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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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Вече започва да ми идва повече. Всеки 
втори вече е обвинен, че е или расист, или 
сексуален маниак. И често случките са отпре-
ди десетилетия. Последните, които влязоха 
в новините, са губернаторът на Вирджиния 
Ралф Нортъм и актьорът Лиъм Нийсън.

Не ме разбирайте погрешно – жените и 
различните са били и продължават да бъдат 
обект на неравно отношение като права, 
възможности за издигане в кариерата и са 
чест обект на тормоз – сексуален или друг. Но 
има неща, които се вземат извън контекста 
или пък не се отчита фактът, че хората се 
променят с годините.

Да вземем Лиъм Нийсън, чийто герой в 
поредицата “Taken” отмъщава за някой близък 
като дъщеря му във филма. Той призна в 
интервю, че се срамува от себе си, но е искал 
да убие изнасилвача на своя приятелка. 

Лиъм Нийсън разказа как е обикалял с 
палка, надявайки се, че чернокож човек ще 
излезе от кръчма, ще се заяде с него и така 
„ще може да го убие”. Лиъм Нийсън нарече 
реакцията си „ужасна” и обясни, че това за 
него е бил урок за „първичната необходимост” 
от отмъщение. 
В социалните мрежи обаче мнозина се засег-
наха. Според някои това не са били просто ми-
сли в главата на актьора, а той действително 
една седмица е обикалял, търсейки чернокож, 
когото да убие. „Щеше ли Лиъм Нийсън да 
прояви същата енергичност, ако нападателят 
беше бял?” – пита потребител в twitter.  Може 
би не. Но може би щеше да има друго нещо 
в описанието на този бял изнасилвач, което 
щеше да е “trigger” на неговия справедлив 
гняв.

И да, лесно е да мразим различните, 
особено когато са с по-тъмна кожа. Някак си 
е кодирано в нашето съзнание. В детството 
на българчетата например лошите герои са 
винаги циганите, тук – тъмнокожите. По нови-
ните виждаме повече снимки на арестувани 
цветнокожи. 

Три други случки разтърсиха политическия 
живот във Вирджиния – две с обвинения в 
расизъм и едно за сексуално нападение.

Фотоалбум от университетските години 

(1984) на губернатора Ралф Нортъм показва 
снимка на двама младежи – единият е с нама-
зано с черна боя лице, а до него има човек в 
одежди на Ку-Клукс клан. Първоначално Нор-
тъм каза, че този с черното лице е той, но на 
следващия ден обяви, че след като се вгледал 
внимателно, решил, че не е той. Но призна, че 
на младини е правил грешки, дегизирайки се 
като Майкъл Джаксън по време на състезание 
по танци.

На следващия ден се появиха обвинения 
срещу неговия заместник Джъстин Феърфакс. 
За сексуално посегателство, което започнало 
с целувка, за която и двамата партньори били 
съгласни. Феърфакс би наследил поста на 
Нортъм, ако подаде оставка. Той категорично 
отхвърля обвиненията.

За капак в сряда стана ясно, че третият по 
линията да наследи властта във Вирджиния, 
ако и Нортъм, и Феърфакс подадат оставки 
– главният прокурор на щата Марк Херинг, 
също си е правил лицето черно като млад. 

Оказа се, че лидерът на републиканците 
в Сената на Вирджиния Томи Нормънт е бил 
редактор на фотоалбум от 1968 г., пълен със 
снимки на младежи с почернени лица.

Вероятно не можете да разберете каква е 
драмата с правенето на лицето черно, но в 
американската история то има дълбоко унизи-
телен характер за афроамериканците. Изглеж-
да обаче, че тези политици и тяхната работа 
през последните години ясно показва, че са се 
променили от тези младежи на снимките.

Въобще целият този шум на постоянно 
обидени, ощипани и насилени хора през 
последните няколко години вече се превръща 
в досадно бръмчене. И от предозиране и пре-
експониране на псевдоскандали истинските 
жертви ще останат скрити и няма да получат 
възмездие. Защото винаги така се случва – 
медийният шум и отвличането на вниманието 
от истинските проблеми с псевдоскандали ни 
карат до обръщаме глава в грешната посока.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато всеки втори е или расист, 
или сексуален насилник
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С
еверин Красимиров ще 
бъде обвинен за убий-
ството на журналистката 
Виктория Маринова. 
Петорна медицинска 
експертиза доказа, че 

той е вменяем и може да отговаря за 
действията си.

Красимиров бе задържан за жестоко-
то престъпление, извършено през есен-
та в Русе. Тогава на крайбрежната алея 
в дунавския град бе открито тялото на 
журналистката от русенската телевизия 
ТВН. По-късно стана ясно, че тя е била 
изнасилена и убита по особено жесток 
начин.

Русенската прокуратура уточни, че 
ще поиска най-тежките наказания за 
Красимиров именно защото престъпле-
нията са извършени с 

особена жестокост
и и по особено мъчителен начин за 
жертвата.

Петорната комплексна съдебномеди-
цинска психологична и психиатрична 
експертиза на обвиняемия, назначена 
от прокуратурата в Русе, сочи катего-
рично, че обвиняемият е вменяем и 
може да носи наказателна отговорност 

за извършеното.
Установена е лека умствена изоста-

налост, емоционална нестабилност и 
импулсивност, но Красимиров може да 
разбира свойството и значението на 
извършеното и да ръководи постъпки-
те си, уточняват от прокуратурата.

Главният прокурор Сотир Цацаров 
разпореди вземането на досъдебното 
производство на специален надзор и 
по него се извършват интензивни след-
ствени действия от екип от прокурори.

До момента са 

разпитани 30 свидетели
и са назначени 19 експертизи, уточ-
няват от прокуратурата в Русе. Извър-
шени са множество първоначални и 
допълнителни огледи на местопрес-
тъплението и на веществени доказател-
ства, както и претърсвания и изземва-
ния. Изискани и получени са справки 
от мобилните оператори и медицинска 
документация.

Красимиров беше върнат в България 
от Германия, където той се беше укрил 
след престъплението при свои близки. 

Окръжният прокурор на Русе Георги 
Георгиев очаква досъдебното произ-
водство по делото да приклюби до два 

месеца. 
Той съобщи, че 

предстои да бъде 
прието още едно 
експертно заклю-
чение. В Окръжната 
прокуратура в Русе 
през тази седмица 
били получени 
документите от 
прокуратурата в 
Германия, изготве-
ни при задържа-
нето на Северин 
Красимиров там. 
Ще бъде назначена 
допълнителна съ-
дебно-медицинска 
експертиза. 

Причината е, че при задържането на 
мъжа в Германия, извършено около 
десетина дни преди да бъде върнат в 
България, той е 

освидетелстван от 
германски съдебни 

лекари
които са констатирали някои нараня-
вания по тялото му. Те вече не били 

налице при завръщането му в България. 
„Искаме да преценим дали имат ня-

какво отношение към престъплението”, 
каза Георгиев. 

Окръжният прокурор заяви още, 
че няма доказателства, които да сочат 
някаква връзка между извършеното 
престъпление и професионалната 
дейност на Виктория Маринова, която 
беше административен директор на 
телевизия и водеща на предаване. 

Журналистката от Русе бе открита изнасилена на крайбрежна алея през есента

Северин е вменяем, отива на съд 
за убийството на Виктория
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Д
окато повечето европейски 
лидери признаха Хуан Гуай-
до за временен президент 
на Венецуела или поне 
призоваха за нови избори, 
българският президент 

Румен Радев поиска България да се въз-
държи от подкрепа на предложената 
европейска позиция.

Мнението му контрастира с това 
на правителството, което официално 
призна Гуайдо. Така противоречията 
между двете институции се задълбочи-

ха отново.
На фона на вътреш-

ните разногласия Радев 
получи подкрепа от 
ген.-лейтенант Леонид 
Решетников, бивш рези-
дент на КГБ в България 
и настоящ зам.-предсе-
дател на Обществото 
за развитие на руското 
историческо просвеще-
ние “Двуглав орел”. Той 
нарече разумен призива 
на българския президент 
България да се въздържи 
от подкрепа за Гуайдо.

Решетников обясни, че 
Радев не е сам

Президентът на Чехия, премиерът на 
Унгария говорят същото, уточни Решет-
ников в телевизионно интервю.

Той е известна фигура в България 
най-вече поради подозренията, че през 
2016 г. “избрал” по профил кандида-
турата на Румен Радев за президент, 
след което я спуснал на лидера на БСП 
Корнелия Нинова. Самият Решетников 
заяви, че такава среща е имало, но 

Нинова го обвини в лъжа, а той на свой 
ред отвърна, че Нинова лъже, клевети и 
се извърта.

Това, че Решетников подкрепя позици-
ята на Радев за Венецуела, не е изненада, 
като се има предвид, че Путин е основ-
ният поддръжник на диктаторския ре-
жим на Николс Мадуро, който в момента 
е притиснат от опозиционните сили. 

Междувременно Радев продължи 
серията изказвания за Венецуела и 
сравни ситуацията в страната със 
случващото се в България.  Държавният 
глава разкритикува и решението на 
правителството да последва повечето 
европейски страни и да 
признае Гуайдо.

“Когато правителството 
публично представи мотиви 
за тази позиция според мен 
трябва да бъде по-внима-
телно. Ето, например това, 
че във Венецуела има тежка 
политическа, социално-
икономическа, хуманитарна 
криза, криза на сигурността, 
която се усложнява допъл-
нително от тежка мигрант-
ска криза поради това, че 

4 милиона са напуснали 
страната

Защото много лесно българските 
граждани могат да направят аналогия 
с положението в България”, коментира 
Румен Радев.

Режимът на Николас Мадуро дове-
де Венецуела до хаос и нищета. По 
официални данни вече около 4 млн. 
души са напуснали Венецуела. Вече 
месеци наред страната е в главоломна 
хиперинфлация, измервана със стотици 
хиляди и милиони проценти, липсват 
хранителни стоки, лекарства и др.

Президентът сравни България с Венецуела и отказа да признае Гуайдо

Румен Радев  – една проекция на 
руския генерал Решетников
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К
онцепция за ромска инте-
грация на вицепремиера 
Красимир Каракачанов 
провокира спорове, кри-
тики и дори обвинения във 
фашизъм.

Сред мерките, предложени от лидера 
на ВМРО, са общественополезен труд, 
създаването на доброволни охрани-
телни отряди, събаряне на гетата, по-
строг контрол на социалните помощи, 
безплатни аборти и „ограничаване 
раждаемостта на жени от маргиналните 
общности” при определени условия. 

Идеите си Каракачанов разпространи 
чрез страницата си във Facebook. Някои 
от мерките в концепцията се прилагат 
и в момента, но в по-ограничен мащаб. 
Други като абортите и 

ограничаването на 
раждаемостта

са изключително спорни. 
Лидерът на ВМРО извади картата с 

интеграцията на ромите предизборно, а 
като повод използва случая от пловдив-
ското село Войводиново, при който 
военен беше нападнат от двама роми. 

Вицепремиерът предлага „мерки за 

ограничаване раждаемостта на жени, 
оставили за отглеждане в социални 
заведения 2 и повече деца, със специа-
лен фокус по отношение на лицата от 
циганската (ромската) общност”. Той не 
посочва по какъв точно начин ще се 
ограничава раждаемостта на провини-
лите се жени. 

Концепцията включва и „система от 
мерки, финансирани от държавата, за 
доброволно ограничаване на раждае-
мостта”, което включва и доброволен 
безплатен аборт за жени, които имат 
„над определен брой деца”. Тази систе-
ма би трябвало да важи само за „жени 
от маргиналните общности”. 

Вицепремиерът предлага въвеждане 
на трудово-образователна повинност 
за незавършилите училище. 

Сред мерките на Каракачанов са и 
безплатна детска градина, 

отрязване от социални 
помощи

при липса на интеграция, създаване на 
доброволни отряди и др.

Концепцията на вицепремиера скара 
депутатите, а дори и коалиционният му 
партньор Валери Симеонов призна, че 

са малко едностранни.
ДПС нарекоха документа „фашизъм”, а 

БСП видя в него предизборни ходове.
„Това е противоконституционно, 

защото всички ние се раждаме с равни 
права. Когато говорим да ограничим 
български граждани да имат повече от 
2-3 деца – това не е ли форма на при-
нуда. Това е философията на нацизма”, 
коментира Джейхан Ибрямов от ДПС.

Валери Симеонов заяви, че концеп-
цията е „прекалено насочена и се под-
чертава, че е срещу циганския етнос, 
което не е редно”, допълни Симеонов.

„Струва ми се, че се опитваме да 
събираме точки на гърба на един 
проблем, който е доста сериозен, за да 
бъде решаван с кавалерийска атака. 
Достатъчно е да бъдат спазвани закони-
те”, заяви Таско Ерменков от БСП.

От ВМРО: Аборти с пари от 
държавата и други идеи за ромите
ДПС обвиниха Каракачанов във фашизъм, БСП – в предизборна игра
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Банев: Арестът ми ще струва скъпо 

на България
Обвиняемият Николай Банев обяви, 

че ще съди България в Страсбург 
и че арестът му ще излезе скъпо 

на страната. Мотивът за това е, че търпи 
пропуснати ползи. „В момента подготвям 
приватизация на дружество в друга стра-

на и докато съм в ареста, губя пари. Това ще струва скъпо на България, защото 
ще съдя България в Страсбург”, заяви пред съда Банев.

Междувременно Апелативният спецсъд го остави окончателно в ареста.

Над 20 автомобила се сблъскаха  
на магистрала „Струма”

Над 20 автомобила се сблъскаха на 
автомагистрала „Струма” заради мъгла. 
Тежката верижна катастрофа стана в 

новия участък Сандански–Дамяница. При 
инцидента загина мъж, който слязъл да по-
могне, но бил прегазен от камион.

Инцидентът провокира спорове за от-
говорността на институциите и за това, че 
интелигентните системи, поставени на магис-
тралата, не са предупредили за опасните условия на пътя.

Питон избяга в пловдивски мол, 
търсиха го цял ден

Змия избяга от терариум в 
пловдивски мол. Новината, че 
жълта анаконда се разхожда 

сред магазините, предизвика паника 
сред посетителите. В продължение 
на часове пожарникари и еколози 
издирваха влечугото.

Змията е успяла да счупи стъклото 
на терариума, в който се е намирала, 
и е изпълзяла от магазина. Очевидци 

разказват, че са я видели да виси от осветителните тела на търговския център, 
но никой не се престрашил да я хване.

Дългият метър и половина питон бе заловен в края на деня.

Синът на Миню Стайков  
не се яви в съда, в болница е

Синът на бизнесмена Миню Стайков 
– Стайко, не се яви в Апелативния 
специализиран наказателен съд, 

където се гледа искането на прокуратура-
та да се измени мярката му за неотклоне-
ние от „домашен арест” в „задържане под 
стража“.

Причината е тежкото му здравословно 
състояние, заради което през миналата седмица спецсъдът го пусна под дома-
шен арест.

Сега съдът е поискал осемчленна медицинска експертиза за състоянието му, 
въпреки че тази, направена от тричленния състав, беше приета от прокуратура-
та и съда.

ЦИК: На евроизборите –  
без електронно гласуване

На изборите през май 2019 г. няма 
да има електронно гласуване, за-
щото е променен срокът за въвеж-

дане на електронната идентификация. 
Това каза говорителят на Централната 
избирателна комисия Камелия Нейкова.

„Електронно гласуване има как да има, 
но то трябва да бъде синхронизирано 

със сроковете за електронна идентификация. Защото такива са изискванията на 
Изборния кодекс в частта за електронно гласуване”, допълни Нейкова.





Б
езос твърди, че таблоидът 
го изнудвал, че ще пуб-
ликува негови интимни 
снимки и съобщения.

Безос и съпругата му 
Макензи обявиха през 

миналия месец, че се развеждат след 
25 години брак. В същия ден таблоидът 
публикува статия, в която се казваше, че 
Безос имал любовна афера. В статията 
се представяха в детайли лични съоб-
щения на Безос, с които изданието се 
било сдобило.

В свой блог в платформата „Медиум“ 
Безос сподели имейли, които полу-
чил от посредници на Дейвид Пикър, 
изпълнителен директор на „Америкън 
медия инк“, която притежавала табло-
ида. В тях се изброявали компромети-
ращи материали, които щели да бъдат 
публикувани, ако Безос не се откажел 
от разследването, което започнал за 
това как личните съобщения са станали 

достояние на таблоида. Тези компроме-
тиращи материали били именно

съобщенията между 
Безос и любовницата му 

– бившата тв говорителка 
Лорин Санчес

Това е жената, с която той се срещал, 
както и снимки от личен характер. Те 
датирали от лятото на 2018 г., тоест 
шест месеца преди обявяването на 
намерението за развод.

