
ĸoмпaниятa НМD възpoди мapĸaтa 
Nоkіа нa пaзapa нa тeлeфoни c пoмoщтa 
нa дъщepнoтo дpyжecтвo нa Fохсоnn – 
FІН Моbіlе. Cлeд cдeлĸa зa 350 милиoнa 
дoлapa пpeз 2016 гoдинa финлaндcĸaтa 
фиpмa ce cдoби c пpaвoтo дa пoлзвa 
бpaндa.

Taĸa в Eвpoпa ce пoявиxa cъвpeмeн-
нитe нacлeдници нa eмблeмaтичнитe 
мoдeли 3310 и 8110, ĸaĸтo и cepия 
cмapтфoни.

Maлĸo cлeд тoвa oт cпeциaлизиpaния 
тexнoлoгичeн caйт нaпиcaxa: “Зaвpъ-
щaнeтo нa Nоkіа нe e пpocтo блaгoдape-
ниe нa paзпoзнaвaeмoтo имe. To e, 
зaщoтo ĸoмпaниятa пpaви нeщaтa ĸaĸтo 
тpябвa.”

Ceгa НМD ce гoтви дa пoĸopи oщe 
eдин гoлям вpъx cлeд пycĸaнeтo нa нo-
витe мoдeли тeлeфoни – дa зaвлaдee oт-
нoвo пaзapа в CAЩ. Дoceгa ĸoмпaниятa 

пpoдaвaшe в Щaтитe caмo няĸoи oт 
тeлeфoнитe cи диpeĸтнo чpeз плaтфop-
митe Аmаzоn и Веѕt Вuу.

Πpeд caйтa Quаrtz oт дpyжecтвoтo 

ĸoмeнтиpaт, чe oтчитaт ycпex ocoбeнo 
cpeд млaдитe xopa зaeднo c тeзи пoтpe-
битeли, зa ĸoитo Nоkіа e бил пъpвият им 
мoбилeн тeлeфoн.

Зapaди тoвa oт ĸoмпaниятa cтapтиpaт 
пapтньopcтвo c мecтнитe oпepaтopи 
Сrісkеt Wіrеlеѕѕ и Vеrіzоn зa пpoдaжбa нa 
тexнитe тeлeфoни.

Все повече са приложе-
нията, в които полупро-
водниковите прибори от 
силиций и повечето от 
съединенията от групата 
А3В5 са на границите на 

своите възможности по отношение на 
максималната разсейвана мощност. Ето 
защо на пазара вече се появиха пър-
вите GaN (галиев нитрид) зарядни ус-
тройства за стена, които са готови да ни 
донесат революция в начина, по който 
зареждаме домашната си електроника.

Моделите RavPower 45W и Anker 
PowerPort Atom PD 1 не са просто 

маркетингови трикове, а наистина 
обещават сериозен скок напред, когато 
става въпрос за ефективност и умален 
дизайн.

И в двата случая дори само на ниво 
визуално изпълнение на зарядното 
може да ви направи скептични. 30W 
Anker изглежда твърде малко, за да 
зареди нещо по-голямо от телефона ви, 
а 45W RavPower опцията, макар и малко 
по-голяма, също бледнее в сравнение 
със силициево зарядно устройство с 
подобно качество.

Но и двете работят както е обещано, 
като извеждат заряда, изписан на съот-

ветните им етикети, без да са ненужно 
горещи или дори експлодиращи. 
Въпреки миниатюрните си размери те 
всъщност са 

всичко, което наистина 
може да поискате 

от зарядното устройство. Те лесно мо-
гат да захранят телефон, iPad, Nintendo 
Switch и всичко друго с USB-C порт.

Това не е магия: GaN технологията 
просто е много по-ефикасна, което 
означава, че зарядните устройства, 
които я използват, могат да бъдат много 
по-малки и да изразходват по-малко 

енергия, отколкото тези, базирани на 
силиций. Най-голямата пречка е, че 
компаниите са свикнали да работят със 
силиций, докато GaN е сравнително 
нова; в един идеален свят вероятно ще 
започнем да виждаме повече продукти, 
които се възползват от технологията в 
близко бъдеще.

Галиевият нитрид е способен да рабо-
ти в много гореща или агресивна среда, 
а също така в условия на радиация. 
Такива устройства биха отворили вра-
тите за проектирането в такива области 
на електрониката, които по-рано бяха 
недостъпни заради ограниченията 
на по-малко устойчивите силициеви 
транзистори.

Anker PowerPort Atom PD 1 струва 30 
долара, докато RavPower 45W се прода-
ва за 55 долара.

Nоkiа се завръща след 
6-годишно отсъствие

Зарядните на бъдещето  
вече са тук

Компанията ще се опита отново да завладее пазара в САЩ
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Петнайсет години 
след раждането си 
в общежитието в 
Харвард Facebook 
се превърна във 
водещата социал-

на мрежа в света с над 2 милиарда 
потребители. Един успех, който има и 
своите тъмни страни.

На 4 февруари 2004 г. Марк Зукър-
бърг пусна ембриона на Facebook 
онлайн. Днес компанията е част от 
всекидневието на една четвърт от 
човечеството, струва 500 милиар-
да долара на борсата и прибира 
22 милиарда долара чиста печалба 
годишно.

34-годишният ръководител на со-
циалната мрежа е с лично богатство 
от 62 милиарда долара по оценка на 
сп. “Форбс”. В същото време Зукър-
бърг получава символична заплата от 
1 долар.

Но тази невероятна “история на 
успеха” е жестоко атакувана от близо 
2 години от почти непрестанен поток 
от скандали и разкрития за методите 
на Facebook, чиито приходи са от 
реклама.

Списъкът с критиците  
му е дълъг

Депутати, обезпокоени от дезин-
формацията, гъмжаща на платформа-
та, поддръжници на неприкосвеност-
та на личния живот, се бунтуват от 
все по-мащабното събиране на лични 
данни, както и защитници на човеш-
ките права.

“Става дума за много мощна компа-
ния, създала пристрастяващ продукт, 
от който зависят много хора”, подчер-
тава анализаторът Джош Берноф. “А 
това е съпроводено с голяма отго-
ворност”, добавя той.

Facebook е имал 2,3 милиарда 

активни месечни потребители в края 
на декември. От тях 947 милиона са 
в Азия и Тихоокеанския регион, 381 
милиона в Европа и 242 милиона – в 
Северна Америка.

Компанията не уточнява броя на 
потребителите по страни, но анали-
заторите смятат, че те са най-много в 
Индия, следвана от САЩ, Индонезия 
и Бразилия.

Facebook е блокиран или стро-
го ограничен в някои страни като 
Китай и Северна Корея.

Около 2,7 милиарда души използ-
ват всеки месец едно или няколко 
от приложенията от “семейството”, 
към което принадлежат едноимен-
ната мрежа, профилът инстаграм 
(Instagram), уотсап (WhatsApp) и 
месинджър (Messenger).

За отчетната 2018 година 
Facebook е показал отлични резул-
тати: 

22 милиарда долара 
печалба

при оборот от 55 милиарда долара. 
Facebook регистрира растеж през 
всичките години след излизането си 
на борсата през 2012 година, къде-
то в момента социалната мрежа е 
оценявана на около 480 милиарда 
долара.

Рекламата, която благодарение на 
масираното и непрестанно събиране 
на личните данни на потребителите 
е насочена възможно най-конкретно, 
осигурява 98 процента от оборота 
на Facebook, като лъвският пай се 
пада на мобилната реклама. Соци-
алната мрежа осъществява около 50 
процента от оборота си в Северна 
Америка.

Според специализираната кан-
тора иМаркитър (eMarketer) делът 
на Facebook в онлайн рекламата би 
трябвало да достигне 20,5 процента 
от 327,28 милиарда долара, които 
ще бъдат изразходвани през 2019 
година.

Гигантът от Менло Парк, Калифор-
ния, е имал 35 587 служители към 31 
декември 2018 година – с 42 про-
цента повече спрямо предходната 
година. Това е в резултат от тройното 
увеличение на персонала, натоварен 
да премахва спорно съдържание от 
платформата.

Facebook – един проблемен 
тийнейджър на 15 г.
„Пристрастяващ продукт, от който зависят много хора“
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Стихията на българския 
театър и кино, кра-
лицата на комедията, 
легендата... Стоянка 
Мутафова. В събота Гос-
пожа Стихийно бедствие 

отпразнува 97-ия си рожден ден пред 
хиляди зрители. С представлението 
уникалната българка отбеляза и 70-го-
дишен юбилей на театралната сцена.

Участие в спектакъла взеха едни от 

най-големите звезди на България – 
Йорданка Христова, Силвия Кацарова, 
Мария Сапунджиева, Виктор Калев, 
„Тоника Домини“ и много други.

Стоянка Мутафова е родена на 2 
февруари 1922 година под името 
Стояна Мария. В началото на кариерата 
й на един плакат за представление в 
Народния театър името й е изписано 
наполовина и то грешно – Стоянка. Ак-
трисата решава да отиде при директора 
на театъра с молбата грешката да бъде 
поправена, но един от нейните колеги 
й казва, че буквата „к” носи щастие и ще 
има късмет на сцената. И така след 

една печатна грешка

се ражда името на легендарната 
актриса – Стоянка.

Иначе още през 40-те циганка спира 
двадесетгодишната Стояна на улицата: 
“Како, дай да ти гледам на ръка.” Тя се 
съгласява и гледачката й казва: “Ар-
тиска шъ ставаш!”

“Най-напред исках да стана певица. 
Но аз съм мързелива, а при пеенето се 
изисква много труд”, разказва години 
по-късно Стояна. Циганката познала.

Първата роля на Мутафова е като 
прислужница в пиеса на Молиер през 
1945 г. “Кралицата на българската 
комедия” я нарича Ройтерс 72 години 
по-късно. През 1941 г. Стояна завършва 
Първа софийска девическа гимназия, 
а след това класическа филология в 
Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” и Държавната театрална 
школа в София.

Бури и страстни любови бележат лич-
ния живот на голямата актриса. Тя има 
три брака. През 1946 г. се жени за пър-
вия си съпруг, чешкия режисьор Роберт 
Роснер. Тогава е на 23 години, а той – на 
51. След брака отиват да живеят във 
Виена, а после заради неговата работа 

се преселват в Прага. Там Стоянка 
Мутафова работи в театъра и завършва 
второ висше образование към театрал-
ния отдел на Пражката консерватория.

Вторият й съпруг е Леонид Грубеш-
лиев – журналист и преводач. От него 
е единствената дъщеря на актрисата – 
Мария Грубешлиева (Муки), авторка на 
две биографични книги за майка си.