„Вместо да капитулирам пред 
изнудването и шантажа, аз реших да 
публикувам онова, което те ми прати-
ха”, пише Безос и продължава: „Ако аз 
в моята позиция не мога да се проти-
вопоставя на този род изнудване, как 
ще могат да го направят обикновените 
хора?”

Безос е един от най-богатите хора в 
света. Той е и собственик на в. „Вашинг-
тон пост”, където често се появяват 
разследвания срещу корупцията в 
администрацията на Доналд Тръмп и 
нови данни за хода на руското раз-
следване.

Изнудването срещу Безос включвало 
освен искане за прекратяването на 
разследването и искане той да напра-

ви изявление, в което да каже, че не 
вярва, че таблоидът е действал срещу 
него, воден от политически подбуди.

„Те ми казаха, че още мои есемеси и 
снимки, които имат, ще бъдат публику-
вани, ако не спра разследването”, пише 
Безос.

В поста си той отбелязва, че „неумор-
ното отразяване от страна на в. „Ва-
шингтон пост” на темата за убийството 
на Джамал Кашоги, който пишеше 
за него, е несъмнено непопулярно в 
някои среди”.

За разследването Безос наел частния 
следовател Гевин де Бекър, който 
трябвало да провери дали източник 
на компрометиращите снимки и лични 
съобщения не е неговият брат Санчес. 
Той бил привърженик на Доналд Тръмп 
и нееднократно публично критикувал 
Безос, че в. „Вашингтон пост” публику-
ва невярна според него информация 
за държавния глава.

В хода на разследването Де Бекър 
пък казал на медийната компания, при-
тежаваща изданието, че смята изнася-
нето на лична информация за Безос за 
политически мотивирана атака.

Джеф Безос обвини таблоида “National 
Enquirer” в шантаж и изнудване

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

И
здателят на „National 
Еnquirer” Дейвид Пекър е 
близък до президента До-
налд Тръмп.  През декември 

обаче призна пред разследващите, 
че е платил за мълчанието на бившия 
модел на „Playboy” Карън Макдугъл, 
за да й попречи да разпространи 
твърденията си, че е имала афера 
с президента Доналд Тръмп преди 
изборите през 2016 година.

Федералната прокуратура на Ню 
Йорк съобщи, че медийната компа-
ния „American Media Inc.” като част 
от споразумение за сътрудничество 
с прокуратурата и избягване на об-
винения е признала, че е направила 
плащане от 150 000 долара за Карън 
Макдугъл „съвместно” с предизбор-
ната кампания на Тръмп.

Главният изпълнителен директор 

на компанията Дейвид Пекър се е 
срещнал с бившия личен адвокат на 
Тръмп Майкъл Коен и поне още един 
член на кампанията през август 2015 
г. и е предложил да помогне с нега-
тивните истории за отношенията на 
Тръмп с жени, като откупи правата 
върху тези истории, сочи документ, 
разпространен от прокуратурата.

Според законите на САЩ всич-
ки средства, внасяни в помощ на 
предизборни кампании, трябва да 
бъдат декларирани и отделните 
вноски не могат да надхвърлят 2700 
долара.

Признанието на „American Media 
Inc.” може да подкрепи твърденията 
на Коен, който бе осъден на три 
години затвор заради ролята си 
в плащания според юридически 
експерти.

Издателят на „National 
Еnquirer” е близък до Тръмп

Дейвид Пекър

Джеф Безос е честа мишена на Доналд Тръмп
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Дейвид Малпас е номинацията за 
шеф на Световната банка

Президентът Тръмп номинира заместник-минис-
търа на финансите по международните въпро-
си Дейвид Малпас за президент на Световната 

банка.
Тръмп обяви номинацията в Белия дом в присъст-

вието на самия кандидат, журналисти и членове на 
кабинета. Кандидатурата на топ дипломата във финан-
совото министерство на САЩ подлежи на гласуване от изпълнителния борд на 
Световната банка.

В момента временен председател на институцията е българката Кристалина 
Георгиева.

САЩ се готвят да 
обявят ИДИЛ за 
разгромена

Президентът обяви, че очаква официално да обяви през следващата 
седмица, че антиджихадистката коалиция е отвоювала цялата територия, 
контролирана преди от “Ислямска държава” в части от Сирия и Ирак.

“Възможно е през следващата седмица официално да бъде обявено, че сме си 
върнали 100 процента от територията на халифата”, каза Тръмп. “Не искам да го 
обявявам твърде рано”, добави президентът, макар че се очакваше тази прокла-
мация да съвпадне със срещата. 

Официални представители на САЩ казват, че ИД е изгубила 99.5% от терито-
рията си.

Цветан Цветанов на серия срещи 
във Вашингтон

Зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов прове-
де срещи с високопоставени американски 
експерти в областта на международната 

сигурност във Вашингтон.
По време на среща в Атлантическия съвет с 

Ян Бжежински и посланик Даниел Фрийд бяха 
обсъдени въпроси от международния дневен ред на Балканите и Черномор-
ския регион. Ян Бжежински е бивш заместник-министър на отбраната на САЩ, 
а Фрийд е бивш помощник държавен секретар на САЩ. Цветанов разговаря и 
с Фиона Хил, съветник в Белия дом. Той ще участва в  Молитвената закуска с 
президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Тръмп се ядоса на 
ново разследване за 
Русия 

Доналд Тръмп разкритикува демократа 
Адам Шиф, председател на комисията 
на Камарата на представителите за 

разузнаването, заради плановете за голямо 
ново разследване за евентуалната намеса на Русия в президентските избори 
през 2016 г. Шиф иска ново проучване и на финансовите интереси на държав-
ния глава в чужбина.

Шиф “няма основание” да направи това, каза Тръмп. Той нарече конгресмена 
“политически ястреб, който се опитва да направи име”.

Тръмп определи плановете за ново разследване срещу него като тормоз.

Новата среща на президента и Ким – 
на 28 февруари
Президентът ще се срещне с лиде-

ра на Северна Корея Ким Чен-ън 
във Виетнам на 27 и 28 февруари. 

Двамата ще продължат разговорите по 
ядреното разоръжаване.

Тръмп и Ким се срещнаха за пръв път в 
Сингапур през юни миналата година. Това 
бе първата среща на действащ президент 
на САЩ с лидер на КНДР. Тогава Ким изрази готовност за пълна денуклеариза-
ция. Двете страни обаче не поеха конкретни ангажименти за това как КНДР ще 
се освободи от ядрения си арсенал и какво САЩ предлагат в замяна.
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О
сем месеца след убий-
ството на българския 
шофьор на Uber Филип 
Кирилов в Дестин, 
щата Флорида, запо-
дозреният за тежкото 

престъпление може да бъде обявен 
за психически негоден да бъде съден. 
През октомври 2018 г. съдия нареди 
35-годишният Тимъти Лейн Андерсън да 
бъде приет във Florida State Hospital за 
психиатрични тестове и оценка. Запове-
дта на съдия Уилям Стоун не определя 
срок, в който да се издаде оценката за 
психическото състояние на Андерсън, 
което бави процеса допълнително. 
От прокуратурата на Окалуза каунти 
обаче се надяват заподозреният да 
бъде обявен за психично здрав и да се 
изправи в съда по обвиненията срещу 
него. „Очакваме, че в някакъв момент 
Андерсън ще бъде обявен за компе-
тентен да бъде съден и ще отговаря за 
убийството на Филипов”, каза заместник 
главният прокурор на Окалуза каунти 
Бил Бишъп.

Тялото на 29-годишния Филип Кири-
лов беше намерено в колата му на 24 
юни 2018 г. с множество прострелни 
рани. Дни по-късно разследващите в 
Окалуза каунти арестуваха 35-годиш-
ния Тимъти Андерсън, който работил 
като шофьор на такси.

Според прокурорите мотивът за 
ужасното престъпление е вендета сре-
щу Uber, тъй като заподозреният опитал 
да заведе дело срещу компанията в ми-
налото и дори търсел други шофьори, с 
които да да започнат т.нар. class-action 
suit. През 2015 г. пред местен вестник 
Андерсън казва, че „има проблем с шо-
фьорите на Uber и Lyft”, защото според 

него нарушават закона. 
Разследващите са категорични, че

убийството е било 
планирано, въпреки че 
Андерсън не познавал 

българина
и не я ясно защо е избрал точно него. 

В процеса на разследване властите 
установяват, че обвиненият е закупил 
предплатен мобилен телефон от Wall 
mart в градчето Дестин на 13 юни. 
Номерът е същият, от който е поръчан 
Uber на Филип Кирилов.

Oт началото на делото до сега Тимъти 
Лейн Андерсън изпрати 2 писма до 
съдията, в които моли да бъде пуснат на 
свобода „в името на Господ и на съда”. 
Заподозреният за тежкото престъпле-
ние написа и писма до много местни 
медии от затвора, в които 

Андерсън твърди, че е 
натопен за убийството

именно от компанията Uber.
В едно от писмата си той пише в трето 

лице за себе си, описвайки се като „бла-
гочестив консервативен християнин”, 
който иска да свали „либералната тех-
нологична компания Uber и всички като 
нея”. Освен това в кореспонденцията 
той често говори за Бог и федералното 
правителство. 

“Искам да се прибера вкъщи. Липсват 

ми моята китара, църквата и имам 
политически амбиции за бъдещето”, 
пише във втората от седемте страници 
на писмото до съдията.

Андерсън обещава дарение от 5 и 10 
милиарда долара до християнски църк-

ви и дори казва, че ще се кандидатира 
за Конгреса през 2020 г. 

Тимъти Андерсън има служебен ад-
вокат, който отказа да коментира дали 
писмата ще изиграят роля в психиа-
тричната оценка на клиента му. 

Убиецът на българския шофьор на Uber 
във Флорида пратен в психиатрия

Лекарите трябва да  
установят дали той е  
годен за съдебен процес

Тимъти Андерсън описва себе си като „благочестив 
консервативен християнин” 

29-годишният Филип Кирилов бил скромен, работлив и запален по фитнеса 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Б
ългарите в малкото ку-
рортно градче Дестин бяха 
потресени от жестокото 
убийство на Филип Кири-

лов през лятото на 2018 г. Близките 
му го описват като добър, работлив 
и обичан, а приятелите му като чо-
век, на когото може да се разчита.

Месеци след тежката загуба един 
от приятелите на Кирилов, Филип 
Алексиев, също започва да губи 
разсъдъка си. Според запознати 
негови приятели дори го закара-
ли в психиатрична клиника, след 
като започнал да говори несвър-
зани неща. „Няколко души събра-
ха пари, купиха му билет и си го 
изпратиха за България”, казва едно 
от момчетата. Алексиев говорил 
с Филип Кирилов по телефона в 

нощта на убийството. „Казвах му 
да се прибира, че вече е 2 ч. през 
нощта, но той искаше да кара 
до сутринта”, каза Алексиев за 
BG VOICE през юни. Българи от 
Дестин били разтревожени, когато 
месеци след смъртта на приятеля 
му Филип Алексиев започнал да 
се държи странно и притеснител-
но. Те се свързали и с майка му в 
България и взели общото решение 
да му помогнат да се прибере при 
семейството си. Алексиев живеел 
от близо 10 години в САЩ без ле-
гален статут и работел на бензи-
ностанция. 

След убийството на Филип Ки-
рилов младата му съпруга Калина, 
с която бяха женени от година, 
остана вдовица.

Приятел на Филип също в 
психиатрия след убийството



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

З
апознайте се с Росен Йоси-
фов. Доскоро той е бил тър-
говец на криптовалути през 
собствената си компания 
RGCoins. От няколко Йоси-
фов е и друго: според аме-

риканската прокуратура в Кентъки е 
част от организирана престъпна група с 
цел пране на пари и рекет.  Подобно 
на повечето истории за екстрадиране 
на български граждани към САЩ през 
последните години и тази е сериозно 
заплетена. Без значение от детайлите в 
нея, важното за момента изглежда едно: 
след случаите на Гергана Червенкова 
и Желяз Андреев, при които в крайна 
сметка екстрадиция нямаше, Йосифов, 
изглежда, ще стане един от малкото, 
които ще стигнат до процес в САЩ.

Една декемврийска 
сутрин

Всичко за Йосифов и семейството му 
започва на 11 декември, когато рано 
сутринта се звъни в дома им. Според 
разказа на Виктория Йосифова-Кънева, 
дъщеря на Йосифов, вратата се отваря 
именно от него. Следва бързо слагане 
на белезници и продължил часове 
обиск, без на семейството да се позво-
ли да се свърже с адвокат. По време на 
обиска полицията иззема всички ком-
пютри, мобилни устройства, кредитни и 
дебитни карти и пари в брой. Впослед-
ствие същата процедура се повтаря и 
в офиса на фирмата „Ер Жи Коин”, през 
която оперира RGCoins. Компанията 
има приходи 19.8 млн. лв. и печалба 290 
хил. лв. за 2017 г.

Едва на следващия ден Йосифов и 
адвокатите му се запознават с обви-
ненията към него, предявени от щата 
Кентъки: че е част от организирана 
престъпна група заедно с още 14 ру-
мънски граждани, арестувани в същия 
ден. Групата, водена от Влад Нистор, 
основател и изпълнителен директор 
на криптоборсата Coinflux, е обвинена 
в измами чрез онлайн аукциони за 
несъществуващи предмети. Парите от 
измамите са били изпирани чрез крип-
товалути, като се купуват bitcoin монети 
в САЩ и впоследствие се продават 
на други места, в случая част от тях в 
България.

Йосифов твърди, че връзката му с 
цялата група всъщност е само един 
човек, който е бил клиент на RGCoins. 
„Имайки предвид, че фирмата има кли-
енти от цяла Източна Европа, това не 
е подозрително нито за баща ми, нито 
за служителите му. Румънският клиент 
започва да пише имейли до фирмата, 
че иска да продава още, и от нея му 
отговарят като на всеки клиент”, пише в 
отворено писмо към медиите Йосифо-
ва-Кънева.

Допълнителни доказателства липсват 
или не са представени пред Йосифов. 
Според адвоката му Драгомир Дими-
тров обвинението не успява да посочи 
пострадали от престъпната група. 
Защитата посочва, че Йосифов никога 
не е бил нито в САЩ, нито в Румъния. 

Нещо повече – Йосифов 
не знае английски език, 
което прави ситуацията му 
още по-сложна. В някои от 
имейлите, иззети от фирме-
ния сървър, личи, че макар 
те да са изпратени от мейл 

с неговото име, не са писани от него.
Йосифов обжалва на две инстанции 

искането за екстрадиция, но и в двата 
случая исканията му са отхвърлени и 
според Димитров е въпрос на време 

неговият клиент да бъде изпратен в 
САЩ, където ще бъде съден по амери-
канското законодателство.

Тук идва един от най-големите 
проблеми на случая: Йосифов и 
RGCoins работят само в България и по 
българското законодателство, в което 
няма конкретна рамка за криптова-
лути. Съответно Йосифов работи като 
обикновен търговец, който купува и 
продава виртуални валути като стока. 
Не така стоят нещата в САЩ, където 
след бума на криптовалутите през 2017 
г. бе приета законодателна рамка, която 
регулира търговията с bitcoin, ethereum 
и други дигитални активи.

Накратко разликата в случая е там, че 
според американското законодателство 
покупката и продажбата на криптова-
лути трябва да се случва по банков път, 
а RGCoins предлага и продажба срещу 
пари в брой, каквато е позволена спо-
ред българските регулации.

Румънската пералня
Групата, обвинена в пране на пари 

чрез криптовалути, се върти около 
Влад Нистор, собственик на борсата 
Coinflux. Според прокуратурата в 
Кентъки тя се е занимавала с измами 
спрямо американски граждани. „Два от 

методите са били онлайн фишинг схеми 
чрез фалшиви реклами в eBay и други 
платформи”, пише румънският вестник 
Cluj. Румънците са казвали на „клиен-
тите” си, че заради технически грешки 

тяхната информация е загубена. След 
това са използвали имейли и приложе-
нието за криптирани чатове Telegram, 
за да вземат лични и финансови данни, 
за да могат победителите в аукционите 
да получат наградите си. В имейлите, 
иззети от прокуратурата, има и клони-
рани сайтове на известни финансови и 
борсови институции.

Обвинението срещу Нистор е, че той 
ясно е давал направления на останали-
те как точно да бъдат изпирани парите, 
включително и през собствената му 
борса Coinflux. Към края на декември 
исканията за екстрадиция на румън-
ски граждани са били уважени само 
за трима души от групата: тези, които 
са работили на място в САЩ. Самият 
Нистор не е работил там.