Третият мъж на Мутафова е артистът 
Нейчо Попов. За него тя казва, че е

любовта на живота й
За първи път се виждат в Народния 

театър, където тя започва да работи 
като актриса, а той е студент във ВИТИЗ. 
Годината е 1949-а. Стояна играе на сце-
ната на Народния театър още 7 години.

Впоследствие е сред актьорите 
основатели на Сатиричния театър през 
1956 г., където развива своя мощен 
комедиен талант. В трупата на театъра е 
до 1991 г.

Пенсионирането й не може да я 
откаже от сцената и до ден днешен тя 
не спира да играе. По думите на Мария 
Касимова Стоянка Мутафова е “едно от 
най-добрите стихийни бедствия, които 

могат да ни се случат”.
“Никога да не се предаваш, да бъдеш 

себе си, да се бориш и да достигнеш 
своето столетие. И когато това стане, да 
можеш с усмивка да му кажеш “Добър 
вечер” и да си щастлив от дългия път, 
който си извървял”, гласи девизът на 
Стоянка, посочен в книгата, наречена 
“Добър вечер, столетие мое”, написана 
за живота на актрисата от дъщеря й 
Мария.

Магнетична и безкрайно талантлива, 
тя приковава вниманието на публиката 
още щом стъпи на сцената и напълно 
заслужено печели любовта й както в 
театъра, така и на екрана. Стоянка Му-
тафова участва в много от емблематич-
ните български филми като “Специа-
лист по всичко”, “Любимец 13”, “Топло”, 
“Бялата стая”, “Кит”, “Езоп” и други.

Уважавана и обичана, тя успява 
да вдъхнови поколения български 
артисти да тръгнат по пътя на театъра 
и киното.

“На сцената да бъда здрава”, това 
си пожела легендата на българския 
театър броени дни преди рождения 
си ден.

Стоянка Мутафова – 
една стихия на 97 години
Голямата актриса отпразнува рождения си ден на сцената
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„Н
ю Инглънд пейтри-
ътс” триумфира в 
Супербоул за шести 
път след победа 
с 13:3 над “Лос 
Анджелис рамс” в 

най-чаканото спортно събитие в САЩ. 
Двубоят беше много качествен, макар 
да не предложи зрелищни отигравания 
и голяма резултатност. На преден план 
излязоха защитната игра и тактическото 
надиграване между двата тима.

Срещата в Атланта влезе в историята 
като най-нискорезултатния сблъсък. 
Двата тима отбелязаха само 16 точки и 
едва един тъчдаун. Досегашната среща 
с най-ниска резултатност беше през 
1973 г. (“Маями” – “Вашингтон” 14:7).

Двубоят беше чакан с голям интерес 
заради сблъсъка между 41-годишния 
Брейди и 17 години по-младия куотър-
бек на “овните” Джаред Гоф. Опитът на 
Брейди и добрата защита на “патриоти-
те” обаче се оказаха решаващи. Грешка 
на Гоф в решаващ момент и пресечено 
подаване също наклониха везните.

В битката треньорът Бил Беличик над-
ви 33-годишния Шон Маквей и 

отново изведе тима си  
до трофея

„Винс Ломбарди”.
Легендарният дует Брейди и Беличик 

завоюва своите шести шампионски 
пръстени. Двамата излязоха в мач за 
титлата за девети път. По този начин “Ню 
Инглънд” изравни “Питсбърг стийлърс”, 
който е единственият друг отбор с шест 
победи. Триумфът на легендарното дуо 
идва 17 години след първата им победа 
в Супербоул (2002 г.).

Победата е трета през последните пет 
години за състава от Фоксбъро. От 2015 
г. насам те пропуснаха само веднъж да 
играят в мача за титлата. Година след 
драматичната загуба от “Филаделфия 
ийгълс” “патриотите” се връщат на 
върха.

Беличик вече е най-възрастният тре-
ньор, стигал до отличието. На 66 години 
той е и треньорът с най-много титли. На 
41 години пък Брейди подобри рекорда 
за най-възрастен куотърбек. Дотук 
никой в историята не беше печелил 
на повече от 39 години (рекордът се 
държеше от Пейтън Менинг).

Брейди вече е и най-титулуваният 
играч в историята на НФЛ. Дотук той де-
леше първата позиция с Чарлс Хейли, с 
когото имаха по пет шампионски пръс-
тена. Освен това куотърбекът записа 
рекордната победа № 237 в кариерата 

си, изпреварвайки Адам Винатиери.
“Беше невероятна година, преминах-

ме през какво ли не. Може би никога 
не сме имали толкова трудности, но 
заедно се справихме. 

Мачът беше много тежък
защитата на “Лос Анджелис” е много 

силна, те не ни оставиха никакви шан-
сове и трябваше да намерим пролука, 
която да използваме. Отбелязахме 
тъчдаун, а и нашата защита направи 
един от най-добрите мачове, които съм 
виждал”, каза Брейди след срещата.

Още първият пас на Брейди в мача 
беше пресечен, но той завърши с 21 
успешни от общо 35 и раздаде пасове 
на общо 262 ярда. Много силен мач 
направи новобранецът Сони Мишел, 

като рънингбекът отбеляза единстве-
ния тъчдаун.

За MVP във финала беше избран уайд 
ресийвърът Джулиан Еделман, който 
направи много силен мач. Опитният 
Еделман беше търсен в най-важните 
моменти, като овладя десет подавания 
от Брейди на общо 141 ярда. На ниво 
беше и другата звезда на тима Роб 
Гронковски.

“Днес е велик ден за нашия фут-
болен отбор. Голямата заслуга е на 
играчите, които се трудеха много 
и показаха, че са шампиони с по-
ведението си на терена. Всички ни 
отписваха по средата на сезона, но 
ние още сме тук и показахме, че зна-
ем как да печелим”, каза след двубоя 
Беличик.

“Ню Инглънд” – рекорден 
шести триумф в Супербоул
Легендарният дует Брейди и Беличик завоюва отново трофея
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- Мамо, ще се запиша като доброво-
лец за военна мисия.

- Доб ре, Мишо, само не се отдалеча-
вай от блока – да те виждам!

- Мамо, защо си тръгва татко?
- Ти знаеш ли как се трият съобщени-

ята на вайбър? 
- Да, разбира се. 
- Е, той не знаеше.

Реших да отида на фитнес. Те пък взе-
ха, че ме изгониха. Правил съм трохи 
навсякъде...

Путин сънува Сталин, който му дава 
съвети как да направи реформата по-
успешна:

- Избий конкуренцията и боядисай 
Кремъл в синьо!  
- Защо в синьо?  
- Разбрано момче си, знаех си, че ще 
искаш да обсъдим само втората част...

Тъща звъни на зетя:
- Вкъщи мирише на газ, какво да 

правя. 
- Запали свещ, ти си вярваща жена.

- Какво искаш за обяд, миличко? Соч-
но говеждо, прясна сьомга или пикант-
но пилешко?

- Ооооо, благодаря! Нека бъде сьомга. 
- Млъкни, Гошо, говоря с котката.

Запознават се двама в интернет. Той:
- Колко килограма си? 

- Предположи :) 
- Помогни ми малко де, кажи първата 
цифра? 
- Едно...

- Да ви се намират, кандила, свещи, 
тамян?

- Господине, намирате се в данъчното! 
Тук няма нищо свято...

Винаги помни, че е по-добре да за-
къснееш, отколкото да отидеш грозна.

Като казвам на мъжа ми, че ще сме 
ЗАВИНАГИ заедно, той започва тихичко 

да плаче.
Толкова е романтичен и чувствителен 

миличкият...

- Бай Иване, имаш ли гаечен ключ 
10-ка?

- Имам. Ама знаеш ли защо имам? 
- Що? 
- Щото не го давам.

ЗАЩО БЪЛГАРИНЪТ ПИЕ РАКИЯ?
Отговорът на този въпрос от векове е 

закодиран в името РАКИЯ - съставено от 
думи от старобългарския речник: 
„РА“ - означава слънце, Бог, владея; 
„КИ“ - вътрешна енергия; 
„Я“ - аз. 
Обобщено: 
„АЗ ОВЛАДЯВАМ ВЪТРЕШНАТА ЕНЕР-
ГИЯ.“ 
Забележка: 
Това се наблюдава при по-малки коли-
чества. При по-сериозна консумация 
енергията става много голяма и допри-
нася за развитие на фолклора. 
Тогава думата „ракия“ има друг прочит: 
„Вътрешната енергия овладява мен.“ 
Разликата между двата превода е около 
500 грама...

Мъж влиза в аптека с 8-годишния си 
син и чака на опашка.

Момчето вижда на витрината кутиите 
с презервативи (презервативите са в 
опаковки по 3, 6 и 12 бройки) и пита 
баща си: 
- Тате, тате, какво са това?  
Малко смутен бащата отговаря: 
- Това са презервативи, моето момче, 

използват се за безопасен секс. 
- Ясно – след малко взема една кутия от 
3 бройки и пита:  
- Тате, тези за кого са направени? 
- За гимназистите – един за петък, един 
за събота и един за неделя. 
- Аха – отговаря момчето и оставя 
кутията.

След малко взема една кутия от 6 
броя и отново пита:

- Тате, а тези за кого са направени? 
- За студентите – два за петък, два за 
събота и два за неделя. 
- Ясно – възкликва с леко учудване 
хлапето. Дошъл редът на бащата, той 
купил каквото трябвало, тъкмо да си 
ходят и момчето взело една кутийка от 
12 презерватива и задърпало баща си 
за ракава:  
- Тате, тате, а тези за кого са направени?  
Бащата взел кутията, въздъхнал гледай-
ки я и отговорил: 
- Тези, моето момче, са предназначени 
за женените мъже – един за януари, 
един за февруари, един за март...

Божее, какви мъже има!
Хем знае, че съм омъ-

жена, а продължава да 
прави секс с мен!!!

Жена влиза в такси:
-Добър ден. 

- По-силно. 
- Добър ден! 
- По-силно! 
- Добър ден!!! 
- Вратата, ма...

- Гоше, слез да изхвърлиш боклука!
Гошето тежко въздиша: 

- Айде стига де, Марче, таман седнах... 
Марчето с разбиране и съчувствие: 
- А какво прави досега? 
- Лежах!

Влиза мъж при проститутка и пита 
за цената за анален секс. Като я чува, 
изпада в ужас.

- Защо толкова скъпо?! 
Проститутката го води до прозореца и 
му показва паркиран мерцедес после-
ден модел: 
- Това е моята кола, която си купих с 
анален секс. Щом плащат, значи остават 
много доволни! 
Платил си мъжът и наистина останал 
доволен. 
Попитал я и за цената на един ми*ет. 
Като я чува, пак изпада в ужас. 
Проститутката го води до прозореца и 
му показва магазина на ъгъла. 

- Това е моят магазин, който си купих 
с духане. Щом плащат, значи остават 
много доволни! 
Платил мъжът и наистина останал 
доволен. 
- А колко вземаш за стандартен секс? 
Проститутката го води до прозореца и 
му показва сградата на НДК: 
- Виждаш ли тази сграда? Ако имах п..ка, 
щеше да е моя!

Днес в градинката чух как една майка 
обяснява на петгодишното си моми-
ченце: 
- Най-добрата певица е Галена, маме. 
Тя прави смислени песни и се облича 
елегантно, като истинска дама. И е най-
талантливата изпълнителка в „Пайнер”. 
Когато пораснеш, си мечтая да станеш 
като нея, маме... 
Слушах я тая майка и се възмутих до 
дъното на душата си. Замислих се какво 
поколение отглеждаме, как възпитава-

ме децата си, какъв пример им даваме... 
Та всеки нормален човек знае, че най-
талантливата и най-елегантна певица в 
„Пайнер” е Джена!!!

За стабилен брак трябва да има ба-
ланс, един път ти си виновен, друг път 
пък жена ти има право...

– Ах, каква изненада! Вие поразител-
но приличате на третия ми съпруг! 
– Така ли? А колко мъже сте имали? 
– Двама.

Разтревожена майка търси съвет в 
интернет:

„Как да обясним на детето, намери-
ло каишка и нашийник в спалнята, че 
кученце няма да има?”

Еволюцията на любовта е от: „Сваляй 
всичко - искам те.” 
до: „Сваляй всичко, че пускам пералнята.”

Трима непукисти си разправят на 
кого какво му се случило предния ден. 
Първият казва:

- Прибирам се снощи и гледам, че къ-
щата гори. Ама на мен не ми пука - пари 
имам, ще си построя нова. 
Вторият вика: 
- Прибирам се снощи и гледам, че 
жената си поканила двама любовници и 
правят тройка на спалнята. Ама на мен 
не ми пука - влязох в кухнята, салатка, 
ракийка и ги чакам да свършат. 
Третият разправя: 
- Прибирам се снощи и в тъмнината на 
входа един огромен мъжага ми вика: 
- Ей, Жоре, откога си мечтая да ти го 
отпера. 
- И к’во стана, бе? - питат го другите 
двама. 
- А, отпра ми го, ама на мен не ми пука. 
Аз не съм Жоро...

Катаджия спира кола:
- И защо нарушихте Правилника?
- Хайде сега, сякаш не се радваш...

- Имате много лоша кашлица. Пушите 
ли?

- Да.
- Пиете ли?
- Случва се.
- Трябва веднага да спрете да пушите 

и пиете!
- И какво, само да кашлям ли?

- Имаш ли си приятел?
- Не.
- Как такова красиво мо-

миче е без приятел?!
- Заради мъжа ми...

Само в България затвор-

ник може да стане депу-

тат, но депутат не може 

да стане затворник!
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
CDL DRIVERS WANTED, 
Цена US$ , Зипкод 60173, Small trucking 
company is looking for OTR CDL Class A 
Drivers for dry van or reefer.Minimum 2 
years experience,clean driving record. 
give us a call at 6309994665 6309994665 
№15837
CDL DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор 
с опит минимум 6 месеца. Гарантирани 
$1800 - $2000 на седмица. Заплащане 
- 27% oт оборота . Чисто нови ками-
они рифери 410-979-8011 4109798011 
№15839
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Живеят в 
Schaumburg и търся да гледам дете от 
9:00am до 5:30 pm. Имам опит с гледа-
нето на деца 7085069085 7085069085 
№15843
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 7738650406 
№15844

CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068, Търся шо-
фьор с HazMat за 2017 Volvo с I Shift. 
Ще прави по 3000 miles weekly, $0.70 
CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 2246591690 №15630
OWNER OPERATORS

Цена US$ , Зипкод 60007, Owner 
Operators wanted.Are you ready for more 
freight, more miles and more top-earning 
opportunities.Please call us for more 
details. 3127097973 №15638

HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60010, Trucking 
company is hiring Truck Drivers for OTR 
New 2019 Volvo and 2020 Kenworth trucks 
available and 2019 Dry vans Min 3 years 
experience OTR for more info call 773-580-
4032 7735804032 №15663

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контракто-
ри за съвместна работа. Търсете Зори 
(224)659-2356. 2246592356 №15665
СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ
Цена US$ , Зипкод 60172, Набирам се-
риозни шофьори OTR за Волво камиони 
- I-Shift, hooks and drop в Chicago, все-
ки уикенд вкъщи. Dry Van/1500$-1800& 
per week-Refers/1700$-2000$ per week 
7738274439 7738274439 №15681
HAIR STYLIST/BARBER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, New Look 
Studio hair salon is looking for hair stylist/
barber for full time or part time.For more 
informations please call (847)375-8833 or 
(773)351-5249, ask for Stella. 7733515249 
№15691

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ , Зипкод 60007, Търся шофьор 
за малък камион с клас “С”. Ако Вашият 
CDL изтича и не можете да го поднови-
те, все още може да изкарате клас С. Ну-
жен е шофьорски опит, мога да помогна 
за изкарването на клас С. 8477499161 
8477499161 №15692
SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056, Tранспортна 
фирма намираща се в Wood Dale , IL тър-
си да назначи Safety manager на пълен 
работен ден. За повече информация 
моля свържете се с нас на 630.948.4547 
6309484547 №15702
DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим 
шофьор на ТИР за работа от понеделник 
до петък (dry van) Заплащане всяка сед-
мица без никакви удръжки $300 на ден 
708-953-9035 Вера 7089539035 №15704
CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056, Търся CDL 
hazmat drivers ,0.65 цента на миля (пъл-
ни и празни) 3000-4000 мили на седми-
ца, бонус след 6 месеца ($2000) Може 
и без опит (Обучавам)773-946-3517 
7739463517 №15705

CDL DRIVER NEEDED, Цена US$ , Зи-
пкод 60181, Търся OTR шофьор за Volvo 
камион без log book Looking for CDL 
driver for Volvo,no electronic log book, 
over the road 6309652001 №15711
ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160, Търся мъж 
за обща работа без английскик на откри-
то в Melrose Park. Работата не е тежка, 
но трябва да може да вдига поне 40 кг 
понякога. Заплащането е между 10-12 
долара на час Обадете се на 3125179163 
3125179163 №15714
DISPATCHER 
Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER . Говорене 
на български & English е задължително. 
Изисква се общ опит за работа с компю-

тър. Други езици са от голям плюс. Моля 
обадете се на 847 668 0373 8476680373 
№15741
CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60631, Предлагам 
работа за pick up/Delivery Volvo 2016 
Automatic,Постоянна работа , средно 
3000 на седмица. Заплащане .60 цен-
та Телефон 757-338-6477 7573386477 
№15750
HAZMAT DRIVER NEEDED
Цена US$ 0.60, Зипкод 60005, Looking for 
a driver for 2019 Volvo I shift with hazmat 
endorsement and minimum experience 
needed. All miles paid at 0.60c/mi .Weekly 
approx 3000 mi.Flexible drivers schedule. 
Mostly mid west and south runs. Friendly 
and experienced dispatch. You will not 
regret to call. Please do at 414 702 4349..
Tiho 4147024349 №15752
CDL CLASS A
Цена US$ , Зипкод 60564, Транспортна 
компания набира шофьори Class A на 
дълги дистанции в 48 щата. Изисквания: 
14 дни на работа и 2 години опит на по-
зицията .Предлагаме $1500 на седмица 
и директ депозит. За повече инфор-
мация Васко 6307799945 63607799945 
№15757
ШОФЬОРИ CLASS A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори Class A 
на дълги дистанции в 48 щата. Запла-
щането е за заработена седмица, с въз-
мойност да се заработят до $2000.00 
и да станете собственик на камион. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
2248480266 №15768 

DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, 
Transportation company is hiring Class 
A CDL drivers for regional dedicated 
runs. Terminal location is in Gary,IN ( 35 
min from Chicago) Available 5-6 days 
dedicated runs.Same place everyday. 
Home daily! Average weekly check $1400 
Please contact : 773-398-7136 7733987136 
№15785
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа . За повече ин-
формация търсете Зори (224)659-2356. 
2246592356 №15791
ЧИСТАЧКИ
Цена US$ , Зипкод 60714, Предлагам 
работа в удобни за вас дни и часо-
ви рамки на жени за почистване на 
къщи,апартаменти и други проек-
ти. Необходим е собствен транспорт 
и разбираем английски. 8474476121 
7739710470 №15801
TEAM DRIVERS NEEDED

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой.

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007

КАТЕГОРИЯ: .......................................................... ТЕЛЕФОН: ........................................................
Е-MAIL: .....................................................................................................................................................
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел.: 224-600-1550

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

ПОМОЩНИК ЗА РАБОТИЛНИЦА
Цена US$ , Зипкод 60007, Предла-
гам работа в работилница за мъж до 
55 г. За информация пишете на ема-
ил: dvametaltd@gmail.com или на тел: 
224-577-8217 Димитър 2245778217 
№15731 

TRUCKING SAFETY
Цена US$ , Зипкод 60143, Superior 
Overnight Service is looking to hire on 
full time experienced SAFETY specialist. 
Bilingual is a must. Good pay, paid 
training, steady income. The perfect 
candidate is the one with at least 1 year 
in a safety department, good social and 
communication skills, and ability to work 
in a team. Please call BOBY at 630-422-
1190 ext 12. 6304221190 №15811 

ШОФЬОРИ CDL Class А
Цена US$ , Зипкод 60126, Търсим шо-
фьори с CDL Class A, с препоръчителен 
Hazmat и/или Tanker Endorsement. За-
плащат се всички мили - пълни/празни. 
Цена на миля първоначално е 60 цента, 
ако имате опит директно 70 цента. Вклю-
чени бонуси - бонус за рестарт на пътя, 
бонус за добър DOT инспекшън. Платени 
са екстра стоповете - $50, платени детен-
шъни. Бонус за по-кратки курсове. За 
повече информация 773-822-9974 или 
224-386-4103 7738229974 №15770 

CDL DRIVERS
Цена US$ 1800 per week, Зипкод 60068, 
NASA Freight Corporation is hiring 
committed CDL Drivers that have at least 2 
years of experience. We offer great salaries 
for great drivers: $1600-$1800 per week, 
flat rated daily salary of $300 per day, plus 
a yearly bonus of $5000 is also available 
now. If you are a CDL Class A driver with 
a clean MVR (Clean Driving Record) and 
would like to work with a caring and honest 
company, you are on the right track. Don’t 
hesitate, contact us at (847) 630-0058! 
Owner Operator Option: We pay 90% from 
the gross to our Owner Operators, fuel 
cards with discounts and IFTA preparation 
available. 8476300058 №15830