Според адвоката на Йосифов той 
няма никаква връзка с румънската 
група, нито е имал идея за схемата, в 
която са участвали. Йосифов твърди, 
че единствената му връзка е един от 
14-те румънци, Андрей-Каталин Стойца, 
който е купувал и продавал bitcoin през 
RGCoins. Той обаче е бил разглеждан 
като всеки друг клиент и не е имало 
съмнения за нелегална дейност.

Важно е да се отбележи, че и Coinflux, 
и RGCoins са малки борси, които най-

вероятно са набелязани от румънската 
група именно заради този фактор, 
защото те не фигурират в списъците 
на по-големи сайтове за криптовалути 
като Coinmarketcap. RGCoins дори не е 
лицензирана борса, а се занимава само 
с най-обща търговия на криптовалути, 
като сайтът е свързан с американската 
борса Kraken, по чийто курс се прода-
ват криптовалутите. В момента и двата 
сайта съществуват, но не работят. На 
българския сайт излиза съобщение за 
подписката в полза на Йосифов, а на 
румънския изречението „Търговията е 
спряна, банковите сметки са замразе-
ни”.

Разследването по румънската схема 
е започнало със залавянето на амери-
кански гражданин от властите в САЩ, 
който впоследствие е дал информация 
за организираната група.

А сега?
Положението за Йосифов е, меко 

казано, далеч от розово. Той продължава 
да бъде в ареста, екстрадицията му е 
потвърдена вече на две инстанции и по 
всичко изглежда, че той ще се озове в 
Кентъки, където ще бъде съден според 
американското законодателство. Там 
той ще бъде с друг екип от адвокати, но 
остава проблемът, че Йосифов не знае 
английски. Към това може да се прибави 
и влошаващото му се здравословно със-
тояние. Според дъщеря му той се оплаква 
от затруднено дишане и болки в гърдите, 
но властите отказват да бъде прегледан 
от лекар. „Единственият преглед, който 
му е направен, е от медицинското лице в 
следствения арест, което му предписва 
вече трети антибиотик, който не дава ни-
какъв резултат”, казва Йосифова-Кънева.

Семейството му организира протести 
и прави подписка против екстрадицията 
му, но тези действия изглеждат закъснели, 
след като искането е потвърдено на втора 
инстанция. Според адвокат Димитров 
излитането на Йосифов за САЩ е въпрос 
на време и единственото, което може да 
го спаси, е ако американските власти се 
откажат от искането си – такъв случай с 
отказване има през 2012 г., когато Гергана 
Червенкова е обвинена в незаконна 
онлайн търговия с лекарства и пране на 
пари.

Обвиненията срещу Йосифов са две – за 
участие в организирана престъпна група 
с цел пране на пари и за рекет. И двете 
обвинения според законите на САЩ пред-
виждат до 20 години затвор, както и обща 
финансова глоба до един милион долара.

Последните няколко години в крипто-
обществото преминаха под постоянния 
въпрос: „Колко струва bitcoin?” Сега този 
въпрос има съвсем различно значение 
за Росен Йосифов. Отговорът накратко е: 
една свобода.

Колко години затвор струва 
един Bitcoin

ЙОАН ЗАПРЯНОВ
“Капитал”

Защо българският търговец  
на криптовалути Росен Йосифов  
най-вероятно ще бъде  
екстрадиран в САЩ

В обиска на къщата и офиса на Йосифов се включват и американски граждани, без да има конкретно искане 
за тяхното присъствие



Слънце от банани изгря над Перник. 
Областният управител Ирена Соколова, 
със стаж в два парламента като депутат 

от ГЕРБ, блесна с изненадващи позна-
ния по физика.

Преди няколко дни в се проведе 15-
ото национално състезание „Турнир на 
младите физици“, което събра даровити 
млади физици от различни градове на 
страна, обединени в 10 отбора. Състе-
занието е отборно между ученици във 
възрастовата група от ІХ до ХІІ клас и е 
под патронажа именно на Соколова.

Тя реши да сподели тайните на слож-
ната наука пред участниците в надпре-
варата, се вижда от репортаж на местна 
телевизия.

Ето какво се получи:
“Физиката е изключително интерес-

на наука и в рамките на тази седмица 
и на мен ми беше интересно да чета 

много за интересни процеси и явления, 
толкова интересни, че понякога грани-
чещи с неочакваното. И аз разбрах, че 

слънцето би могло да свети и 
да е топло, дори ако не е из-
градено от въглерод, както е 
в момента (б.ред. - това твър-
дение не е вярно. Основният 
елемент, който съставлява 
две трети от масата на нашата 
звезда е водородът)”, а ако 
освен ядрото навсякъде 

е заобиколено от 
банани

Тогава налягането на бананите 
върху ядрото всъщност ще 

даде силата на топлината.” 
Според визитката й Соколова има 

висше образование от Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ в Бла-
гоевград и е магистър е по „социална 
психология“.

По повод изсазването й български 
учени припомниха, че Слънцето гене-
рира около 400 милиарда милиарди 
мегавата мощност и го прави пет мили-
арда години. И няма как бананите да са 
източник на такъв вид енергия.

Слънцето или която и да е звезда 
„свети“ или „топли“ поради процес на 
термоядрен синтез, при който по-ле-
киият елемент водород се превръща в 
по-тежкия елемент хелий. Когато това се 
случи, се създава огромно количество 

енергия. 
Изказването 

на Соколова 
предизвика 
вълна от реак-
ции. „Ако слън-
цето угасне, ще 
го натиснем с 
банани и то пак 
ще ни топли”, 
„Да знаете – 
вече може да се 
греете на бана-
ни”, гласят част 
от мненията на 
потребителите 
в социалната 
мрежа. 

Областната 
управителка 
на Перник 
обаче получи 
и подкрепа.  
Студентът и 
ръководител на 
една от групите 
в състезание-
то – Цанимир 
Ангелов, не 
е съгласен с 
иронията и 
подигравките.

„В крайна сметка това, което тя има 
предвид – ако заменим част от слънце-
то с батерии, направени от банани, то 

каква мощност би могла да се постигне. 
Аз показвам, че мощта е много по-
висока и тя всъщност е права”, казва 
студентът.

Слънце от банани над Перник – 
новата физика на един политик

Областният 
управител Ирена 
Соколова показа 
интересни познания



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Блок рухна в  
Истанбул, има  
жертви и ранени

О
семетажна сграда рухна в Истанбул, най-малко трима са загинали, а 
12 са пострадали. От срутилия се блок спасителите успяха да извадят 
живи две деца. 

Петима от ранените са настанени в интензивно отделение, сред тях 
са и двама 75-годишни мъже. Няма опасност за живота им.

Започнало е лазерно проучване на основите на сградата, за да се установи 
дали има риск за спасителните екипи. 43-ма души са живели официално в рух-
налия блок. По сведения на властите последните три етажа са били достроени 
незаконно.

Туск „прати” в ада  
искащите Brexit сделка

П
редседателят на Европейския съвет 
Доналд Тукс обяви, че онези, които искат 
излизане на Великобритания от ЕС без 
сделка, имат „запазено място в ада”. Изказването му предизвика поле-

мики в навечерието на поредните преговори между Лондон и Евросъюза.
Британският премиер Тереза Мей отново отиде в Брюксел за среща с лидери-

те ЕС, за да се опита да намери начин да избегне „Brexit без споразумение“.
Президентът на ЕК Жан-Клод Юнкер обаче обяви, че Съюзът няма да отвори 

отново преговори по споразумението.

Стрелба край холандска банка,  
един бе убит

Х
оландски полицаи застреляха мъж 
на улица край централната банка на 
страната в Амстердам. Униформени-
те открили огъня, след като мъжът 

размахвал огнестрелно оръжие срещу тях.
Полицаите тъкмо пристигнали след 

съобщения за мъж с пушка, когато той се 
насочил срещу тях с оръжието. Мъжът е за-
гинал от раните си, а един минувач е ранен. 

Очевидци съобщиха за около 20 изстрела, произведени по време на прес-
трелката. 

Лула да Силва с нова присъда –  
13 г. затвор

Б
ившият бразилски президент от 
левицата Луиз Инасио Лула да Силва 
беше осъден на 12 години и 11 
месеца затвор за корупция и пране 

на пари. 
Лула, който управлява от 2003 г. до 2010 г., 

вече изтърпява присъда от 12 години и един 
месец в затвор в град Куритиба по друго дело 
за корупция и пране на пари.

Новата присъда е свързана с ремонта на къща и ферма в селището Атибая в 
щата Сао Пауло, финансиран от няколко фирми в замяна на сделки с държавна-
та петролна компания „Петробраз“. 

Неизвестни осквер-
ниха гроба на Маркс в 
Лондон 

Н
еизвестни лица оскверниха гроба на германския философ от XIX век 
Карл Маркс в лондонското гробище „Хайгейт”. Според представители 
на гробището става въпрос за „целенасочена атака” срещу мемори-
алната табела, на която са издълбани имената и годините на живота 

на Маркс (1818-1883) и на неговата съпруга Жени фон Вестфален (1814-1881), 
погребана заедно с него. 

Властите са информирали полицията. От гробището обещават възможно най-
бързо да възстановят паметника в първоначалния му вид.
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П
овикът за прозрачност в 
американската католи-
ческа църква накара 
тексаските епархии да 
публикуват списък с око-
ло 300 имена на свеще-

ници, обвинени в педофилски действия 
от 1950 г. насам.

След щата Вашингтон, Илинойс и 
езуитския орден 15-те епархии от вто-
рия по население щат в страната също 
оповестиха имената на свещениците 
– обект на “достоверни обвинения в 
сексуални посегателства срещу непъл-
нолетни” през последните десетилетия.

Епархията Сан Антонио огласи 57 
имена, Хюстънската – 42, Даласката – 
31. Някои имена фигурират в няколко 
списъка; общо са публикувани имената 
на близо 300 свещеници педофили, 
мнозина от тях – починали.

“От името на всички неуспели да го 
сторят поднасям най-искрени извине-
ния” на жертвите, заяви в комюнике 
кардинал Даниел Динардо. “Тази рана 
разкъса нашата църква и трябва да 
действаме, за да я изцерим”, добави 
председателят на американската епис-
копска конференция.

Американската католическа църква 
бе разтърсена през 2002 г. от поредица 
публикации във вестник “Бостън глоуб” 
за посегателства, 

продължавали 
десетилетия наред 

Разкритията накараха някогашни 
жертви на посегателства, живеещи из 
цялата страна, също да разкажат за по-
добни случаи. Журналистите спечелиха 
“Пулицър”, а филмът “Спотлайт” – “Оскар”.

Мнозина свещеници оттогава бяха 

лишени от сан и дадени на съд. Освен 
това църквата отпусна значителни суми 
за обезщетения на пострадалите.

През лятото прокуратурата на Пен-
силвания нанесе нов тежък удар на 
църквата, като огласи подробности за 
посегателства, извършени от над 300 
свещеници от този щат върху около хи-
ляда деца през последните десетилетия.

Правосъдието започна разследвания 
в редица щати и много диоцези отво-

риха архивите си. Мнозина обаче се 
запитаха има ли смисъл да се публику-
ват такива списъци.

Прокуратурата на Илинойс например 
обвини през декември местния клир, 
че е публикувал списък, в който пре-
мълчава “обвиненията срещу над 500 
свещеници”. Католическата църква не е 
способна сама да изпълнява свързани-
те с нея полицейски функции, посочи 
главният прокурор Лайза Мадиган.

Тексаски списък: Стотици 
педофили в църквата

Американската католическа църква принуди 15 епархии да ги обявят

П
апа Франциск призна, че 
свещеници и епископи 
са извършвали сексуал-
ни посегателства срещу 

монахини. Той направи това в от-
говор на журналистически въпрос, 
зададен му на борда на самолета, 
с който се връщашe от посещение 
в Обединените арабски емирства. 
Досега папата никога не е засягал 
директно тази тема.

“От много време работим по 
този проблем. Отстранили сме 
от длъжност няколко духовници 
заради това”, каза папата, без да 
посочи имена, нито в кои страни е 
станало това. 

“Трябва ли да направим още? 
Да! Имаме ли желанието? Да”, каза 
светият отец.

От думите на папа Франциск 
стана ясно, че в един от случаите 
монахини са били държани като 
сексуални робини.

Папата призна за 
сексуални  
посегателства 
над монахини



К
акъвто и да е отговорът 
на този въпрос , аз знам, 
че повечето от нас винаги 
ще имат възможност за 
развитие относно житей-
ските навици, които сме 

придобили с течение на времето. Това 
се отнася също, когато става въпрос 
и за парите ни, тъй като нанесените 
щети от рецесията през 2008-ма са все 
по-малко забележими за повечето от 
потребителите, а през изминалите 7-8 
години видяхме повече хора отново да 
се чувстват все по-комфотно в мага-
зините и моловете, но видяхме някои, 
които все още едвам могат да свържат 
двата края. 

Така че, днес реших да ви дам някои 
примери за финансови стратегии, които 
съм наблюдавал при работата си с хора-
та през последните тринадесет години 
за това как можем да добавим допъл-
нителна стойност към нашия финансов 
план и стратегия. 

1. Разберете какво е 
вашето реално финансово 
състояние в цифри

Първата и най-важна стъпка, когато 
работя с  моите клиенти, е преди да за-
почнем каквото и да било, е  да изготвим 
финансова стратегия, като се започне 
от това къде са в момента и към каква посока искат да поемат, в краткосрочен и 

дългосрочен план, например след някол-
ко години или по време на пенсиониране 
в бъдещето. 

Първата стъпка от този план е да раз-
берем колко всъщност е тяхното реално 
финансово състояние в цифри. Това  е 
просто едно изчисление на всичките ни 
активи (неща, които в момента притежа-
ваме като собствени парични средства, 
инвестиции, стойността на един имот и 
др.) минус всички пасиви (всичко, което 
дължите - дългове на кредитни карти, 
ипотека, заем за автомобил). 

Това е много важна стъпка към създа-
ването на един финансов план, защото 
една от основните ни цели е да увеличим 
цифрата представяща най-реално нашето 
финансово състояние, и това се постига 
най-лесно чрез намаляване на пасивите, 
които имаме и увеличаване на активите, 
които увеличават стойността си с течение 
на времето или дохода, който получаваме 
от тях на месечна или годишна основа. 
И това е нещото което искаме, нали? Въз 
основа на моя опит, около 90% от хората, 
на които съм помагал през годините, си 
нямат никаква представа какво е тяхното 
реално финансово състояние, когато 
за пръв път сме се срещали и това е 
основната причина, поради която техният 
финансов план бе обречен на провал, 
ако заедно не бяхме направили нужните 
промени. 

2. Спрете безобразното 
харчене с кредитните карти

Единствения начин да изплатим кре-
дитните си задължения и карти е да спрем 
да ги използваме и да се научим как да 
използваме “пари в брой” или дебитната 
си карта, по най-ефективния начин. Бих ви 
препоръчал всеки път преди да тръгнете 
към кварталния магазин или големия тър-
говски център да спрете до вашата банка 
или банкомат и да вземете пари в брой, 
точно толкова колкото ще ви трябват 

според Вашия бюджет. 
Оставете кредитните си карти си у 

дома. В интерес на истината, аз имам още 
по-добра идея за вас, което звучи като 
най-добрата финансова рецепта, която 
може би ще чуете през 2019-та годи-
на - вземете една найлонова торбичка, 
напълнете я доколкото можете с лед и 
вода и пуснете кредитните си карти вътре. 
Затворете торбичката и я поставете във 
фризера си, докато ... тя е замръзнала 
напълно! Направете снимка на Вашето 
“творение” и покажете на всичките си 
приятели колко сте смели и разбира се, 
можете на шега да се подигравате на тях 
всеки път, когато ги видите да  използват 
своите “зли кредитни карти”. Това ще бъде 
една страхотно забавна игра, която мо-
жете да играе през новата година, а също 
така и един прекрасен начин да забравите 
и промените старите си навици.

Ако обаче ние самите трябва да сме 
напълно честни със себе си, истинските 
ни проблеми с кредитните карти не идват 
от банката или самата кредитна карта, а 
от силата на нашия собствен характер. 
Всяка една зависимост, сама по себе си, 
е зародена в липсата на воля и характер, 
следователно, ако искаме да спрем да 
затъваме по кредитни карти - ние трябва 
първо да заздравим характера си и да сме 
наясно с реалните ни нужди. 

Аз имам много приятели, които 
използват много отговорно кредитните 
си карти и получават огромни ползи от 
тази тяхна отговорност във вид на точки 
и други награди, но те биват наградени 
за силата на характера и финансовата 
си дисциплина. За жалост, това са само 
около 5% от хората в Америка (а може би 
и в света) и банките отлично знаят това и 
се възползват от липсата на финансова 
дисциплина на останалите 95%, за да 
прибират ОГРОМНИ печалби от лихвите 
по тези кредитни карти, наложени върху 
дължимите суми на своите клиенти. 

Продължава в следващия броя

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

5 стъпки за по-голяма финансова сигурност през Новата година

Как да започнем 
успешно новата 
2019-а?
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S
tarbucks влезе в Китай пре-
ди 20 години с обещанието 
да отваря в страната едно 
кафене на всеки 15 часа. 
Смел местен конкурент, 
Luckin Coffee, днес иска да 

детронира американската компания, 
като открива едно... на всеки три часа и 
половина.

Динамиката на стартъпа успя да при-
влече потребители с неговите много-
бройни купони за намаления. Неговата 
целева група са студентите и белите 
якички, които обичат да си резервират 
кафето чрез смартфоните си, след това 
да минат да си го вземат или да им го 
доставят.

Защото, ако заведенията на Starbucks 
обикновено предлагат обширни площи 
с канапета, които са идеални за работа 

или за срещи с приятели, то кафенетата 
на Luckin Coffee по принцип са по-ми-
нималистични.

Някои кафенета са относително 
просторни и също имат дизайнерски 
столове, но повечето са в спартански 
стил: няма маси, 

няма щандове,  
дори няма каса

защото всички плащания се правят чрез 
смартфон.

Този икономически модел позволява 
на Luckin да предлага по-ниски цени 
от конкуренцията. Едно лате тук струва 
само 24 юана (3 евро) в сравнение с 31 
юана (4 евро) в Starbucks.

След като потребителите са поръчали 
предварително кафето си чрез мобил-
ното приложение, на тях не им трябват 

повече от броени 
минути в кафенетата 
с интериор в синьо 
и бяло: достатъчно е 
да се сканира един 
код QR и да се плати.

“Такава е прак-
тиката. Няма дълги 
опашки от чакащи. 
А освен това не сте 
длъжни да седите 
съвсем сам, след 
като кафето ви е 
готово”, обяснява 
Юй Цян, финансова 
анализаторка, която 
живее в Пекин.

“Голямото предим-
ство за нас да имаме 
такъв тип продаж-
би е, че плащаме 
значително по-ниски 

наеми в сравнение с конкурентите”, 
обяснява Рейнут Шакел, директор по 
стратегиите в Luckin.

Създадена само преди една година, 
компанията обяви през януари, че иска 
да отвори 2500 кафенета до края на 
година, за да станат общо 4500. 

За сравнение Starbucks има 3600 
кафенета в страната. Американският 
гигант държи 80% от китайския пазар 
на ароматната ободрителна напитка, 
който се оценява на 3,4 милиарда до-
лара според консултантската компания 
Euromonitor. 

Luckin Coffee обаче вярва в своите 
сили.

Защото макар китайците да пият 
годишно средно едва четири до пет 
чаши кафе, примерът на съседни стра-
ни сочи, че има потенциал, подчертава 

Шакел.
В Япония и в Южна Корея, където, 

също като в Китай, чаят е традиционна-
та напитка, 

кафето успя да си  
извоюва територия 

до такава степен, че жителите на тези 
страни вече пият по 300 чаши кафе 
годишно.

Китай е вторият пазар на Starbucks след 
САЩ и най-силно растящият. Американ-
ският гигант откри в края на 2017 година 
в Шанхай, в източната част на страната, 
най-голямото си заведение в света.

Само че късно навлезе в сектора 
на доставките, който е свръхразвит в 
китайските градове, в много по-голяма 
степен, отколкото на Запад.

И след като Starbucks видя как Luckin 
гризе от дяловете му на този пазар, най-
сетне през юли се обедини с приложе-
нието Ele.me, китайски гигант в сектора.

“Вече покриваме над 2000 пункта 
за продажба в 30 града”, обяви Дерек 
Енджи, директор по комуникациите на 
Starbucks Chine.

Конкуренцията принуди американ-
ския гигант отново да съсредоточи уси-
лията си върху луксозните си кафенета 
от гамата “Reserve”, и да прави собст-
вени промоции, отбелязва Ху Юйван, 
анализатор от шанхайската компания за 
пазарни проучвания Daxue Consulting.

“Дали сме конкурент на Starbucks? 
Вероятно в известна степен”, заключава 
Рейнут Шакел. “Искаме обаче да раз-
берем дали търсенето идва от новите 
любители на кафето или от клиенти на 
Starbucks.”

Сред организациите, които финанси-
рат Luckin, са инвестиционният фонд 
Centurium Capital (основан от бившия 
директор за Китай на фонда Warburg 
Pincus), както и Сингапурският сувере-
нен фонд GIC.

Групата е събрала близо 400 милиона 
долара (351 милиона евро) при два тура 
на финансиране през 2018 г. и твърди, 
че пазарната й капитализация е 2,2 
милиарда долара.

Вече се носят слухове, че тя може да 
излезе на Хонконгската фондова борса, 
но Luckin отказа какъвто и да е комен-
тар по тази тема.

Война на кафенетата:  

Китайският 
Luckin vs Starbucks

Американският гигант губи територия от новака в Пекин
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Н
а 27 ноември 2018 г. в 
окръжния съд в щата Ню 
Йорк е заведен иск от 
фирмите “Rudersdal”, “All 
Seas Property 2” (ASP2), 
“Asset Management” и 

адвокат Захари Томов срещу няколко 
физически и юридически лица, които 
ищците обвиняват в кражбата на 65 
милиона долара от сметка на КТБ. Сред 
тях са банкерите Цеко Минев и Ивайло 
Мутафчиев, мажоритарни акционери в 
ПИБ, депутатът Делян Пеевски, квесто-
рът на КТБ Станислав Лютов, БНБ, ВТБ и 
няколко фирми, свързвани с Пеевски – 
общо 24 ответници.

Исковата молба, внесена от адво-
ката на ищците Силвия Ролински, е 
изключително подробна и се позовава 
на Закона RICO (Racketeer Influenced 
and Corrupt Organizations Act), който 
преследва лица и организации, използ-
ващи средства, придобити чрез рекет и 
корупционни действия. Законът пред-
вижда изключително строги наказания 
и по него са осъдени голяма част от 

мафиотските “семейства”
в САЩ. Счита се, че RICO е един от най-
ефективните инструменти за борба с 
организираната престъпност.

Според внесения иск всичко започва 
през 2009 г., когато компанията “Ayr 
Logistics Limited Inc.” придобива от 
ЕПД2 българския проект „Силвър бийч“ 
(Проекта СБ), предвиждащ застрояване-
то на поземлен имот от 1048 хектара и 
разширяването на гр. Балчик, Бълга-
рия, за сумата от 89 млн. евро, които 

първоначално включват усвояването 
на отпуснати от Първа инвестиционна 
банка (ПИБ) кредити в размер на 88  
млн. евро.

Продажбата на притежавания от Ayr 
недвижим имот в Проекта СБ генерира 
актив в размер на 65 милиона долара 
посредством изцяло притежаваното 
му дъщерно дружество „Ayr Property 
Developme” АД (наричано по-долу APD).

Според иска ПИБ отпуснала 35,6 ми-
лиона долара чрез два заема за строеж, 
като в замяна била заменена купената 
земя.

В иска се твърди, че шефът на Ayr 
Филип Харис, българският му партньор 
Чавдар Ангелов (шеф на туристическа-
та база в манастира „Аладжа“) и ПИБ 
пренасочили парите от заема, които 
били гарантирани с купената земя в 

Балчик. Те ги прехвърлили към офшор-
на компания в Малта и с тях купили за 
себе си мексикански държавни ценни 
книжа. В схемата участвали няколко 
компании, зад които стоели Ангелов и 
Харис, твърдят ищците.

Според акта вината на ПИБ е, че 
незаконно е било разрешено парите от 
строителните заеми да бъдат прехвър-
лени в Малта.

В Ню Йорк: Иск срещу 
Пеевски, Цеко Минев и БНБ за 
кражба на $65 млн.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Искът е и срещу Ивайло Мутафчиев, Станислав Лю-
тов и няколко фирми, свързани с депутата от ДПС

Делян Пеевски Ивайло Мутафчиев Цеко Минев
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Харис, Ангелов и ПИБ взели трети 
заем през декември 2009 г., с който да 
покрият лихвите по първите два и 

да прикрият пред 
банковия  надзор

машинациите.
Поради липсата на пари за развитие 

на Проекта СБ компанията ADP е пода-
ла иск за обявяване в несъстоятелност, 
а заложената за заемите земя е била 
продадена на търг на ПИБ за малко 

над 65 милиона долара. По решение на 
синдиците парите от продажбата отиват 
в сметка на Ayr в КТБ.

Ищците казват, че са били измамени 
от Харис, Ангелов, редица акционери 
в ПИБ и други български бизнесмени, 
посочени като ответници по делото, със 
сложна схема за прехвърляне на пари и 
обявяване на банкрути.

В иска се посочва и втора група из-
мамници, сред които са Делян Пеевски, 
акционери в ПИБ, други бизнесмени 
и хора от БНБ. Според документа те се 
опитали да откраднат парите на Ayr, 
които имали сметка в КТБ в полза на 
Пеевски и ПИБ.

В иска се твърди, че Пеевски, Цеко 
Минев и други акционери от КТБ са 
направили възможно парите на Ayr от 
КТБ да бъдат прехвърлени в ПИБ. Това 
станало със съучастието на синдиците 
на КТБ, които БНБ назначава там след 
фалита на банката – Лютов и Костадин-
чев. Парите са преведени по сметките 
на пет компании в ПИБ, а после обратно 
към КТБ, за да бъдат покрити техни за-
еми там. Това са TM, Cibole,Droslian, Vili 
Vist и “Промишлено строителство”.

За тази схема са използвани 

фалшиви документи  
и подписи

и е бил притискан със заплахи Мартин 
Апостолов – синдик на обявената във 
фалит Ayr.

В резултат Ayr е загубила над 65 ми-
лиона долара – пари, които се дължат 
на американските й кредитори, тъй 
като компанията е обявила фалит в 
САЩ.

Според иска ответниците са 
действали самостоятелно, но и чрез 
две групи, за да извършат прива-
тизационната измама и да прикрият 
следите си в “машинация от световен 
мащаб”.

В иска са споменати още банкерът 
Цветан Василев и негови компании, 
машинациите по придобиването на “Ви-
ваком” и “Булгартабак”, както и незакон-
ният износ и продажба на български 
цигари в ембаргови държави като Иран, 
Ирак и Сирия.

Делото се гледа от съдия Анализа 
Торес, която на 4 декември 2018 г. е 
изпратила призовки до ответниците. 
Следващото заседание по делото ще е 
на 14 март 2019 г.

Б
анкерът Цветан Василев 
може и да бъде разпитан по 
делото КТБ въпреки че от 
години е в Сърбия.

На фона на противопоставянето 
на прокуратурата съдийката по де-
лото Вержиния Петрова от Специа-
лизирания наказателен съд заяви, 
че ще провери всички технически 
възможности за разпит на основния 
подсъдим - банкера Цветан Василев, 
по видеовръзка от Сърбия. „Никога 
съдът не може да лиши подсъдим 
от правото му да даде обяснения”, 
заяви съдийката и предизвика 
аплодисменти на присъстващите в 
залата на спецсъда.

Искането за разпит по видео-
връзка направи в сряда адвокатът 

на Василев Константин Симеонов, 
като поясни, че това може да стане 
както по официален път чрез 
молба за правна помощ до сръб-
ските власти, така и чрез мобилно 
приложение като Skype, Whatsapp 
и др.

В рамките на досъдебното произ-
водство прокуратурата на два пъти 
отказа да разпита Цветан Василев 
по видеовръзка. В сряда прокуро-
рите също се противопоставиха, 
като заявиха, че банкерът се държи 
недобросъвестно и трябва лично 
да дойде да даде обяснения пред 
съда. Защитата опонира, че Васи-
лев има достатъчно основания да 
се съмнява, че ще получи справед-
ливо правосъдие в България.

Цветан Василев може да бъде 
разпитан по видеовръзка 
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Е
дна млада, талантлива и 
успешна българка прославя 
името си и това на Родината 
по баскетболните игрища 
на САЩ. 

Борислава Христова е 
на 22 години и впечатлява с точната си 
игра, благодарение на която печели 
много фенове, обичта на съотборнич-
ките си и уважението на играчите на 
противниковите отбори.

Борислава искала да стане худож-
ничка, защото рисувала изключително 
добре, но точните удари в коша се 
оказали по-убедителни за пътя, по който 
да поеме. Днес талантливата българка 
е част от отбора на „Вашингтон стейт”, 
който се състезава в най-силната конфе-
ренция на колежанското първенство в 
САЩ. Благодарение на българката тимът 
се представя повече от впечатляващо, а 
самата тя 

печели сърцата
на местните фенове.

Съотборничка на Борислава е бъл-
гарката с португалски паспорт Мария 
Костуркова, а треньор там е Лидия Вър-
банова. Именно бронзовата медалистка 
с женския национален тим от Европей-
ското във Варна през 1989 година е една 
от основните причини Борислава да 
замине за Щатите.

Младата българка признава, че никога 
не е искала да играе в Съединените 
щати. Но това бързо се променя. Начи-
нът на живот в град Пулмън, Вашингтон, 
където се е установила Борислава, й 
помага да се фокусира върху двете 
основни неща в живота й на този етап – 
учене и баскетбол.

Баскетболът се оказва част от живота 
й благодарение на школата на “Черно 
море Одесос”, а след това преминава 
през Истанбулския университет и “Неф-
тохимик 2010”.

Отличията я преследват от нача-
лото на кариерата й. През 2011 г. тя 
печели приза за MVP на Европейското 
първенство за 16-годишни, дивизия В, 
като вкарва по 25 точки средно мача 

и записва по 7,8 борби, въпреки че е с 
година по-малка от останалите баскет-
болистки. През 2014 г. отново е MVP на 
Европейското първенство, дивизия В за 
18-годишни. През 2015 г. 

отново е в стихията си
за България, като на Европейското 

първенство за жени до 20-годиш-
на възраст, дивизия Б, вкарва 

по 23,7 точки и овладява по 
8,8 борби на мач. NetScouts 
Basketball International я 
избира за надежда номер 1 

за колежанския баскетбол.
Днес тя е част от женския 

отбор на щата Вашингтон, който 
представя Вашингтонския държавен 
университет. Отборът на българката 
се състезава в Конференция „Pac-12“ 
в Първа дивизия на Националната 
колежанска спортна асоциация (NCAA) 
в САЩ. “Пумите”, както са известни 
сред местните, играят в арена „Бийзли 
колизеум“ в град Пулман, Вашингтон. 
Съоръжението, предназначено предим-
но за университетски спорт, е с капаци-

тет, приблизителен на „Арена Армеец“. В 
залата домакинските си мачове играят 
мъжкият и женският баскетболен тим на 
„пумите“.

От средата на април 2018 година 
отборът има нов треньор – Ками Етридж. 
Тя не е случаен човек в спорта, а е горд 
притежател на най-ценното отличие 
– златен медал от Олимпийските игри 
през 1988 година в Сеул. 54-годишната 
тексаска е роден победител – тя е и све-
товен шампион от 1986 година.

В един от последните мачове на 
отбора си срещу Калифорния въпреки 

загубата Боби прави истински фурор 
с представянето си, като реализира 21 
точки, а треньорът й Ками Етридж не 
спести суперлативите за нея: 

Боби беше наистина 
невероятна!

През изминалия сезон Борислава Хри-
стова изигра 27 мача, като започна в 25 
от тях и вкарва средно по 17.8 точки на 
мач. Тя бе най-резултатна за отбора си и 
е на 3-то място в конференцията “Pac-12”.

„В Америка всичко е възможно. Там 
баскетболът и учението вървят ръка 
за ръка. Има специални хора, които ти 
помагат, когато не разбираш материала. 
Когато нямаш време, те те намират и ти 
обясняват. Успявам да съчетавам баскет-
бола с ученето и е много лесно”, сподели 
преди време Боби, цитирана от dir.bg.

Боби – българското момиче  
в американския баскетбол

Борислава Христова е един от най-успешните играчи 
на „Вашингтон стейт“
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Българин триумфира в Бевърли 
хилс с „Оскар“ на ефектите
Б

ългарин триумфира в Бе-
върли хилс, Калифорния, 
по време на17-ите ежегод-
ни награди на Visual Effects 
Society.