Цена US$ 
, Зипкод 
6 0 1 9 4 , 
CTG Inc is 
looking for 
a CDL class 
A drivers 
to fill up a 
local driving 
p o s i t i o n s 
out of 
Naperville IL. • $1000 sign on bonus • Make 
$65,000 - $85,000 per year • Be home every 
night • 45 - 65 hours a week • No Containers 
• At least 1 year verifiable experience • 
Clean driving record. For more info call: 
773-789-7236 7737898236 №15734
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Цена US$ , Зипкод 60005, Looking for 
team to drive 2019 Volvo 860.Negotiable 
pay rates,as many miles as possible, 
friendly dispatch,weekly deposit,and 
many more...Call for details...414 702 4349 
4147024349 №15806
ЖЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, Цена US$ , 
Зипкод 60008, Почистваща компания 
търси да назначи жени за почистване 
на домове.Телефон за контакти 224-425-
2197 2244252197 №15564
ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 
по договаряне. Повече от 16 години в 
бизнеса. 7734128280 №15823
! OWNER OPERATORS !, Цена US$ 
5,000.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за Owner Operators 
със собствен трейлър! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Леки товари; Постоянни курсове; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! 
8476659273 №15826
OWNER OPER. / DRIVER, Цена US$ 
5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ НАЙ-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? Тел. 847-665-9273 
************ 24/7 Диспеч * Регионална 
работа * Леки товари * Fuel Discounts – 
70 цента на галон 8476659273 №15827
НАБИРАМЕ ГОТВАЧИ
Цена US$ , Зипкод 60655, Avalon Sports 
Bar and Grill търси да назначи готвачи с 
опит или без с готовност да ви научим. 
Готвач за заготовки, pizza maker и гла-
вен готвач. За повече информация на 
телефон 7734440878 или 7734954405. 
7734954405 №15828
CLASS C DRIVER NEEDE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Class C only 
driver needed. For a straight/box truck. No 
CDL required. For more information please 
call 312-730-8025 3127308025 №15832
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15833
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? Тел. 847-665-
9273 24/7 Диспеч * Регионална работа * 
Леки товари * Fuel Discounts – 70 цента 
на галон 8476659273 №15834
ДЕТСКИ АНИМАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202, ART splash 
ME търси да назначи атистичен екип от 
момичета и момчета за почасова работа 
като детски аниматор за рождени дни и 
партита. Изисквания - добра комуника-
тивност с деца, организиране на игри и 
креативност. С предимство са кандида-
тите с опит и личен автомобил. (224)408-
0045 - Julia 2244080045 №15584
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only.Clean driving 
record. Direct deposit every Friday. All 
48 states. For details call 4045132422. 
4045132422 №15605

COAST TO COAST
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60005, A trucking 
company is seeking to contract with 
experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland. We 
contract IOOs with all types of vehicles and 
equipment.We offer expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay. Please call 
us for more details. 3127097973 №15639
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод , Транспортна фирма 
набира owner operators за регионални 
и OTR курсове. Добро и коректно запла-
щане. Моля обадете се на 312 709 7973 
3127097973 №15649
OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод , Транспортна ком-
пания набира контрактори с hazmat 
и tanker endorsements. Бързо и добро 

заплащане. Коректно отношение. Лес-
ни за работене ELD’s. Моля обадете се 
на 312 709 7973 за повече информация 
3127097973 №15650
HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in 
Harrisburg , Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815
РАБОТА ЗА МОТИВИРАНИ 
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60016, Пред-
лагам работа за амбициозни и трудолю-
биви хора. Любомир Мицов 2244235654 
2244235654 №15560
HOUSEKEEPERS ЗА PA
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109, Нужни 
са housekeepers в Pennsylvania помага-
ме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609
ПОМОЩНИЧКА ЗА ПЕНСИЛВАНИЯ
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110, Необхо-
дима е млaда и eнергична помощница 
за управлението на few companies in 
Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074, Търся работа 
като детегледачка. Живея в района на 
Палатайн. За повече информация 224-
324-0655 2243240655 №15626
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам до-
машна вкусна храна,занимания и сле-
добеден сън.Информация на телефон 
7739712024 7739712024 №15697
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090, Гледам деца 
в моя или във вашият дом. Имам дъл-
гогодишен опит. Живея в Wheeling IL. 
Тел.за котакти 872 484 3052 8724843052 
№15721
ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564, Търся ра-
бота в строителството,автосервиз или 
офис. Отворен за всякакви възможнос-
ти. Досегашен опит над 10г. като Sales 
Manager в международни компании в 
България.Отскоро в САЩ,с документи. 
5716999103 5716999103 №15783
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся да гле-
дам дете в моя дом,почасово или це-
лодневно.Живея в Arlington Heights,IL.
Предлагам домашно приготвена 
храна,ежедневни разходки и занима-
ния .При нужда и интерес моля позвъ-
нете на тел.224 253 9524. 2242539524 
№15787
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60001, Диспе-
чер от България 00359888141155 
00359888141155 №15797

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СЪКВАРТИРАНТ/КА , 
Цена US$ 490.00, Зипкод 60056, Дава се 
под наем просторна стая от двустаен 
апартамент със самостоятелна баня/то-
алетна, голям гардероб; паркинг. Цената 
включва парно и вода. Апарт.е в Mount 
Prospect на 3мин от Serdika Deli Цена-
$490. Контакт:571-277-7882 Николай. 
5712777882 №15836
APARTMENTS FOR RENT, 
Цена US$ , Зипкод , Two(2) and One(1) 
bedroom available at Des Plaines, 
IL.Completely remodeled with New 
kitchen, bathroom, new ss apliances.Right 
next to all shopping malls at Elmhurst 
rd & Golf rd, only 10 min to I-90. $950.00 
on one(1) bedrms, $1350.00 on two(2)
bedrms. Petar 630-539-4849 6305394849 
№15838
1 BED FOR RENT, 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60656, 1 bdr 1 
bth condo for rent.available now,I90 and n 

Cumberland ave.no pets.ph 8478777997 
8478777997 №15842

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен в Шилер 
Парк от 01Март19г.Наема е $ 450+ел.
ток+нет,депозит $450 тел. 7737042622 
7737042622 №15629
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант/ка за едностаен в Шилер Парк 
Наем $ 425 + ел. ток + депозит, тел: 
18473122511 18473122511 №15631
2 BED FOR RENT
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007, 2 
bedroom apartment in downtown Elk 
Grove Village! Brand new everything! 
Heat, cooking gas, water, garbage 
included in the rent. For more information 
please call 773 996 8900 7739968900 
№15642
2 BED ШАМБУРГ
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, Давам 
под наем апартамент в Schaumburg с 
две спални, две бани, закрит паркинг, с 
изглед към езерото на комплекса. Ото-
плението, газта и водата са включени в 
наема. Цена $1300 на месец. За контак-
ти: 6308578397 6308578397 №15684
СТАЯ ЗА МЪЖ
Цена US$ , Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя за мъж . Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas) Des Plaines, 
близo дo Balkanika и Mexaнaтa. Цeнa 
$420. За OTR шофьори цeнa $350. Oт 
February 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
208-1538 8472081538 №15689
СТАЯ В LOMBARD
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Давам 
стая под наем в къща в Ломбард, IL. 
Ползване на кухня и хол 6309151352 
6309151352 №15690

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$ , Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕ-
МЕННО. Стай и къщи. За ден, два, три, 
седмица, месец. Без договор. Севе-
розападните квартали. Тел: 847-854-
8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №15693
2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007, Да-
вам апартамент под наем във 902 Ridge 
Square, Elk Grove Village, в комплекс The 
Terrace. 2 bedroom, 1 bathroom , $ 1150. 
Свободен от 1-ви февруари. Телефон 
(773) 603-4962 - Евелина 7736034962 
№15700
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 4.50, Зипкод 60176, Търся 
съквартирант/ка за двустаен ап. на 
II ет. в Шилер Парк.Наема е $450+ел.
ток.Задължителен депозит от $450 
тел.7737042622 7737042622 №15707
EТАЖ ПОД НАЕМ /АДИСЪН, 
Цена US$ 650, Зипкод 60101, Уютен 
приземен етаж от къща с голяма стая 
и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. В 
наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 
жена или двойка. Имаме куче. $700-
850. +17738292393 №15713
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016, За 
жена,обзаведена стая ,самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на граница-
та със Park Ridge. за контакт: 224 659-
0357 2246590357 №15717
СТАЯ DES PLAINES

Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, Стая 
под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо за шофьор. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 7732091813 №15744
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$ , Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща 
Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
8476096565 №15751
FOR RENT, Цена US$ 1,350.00, Зипкод 
60007, Completely renovated 2 bedroom, 
2 bathroom apartment available for RENT 
in Buffalo Grove. Heat, water, garbage 
included in the rent. For more information 
call 773 996 8900 7739968900 №15759
2 BED ELK GROVE
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 2 
bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms, 
windows, flooring, painting etc. For 
more information call 773 996 8900. 
7739968900 №15760

1 BED MT.PROSPECT
Цена US$ , Зипкод 60005, Под наем: ед-
ностаен сутерен Mt Prospect. Ток, ото-
пление, вода, пералня +, кабелна TV, 
интернет – включени. Shopping plaza; 
Mt Prospect център; Metra rара. Tel. 847-
942-8242, 847-259-2991 8479428242 
№15766
2 BED ARL.HEIGHTS
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 
Renovated 2 bedroom 2 bathroom 
apartment in most desirable part of 
Arlington Heights. Everything included 
in the rent (heat, cooking gas, water, 
garbage), new carpet, new paint, 
new vanities, Prospect High School, 
close to downtown and stores. For 
more information call 847-644-8952. 
8476448952 №15777
СТАЯ ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Обзаве-
дена стая с отделна баня в Arlington 
Heights, IL. Фитнес, басейн , Интернет и 
отопление са включени в наема. Пред-
дпочитам шофьор на камион. За под-
робна інформация позвьнете на тел. 
773-672-9954 7736729954 №15793
APARTMENT’S FOR RENT
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60656, 
Two(2)and One(1) bedroom available at 
Des Plaines,ill .Completely remodeled 
with New kitchen,bathroom,new ss 
apliances,Right next to all shoping malls 
at Elmhurst rd & Golf rd,only 10 min to 
I-90.$950.00 on one (1) bedrms,$1,350.00 
on two(2) bedrms.Petar-630-539-4849 
6305394849 №15802
СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪ-
КВАРТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪР-
СЯ за самостоятелна стая с ползване 
на хол и голяма кухня в Schiller Park. 
Garden apartment. За подробности - 224 
304 6338 - Кольо. 2243046338 №15812
FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Renovated 2 bdr apartment FOR RENT 
in Arlington Height. Rent includes HEAT, 
CENTRAL AIR, COOKING GAS, WATER, 
GARBAGE. Highly desirable John Hersey 
High School. For more info call 773 996 
8900 Sylvia 7739968900 №15557
СТАЯ ROSEMONT
Цена US$ 550.00, Зипкод 60018, Давам 
стая под наем, напълно обзаведена, на 
3-ти етаж в Rosemont. Цената включва 
ток, кабелна, вода, интернет, паркинг. 
За предпочитане truckdriver или жена.
За повече информация звъннете на 
3125492927. 3125492927 №15816
СТАЯ ПОД НАЕМ