Камен Марков е пър-
вият българин, номиниран като главен 
дизайнер и технически ръководител в 
категория реклама на най-престижните 
награди за визуални ефекти. Световната 
асоциация за визуални ефекти раздава 
холивудските отличия за най-забеле-
жителните постижения в сферата на 
VFX. Сред номинираните тази година са 
филми като „Отмъстителите: Война без 
край”, „Феноменалните 2”, „Изгубени в 
Космоса”,„Бохемска рапсодия” и „Първи-
ят човек”.

Камен Марков, който живее и работи 
в Лондон, е номиниран за две от прес-
тижните награди за визуални ефекти 
за коледната реклама на британската 
луксозна верига Jоhn Lewis. „Момчето и 
пианото” е 

с участието на  
сър Елтън Джон

– кампания, която бе очаквана с голямо 
нетърпение и стана вайръл за часове 
след излъчването й през ноември 
миналата година. Двете номинации са в 
категориите Outstanding Visual Effects in 
a Commercial и Outstanding Compositing 
in a Photoreal Commercial („Най-добри 
визуални ефекти в тв реклама” и „Най 
-добро фотореалистично  изпълнение 
на визуални ефекти в тв реклама”). 

Камен работи  по рекламата като 
главен дизайнер и технически ръково-
дител на екип от около 40 специалисти, 
част от водещата международна VFX 
компания MPC.

„Изключително съм щастлив и раз-
вълнуван да бъда номиниран – осо-
бено за това отличие, тъй като това са 
най-значимите технически награди в 
бизнеса. 

Това е и една от технически най-слож-
ните реклами, върху която съм работил 
някога. Възможността да се включа в 
този мащабен проект е не само мой 
личен успех, но е и значимо признание 

за целия ни екип”, коментира Камен 
Марков.

От техническа гледна точка „Момчето 
и пианото” е голямо предизвикател-

ство, създадено с необичайни твор-
чески идеи. Използваният от Камен 
VFX подход е уникален, тъй като рядко 
се среща в създаването на реклами 
и обикновено се използва в игрални 
филми. 

Чрез специален софтуер и голям 
набор от фотографски и филмови рефе-
ренции Камен и екипът му успяват да 
пресъздадат етапи от живота на Елтън 
Джон в прецизни детайли.

Камен Марков започва кариерата 
си в областта на специалните ефекти в 
България, когато рекламният, музи-
кален и кинопазар у нас са все още 
изключително неразвити. През 2004 г. 
стремежът му към по-големи предизви-
кателства и повече перспективи 

го отвежда  
в Мексико

където работи за голямото VFX студио – 
The Filter FX.

След множество успешни проекти 
в Латинска Америка той се присъеди-
нява към екипа на MPC в Лондон през 
2010 г. Оттогава Камен се налага като 
един от водещите VFX супервайзъри 
на компанията и работи върху кампа-
нии за брандове като Visa, Vodafone, 

Audi, Carlsberg, Sony, Cravendale и 
John Lewis. Сред популярните лица, с 
които е работил, са Юсейн Болт, Кайли 
Миноуг, Лили Алън, Ева Грийн и Никол 
Шерцингер. В ролята си на Visual Effect 
Supervisor & Senior Flame Artist Камен си 
сътрудничи с някои от най-почитаните 
режисьори и таланти на филмовата и 
рекламната индустрия като Сам Браун, 
Даниел Клайнман, Джонатан Глейзър и 
Себ Едуардс.

Сред международните 
награди и отличия 

които Камен печели през годините, са: 
APA Collection Diamond за кампанията 
на Cravendale „Milk Me Brian”, Eurobest 
Gold и APA Showcase Diamond за кампа-
нията на Cravendale „Cat’s with thumbs”, 
APA Showcase Diamond за кампанията 
на John Lewis „Tribute to Givers”, награ-
да от London International Awards за 
кампанията на  MTV – „Staying Alive”, и 
бронз от Cannes Lions за Sony. Негови 
проекти са отличавани многократно и в 
Мексико и Аржентина.

Церемонията по връчването на 17-
ите ежегодни награди на Visual Effects 
Society се проведе на 5 февруари в 
Бевърли хилс, Калифорния.

Камен Марков 
грабна 
отличието 
за реклама с 
Елтън Джон
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Българка и американец покориха 
с музика британците

Б
ългарката Веселина Ни-
колова е момичето, което 
записва парче с американ-
ския соул/джаз изпълни-
тел Франк МкКомб и което 
британското радио BBC 

избира да слуша. Известна е в музи-
калните среди като Лина Никол. През 
ноември 2018 година тя е поканена от 
радиоводещата и певица Наташа Уатс 
на музикална среща в радиопредаване-
то й “In Sessions”. Защото Наташа е луда 

по парчето “All I Need”, композирано от 
Веселина в колаборация с виртуозния 
Франк МкКомб. Дори да не сте чували 
името му, трябва да проверите какво 
разказва самия той за работата си с 
Принс, Чака Кан и Уил Смит.

“Случи се доста спонтанно в много 
правилен момент. Трябваше да пътувам 
към Берлин, за да се видя с приятели от 
Щатите, и в деня, в който на тях им се 
проваля пътуването, получавам имейл с 
покана за участие в BBC. Така спонтанно 

се запознах и с Франк 
МакКомб

в социалната мрежа Twitter, която в 

Щатите е доста популярна. Беше 
публикувал информация за проект с 
молба да бъде споделено. Направих 
го и се заговорихме. Каза ми, че иска 
отново да прави европейско турне 
и от дума на дума реално стана така, 
че се организира неговото посеще-
ние в София по покана на мен и една 
фирма, в която работих тогава. Тя 

организираше културни събития и 
всъщност, когато Франк пристигна, 
му пуснах демо версия на парчето 
“All I Need” за съвет или критика. 
Самата песен за мен е много специ-
ална, защото от година я мъча и я бях 
написала, композирала, но не беше 
напълно аранжирана. Той я хареса 
и се съгласи да я включи”, спомня си 
Лина Никол.

Минава цяла година, преди песента 
да е завършена, защото МакКомб 
пътува непрекъснато. Чакането обаче 
си заслужава, защото парчето попада 
в селекцията на популярен английски 
DJ и радиоводещ, който решава да я 
включи в компилацията си. Така Лина 
Никол и Франк покоряват британска-
та публика.

“Когато казвам, че чаках песента 
да узрее, имах своите съмнения, но 
в крайна сметка събрах плодовете 
на труда и това даде тласък”, споделя 
Лина Никол за търпението си.

Следва второ парче със специално 
послание – “Moving mountains”.

“Тази песен е посветена на всич-
ки жени, които дори в най-тежки 
моменти намират вътрешна сила да 
се преборят с трудностите. Много 
хора бъркат женската уязвимост със 
слабост, но точно тогава една жена 
е способна на повече, отколкото 
предполага.”

Всъщност говори от собствен опит. 
Защото в първите години от живота си 
малката Веселина се примирява, че 

музиката ще е просто хоби
но не и професия. Или по-скоро се 
опитва да повярва, че това ще е така, за-
щото нотите я следват навсякъде. Дори 

когато учи за изпитите по социология и 
финанси.

“Представете си как съм учила, щом 
пеех вкъщи почти през цялото време. 
Внезапно ми се припяваше, щом отворя 
тетрадките. Съседите ме заплашваха, че 
ще викат полиция. Тропаха, крещяха, 
а аз бях много лоша и не зачитах дори 
часовете между 14-16 за следобедни 

почивки.”
Веселина участва в немалко конкурси 

по пеене и композиция. За един от тях в 
САЩ разказва: 

“Въпреки стреса имаш 2 минути, зад 
теб чакат 200 души. Така и не разбрах 
с какво съм ги впечатлявала, но явно с 
нещо, защото си тръгвах с наградите. 
Казвали са ми много пъти, че имам чер-
на душа. Че имам чист тон, а аз винаги 
съм мечтала за дрезгав глас”, шегува се 
тя.

Най-разклащащите периоди в живо-
та й са по-скоро свързани с музиката, 
отколкото с личния й живот. Казва, че 
първото й авторско парче е родено 
след поредното “Не!”.

“Отказ на виза за голям конкурс в 
Америка. Просто ме отрязаха, защо-
то ме определиха като потенциален 
емигрант. Бяхме екип от 7 души заедно 
с мениджър, който ни представляваше 
там, тъй като това е огромен конкурс. 
На всички останали 6 души им дадоха 
виза. Бях единствената недопусната. 
Тогава написах една песен, която бе 
повлияна от поп-рок стила като на 
Аврил Лавин. Казва се “Still Here” – в 
превод “Все още тук”. След това в личен 
план съм имала и хубави, и лоши и 
моменти. Мисля, че “Gone” е другата 
песен, която се свързва с човек, който 
вече го няма в моя живот.” Категорична 
е, че не е нужно да ти е разбито сър-
цето, за да пропишеш музика, но пък 
мелодията остава и след любовното 
разочарование.

Парчето на Лина и Франк обичат 
да слушат и във BBC
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„С 
Владимир Путин се 
запознах през 90-те 
години и му се дове-
рявах, когато беше 
заместник-кмет на 
Санкт Петербург. 

Сега, когато той е президент на Русия, 
е друг човек. Не е привърженик на де-
мокрацията”, пише за “Ню Йорк таймс” 
живеещият в САЩ германски предпри-
емач Франц Зеделмайер. Той е автор на 
книгата “Добре дошли в Путинград”.

“Познавам Путин от началото на 90-те 
години на миналия век. Като бизнесмен 
в Санкт Петербург разговарях часове 
наред с Володя, както го наричаха по 
времето, когато беше заместник-кмет. 
Той е бил в моя офис на Каменния 
остров (в делтата на река Нева, б. р.) и 
общувахме на почти безупречен немски 
език, на който той обичаше да разгова-
ря. Говорехме за бирата и баварската 

кухня. В онези далечни дни доверието 
ми към него се базираше на факта, че 
той действаше рационално и интересът 
му към Санкт Петербург изглеждаше 
искрен. Не вземаше подкупи, макар че 
прикриваше онези, които го правеха, 
включително и шефовете му – кмета 
Анатолий Собчак, както и бъдещия 
президент Борис Елцин.

Путин подписа документите за 
регистрирането на моята компания, 
работеща в сферата на сигурността, и 
лично ги входира. Той ме съветваше и 
консултираше. Помогна ми и да разши-
ря бизнеса си. 

По негова молба
създадох и тренирах първото подраз-
деление за бързо реагиране към КГБ по 
западен образец по време на подготов-
ката на Игрите на добра воля, прове-
дени през 1994 г. в Санкт Петербург, 

спомня си Зеделмайер.
“От разговорите ни, водени през 1992 

г., стигнах до извода, че Путин прозря 
– не Западът, а съветската социалисти-
ческа система е виновна за социалния и 
икономически крах на Съветския съюз. 
А ето че след това, когато през 2000 г. 
стана президент, започна все повече да 
се тревожи за политическите и иконо-
мическите провали в Русия. Беше на 
мнение, че липсва нужното уважение 
от страна на Запада. Русия се затвори в 
себе си, за което спомогнаха идеологи-
ята и религията”, отбелязва Зеделмайер.

“Според мен ситуацията се промени 
през 1996 г., когато президентът Елцин 
експроприира компанията ми, в която 
бях вложил над 1 милион долара. Во-
лодя вдигна рамене и каза, че не може 
да направи нищо, за да ми помогне. 
Започнах да наблюдавам метаморфо-
зата му от второстепенен бюрократ до 
авторитарен лидер, избран за четвърти 
път за президент на Русия. Мога да 
кажа, че Путин, за когото днес четат 
американците, няма нищо общо с онзи 

Путин, с когото се запознах, нито с този, 
когото познавам днес”, пише авторът на 
публикацията.

По думите на Зеделмайер Путин, ко-
гото познавал, по много неща приличал 
на Тръмп:

“Както и Тръмп, Володя взема 
спонтанно решения, провокирани от 
емоция, а не след дълъг размисъл. 

Той е отмъстителен и 
злопаметен

Помни обиди и изключително нена-
вижда, когато му се присмиват. Казват, 
че не обича дългите и сложни брифин-
ги, смята четенето на стратегически 
документи за изморително. Както и 
Тръмп, Путин, когото познавам, реагира 
на събития, вместо навреме да разра-
боти дългосрочна стратегия. Но има и 
коренна разлика. Като бивш офицер 
от КГБ той е наясно как се използват 

дезинформацията, лъжата и компрома-
тите, за да се предизвика хаос на Запад 
и вътре в страната.”

“Преди няколко месеца се преселих в 
САЩ и основах компания, която помага 
на други хора, които са загубили бизне-
са си или активи, или пък са ги обрали. 
С днешна дата вече 20 години се съдя 
с Руската федерация. Не само в Русия. 
Подавал съм искови молби в Швеция и 
Германия, където руската държава има 
собственост.”

“Живеейки в Америка, не мога да не 
отбележа, че тук средствата за масово 
осведомяване се въздържат, когато би 
следвало да разкажат на читателите 
си, че в Русия на Путин никога няма 
да има демокрация. Русия на Володя 
иска да разцепва и подрива демокра-
цията. За тази цел Володя използва 
кремълския си апарат, предимно 
неизвестната структура, наименувана 
Управление на делата на президента 
на Руската федерация. Засекретени-
ят бюджет на въпросната структура 
възлиза на милиарди рубли. От тази 
служба се контролират бонусите, 
раздавани на послушни кремълски 
апаратчици, но също така тайно се 
осъществяват програми от рода на 
тази, довела до привличане на внима-
нието към досието на Тръмп, съставе-
но през 2016 г. от Кристофър Стийл. 
Абсолютно вярно е, че при Путин, 
когото познавам, Русия ще продължа-
ва разузнавателната си дейност срещу 
САЩ, като се използват 

дезинформация, лъжи и 
компромати

А сътрудниците на главната разуз-
навателна служба на Русия ФСБ и на 
военното разузнаване ГРУ ще участват 
в нови атаки и убийства на руски диси-
денти и опоненти на Путин, живеещи на 
Запад. За Путин, когото познавам, няма 
граници.”

Зеделмайер припомня и провала на 
Кремъл негов човек да оглави Интер-
пол:

“Преди пет месеца Володя се опита, 
макар да не му се удаде, да наложи свой 
приятел за шеф на Интерпол – междуна-
родната полицейска организация. Най-
вероятно Путин искаше да я превърне 
в лична дружина. В Русия корупцията е 
ДНК, тя е в кръвта на Путин.”

Според автора мнозина американ-
ски специалисти по руска политика 
не разбират, че през тези дни Путин е 
обезпокоен. Възможно е скорошното 
му преизбиране за президент да е било 
гарантирано, но бъдещето му е неясно. 
Защо? Отговорът на Зеделмайер е 
саркастичен:

“Защото никой не му прикрива гърба.”

В Русия на Володя никога 
няма да има демокрация

Путин, когото познавам, е отмъстителен и злопаметен, 
пише германски предприемач





А
ко Любовта и Омразата бяха 
двигатели с вътрешно горене, 
какви ли щяха да бъдат техни-
ческите им характеристики?! 

Може би такива... 
Икономичност: Като конструкция и 

принцип на действие двата двигателя 
са много стара инженерна разработка, 
датираща от Сътворението на света. 
През годините по тези двигатели са 
правени минимални функционални 
оптимизации, поради което те не се 
отличават с особена икономичност при 
натоварен режим на работа. 

Любовта и Омразата 
харчат много

Особено Любовта, работеща в усло-
вията на дълъг и неравен брачен път – 
тогава тя започ-
ва да „гори” от 
10 до 15 на 100 
нерви, пари и 
разочарования. 
Омразата също 
харчи много, от 
10 до 20 на 100 
жлъч и сканда-
ли, докато ра-
боти на брачен 
режим. Двигате-
лите не позволя-
ват поставяне на 
по-икономични 
газови уредби 
поради взри-
воопасност от всякаква конструктивна 
външна намеса.

Работа в зимни и летни условия: В 
зимни условия, при ниски температу-
ри, двигателят на Любовта пали много 
трудно, с бутане и подаване на ток от 
външен източник. Докато достигне 
оптималната температура на страстта, 
двигателят работи на много ниски обо-
роти, колебливо, на границата на угас-
ването. За разлика от него двигателят 
на Омразата се пали лесно, от раз, дори 
и при най-ниски температури, държей-
ки високи обороти на гняв. През лятото 
и двата двигателя работят нормално, 
но от горещините понякога им избиват 
водните съединения на охладителната 
система и опасно прегряват. 