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

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160, Стая под 
наем от къща в Мелроус парк Nort/25 
ave.Подходяща локация за шофьори 
на камиони .Наемът е$400+газ и ток. /
около $30-$40/Общо ползване на хол и 
кухня с другите квартиранти.Пералня и 
сушилня без кодари.Вез съжителство с 
хазаи.Ще бъде свободна от 1ви февруа-
ри 7733879465 №15632 

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаве-
ден приземен етаж за един или два 
месеца.$400 със включени всички 
консумативи+безплатен интернет и пе-
ралня 7733879465 №15722
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Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам 
стая под наем във Mount Prospect. Тока 
и водата са включени. Квартирата е във 
близост до градски транспорт. 847-845-
1370 8478451370 №15818
ТАУН ХАУС ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Давам та-
унхаус под наем с 2 стай,1баня,гараж в 
Prospect Heights Цена $1200.Cell 847-
942-8851 8479428851 №15819
СЪКВАРТИРАНТ/КА , Цена US$ 490.00, 
Зипкод 60056, Дава се под наем прос-
торна стая от двустаен апартамент 
със самостоятелна баня/тоалетна, го-
лям гардероб; паркинг. Цената включ-
ва парно и вода. Апарт.е в Mount 
Prospect на 3мин от Serdika Deli Цена-
$490. Контакт:571-277-7882 Николай. 
5712777882 №15836
СТАЯ ПОД НАЕМ 
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634, Давам 
стая под наем във високо мазе. $370 с 
всичко включено. Chicago - Belmont/
Naragansent 7734252700 №15588
COAST TO COAST
КЪЩА В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$ , Зипкод 17104, Даваме под 
наем къща в Харисбър Пенсилвания 
3039748716 3039748716 №15610
СТАЯ В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104, Даваме 
под наем room в Харисбър Пенсилва-
ния 3039748716 3039748716 №15611

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
4 BED FOR SALE
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 
Completely remodeled 4bdr 2bth single 
family house in Elk Grove Village available 
for Sale. Everything brand new - roof, 
siding, windows, electrical, plumbing, 
kitchen, bathrooms, flooring, painting etc. 
For more information call 773 996 8900 
Sylvia 7739968900 №15761
HOUSE FOR SALE 
Цена US$ 269,900.00, Зипкод 60007, 
5 bedroom 2 bathroom completely 
renovated single family house for sale 
in Streamwood. Everything brand new. 
For more information call 773 996 8900. 
7739968900 №15762
ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ
Цена US$ 120000, Зипкод 60008, Прода-
ва се ремонтиран двустаен апартамент с 
една баня в Rolling Meadows. Жилището 
е на два етажа. Годишните такси са под 
$400, а месечната вноска за асоциация-
та е $300 и включва отопление и вода. 
Отделно се плаща само ток. Неверо-
ятна възможност за всеки новодомец. 
8478452791 №15763
KЪЩА LAKEWOOD
Цена US$ , Зипкод , OPEN HOUSE: 8650 
Chicago ave, Village of Lakewood. Sat, Dec 
8 · 12pm - 2pm. Тел: 847-854-8094 Къща 
след основен ремонт. 2 спални, баня, 
хол, кухня, перално. В близост огромно 
езеро и плаж. САМО $137,900. Защо да 
плащате $1200 за наем, когато МОЖЕ ДА 
ЖИВЕЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА САМО ЗА 
$740 на месец. 8478548094 №15589
КЪЩА WONDER LAKE
Цена US$ , Зипкод , OPEN HOUSE: 7421 
Chippewa dr, Wonder Lake. Sat, Dec 8 · 
12pm - 1pm. Къща след пълен ремонт. 2 
спални, 1 баня. В близост красиво езеро. 
САМО $126,900. Отворена за посеще-
ние на 9-ти декември (неделя) от 12 до 
13 часа. Тел: 847-854-8094. 8478548094 
№15590
КЪЩА СЛЕД РЕМОНТ
Цена US$ 127,900, Зипкод , OPEN HOUSE: 
7704 S Oak St. Wonder Lake. San, Dec 9 · 
1pm - 2pm. Къща след ремонт. Всич-
ко ново. Красиво място! На минути от 
езерото и плажа, обяд с лодка. САМО 
$127,900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (неде-
ля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591

SOMEWHERE ELSE
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Цена US$ 0.00, Зипкод , Екоимоти пред-
лага за продажба 3-стаен апартамент в 
кв. Лозенец на бул. Свети Наум, с площ 
85кв.м. Състои се от отделна кухня, 
просторен хол, две спални, баня с тоа-
летна. Цена: 170 000 Euro. Тел. за контакт: 
+359897463810-Георгиева 0893669881 
№15776

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs
ТОЧКИ ОТ PILOT
Цена US$ , Зипкод 60630, Кеш за точки от 
Pilot. При интерес изпратете съобщение 
на 773-837-3656. 7738373656 №15825

SOMEWHERE ELSE
КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$ , Зипкод , Екоимоти търси 
да закупи за свои клиенти апартамен-
ти и магазини в София. 0893669881 
0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Зипкод 60016, Разнообразна украса за 
партита, включваща обличане и деко-
рация на столове и маси, арки и фигури 
с балони, декорация и фон с воали и 
ръчно изработени аксесоари като хар-
тиени цветя, украса за сладък бар, и още 
др. Услугите ни са съобразени с вашите 
идеи и бюджет, за да направят празника 
ви незабравим! 2244339749 №15845

ГРИЖА ЗА ДЕЦА 
Зипкод 60007, Грижа се за деца в бли-
зост до Meacham Rd / Nerge Rd. (срещу 
Wal Mart) на границата на Шамбург/ Елк 
Гроув Вилидж. Домашно приготвена 
храна, включващи 2 закуски и обяд. Над 
18 години опит. За повече информация: 
773-931-8516 7739318516 №15627
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам 
строителни ремонти, работя професио-
нално 2248300447 2248300447 №15656
BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatch Training www.
smarttrucking.us Book-Keeping For 
Trucking Companies starts January 14! 
For more information, please call 331-
551-8787 or email van53co@gmail.com 
3315518787 №15659
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Гел,гел 
лак ,изграждане и ръчно рисувани де-
корации. Красиво и изгодно.Обадете се 
да запазите своя час на телефон 224 423 
4245 Миглена 2244234245 №15666
РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ.
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видове Перални, Сушилни, 
Съдомиялни, Хладилници, Фризери, 
Микровълнови и Готварски Печки. Тър-
сете Свилен 847-962-0242 8479620242 
№15674
ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлагам ВиК 
услуги. Ново строителство или ремонт 
на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 
монтаж на перални и миялни машини, 
ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 
и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете 
се на 224-558-7530. 2245587530 №15688
GPS TRACKERS,ELD
Цена US$ , Зипкод 60070, GPS trackers, 
ELD, Remote start sales, service and 
install.oktracks.com cell: 6084660182 
6084660182 №15696
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005, Гледам дечица 
в моя дом .Живея в Arlington Heights , 
IL.Предлагам домашно приготвена хра-
на , ежедневни разходки и занимания 
. Имам опит и препоръки . Ако имате 

нужда от някой , който да се грижи за 
детето ви , моля позвънете на тел. 224 
253 9524-Милена . 2242539524 №15738
МАНИКЮР
Цена US$ 15.00, Зипкод 60195, Гел, гел 
лак ,изграждане, декорация. Краси-
во и изгодно. Миглена 224 423 4245 
2244234245 №15740
FREE PORTRAIT SESSION
Цена US$ , Зипкод 60515, We will create 
the best buisness portrait you ever had 
or you don’t own us anything! Your 
location or our Studio in Downers Grove. 
To schedule appointment please call Paul 
at 630-401-2938 or visit www.beitel2043.
com 6304012938 №15745
HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60707, DCFS 
licensed Home Daycare has opening for 
international group of kids 6 weeks -12 
years old.The provider is with Master 
degree in Education. Former English 
teacher in Bulgaria.Speaks English, 
Bulgarian, Turkish and Rossian fluently. 
7087763357 №15782

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Solutions and Dispatch 
Center 331-551-8787 Monday January 
28, 6.00 PM - 9.00 PM Tuesday January 29, 
6.00 PM - 9.00 PM IFTA Class - it is a 3 hour 
workshop where you will learn how to 
compute and file IFTA, KY, NY, NM yourself. 
3315518787 №15799
ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60093, Предлагам 
здравословно хранене за вашето семей-
ство 7736663565 7736663565 №15807
РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60089, Извършвам 
строителни ремоти боядисване, ремонт 
на бани, подови настилки,инсталиране 
на кухни и други 2247701643 №15808
TAКСИ УСЛУГИ
Зипкод 60176, BG-TAXI - (773)-510-0087 
- 24часова таксиметрова услуга от и 
до O’Hare. Ако запаметите този номер 
нищо не губите, само може да спечели-
те. Благодарим! 7735100087 №15559

HEATING&COOLING
Зипкод 60025, Всички видове отопление.
Големи отстъпки при инсталация на нов 
фурнис.Митко.773-875-2689 17738752689 
№15561
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$ , Зипкод 60018, Изкупувам 
стари или счупени коли. С title или без. 
3128239386 3128239386 №15817
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, ГЕЛ,ГЕЛ 
ЛАК,ДЕКОРАЦИИ.КРАСИВО И ИЗГОДНО. 
Миглена 224 423 4245 2244234245 №15824
ШИВАШКИ УСЛУГИ
Зипкод 60016, Извършвам шивашки услу-
ги. Намирам се в Дес Плайнс. Биляна Нико-
лаева 224-410-9027 2244109027 №15607

НЮ ЙОРК
TOMБОЛА ЗА „ТЕРМАЖ”
Зипкод 1505, 1. Харесайте страницата на 
Pretty Lab https://prettylab.bg в ФБ (ако не 
сте го направили https://www.facebook.
com/prettylab.bg )! 2. Споделете публика-
цията с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТ-
ВАМ“! Имената на печелившия ще се опре-
делят на 31.12.2018г. 0885108502 №15651
МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безигле-

на мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕ-
РУМ! Дава невероятна хидратация, 
свежест, блясък, лифтинг и активира ре-
генерационните механизми на кожата. 
За повече информация https://prettylab.
bg/beziglena-mezoterapiya-s-hialuronova-
kiselina . Заповядайте в салон Pretty Lab 
(София, ул.Оборище №86) ! +359885108502 
№15835

SOMEWHERE ELSE
PAINTING 
Зипкод V3E 3C8, Commercial interior, exterior 
painting Residential interior, exterior painting 
Power Washing Deck & fence staining 
Drywall repairs Plaster repairs Service: All 
Metro Vancouver For more information visit 
my website: www.toppaintingrepairs.com 
6044409163 №15574

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
VOLVO VNL 770
Зипкод 60515, Volvo vnl 770 С хартиен log 
book 7735400101 7735400101 №15633
2016 FREIGHTLINER
Цена US$ 71,500.00, Зипкод 60047, 2016 
Freightliner Cascadia For Sale - Only 3 More 
Trucks Available Engine - Dd15 Transmission 
- Dt12 395000 - 420000 Miles Excellent 
Condition - All 3 Are Currently On The Road 
And Making $$$ Financing Options Available. 
For More Info, Contact Me @ 708-655-7884 
7086557884 №15636
HITCH FOR SALE
Цена US$ 120.00, Зипкод 60056, Прода-
вам ХИЧ за теглене на лека кола. ХИЧА е 
не използван! 7732555987 7732555987 
№15709
VОLVO VNL 630
Зипкод 60008, Продавам Volvo VNL 630, 
2013г. I shift 640 000 мили. Много добро 
състояния, готов за работа.За допълнител-
на информация 224 595 0257. 2245950257 
№15568
ПРОДАВАМ СКИ
Зипкод 60176, Продавам ски в много добро 
състояние. И на добра цена Тел: 630 386 
5280 6303865280 №15581

ДРУГИ 

Chicago + suburbs
У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Зипкод 60656 У-ще за инвестиции в недви-
жими имоти набира студенти. Легални стра-
тегии, препродаване, Fix&Flip, маркетинг и 
още. Физически и онлайн уроци всяка сед-
мица. Изискват се мотивация,решителност 
и сериозност. Ние не само преподаваме 
инвестиции, ние създаваме инвеститори! 
За контакти: Валери(224)404-0404 №15712 
TRAILER FOR RENT
Зипкод 60193, Давам trailer под наем 
Great Dane 2017 Kosta 224 409 4035 
2244094035 №15730

NEED CDL TRAINER
Зипкод 60056, Need CDL trainer / saturday- 
sunday paying by Hours/ Mount prospect,IL 
7736560232 Thanks 7736560232 №15747
ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ,
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСА-
ЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. 
ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА 
ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА 
САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИ-
КАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИ-
ЯТА Е 550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. 
ХОТЕЛ,ЗАКУСКА,АВТОБУС,МУЗЕИ. ЗОРА 
АВРАМОВА 0894 61 70 69 8474630199 
№15765
РЕМАРКЕ ПОД НАЕМ,
Зипкод 60007, Давам ремарке Грейт Дейн 
2014 под наем!Отлично състояние,фууд 
грейд,върджин гуми,вентове! Цена:$700 
на месец+1 месец депозит! Без договор-
трябва да си направите застраховка!!! 
12244362030 №15829

Prodavam Volvo 2007
Цена US$ 18,999.99, Зипкод 60525, 
Prodavam Volvo 2007 D12 autoshft, 
1,330323miles, kupil sum kamiona na 
130,000 i az sumgo karal ot togava. Imam 
record za maintenance. Niama nujda 
ot remont,gumite sa v good condition, 
ready to go. Call Svetlin 708 261 9099 
7082619099 №15831

ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ, 
Цена US$ , Зипкод 60069, Гледам деца 
в моя дом в Buffalo Grove. Почасово 
или целодневно. Тел.: 224-595-0685 
2245950685 №15726

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод , Контейнер до Бълга-
рия 6308431326 6308431326 №15840
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Ж
илищен комплекс 
от изоставени 
минизамъци в 
Турция показва 
проблемите, които 
среща икономиката 

на Турция. Burj al Babas е замислен като 
луксозен жилищен комплекс близо до 
Мудурну – селище по средата на пътя 
между Истанбул и Анкара. Той остава 
недостроен през миналата година и 
изоставен от инвеститора – обявилата 
тогава банкрут Sarot Property Group.

Бъдещето на 300-те близко до един 
до друг разположени замъка, чието 
строителство струва около 151 млн. 
паунда, сега е несигурно, а проектът 
се превръща в червена лампа за 
целия строителен сектор в страната, 
затънал в дългове, пише „Гардиън”.

Изграждането започва през 2014 
г., като идеята е замъците да бъдат 
ваканционни жилища за богати 
жители на Залива. Проектът включ-
ва още турски бани и комплекс със 
забавления.

Едва няколко от замъците в стила 
на „Дисни” на стойност от 379 хил. 

паунда са били продадени, а няколко 
инвеститора вече са се оттеглили. От 
общо

732 планирани сгради
587 са завършени, а компанията 

инвеститор дължи 20 млн. паунда.
Местните жители не харесват 

проекта и казват, че замъците нямат 
нищо общо с битуващата за района 
архитектура, характеризираща се с 
византийски тип сгради с традицион-
ни османски дървени къщи и джамия 
с 600-годишна история.

След като проектът вече започна да 
се изпълнява, турското правителство 
въведе нови регулации за строител-

ството, целящи да опазят 
местния архитектурен 
стил и наследство. В ре-
зултат на много места сега 
се налага проектите да 
бъдат по-ниски от предви-
деното и да се съобразят с 
околните сгради.

За някои проекти обаче 
е твърде късно. „Притес-
нявам се, че проекти като 

Burj al Babas в известен смисъл отво-
риха кутията на Пандора”, коментира 
пред изданието Яшар Аднан Аданалъ, 
изследовател на градското развитие 
от Истанбул. Посочва, че оттогава в 
страната са се появили много проек-
ти, които не се съобразяват с градско-
то планиране и архитектурата им не е 
в контекста на околните сгради.

В същото време продължаващата 
да отслабва турска лира постави в за-
труднено положение редица местни 
компании да плащат в чужда валута 
дълговете си, в които са влезли, за 
да финансират проектите си. Това на 
някои е струвало банкрут. Така спу-
калият се балон на пазара на имоти 
в страната доведе до наполовина 
построени или

изоставени градове
Съдбата на Burj al Babas е умален 

образ на ситуацията в целия сектор, 
коментира пред вестника Атила 
Йесилада, анализатор в GlobalSource 
Partners. И допълва, че не само 
строителите са тези, които започна-
ха да фалират, но и хората, които са 
свързани с нея – производители на 
стъкло, архитекти, техници.

През миналата година Турция 
смекчи изискванията за инвеститори, 
които искат да придобият турско 
гражданство, в стремежа си да удвои 
вложенията в недвижими имоти от 
чужденци до 7.6 млрд. паунда.

Въпреки липсата на каквито и да 
било сигнали, че посоката на разви-
тие на икономиката ще се обърне в 
обозримо бъдеще, в Sarot Group все 
още се надяват, че инвеститорите от 
Персийския залив, привлечени от 
възможността да получат турски пас-
порти, ще се завърнат в Burj al Babas. 
Трябва да продадем само 100 вили, 
за да изплатим дълга си, казва Йер-
делен. Според него кризата, в която 
е изпаднал инвеститорът в проекта, 
може да се преодолее за 4-5 месеца

Въздушните замъци 
на Турция
Луксозни комплекси за милиони стоят изоставени
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А
нонимен дарител е платил хотел на 70 
бездомници по улиците на Чикаго, за 
да не спят на минусовите температури, 
които обхванаха района.

Групата от бездомни се оказали без ото-
пление, след като една от бутилките им с 
пропан-бутан – също дарение от добри хора, 
експлодирала. Местната пожарна конфиску-
вала останалите бутилки заради притесне-
ния от последващи взривове и така хората 
останали без отопление.

Малко след това в организацията “Армия 
на спасението” получили информация, че 
анонимен дарител е готов да заплати хотел 
на всички 70 бездомни до края на седмица-
та.

Човекът помолил да остане анонимен, но 
за доброто му дело стана ясно от публика-
ции в местни медии.

Р
апърът 21 Савидж, чиито живот и твор-
чество се свързват с Атланта, Джорджия, 
е бил задържан от местните имигра-
ционни власти, тъй като е просрочил 

пребиваването си в САЩ с повече от десети-
летие, съобщават световните информационни 
агенции.

Двадесет и шест годишният изпълнител, 
истинското име на когото е Шая Бин Ейбра-
хам-Джоузеф, е арестуван рано в неделя в 
района на Атланта. Причина за задържането 
му е просрочена виза. От имиграционните 
власти изтъкват, че 21 Савидж е британски 
гражданин, който пристига легално в САЩ 
през 2005 г. Рапърът обаче остава в страната 
и след изтичането на визата му през юли 
2006 г.

Срещу 21 Савидж, който има и присъда за 
притежание на наркотици от 2014 г., е задей-
ствана процедура за депортиране.

Адвокатката на рапъра казва, че правният 
му екип работи за изглаждане на недоразу-
мението.

Неизвестен плати хотел на 
70 бездомници в  Чикаго

Имиграционните 
задържаха рапъра 21 
Савидж

А
нджелина Джоли 
и Брад Пит през 
март ще пуснат 
второ вино розе 

от имението „Миравал” 
във Франция.

Въпреки развода 
холивудските звезди из-
глежда са добри бизнес 
партньори, когато става 
въпрос за френско 
вино. Двойката закупи 
имението през 2012 
г. и година по-късно 
лансира първото розе 
от неговото лозе.

Новото вино се нари-
ча „Студио” във връзка 
с музикалната история 
на имота. След разво-
да на Джоли и Пит се 
предполагаше, че те ще 
започнат да разпрода-
ват своите общи имоти, 
но се оказа, че звездна-
та двойка няма такива 
намерения.

„Новото вино показва 
тяхното общо и дълго-
срочно решение да не 
продават имението. А 
името „Студио” е пре-

пратка към музикалната 
история на имота”, каза 
човек от обкръжението 
на звездите. Той добави, 
че Пит усилено е рабо-

тил по миналогодиш-
ната реколта и че той и 
Джоли гледат на лозята 
като на „инвестиция” за 
шестте си деца.

М
акар че е 
номиниран за 
„Оскар” за най-
добър актьор, 

Виго Мортенсен е убеден, 
че по време на цялата це-
ремония по връчването 
на престижните позлате-
ни статуетки ще е седнал 
удобно в креслото си и 
ще ръкопляска, докато 
други обират отличията.