Надеждност: През годините двига-
телят на Омразата се е доказал като 
по-надежден от този на Любовта. Той 
е мощен и безотказен, издържа на 

продължителен пробег, понасяйки ми-
нимални амортизации, резервните му 
части са евтини и се намират навсякъ-
де. За разлика от него

двигателят на Любовта 
често се чупи

Ремонтите му са разоряващо скъпи 
и се изплащат цял живот, резервните 
части са безценни и почти не се нами-
рат. Затова, за да се поддържа някаква 
оптимална надеждност, двигателят на 
Любовта трябва всеки ден да минава 
на щателни технически прегледи и 
тестове, на които трябва да се внимава 
за всеки подозрителен шум, скърцане и 
търкане. За да може работният процес 
да протича нормално, трябва редовно 
да се сменят въздушният и горивният 

филтър. 
Трансмисия: Двигателят на Любовта 

има много добър съединител, който 
свързва бързо и лесно отделните пре-
давки. Същото важи и за двигателя на 
Омразата с тази особеност, че нейният 
съединител не свързва, а отделя. При 
Омразата има една особеност – тя няма 
задна предавка и затова върви неудър-
жимо и само напред!

Гаранционен срок: За Любовта няма 
никаква гаранция. Докато Омразата е 
дългосрочно гарантирана!... Но точно 
затова Любовта е уникална – защото тя 
е двигател с вътрешно горене, който 
работи без никакви гаранции, без 
никакви резерви, без надежда, без 
икономии, чуплива, гаснеща, скъпа, 
понякога включена на задна предавка, 
но винаги готова да ни отведе обратно 
до своя Творец и Производител на 
Небето!

Ако Любовта и 
Омразата бяха 
двигатели с вътрешно 
горене

блог   

ПЕТЪР ДОНКИН



1-4 февруари 2019 31

казана дума

„Виденов, Доган и Сидеров – всички 
идваха при дядо ми Тодор Живков.”

Внучката на Живков – Евгения 
Живкова – разказва спомени за 

бившия Първи

„Ако Валери Симеонов дължи 
кариерата си на „Атака”, значи 

кравата суче от телето.”
Депутатът от НФСБ 

Валентин Касабов коментира 
твърдението, че Симеонов е 

влязъл във властта благодарение 
на партията на Сидеров

„Проблемът е, че аз по 
принцип не се плаша.”

Министърът на културата 
Боил Банов коментира 

обвиненията за корупция 
срещу него

„Прокуратурата не спира 
политическото развитие на 

никого.”
Зам. главният прокурор Иван Гешев 

коментира номинацията 
на Евгения Банова за 

евродепутат

„Всички политици да си мерят 
думите. Хората очакват да им 

се дават нови и нови неща, 
които да ползват.”
Премиерът Бойко Борисов 
коментира напрежението 

между БСП и ГЕРБ



Ж
ивеем във време, 
в което пътешест-
вията са по-лесни 
отвсякога. Само-
летните билети са 
все по-достъпни, 

границите все по-малко, а любопит-
ните места все повече. Заради бума 
на туристи местните жители на много 
места се настройват срещу чужде-
нците и това отваря ниша за един 
друг туризъм – туризъм на мрачните 
места. 

Той залага на плашещото, на 
тъмното величие на изоставените 
колосални сгради или дори на цели 
призрачни градове. И печели все по-

вече и повече последователи, които 
искат да се докоснат до призраците 
на миналото, да се сблъскат с чуждия 
страх и ужас...

Покосени от войни, икономически 
упадък, болести или дори от ядрена 
катастрофа, тези места са оставяни 
на вятъра и прахта да ги превземат. 
В тях обаче остават неразказаните 

истории, които човек си заслужава 
да чуе.

Ето 10-те най-въздействащи при-
зрачни града в света:

Орадур сюр Глан, 
Франция

Д
о Втората световна война 
Орадур сюр Глан е китно 
градче в централната част 
на Франция, близо до град 

Лимож. Мястото е окупирано от гер-
манците, подобно на цялата страна, и 
така до 10 юни 1944 г. – няколко дни 

след Десанта в Нормандия. Няколко 
дни преди това безследно изчезва 
майор Хелмут Кампф от Трети бата-
льон на СС. Неговият близък прия-
тел майор Ото Дикман решава, че 

местната съпротива е отговорна за 
пленяването и убийството на Кампф, 
заради което разпорежда прочиства-
нето на целия град. 

Всички жители са събрани на пло-
щада в Орадур сюр Глан под предлог 
да им бъдат прегледани документите. 
Мъжете са отделени от жените и 
децата, които са отведени в църквата. 
Мъжете са затворени в пет гаража и 

плевни, около които са разположени 
картечни гнезда. След като стрелят 
известно време, германците изга-
рят сградите. Църквата, в която се 
намират над 400 жени и деца, също е 
запалена. Опитът им да се измъкнат 
през вратата е посрещнат с картечен 
огън. Само една жена успява да се 
измъкне през малък прозорец. Убити 
са общо 642 души. 

И до днес градът не е населен 
отново. Мястото остава като жив 
паметник на бруталното убийство и 
хиляди го посещават всяка година.

Повеглия, Италия
Недалеч от Венеция малкият 

остров има зловеща слава още от 
времето на Римската империя. На 
практика това място никога не е било 
селище в днешния смисъл на думата, 
но тук се живели (за поне кратък 
период от време) и умирали стотици 
хиляди хора. Мястото е било използ-
вано като карантинна зона за болни-
те от чума хора – традиция, която се 
запазила през вековете. Мъртвите 
там били изгаряни в дълбоки дупки в 
земята. Именно заради това се казва, 
че почвата на Повеглия е съставена 
от 1/2 човешка пепел. На острова са 
починали толкова много хора, че и 
до днес рибарите не ходят близо до 
него с лодките си, за да не се запле-
тат човешки кости в мрежите му. 

В началото на XX век на острова е 
построена санаториум за душевно 
болни хора. Според легендите на 
местните психиатричната клиника 
била управлявана от луд доктор, 
който извършвал експерименти 
върху пациентите си, измъчвал ги и 
ги убивал, докато накрая сам не се 
самоубил. Това е още един любопи-
тен детайл, изграждащ на острова 
реноме на едно от най-злокобните 
места на земята.

Вароша, Кипър
Някога модерен туристически ку-

рорт, днес Вароша е призрачен град, 
влизането в който е забранено от 
турската армия. През 70-те мястото 
е водеща туристическа дестинация 
в Кипър, която привлича с лукс и 
разкош. Редица звезди посещават 
мястото и то е едно от лицата на Ки-
пър за пред света... до 20 юли 1974 г. 
С дебаркирането на турските войски 
на острова местното население е 
принудено да напусне Вароша. 

В крайна сметка турците овладяват 
града и той става част от окупираната 
зона. Мястото е оградено и войници 
пазят достъпа до него, допускайки 
само лица от турската армия и пер-
сонала на ООН. През 1984 г. Съветът 
за сигурност на ООН разпорежда 
Вароша да бъде предаден на адми-
нистрацията на ООН, но това така и 

не се случва. Днес градът е оставен 
на разрушението. От някогашния 
блясък сега там са останали само 
рушащи се сгради, избуяла трева, 
ръжда и изпочупени прозорци, а 
единствените, които продължават да 
посещават мястото, са морските кос-
тенурки, които гнездят по безлюдни-
те плажове.

Каякьой, Турция
Още едно място, опразнено от 

конфликта между турци и гърци. 
Издигащ се върху хълм, Каякьой е 
изпъстрен със сгради, построени в 
гръцки стил. До 20-те години на XX 
век там са живеели приблизително 2 
млн. гърци. Когато избухва войната 
между Гърция и Турция обаче, тур-
ските власти принуждават гърците 
да напуснат града и той се опразва. 
Впоследствие на тяхно място са 
заселени турци, но разрушителното 
земетресение от 1957 г. прогонва 
окончателно всички жители, след 
като срива повечето сгради в града. 
Днес мястото остава пусто, но е 
запазено като музей и исторически 
паметник. Това го прави атрактивна 
туристическа дестинация за хората, 
решили да посетят региона.

Остров Хашима, Япония

Заселен през 1887 г. заради зале-
жите на каменни въглища, Хашима се 
превръща в развиващ се икономи-
чески регион. Той дори е разширен 
изкуствено, за да може въглищата 
да бъдат транспортирани по-лесно. 
През 1890 г. компанията “Мицубиши” 
закупува острова и започва изграж-
дането на жилищни блокове, както и 
на бетонни стени, които да пазят от 
морските вълни и тайфуни. До 30-те 
години наХХ век Хашима вече се пре-
връща в значителен индустриален 
център с няколко въглищни мини и 
военни заводи.

Нарастването на петролната индус-
трия през 60-те години обаче бързо 
започва да измества въглищата и 
добивът им вече не изгоден. “Ми-
цубиши” взема решение да затвори 
мините през 1974 г. Само за няколко 
седмици целият остров е опразнен, а 
жителите оставят много от вещите си 
там. За да се предотвратят грабежите 
обаче, правителството на Япония 
взима решение да забрани свобод-
ния достъп до острова.

Боди, САЩ
Сгушен в хълмовете на планинска-

та верига Сиера Невада в Калифор-
ния, Боди е един от най-известните 
призрачни градове в Северна Амери-
ка. Малка част от сградите на този 
бивш златотърсачески град все още 
стоят непокътнати, но тези, които са, 
са пълни с потънали в прах съкрови-
ща от миналото на града. Мястото си 
печели славата с откриване на злато 
в мините, намиращи се в планините 
наоколо. Към 1882 г. обаче залежите 
започват да се изчерпват, а мините 
една по една започват да фалират. 

Така до 1940 г. целият град е опраз-
нен и оставен на духовете. А според 
легендите такива има. Мнозина 
разказват за смях, идващ от нищото, 

Опразнени от войни или 
болести, днес те са място за 
„мрачен туризъм“

Оставени на духовете: Най-призрачните градове в света

Орадур сюр Глан

Повеглия



не се случва. Днес градът е оставен 
на разрушението. От някогашния 
блясък сега там са останали само 
рушащи се сгради, избуяла трева, 
ръжда и изпочупени прозорци, а 
единствените, които продължават да 
посещават мястото, са морските кос-
тенурки, които гнездят по безлюдни-
те плажове.

Каякьой, Турция
Още едно място, опразнено от 

конфликта между турци и гърци. 
Издигащ се върху хълм, Каякьой е 
изпъстрен със сгради, построени в 
гръцки стил. До 20-те години на XX 
век там са живеели приблизително 2 
млн. гърци. Когато избухва войната 
между Гърция и Турция обаче, тур-
ските власти принуждават гърците 
да напуснат града и той се опразва. 
Впоследствие на тяхно място са 
заселени турци, но разрушителното 
земетресение от 1957 г. прогонва 
окончателно всички жители, след 
като срива повечето сгради в града. 
Днес мястото остава пусто, но е 
запазено като музей и исторически 
паметник. Това го прави атрактивна 
туристическа дестинация за хората, 
решили да посетят региона.

Остров Хашима, Япония

Заселен през 1887 г. заради зале-
жите на каменни въглища, Хашима се 
превръща в развиващ се икономи-
чески регион. Той дори е разширен 
изкуствено, за да може въглищата 
да бъдат транспортирани по-лесно. 
През 1890 г. компанията “Мицубиши” 
закупува острова и започва изграж-
дането на жилищни блокове, както и 
на бетонни стени, които да пазят от 
морските вълни и тайфуни. До 30-те 
години наХХ век Хашима вече се пре-
връща в значителен индустриален 
център с няколко въглищни мини и 
военни заводи.

Нарастването на петролната индус-
трия през 60-те години обаче бързо 
започва да измества въглищата и 
добивът им вече не изгоден. “Ми-
цубиши” взема решение да затвори 
мините през 1974 г. Само за няколко 
седмици целият остров е опразнен, а 
жителите оставят много от вещите си 
там. За да се предотвратят грабежите 
обаче, правителството на Япония 
взима решение да забрани свобод-
ния достъп до острова.

Боди, САЩ
Сгушен в хълмовете на планинска-

та верига Сиера Невада в Калифор-
ния, Боди е един от най-известните 
призрачни градове в Северна Амери-
ка. Малка част от сградите на този 
бивш златотърсачески град все още 
стоят непокътнати, но тези, които са, 
са пълни с потънали в прах съкрови-
ща от миналото на града. Мястото си 
печели славата с откриване на злато 
в мините, намиращи се в планините 
наоколо. Към 1882 г. обаче залежите 
започват да се изчерпват, а мините 
една по една започват да фалират. 

Така до 1940 г. целият град е опраз-
нен и оставен на духовете. А според 
легендите такива има. Мнозина 
разказват за смях, идващ от нищото, 

музика, изсвирена на пиано, и за 
пиянска глъчка, която се появява и 
затихва изведнъж. А ако някой пос-
мее да си вземе за сувенир някоя от 
вещите на хората, живели тук преди 
толкова години, трябва да се пригот-
ви за тежко проклятие.

Бутугичаг, Русия

Суровият климат на руската тайга 
и наличието на уранови руди в 
земята определено правят Буту-
гичаг едно от най-неприветливите 
места на Земята. И все пак там са 
живели хора. Мястото е използвано 
за затворнически лагер от власти-
те в СССР. Затворниците са били 
карани да копаят уранова руда. В 
официални документи вместо уран 
се е използвала думата “олово”. 
Поради естеството на работата и 

тежките условия – липса на адек-
ватни пътища и на достатъчно 
вода за всички затворници, липса 
на лекари и отвратително студено 
време, смъртността очаквано била 
изключително висока. 

Според някои историци върху 
затворниците са били извършвани 
и експерименти. Днес вече мястото 

е опразнено, а руските власти са 
ограничили достъпа до него заради 
високите нива на радиация. И до 
днес Бутугичаг е известен като 
“Долината на смъртта” заради па-
губния си ефект върху всичко живо 
наоколо. Дори животните, които 
пасат трева около мястото, после 
страдат от опадала козина и скоро 
след това умират.

Хъмбърстоун, Чили

Обявен за обект на световното 
наследство на ЮНЕСКО, животът 
в този град в пустинята Атакама, 
който някога е имал 3500 жители, е 
спрял някъде в средата на миналия 
век. Мястото започва да функцио-
нира през втората половина на XIX 
век като миньорско градче. В мини-
те наблизо е най-голямото находи-

ще на селитра – важна съставка за 
направата на барут. Между 1880 и 
1930 г. голяма част от световното 
предлагане идва оттук и се смята за 
огромен износ. 

Когато накрая мината е изчер-
пана, мястото се превръща в нещо 
още по-мрачно – затвор за обрече-
ни от режима на Аугусто Пиночет. 
Макар и да не са напълно изоста-
вени (все още около 100-200 души 
живеят в Хъмбърстоун), по-голя-
мата част от сградите са празни и 

полуразрушени.

Пирамида, Норвегия
Малкото миньорско селище на 

остров Шпицберген в Норвегия за 
почти цялото си съществуване е 
използван от СССР. През годините на 
разцвет на Съветския блок селището 
изпраща ценни руди към Москва, а 
на острова живеят около 1000 души. 
Малко преди падането на комунизма 
в Европа обаче мястото е изоста-
вено, а жителите му са евакуирани, 
оставяйки след себе си обзаведени 
жилища и реликви. Посещението в 
града е позволено, но навлизането в 
някоя от сградите е забранено.

Припят, Украйна
Всеки знае трагичната история 

на атомната електроцентрала в 
Чернобил от 1986 г. и на изоставе-
ния украински град. Той се намира 
само на 3 км от ядрената централа 
и цялото население е евакуирано. 
Много от жителите страдат от остра 
радиационна болест в резултат на 
излагане на високи нива на радиация 
по време на аварията. Днес градът 
е своеобразен музей на последните 
години на съветската епоха. 

С напълно изоставени жилищни 
блокове (от които 4 никога не са и 
били използвани), плувни басейни и 
болници, в които всичко е непокът-
нато, от вестници до детски играчки 
и дрехи. Припят и околните райони 
няма да бъдат пригодни за обитаване 
от хора през следващите няколко 
века. Според учените ще са нужни 
900 години за достатъчното разпа-
дане на най-опасните радиоактивни 
елементи.

Оставени на духовете: Най-призрачните градове в света

Вароша

Припят
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Б
ясната надпревара във 
въоръжаването, която 
вилнее при хот хечовете, 
прави всяко следващо 
поколение по-мощно, с 
повече коне, с по-големи 

турбини и, естествено, с по-солидни 
суми в ценовата листа.

Но ето едно изключение. AMG вер-
сията на новата А-класа на Mercedes 
е с петдесетина коня по-слаба от 
AMG версията на старата. И освен 
това има още едно много сериозно 
предимство пред нея. А35 е не само 
най-достъпната кола в историята на 
AMG, но и един от най-достъпните 
хот хечове на пазара изобщо.