Той не смята, че ще 
спечели „Оскар” за 
ролята си в „Зелената 
книга”.

„Присъствал съм 
на много церемонии 
за отличия, за които 

съм бил номиниран, и 
ролята ми винаги е била 
да остана седнал и да 
ръкопляскам, докато 
други грабват награди-

те – каза 60-годишният 
актьор. – Това не ме 
кара да мисля различно 
за филмите, за които 
съм бил номиниран.”

В драмата „Зелената 
книга” Мортенсен е в 
образа на бодигарда 
Франк „Тони Лип” Вале-
лонга, който съпровож-
да талантливия афро-
американски пианист 
Дон Шърли (Махершала 
Али) по време на не-
гово концертно турне 
в южната част на САЩ 
през 1962 г. Филмът 
фокусира вниманието 
върху неочакваното 
приятелство между 

двама мъже, докато се 
сблъскват с расизъм и 
опасности през епохата 
на сегрегацията.

Анджелина Джоли и Брад 
Пит пускат ново вино

Виго Мортенсен не очаква 
да спечели „Оскар”

С
инът на Дейвид 
Боуи не одобри 
биографичен 
филм, просле-

дяващ живота на баща му 
от началото на кариерата 
му, и заяви, че не разре-
шава музиката му да бъде 
използвана в него.

„Ако искате да гледате 
биографичен филм без 
неговата музика и без 
благословията на се-
мейството, това зависи 
от вас”, написа в Twitter 
Дънкан Джоунс.

Снимките на филма 
„Stardust” по график 
трябваше да започнат 

през юни. Режи-
сьор е Гейбриъл 
Рейндж. За ро-
лята на Дейвид 
Боуи е избран 
Джони Флин, а 
на съпругата му 
Анджи – Джена 
Малоун.

Филмът ще 
покаже първо-
то пътуване на 
Дейвид Боуи в 
САЩ през 1971 
г., вдъхновило 
го да създаде образа на 
Зиги Стардъст, албума 
„The Rise and Fall of 
Ziggy Stardust” и групата 

„Спайдърс фром Марс”.
Дънкан Джоунс, 

който е кинорежисьор и 
продуцент, каза, че нито 

семейството е консулти-
рано за филма, нито той 
самият знае как филмът 
ще бъде направен.

Синът на Дейвид Боуи не 
хареса филм за баща си
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З
ейнала дупка на пътя насред Маями в 
щата Флорида разкри таен тунел, проко-
пан до банка.

Дупката се оформила на Фламинго 
стрийт в квартала Пемброук пайнс, къде-
то се намирал филиал на банката „Чейс”. Тя 
извадила на показ тунел, прокопан само на 
няколко десетки сантиметра под асфалто-
вата настилка.

Повиканата на място полиция заедно 
със служители на ФБР стигнали до входа 
на тунела от другата страна на улицата. 
Той бил маскиран с палети, а до него имало 
малък вагон, електрически генератор и 
електротелфер.

Тунелът се оказал с дължина цели 45 
метра и с диаметър между 60 и 90 санти-
метра. „Тук може да се провре само човек 
с малки размери, който в никакъв случай да 
не страда от клаустрофобия”, обясниха 
полицаите. Те констатирали, че подзем-
ният проход все още не е бил използван за 
ограбване на трезора.

Когато записаха преди 40 години парчето 
„Rapper’s Delight”, първия хит в историята на 
рапа, членовете на бандата „Шугър хил генг” 
едва ли са си представяли, че от местна тен-
денция жанрът ще се превърне в планетарна 
култура.

„Никога не съм предполагал, че явлението 
ще добие такива размери, доверява Гран-
дмастър Каз, един от авторите на „Rapper’s 
Delight”. Навремето ни съветваха да загър-
бим хип-хопа, защото никой не го уважава-
ше!”

Първият рапърски хит видя бял свят през 
1979 година и представи на света новото 
направление. Тази музика, идваща от „блок 
партитата” в нюйоркския квартал Бронкс, бе 
увековечена във винила на плочите.

„Това, че влезнахме в студиото и записа-
хме парчето, беше най-умното нещо, което 
направихме”, спомня си един от тримата 
рапъри на бандата „Шугър хил генг” Мастър 
Джи. Търговски погледнато, ние бяхме пър-
вите в жанра. Все едно че бяхме стъпили на 
Луната!”

Парчето на триото се разпродаде в мили-
они бройки из целия свят.

Зейнала дупка разкри 
таен тунел към банка

Рапът стана на 40 години

50
-го-
ди-
шен 

юбилей и 20 
години на сцената 
отбеляза Ивана. 
Певицата събра 
фенове и приятели 
в известен пло-
вдивски клуб, като 
мотото на купона й 
бе „Ивана – същата 
и не съвсем“.

Освен че изпя 
най-новата си 
песен „Едно оби-
чам те“, попфолк 
изпълнителката 
зарадва присъст-
ващите с едни от 

най-големите си хитове 
през годините.

Въпреки че бе забра-
нила на гостите си да 
й носят цветя, шефът й 
Митко Димитров я изне-
нада с 50 червени рози.

След като певицата 
попя на сцената, тя 
тръгна из публиката, 
където бе и пловдив-
ският кмет Иван Тотев. 
За изненада на всички 
двамата направиха дует 
на песента „Ако умра, ил 
загина“. „Мен ме гониха 
от часовете по музика, 
ти ми върна вярата“, каза 
градоначалникът, който 
впечатли всички с гласо-
вите си възможности.

Р
егетон звездата 
Луис Фонси все 
още се счита 
за романтичен 

изпълнител и е готов да 
покаже „всичките си кар-
ти” в новия си албум „Vida” 
– негов първи проект 
след ерата на хитовото му 
парче „Despacito”.

„Vida” е деветият сту-
диен албум на пуертори-
канския певец и първият 
му нов продукт от пет 
години – време, беляза-
но от големи промени в 
живота и кариерата му.

Албумът, който вече 
е на музикалния пазар, 
включва 15 песни в стил 
латино поп, ритъм енд 
блус, регетон и други 
жанрове. Сред тях са 

„Despacito”, четири изда-
дени по-рано сингъла, 
няколко романтични ба-
лади и затрогваща песен 
за сина на Луис Фонси, 

Роко, който се роди при-
близително по същото 
време с най-големия хит 
на баща си.

Луис Фонси споделя, 

че се надява с новия си 
албум да накара хора-
та да танцуват и да се 
наслаждават на музика-
та му.

К
олаж на Григор 
Димитров и 
Мария обика-
ля социалните 

мрежи. На него фолк 
певицата е легнала до 
тенисиста на шезлонг. 
Слуховете, че двамата 
може би имат връзка, 
разгневиха изпълнител-
ката.

„Изумена съм от 
дълбините на човеш-
ката фантазия... Как 
от една кауза може да 
се измести фокусът в 
уронващи ценностите 
„статии“... Ще започ-
на оттук, че това 
не влиза в идеала ми 
като личен пример за 

моята най-голяма 
гордост, дъщеря 
ми... И ще завърша с 
извинение към тези, 
които обичам и ме 
обичат!“, написа 
Мария във Facebook 
и сподели въпросния 
колаж.

Повод за слухо-
вете, че певицата 
и Гришо са заедно, 
даде участието й 
в благотворителен 
търг. Тогава тя 
откупи автограф 
на нашенеца.

Междувременно 
Григор Димитров е 
за кратка почивка в 
България.

Ивана получи 50 червени 
рози за юбилея си

Луис Фонси с първи албум 
след „Despacito”

Замесиха Гришо и Мария 
в любовна афера
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Н
ай-новият тренд сред собствениците 
на кучета е боядисването на тестисите 
им в различни цветове с помощта на 
цветен гланц и на царевичен сироп.

Към краските, които варират цветово в 
различни разцветки, се прибавят и лъскави 
частици, с което се постига цвят металик. 
Снимки с така издокарани шаровци заливат 
социалните мрежи. Стопаните отбелязват, че 
използваните багрила са абсолютно безо-
пасни за домашните им любимци.

А боядисаните им тестиси в различни раз-
цветки им 
придават 
допълни-
телен чар. 
Но вете-
ринарите 
преду-
прежда-
ват, че лъскавите частици не са безопасни за 
кучето, когато то ги оближе.

Х
оливудският ветеран Арнолд Шварцене-
гер разкри, че започнал да се снима във 
филма „Терминатор 6” три месеца след 
като се подложил на сърдечна операция.

Седемдесет и една годишният актьор, 
който отново е в същата роля в предстоящия 
да излезе по екраните филм, довери, че с 
нетърпение очаквал да се снима в режиси-
раната от Тим Милър лента, независимо че 
легнал под ножа три месеца по-рано.

„Получавам винаги помощ – каза той, 
имайки предвид здравословното си състоя-
ние. – Лекарите ми вдъхват смелост, а медсе-
стрите ми помагат да се изправя на крака.

Приятелката ми Хедър Милиган също 
бе до мен в болницата и непрестанно ме 
окуражаваше. Тя оставаше там и нощем. Три 
месеца по-късно бях на снимачната площад-
ка на „Терминатор 6” в Будапеща.”

Да боядисаш... 
интимностите на кучето си

Арни снимал „Терминатор 
6” след операция

М
арая Кери из-
несе концерт 
в Саудитска 
Арабия. 

Американската певица се 
появи в черна, искряща 
рокля пред скандиращо 
множество в Икономи-
ческия град Крал Абдула 
- мегапроект, създаден 
през 2005 г. от тогаваш-
ния крал на страната.

Марая Кери стана 
първата жена, която 
пее в Саудитска Арабия, 
след като беше премах-
ната забраната за уве-
селителната индустрия 
и отменена половата 
сегрегация. През декем-

ври Енрике Иглесиас, 
Блек Айд Пийс и Дейвид 
Гета също бяха покане-
ни да изнесат концер-
ти в кралството след 
либералните реформи, 

извършени от саудит-
ския принц Мохамед 
бин Салман.

Решението на Кери да 
пее в Саудитска Арабия 
срещна и остри критики 

от страна на правоза-
щитници, които посо-
чиха, че режимът не се 
отнася сериозно към 
защитата на човешките 
права.

М
нозина тълку-
ват хороскопа 
като преду-
преждение 

за това какво се задава в 
близко бъдеще. И дока-
то всеки сам за себе си 
решава дали да се довери 
на подобен род предска-
зания, масово се възприе-
ма, че зодиакалният знак 
може да издаде кръшка-
чите.