Не бързайте да мислите, че в 
Mercedes са се побъркали. Това не 
е разваляне на върховия модел. 
Това е просто друг нов модел, който 
идва да запълни празната ниша под 
върха. А35 е кола за онези, за които 
досегашната А45 бе твърде сурова, 
твърде бърза и – най-вече – прекале-
но скъпа.

Двулитровият й мотор е изцяло 
преработен от AMG и е с добаве-

но ново туин скрол турбо. Цялото 
окачване е подменено, а под мотора 
е добавен един алуминиев корпус 
за допълнително подсилване. Тук 
няма да намерите нито един гумен 
тампон: навсякъде по окачването те 
са заменени с ябълковидни твърди 
връзки. Крайният резултат е едно 
несравнимо 

по-стегнато шаси
което значи и несравнимо по-пре-

цизно управление.
Тъкмо заради това А35 се усеща 

по-бързо и по-приятно от старото 
А45 напук на липсващите петдесет 
коня. Ускорението от 0 до 100 км/ч 
отнема едва 4.7 секунди – територия, 
където доскоро живееха само Ferrari 
и Lamborghini.

Седемстепенният автоматик с дво-
ен съединител е собствена разработ-
ка на AMG. А35 е със задвижване на 

четирите колела чрез многодисков 
съединител, монтиран в задната ос, 
пише automedia. Преди той беше 
хидравличен, но вече е електро-ме-
ханичен за по-бързи реакции.

При нормално шофиране целият 
въртящ момент отива отпред, но 
при нужда половината може да се 
прехвърли към задните колела. За 
подобряване на сцеплението в завой 
колата подава и спирачен импулс 
към вътрешното задно колело.

Спирачките, с четирибутални 
апарати и 350-милиметрови дискове 
отпред, работят безупречно. А актив-
ният спортен ауспух, част от серий-
ното оборудване, издава подчертано 

радващ звук.
Единственият минус на тази кола е 

твърдото окачване. 
Стандартното А35 не е и прекалено 

арогантно на вид. Но може да стане, 
ако си поръчате специалния допъл-
нителен пакет 

с по-голям спойлер
дифузьор и сплитър в контрастно 

черно. Без него това е един от най-
дискретните хот хечове на пазара.

Същото се отнася и до интериора 
– изчистен, модерен и с най-добри-

те възможни материали. Дисплеите 
с приборите и мултимедията са 
се слели в един общ блок. Самата 
мултимедия ползва новата система 
MBUX. Това е първата система, която 
е действително способна да разбира 
гласови команди и с която можете 
дори да проведете смислен разговор. 
Достатъчно е да й кажете, че търсите 
антики, и тя ще изведе в навигацията 
адресите на трите най-близки.

Но по-добре не се увличайте с това. 
Всички основни функции могат да се 
управляват и от волана също като в 
чудовищния AMG GT4. И като съвсем 
ясно напомняне, че това е кола за 
каране, а не за приказки.

Mercedes A35 AMG – най-
достъпната спортна кола
Новата А-класа е с няколко много сериозни предимства
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G
alaxy S10 на Samsung ще 
бъде един от първите 
смартфони на пазара, който 
ще поддържа по-високите 

скорости, предлагани от Wi-Fi 6. За 
тази „малка“ подробност научаваме 
от Droid Life, които допълват, че и три-
те S10 модела ще поддържат новия 
безжичен стандарт.

Важно е да уточним обаче, че 
потенциалните скорости, които могат 
да се постигнат благодарение на 
Wi-Fi 6, не могат да бъдат получени от 
стандартни рутери, а – няма какво да 

се лъжем – хората с Wi-Fi 6 устройства 
към днешна дата не са много. И още 
– по идея Wi-Fi 6 не „облагородява“ 
скоростно чак толкова много единич-
но устройство – новият стандарт би 
трябвало да подпомогне скоростите в 
домове, в които се използват множе-
ство устройства, които от своя страна 
се възползват от безжичен интернет.

И все пак подобна екстра звучи 
като добро решение за близкото 
бъдеще и е достатъчно future proof 
за допълнителен PR при предста-
вляване на устройство. Трябва да 

допълним също, 
че Snapdragon 855 
поддържа Wi-Fi 6 
стандарта, пишат 
от HiComm. По-
следното означава, 
че Galaxy S10 ще 
бъде последван от 
множество флагмани 
с новия чипсет на 
Qualcomm, които 
също ще се възполз-
ват от новия безжи-
чен стандарт.

Facebook обяви, че всички потре-
бители на Messenger ще могат да 
премахват изпратени съобщения – 
функция, която преди беше налична 
само за шефове на компанията. Сега 
потребителят има 10-минутен про-

зорец да изтриe всяко съобщение, 
изпратено през Facebook Messenger, 
независимо дали в индивидуален или 
групов чат.

За да използвате функцията, чук-
нете на съобщението, което искате 
да премахнете, и ще се появи меню 
с опция Remove for everyone. Ако я 
изберете, съобщението ще изчезне от 
чата. Facebook Messenger ще замени 
премахнатото балонче с текста с 
известие, че съобщението е било 
премахнато. 

Преди около година Facebook 
обеща тази функция за всички, 
след като стана ясно, че социал-
ната мрежа тихомълком е премах-
вала стари съобщения, изпраща-
ни от Марк Зукърбърг и други 
шефове.

Galaxy S10 – един от 
първите Wi-Fi 6 телефони

Facebook разреши: Изтрий-
те в Messenger, ако искате

К
ато нищо вашите следващи обувки могат да се превърнат в новия 
ви фитнес тракер – стига да са изработени от Verily. Дъщерната 
компания на Alphabet работи по умни обуща, които могат да 
следят движенията и теглото ви, както и да отчитат падания. Verily 
вече показва прототипен чифт на потенциални партньори, с кои-
то да започне масовото производство, съобщават от HiComm.

Резки промени в теглото на човек могат да бъдат индикатор за здравослов-
ни проблеми, включително и такива, които не се засичат лесно. Ако имате 
обувки, които следят точно теглото ви, това може да бъде начин за сигнал за 
по-сериозен здравен проблем в ранен стадий.

Функцията на носими устройства да засичат падания не е нищо ново. През 
2018 година Apple пусна най-новия си Apple Watch, който засича, когато 
носещият го изгуби баланс. Френската компания Helite прави защитни якета и 
жилетки за скиори и мотористи, които се надуват, когато засекат падане.

Verily не е единствената компания, която разработва умни обувки. През 
миналия месец Nike анонсира своите Adapt BB, които могат да се връзват 
сами, както и да изпращат данни до телефона ви. Още на CES 2018 видяхме и 
френската компания E-vone, чиито обувки също следят теглото и баланса на 
носещия ги.    

На хоризонта: 
Умна обувка 
ще се грижи за 
тялото
Тя ще следи теглото ни и ще дава  
сигнали за евентуални проблеми
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В 
последната статия об-
съждахме колко е важно 
упражняването и поддър-
жането на органите, гръб-
начния стълб, нервната 
система и ефикасността на 

процесите в тялото ни. 
Определено вярвам, че грижата и 

хигиената на вътрешната част на тялото 
има пряка връзка не само с дълголе-
тието, но и с нивата на дневната ни 
енергия, което определя жизнеността и 
щастливото ни съществуване.

След като учените разбраха за 
функцията и силата на антиоксидан-
тите при забавянето на стареенето, 
те се концентрираха да открият кой е 
най-силният и важният от тях. Между 
другото основната функция на антиок-
сидантите е да улавят и неутрализират 
свободните радикали, които от своя 
страна са отговорни за стареенето на 
организма ни. Свободните радикали са 
нежелани образувания, които нанасят 
щети в клетките на тялото ни и конкрет-
но на ДНК.

Безспорният лидер антиоксидант, 
който засега привлича най-много вни-
мание, е глутатионът, произвеждан от 
тялото ни. 

Глутатионът е много малка молекула, 
която се съдържа във 

всяка клетка на 
човешкото тяло

с особено присъствие в чернодроб-
ните клетки. Поради факта, че е вътре 
в клетката, той се оказва най-важният 
антиоксидант според професор д-р 
Gustavo Bounous, който е бивш препо-
давател и изследовател в университета 
McGill в Монреал. Тази позиция на 

глутатиона му  позволява директно да 
унищожава свободните радикали. Д-р 
Bounous още твърди, че глутатионът 
спомага на черния дроб да се справя 
със замърсяванията от околната среда 
и тези от токсичността на хапчетата, 
които приемаме. 

Ще вмъкна един пример от прак-
тиката, който доста добре показва 
пречиствателната и възстановителната 
функция на този антиоксидант.

Една от моите клиентки приемаше 
неденатуриран протеин, който съдържа 
нужните аминокиселини за синтезира-
не на глутатион по време на химиотера-
пия вследствие рак на гърдата. Лекари-
те бяха доста впечатлени от бързото й 
възстановяване. Вече две години след 
процедурите тя се чувства добре и засе-
га няма никакви явни странични ефекти 
от химиотерапията.

Глутатионът регулира всички остана-
ли антиоксиданти чрез процес, който 
предпазва от разрушения, нанасяни на 
клетката от свободните радикали. Не 
напразно го наричат краля на антиок-
сидантите.

Синтезирането на 
глутатион

се извършва чрез помощта на три ами-
нокиселини, а именно глутамин, глицин 
и цистеин (glutamine, glycin, cysteine).

Както току-що споменахме, някои 
специфични видове неденатурирани 
(undenatured) протеини спомагат за 
производството на оптимални нива 
глутатион в организма. Неденатурира-
ните протеини са тези, приготвени чрез 
процес, наречен студена филтрация. 
С много добро качество е Immunocal, 
който е производство на монреалската 
фирма Immunotec. 

Някои експерти настояват обаче, 
че най-добрият начин за приемане на 
глутатион е венозният. Много от нату-
ропатите предлагат именно този метод. 
Често се комбинира с венозно приема-

не на витамин С. Съществува и спрей, 
който се напръсква подезично, като 
очакванията течността да се абсорбира 
директно в кръвоносните съдове, а не 
чрез стомаха.

Счита се, че хапчетата и капсулите са 
неефикасни, тъй като съдържанието им 
се неутрализира от стомашните сокове. 

И така, засега се счита, че глутатио-
наът може да се бори с много болести, 
включително ракови и тези, предиз-
викани от стареене. Знаем със сигур-
ност, че той е изключително важен 
за функционирането на имунната ни 
система, за оптималното ни здраве и 
детоксификация.

Храните, богати на аминокиселини 

за синтезиране на глутатион, са тези, 
съдържащи сяра, като телешко, риба 
и месо от органи. За тези, които не 
консумират меса, се препоръчват 
броколи, брюкселско зеле, карфиол 
и кейл. Увеличете храните богати на 
витамин С като цитрусови, папая, 
киви и др. Витамин С е много силен 
антиоксидант, който в партньорство 
с глутатиона подобрява процеса на 
неутрализирането на свободните 
радикали. Добавете кафявия ориз 
и бразилските ядки към менюто си. 
Разбира се, сънят спомага за опти-
малното функциониране на нашето 
тяло и конкретно за подобряване на 
процесите в него.

Глутатионът – кралят 
на антиоксидантите

МАРИЯ ТАНЕВА

Той е много малка молекула, която се съдържа 
във всяка клетка на тялото
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Е
дна варненска четирино-
га красавица се смеси с 
бляскавите модели на едно 
от последните дефилета на 
Chanel.

Кучетата не са изключе-
ние на лъскавите събития и често са 
важен придружител на моделите на по-
диума. Облечени в миниатюрни копия 
на тоалетите от колекциите или в своя 
натурален вид, те дефилират по така 
наречения catwalk и създават истинско 
настроение. 

От скоро Саша е истинска звезда по 
време на световните седмици на модата.

Александра (Саша) е френски пудел 
и е домашният любимец на Светлана 
Хънт. Тя е създателката на Lucky Hunt 

Projects – истински оазис за приютяване 
и лечение на бездомните животни в 
България.

Любимите дефилета  
на Саша

са тези на Chanel, а нейното присъствие 
на първи ред буди симпатии и усмивки 
от хора като Карл Лагерфелд, Ана Уин-
тур, Ана Дело Русо и куп модни икони.

Кучетата са често не само на модния 
подиум, доказва го и Александра, която 
е звездата в благотворителния календар 
на Lucky Hunt Projects за 2019 година. За 
поредна година екипът на фондацията 
реализира този творчески проект, а 
всички средства от продажбата му ще 
отидат за приютените животни. 

„Когато със Саша сме на ревю на 
Chanel, тя не е просто с мен, тя се 
вълнува. Изключително умна и комуни-
кативна е. Неслучайно я избрахме на 
корицата на благотворителния кален-
дар на Lucky Hunt, защото съм сигурна, 
че тя би направила всичко, за да живеят 
по-добре другите животни в нашите три 
проекта. 

Саша би искала да помогне да се 
спасят повече животни, защото парите 
никога не са достатъчни. Животните 
се увеличават, а желанието ми всички 
да са добре е неизчерпаемо“, споделя 
Светлана Хънт.

Варненският пудел Саша 
блесна на ревю на Chanel

На  
четирикраката 
красавица често 

се радват куп 
модни икони
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И 
през 2019-а изглежда 
така, сякаш уличната 
мода ще бъде над всич-
ко. Въпреки това все още 
има една група, която ос-
тава отдадена на скъпата 

висша мода и дизайнерските дрехи.
В нея са онези, които всяка година 

през януари и юли отскачат до Париж, 
за да посетят седмиците на модата.

Преминават през десетки проби, в 
които дрехите се прекрояват спрямо 
взискателния им вкус, и понякога чакат 
с месеци, преди крайният резултат да 
ги удовлетвори.

За разлика от prêt-à-porter облеклата, 
ръчно изработените образци на ви-
сшата мода са с несравнимо по-високи 
цени, които могат да достигнат десетки 
и дори стотици хиляди долари. Дрехите 
се шият по прецизни мерки, вземани по 
време на редицата проби, а клиентите 
не очакват нищо друго освен съвър-
шенство.

Висшата мода във Франция всъщност 
е под държавна защита. Постоянни чле-
нове на Федерацията за висша мода са 
имена като Шанел и Диор. Въпреки това 
има място и за многото млади таланти, 
които искат да предлагат дрехи в по-
високия клас и които през последните 
години стават все повече и повече.

Кой обаче е купувачът
на тези скъпи модни находки?
Най-общо казано, това са хора, които 

държат да са единствени и неповтори-
ми. Такава е например 26-годишната 
актриса от Лос Анджелис Рене Уилит. 
Когато си търси уникална рокля, с която 
да се появи на червения килим, тя се 
насочва към модната къща на Диор за 
изработката й. И роклята, и платът, от 

който е изработена, са единствени по 
рода си. Уилит преминава през общо 
четири проби в магазина на Dior в 
Ню Йорк, за да се увери, че всичко е 
съвършено.

Иман Алана също е на 26 години, но е 
богата наследница и е страстна почи-
тателка на Ralph & Russo – британска 
модна марка, на която е фен и Меган 
Маркъл. Брандът също присъстваше на 
Седмицата на модата в Париж. Алана 
е израснала, облечена в дрехи висша 
мода, и е редовен клиент на някои 
от най-скъпите бутици. От най-ранна 
детска възраст посещава модни шоута с 
майка си и усетът й към модата е почти 
вроден.

Сега ако има нужда от тоалет за сватба 
или друг специален повод – той задъл-
жително се шие по поръчка. Първата 
подобна рокля получава още за десетия 
си рожден ден. Ralph & Russo й допадат, 
защото съчетават класиката с модерна 
визия. На бала си например е с тяхна 
рокля с тежки украси и бродерии, но 

класическа кройка

Други държат етикетите на дре-
хите им да са единствено френски.

Такъв е 53-годишният колекцио-
нер Адам Лея, който живее във 
Варшава. Адам пътува до Париж 
два пъти годишно, за да е в крак 
с най-новите модни течения. Лея 
притежава над 5000 женски дрехи 
от чисто колекционерска страст. 
За себе си също купува само от 
френски брандове.

За него историята на модата 
започва от Франция, но за негово 
съжаление в Полша се предлагат 
много малко неща от френските 
колекции. Най-ценните находки в 
колекцията му са винтидж облекла, 
създадени от Коко Шанел и Крис-
тиян Диор.

Има и една много рядка рокля от 
1910-а. Всичко това пази в специ-
ални кутии, а самите дрехи са уви-
ти в хартия, която да ги предпазва. 
Една малка част от попълненията в 
колекцията са от аутлети, интернет 
търгове и аукциони.

Всичко зависи от бюджета, който 
е склонен да отдели за дадена 
находка.