За целите на ново 
проучване от сайта за 
извънбрачни връзки 
Виктория Милан са 
анализирали профил-
ната информация на 
повече от шест милиона 
активни членове от над 
33 страни. Въз основа 
на тези данни е отче-

тено пред-
ставителите 
на кои зодии 
присъстват 
най-масово в 
сайта.

От ком-
панията са 
установили, 
че 15 процен-
та от потре-
бителите от 
мъжки пол са 
представите-
ли на зодия 
Риби. Следват 
зодиакалните 
знаци Водо-
лей (13 процента) и 
Скорпион (12 процента).

Сред жените, които 
членуват в сайта, най-
много са представи-

телките на зодия Овен 
(16 процента). След тях 
се нареждат дамите 
Близнаци.

Това, че половинката 

спада към най-палави-
те зодии, не означава 
непременно, че ще ви 
изневери, успокояват от 
„Виктория Милан”.

Марая Кери изнесе концерт 
в Саудитска Арабия

Кръшкачите са натясно, 
зодията ги издава

П
оп 
звездата 
Бионсе и 
рапърът 

Джей Зи обяви-
ха, че ще дадат 
безплатни дожи-
вотни билети за 
концертите си на 
случайно избран 
свой почитател.

За да участват 
в надпреварата 
за билетите оба-
че, феновете на 
двамата певци 
трябва да станат 
вегани за един 
месец. Бионсе 
обяви условия-

та на 123-те милиона 
свои последователи в 
инстаграм.

Инициативата е в 
подкрепа на нейния 
проект „Green-print”, 
който насърчава 
хората да консумират 
предимно зеленчуци, 
за да намалят увреж-
дането на околната 
среда.

Самата певица обе-
щава да яде растител-
на закуска и да не яде 
месо в понеделник, а 
Джей Зи се зарича да 
консумира зеленчуци 
два пъти дневно в про-
дължение на месец.

Бионсе и Джей Зи дават 
доживотен билет за веган

Ч
ешката 
национал-
на банка 
изсече 

огромна златна 
монета по случай 
100-годишнината 
от основаването на кроната като национална 
парична единица.

Монетата е с тегло 130 кг и диаметър повече 
от 50 см. Това е една от най-големите монети 
на света и най-голямата в Европа, каза говори-
тел на чешката централна банка.

Номиналната й стойност е 100 милиона чеш-
ки крони, което е равно на почти 3,9 милиона 
евро. В Чехия още не е въведено еврото.

От едната страна на монетата е изобразен 
лъв – гербовият символ на Бохемия, който 
държи щит със словашкия двоен кръст. От 
обратната страна е логото на чешката нацио-
нална банка.

Чехия изсече юбилейна 
монета от 130 кг злато



Л
еопард проникна в жилищен район в 
град Джаландхар в северния щат Пен-
джаб и рани четирима души.

Хищникът е бил заловен, след като 
бил заключен в стая. Жители на града вдиг-
нали на крака полицията след появата на 
леопарда. Рейнджъри тръгнали по петите му 
и той успял да ухапе един от тях, като нара-
нил с ноктите на лапите си други двама. Това 
станало, докато мъжете се опитвали да го за-
ловят с мрежа. Още един гражданин постра-
дал, след като замерял леопарда с камъни. 
Нараняванията, причинени от животните, не 
били опасни за живота на пострадалите.

Хищникът непредпазливо влязъл в стая, в 
която рейнджърите успели да го заключат.

П
олицейско куче оживя и се възстано-
вява, след като по спешност било опе-
рирано заради тумор благодарение на 
преливане на кръв от свой четириног 

колега в град Нюрнберг, Южна Германия.
Кучето на име Иво получило тежък кръ-

воизлив, което наложило кръвопреливане. 
Ветеринарната клиника обаче не разпола-
гала с достатъчно количество кучешка кръв 
и разпратила призив до местните стопани 
на кучета. Много собственици се отзовали, 
но най-подходящ кръводарител се оказала 
Кира – друго куче на служба в полицията.

Трансфузията е направена преди седмица. 
Още малко време е необходимо, за да се 
изправи Иво на четирите си лапи, твърдят 
от полицията, а след това се очаква той да се 
върне на служба.

Леопард рани четирима 
в индийски квартал

Полицейско куче спаси 
четириног колега

С
рещу актрисата 
Гуинет Пол-
троу е заве-
дено съдебно 

дело по обвинение, че 
счупила ребрата на мъж, 
след като го блъснала в 
гръб, докато карала ски 
в курорт в щата Юта през 
2016 г.

72-годишният пен-
сиониран специалист 
по оптометрия Тери 
Сандерсън заяви на 
пресконференция в 
Солт Лейк сити, че чул 
истеричен писък и след 
това бил блъснат в гръб 
в курорта Диър Вали на 
26 февруари 2016 г.

Той си спомня, че по-

летял напред и паднал 
на земята, преди да 
загуби съзнание. Свиде-
тел на случката потвър-
дил, че видял Полтроу 
да блъска в гръб мъжа.

Гуинет отхвърли 
обвиненията чрез го-
ворителката си Хедър 
Уилсън, която в свой 
имейл отбеляза, че те 
са неоснователни.

Сандерсън твър-
ди, че 46-годишната 
актриса го оставила 
контузен в планината 
и не потърсила помощ 
за него.

Г
ермански учени 
„възкресиха” вле-
чуго, живяло пре-
ди 290 милиона 

години. Постижението 
стана възможно благода-
рение на съвременната 
електроника и трииз-
мерни принтери.

При разкопки в мина 
край град Елсдорф в 
Германия е открита 
вкаменелост на влечу-
гоподобно същество. 
Там са били запазени и 
отпечатъци от него-
вите стъпки. Учени от 
университета Хумболт 
в Берлин решават да 
пресъздадат скелета 
на съществото с трииз-
мерен принтер.

Отпечатъците от 

стъпките му дават ин-
формация за начина, 
по който то се е дви-
жело. Така се появява 
Оробот – движещо се 

електронно копие на 
влечуго от палеозой-
ската ера.

Учените предполагат, 
че това животно е от 

вида „Orabates pabsti”, 
обитавал Земята преди 
динозаврите. Той е бил 
с дължина 1 метър и те-
гло около 4 килограма.

Д
есетдневно 
предизви-
кателство 
стартира Дже-

нифър Лопес. Певица-
та, която е известна 
с влечението си към 

фитнеса и здравослов-
ното хранене, предиз-
вика почитателите си в 
Instagram да я послед-
ват.

„Кой е с мен? Усе-
щането е страхотно!“, 

написа звездата под 
една от снимките мал-
ко след началото на 
новия си режим.

Лопес обясни, че 
в продължение на 
десет дни няма да 

яде никаква захар и 
ще сведе въглехидра-
тите в менюто си до 
минимум. Целта е да 
пречисти организма 
от токсини и да свали 
малко килограми.

Гуинет Полтроу счупила 
ребрата на старец

„Възкресиха“ влечуго, живяло 
преди 290 млн. години

Дженифър 
Лопес вае 
тяло с 
пречистващ 
режим

Китаец стана сензация 
със смешни изобретения

К
итайски майстор стана сензация в ин-
тернет със странните си и дори смешни 
изобретения.

Стол с метални ръце, които маса-
жират ръцете и ребрата; сатър за месо, който 
се разтваря като калъф за мобилен телефон; 
меч, който разтрива гърба, и скутер с вградена 
тоалетна – това са само малка част от безсмис-
лените изобретения.

Мъжът е бивш водопроводчик, а заради 
изобретенията си е спечелил прякора Безпо-
лезния Едисън.

Той има милиони последователи в интернет и 
твърди, че печели много въпреки ниските про-
дажби и високите цени на изобретенията си.
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К
анадските архиви са отку-
пили книга, притежавана 
от Адолф Хитлер, която 
разкрива плановете

му относно евреите в 
Канада и САЩ. Тя показва 

какво е можело да се случи, ако изхо-
дът от Втората световна война беше 
друг.

Книгата съдържа подробни данни 
за еврейските общности в Канада и 
САЩ, както и информация за техните 
водещи организации. Тя е написана на 
немски език и носи заглавието „Статис-
тика, медии и организации на евреите 
в Съединените щати и Канада”.

Според експерти книгата от 137 
страници е доказателство, че холо-
костът не е бил нещо, което засяга 
само Европа – той е бил замислен като 
по-голяма операция, която е трябвало 
да стигне и до Северна Америка.

На корицата са изобразени стилизи-
ран орел, свастика и думите Ex Libris 
Adolf Hitler, което показва, че книгата 
е от личната библиотека на фюрера. Тя 
е била съставена през 1944 година от 
Хайнц Клос – германски лингвист, кой-
то е отговарял за издаването на офици-
алните научни информации, ползвани 
от нацисткия режим.

Клос е бил ръководител на издател-
ство Stuttgart-Hamburg, занимаващо се 
основно с национални въпроси, в т.ч. и 
в САЩ. При престоя си в САЩ от 1936 
до 1937 година той се е срещал и раз-
говарял с много германци, живеещи в 
Америка, както и със симпатизанти на 
нацистите отвъд океана.

Паметта за холокоста
От библиотечните архиви на Канада 

смятат, че книгата ще помогне за „съх-
раняването на паметта за холокоста”, 
както и за придобиване на знания за 
това „какво е щяло да се случи в Ка-
нада, ако изходът от Втората световна 
война беше друг”. Милиони са жерт-
вите на холокоста между 1941 и 1945 
година, от които над 6 милиона души 
са евреи.

Книгата е от частната колекция на 
оцелял от холокоста, който я е продал 

на известен еврейски антиквар, от ко-
гото Канадските архиви по-късно са я 
откупили. Ребека Марголис, професор 
от Университета в Отава и президентка 
на канадската Асоциация за еврей-
ски изследвания, казва, че книгата 
потвърждава най-големите страхове 
на канадската еврейска общност по 
време на Втората световна война, а 
именно, че „ако нацистите стигнат до 
Канада, те ще се заемат с унищожава-
нето на еврейската общност там”.

Тези опасения може и да не са били 
много основателни на фона на голяма-
та отдалеченост на Канада от нацистка 
Германия. Но книгата, съдържаща под-
робни данни за еврейската общност 

в Северна Америка, в действителност 
показва ужасяващия потенциал на 
нацисткия режим, добавя проф. Мар-
голис.

Хитлер е известен като запален 
читател, който имал колекция от около 
16 000 заглавия.

От Канада заявиха, че книгата 
вероятно е била върната в САЩ като 
сувенир от войната, след като през 
пролетта на 1945 г. американските 
войници иззели хиляди книги от вто-
рия дом на нацисткия лидер близо до 
Берхтесгаден, в Немските Алпи.

Какви планове е имал 
Хитлер за САЩ и Канада
Книга разкрива, че холокостът трябвало да стигне 
до Северна Америка
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