Фен на винтидж дрехите е и Ели-
забет, която казва, че е наследила 
страстта към висшата мода от баба 
си. Тя предпочита да купува об-
лекла втора употреба, а след това 
да нанася по тях промените, които 
желае. Смята, че корекциите, които 
прави по дрехите си, разкриват 
истинското й “аз” и служат като 
послание към околните.

Тя, както и хора като Адам и Ала-
на искат да внесат малко промяна 
в свят, в който модата започва да 
изглежда стряскащо небрежна.

Порода „Ловци на 
висша мода“

Те отскачат през януари и юли до Париж и минават 
през десетки проби

Адам Лея

Рене Уилит
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Щ
е трябва ли човек да бъде 
столетник, за да може да 
пуши в американския щат 
Хаваи през 2024 г.? Ако се 

съди по желанието на хавайски депутат, 
който предлага легалната възраст за 
продажба на цигари постепенно да се 
увеличи, отговорът е „Да”. 

Целта на проектозакона, предложен 
от депутата Ричард Крийган в местния 
парламент, е Хаваи в крайна сметка 
да стане първият американски 
щат, забранил на територията 
си продажбата на цигари – „най-
смъртоносното изобретение в цялата 
човешка история”. 

„Накратко, тук живеят хора, които 

са силно зависими. От моя гледна 
точка те са превърнати в роби от една 
невероятно пагубна индустрия. Тя 
ги прави затворници, карайки ги да 
посягат към пристрастяващата цигара 
въпреки съзнанието за огромната й 
токсичност”, е заявил Ричард Крийган. 

През 2016 г. Хаваи стана първият 
американски щат, увеличил легалната 
възраст за продажба на цигари от 18 на 
21 години. 

Проектозаконът на Ричард Крийган 
предвижда легалната възраст за 
продажба на цигари да се увеличи на 30 
години през 2020 г., на 40 години през 
2021 г., на 50 години през 2022 г. и на 60 
г. през 2023 г. Според предложението 

на депутата от 2024 
г. легалната възраст 
за продажба на 
цигари трябва да 
стане минимум 100 
години. 

Крийган смята, 
че по този начин 
Хаваи ще може 
на практика да 
забрани напълно 
продажбата на 
цигари на своя 
територия, без 
да попадне под 
ответния удар на 
тютюневото лоби.

В Хаваи: Цигарите – само за столетници
Местен депутат предлага 100 г. минимална възраст за продажба на тютюн

Р
аботещите в офис с расте-
ния вземат с 20% по-малко 
болнични от работещите в не-
озеленени помещения, кон-

статираха учени от Вагенингенския 
университет и научното предприятие 
„Фитагорас”.

Растенията намаляват броя 
на дните, в които един служител 
отсъства от работното си място 
поради заболяване, средно с 1,6 на 
година.

Холандските учени са сравнили 
как се променя работната атмосфера 
след поставянето на растения в офи-
са. Те поставили сензори в помеще-
нията, за да определят физическото 
изменение на вътрешния микрокли-
мат. 

Растенията повишили влажността 
на въздуха в работното помещение 

средно с 5%. Температурата също ста-
нала по-приятна – в офис с растения 
служителите усещали горещина или 
студ не толкова рязко, колкото в офис 
без растения.

Растенията оказали и видим ефект 
върху настроението на служителите. 
Те станали по-позитивни през работ-
ното си време, а след като си тръгне-
ли от работа, по-малко се тревожели 
за свършеното.

У
чени от Националния универ-
ситет в Сингапур установиха, 
че наночастиците, с които са 
замърсени хранителни проду-

кти, хранителни добавки и лекарства, 
могат да допринесат за развитие на 
рак.

Специалистите по-специално 
констатирали, че наночастиците, 
които се разработват като средство 
за борба с туморите, могат да имат 
обратен ефект и да ускорят появата 
на метастази. 

Експерименти, в които били из-
ползвани култури от ракови клетки 
на млечната жлеза, показали, че 
наночастиците от злато, титанов ди-
оксид, сребро или силициев диоксид 
улесняват проникването на ракови 
клетки в кръвоносните съдове. 

Това ускорява разпространението 

на ракови клетки в други тъкани и 
органи, които биха били недостъпни 
за нови злокачествени образувания.

По мнението на учените, резултати-
те от експериментите им трябва да се 
вземат предвид при разработването 
на нови противоракови терапии на 
базата на наночастици. 

Растения в офиса – по-малко 
болни служители

Наночастици в храната 
могат да причинят рак
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ОВЕН
Седмицата 

може да се 
окаже пре-
ломна, и то в 
положителен 
план. Но има 
едно обсто-
ятелство, с 

което ще трябва да се съобразите – 
облагите едва ли ще дойдат даром. 
За да получите това, което искате, 
ще се наложи да сте по-дейни, да 
положите усилия и да преодолее-
те някаква вътрешна или външна 
съпротива.

СТРЕЛЕЦ
Ще усетите 

прилив на 
сили, от който 
може да се 
възползвате 
както намери-
те за добре – 
да се изявите 

по някакъв начин, да планирате 
бъдещо начинание, да учите или 
да се срещате с повече хора.

ТЕЛЕЦ
Поставяте 

началото на 
активен за 
вас период. 
Ако досега сте 
имали жела-
ние за работа 

и за нови начинания, но сте се 
натъквали на препятствия или 
просто не сте знаели в какво да 
вложите енергията си, може да си 
отдъхнете малко – има шанс през 
следващите дни всекидневието 
ви да стане по-динамично.

КОЗИРОГ
Голямо зна-

чение сега ще 
имат взаимо-
отношенията с 
хората около 
вас. Те ще оп-
ределят както 
развитието на 

ситуациите в обкръжаващата ви 
среда, така и личните ви прежи-
вявания. Много от вас ще търсят 
социални контакти и ще изпитват 
желание да прекарват повече 
време в компанията на хора, кои-
то са им приятни.

ВЕЗНИ
Много 

благоприятно 
време за вас 
в професио-
нално и във 
финансово 
отношение. 

Може спокойно да гледате на-
пред и да осъществявате всичко 
онова, което сте намислили още 
при настъпването на годината. 
Впуснете се в нови начинания, 
защото сега има голям шанс всич-
ко да се развие добре и без да 
срещате пречки по пътя си.

ВОДОЛЕЙ

Очаква ви 
една интересна 
седмица, през 
която в смелите 
си действия ще 
намерите ключа 
към успеха на 

начинанията ви – правете онова, 
което искате, а заедно с това раз-
гърнете умението си да работите 
съвместно с други хора. Няма да 
е много лесно да постигнете този 
баланс, но добре ще е да се стре-
мите да го постигнете.

СКОРПИОН
Звездните 

влияния ще ви 
насочват да сте 
по-смели, по-
инициативни и 
по-дейни. Не се 
страхувайте да 

предприемате стъпки в посока, 
различна от сегашната, да екс-
периментирате и да се борите 
за онова, което според вас ви 
принадлежи.

РИБИ

Ще откриете 
нови перспекти-
ви в служебната 
сфера. Нужно 
е да гледате 
напред и да се 
възползвате от 
възможности-

те, които ви се предоставят. Не 
саботирайте сами себе си, като се 
тревожите дали сте достатъчно 
добри и дали нещата ще се разви-
ят благоприятно за вас.

Астрологическа прогноза 

ЛЪВ

Тази седми-
ца е особено 
важна за вас, 
защото ще 
успеете да по-
сеете семената 
на промени, 
които ще осъ-

ществявате дълго занапред. За да се 
възползвате от добрите възможнос-
ти, останете за кратко насаме със 
себе си и се замислете кое е онова, 
за което най-силно копнеете.

ДЕВА

Преживяванията 
ви ще зависят от 
това дали в живо-
та ви има нещо, 
което ви вдъхно-
вява и ви доставя 
положителни 
емоции. Ако сте 

човек на изкуството или сте се посве-
тили на творческа дейност, седмицата 
може да се окаже доста приятна за вас 
– ще усетите прилив на вдъхновение, 
желанието ви да творите ще се повиши, 
а нищо чудно и да ви осени нова идея.

БЛИЗНАЦИ
Ще успеете да 

си отдъхнете от 
досадни битови 
проблеми, кои-
то ви занимава-
ха през измина-
лите дни, и да 

обърнете поглед към новите идеи 
и проекти. Повечето от вас ще 
се чувствате в свои води заради 
повишения прилив на ентусиазъм 
и новите възможности, които ще 
се откриват пред вас.

РАК
Финансови 

въпроси ще за-
нимават мислите 
на много от вас. 
Възможно е да 
похарчите голя-
ма сума за дома, 

да направите по-сериозна ин-
вестиция или да получите пари, 
с които ще може да подсигурите 
бъдещето си. В действията си ще 
се водите от дългосрочни плано-
ве и ще мислите в перспектива.

8–14 февруари 
2019 г.
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-Добре, Гугъл, къде пих снощи?
- След снощи не разговарям с тебе!

  
Татуирах си розичка, но напълнях. 

Сега хората не спират да се чудят къде 
съм понесла тази зелка на рамото си....

  
Ден 430-и без секс – откраднах ем-

блемата на „Рено“....

  
Брой на деца: 2. Усещат се като 14.

  
Според Стивън Хокинг до 100 г. хора-

та трябва да напуснат Земята. Което ще 
е много тъпо, понеже тъкмо тогава ще е 
завършена магистрала „Хемус“...

  
- Имало живот извън нета...
- Така ли? Я дай линк?

  
В аптеката:
- Ако обичате, един диазепам.
- Рецепта имате ли?
- Госпожо, ако имах рецепта, щях сам 

да си го направя.

  
- Тате, без кое можеш да минеш по-

лесно – без цигари, без кафе или без 
ракия?

- Без майка ти, сине.

  
- Ей, съвсем ни побъркаха! Сънувам 

си аз тази нощ и изведнъж бааааам! - 
реклама!

  
И психоаналитикът помага,ама псува-

нето излиза по-евтино.

  
Разговарят шейхове:
- На мен ми харесват спортен тип 

жени.
- На мен също – наскоро се ожених за 

женския волейболен отбор....

  
- Господине, книжката ви е с изтекъл 

срок.
- Спокойно, няма да я ям!

  
В рибарски магазин:
- Госпожо, добри ли са ви силиконо-

вите примамки?
- Простак! Всичко си ми е естестве-

но!!!!

  
- А сега, младоженци, разменете си 

паролите във фейсбук!

  
Обява: „Търся си гадже – името да 

е МАРИЯ, защото не мога да изтрия 
татуса.“

  
С жена ми решихме да нямаме деца – 

днес ще кажем и на тях.

  
- Ало, шефе, Пешо го ухапа змия по 

оная работа – какво да правя?
- Веднага изсмучи отровата!
- Какво каза шефът?
- Каза да мреш!!!

  
- Миличко, остави ми пари за сола-

риум...
- Ай стига, ма, скинарите започнаха да 

те гледат подозрително!

  
Едно време какви жени имаше – лъ-

жехме, че сме спали с тях! А сега – спиш 
с нея и се молиш никой да не разбере!!!!

  
- Абе, тоа пес апе ли?

- А , нее, тоа намордник съм му го 
турил да са не прозева....

  
Ревящите деца са като пръднята – 

щом си е тове, не ти пречи.

  
То главата не й отива – тя мигли си 

сложила....

  
Жената е в цикъл. Мъжът се опитва да 

й направи комплимент:
- Скъпа, прекрасна си!
- Ти няма да ми казваш каква съм, 

животно такова!!

  
- НЕ ВЯРВАМ НА НИТО ЕДНА ТВОЯ 

БУКВА!...
- А ти не ми повишавай шрифт!!!

  
Някога жените търсехме измежду 

мъжете един хубав, сега търсим между 
хубавите един мъж....

  
- Жоре, как разбра, че мечката е 

стръвница?
- По погледа й, пич, гледа като жена 

ми....

  

Как да стана милионер:
1. Сключвам договор с мобилен опе-

ратор за импулсен номер.
2. Взимам кредит от банката.
3. Не изплащам кредита.
4. От банката и колекторските фирми 

звънят денонощно на импулсния ми 
номер.

5. Трупам първият си милион!

  
- Ще умрете самотен в мизерия и ще 

страдате жестоко...
- Извинете, не Ви чух, какво казахте?
- Казвам, че исканият от Вас кредит е 

одобрен. Подпишете тук и тук!

  
- Какво караш?
- Хибридна кола.
- В какъв смисъл?
- Понякога я карам, понякога я 

бутам....

  
На моята възраст единственото нещо, 

което ми спира дъха, е когато се сгъна 
сутрин да си обуя чорапите.

  

Гарабед се оплаква 
на Киркор:

- Напоследък хич не 
мога да спя - по цяла 
нощ сънувам, че летя 
със самолет по направле-
ние Пловдив-Париж, Париж-
Пловдив...

Киркор пък на свой ред:
- И с мен е същото - по цяла нощ 

съм ту с Памела Андерсън, ту с 
Наоми Кембъл, не мога да мигна!

Гарабед:
- Е, що не ме викаш да помагам?!
Киркор:
- Ми къде да те намеря, като теб 

цяла нощ те няма никакъв, бе - 
Пловдив-Париж, Париж-Пловдив?....

  
Щирлиц решил да погледне през 

прозореца.
Погледнал, обаче в главата му опрели 

дуло.
Щирлиц бързо натиснал ALT+F4 и 

затворил прозореца...

  
Съдят тъща за кражба от супермар-

кет. Съдията:
- И какво откраднахте?
- Компот от праскови, Ваша чест.
- Колко праскови имаше в компота?
- Шест, Ваша чест.

- Тогава шест дни в затвора!
От задните редове се чува гласът на 

зетя:
- Ваша светлост, тя открадна и един 

буркан с грах!

  
В съда:
- Вие видяхте ли как той бие тъща си?
- Да...
- Защо не помогнахте?
- Ама той и сам се справяше добре с 

нея!

  
За подарък за рождения си ден един 

човек получил две вратовръзки от 
свадливата си тъща. За да я зарадва, той 
веднага си сложил едната. Виждайки 
зет си с подарената от нея вратовръзка, 
тъщата недоволно възкликнала:

 - Аха! Значи другата не ти харесва, а?!

  
Съпрузи на пазар. 
- Скъпи, утре е рожденият ден на 

майка ми - казва жената. - Какво да й 
купим? Тя обича електрически уреди.

- Какво ще кажеш за стол? - предлага 

съпругът.

  
- Господин директор, бих желал да 

си тръгна по-рано от работа днес, за да 
отида на погребението на своята тъща... 
– обръща се работник към директора 
на предприятието.

- Ох, аз също... - замечтано отговаря 
директорът.

  
- Какво става у вас? Тъща ти този 

месец трети път се трови от гъби!
- Ами всичко е заради склерозата й – 

готви за мен, а после забравя и опитва!

  
– Жоре, и какво направи сега? Разве-

де се с жена си и се ожени за балдъза-
та!?

– Много се привързах към тъщата...

  
Телефонът на рецепцията в хотела 

звъни.
- Портиерът ли е? Елате бързо! Тъща 

ми иска да скочи от прозореца на шес-
тия етаж!

- Но какво мога да помогна аз?
- Тоя ваш скапан прозорец не може да 

се отвори!

  
“България на три морета”!? Добре, че 

са ни взели другите две морета, че да 
има къде да идем на плаж.

  
На книжният пазар се появи ново, 

леко четиво, подходящо за: преди 
заспиване:

- “Кама Сутра лайт” – четеш, помечта-
еш и заспиваш... 

  
Който не доживее до пенсия, ще бъде 

кремиран и ще доработва като пясъчен 
часовник.

  
Всеки се притеснява дали ще има га-

дже за 14 февруари – как пък никой не 
се притесни дали е грамотен на 24 май!

  
На матурата кривогледа учителка 

държеше учениците в напрежение през 
цялото време.

  
- Мамо, аз осиновен ли съм?
-Да бе, баш тебе ще изберем....

  
Шеф звъни в офиса на секретарката 

си:
- Миме, някой тъпанар обаждал ли 

се е?
- Не, шефе, вие сте първият...

  
- Искам да знаеш, че всеки път, когато 

пусна газ под завивките, го правя от 
грижа за тебе – да ти е топло!

  
- Скъпи, за рождения си ден искам 

подарък, който да вдига 100 за 3 секун-
ди....

- Добре, заповядай кантар!

Виц в снимка

Дете казва на майка си:

- Мамо, написах на оградата 

една дума с три букви!

Майката плясва на детето 

един шамар зад врата.

Детето:
- Защо ме удари!? Думичката 

е „дом”!
Тогава бащата плеснал на 

майката шамар зад врата.

- За дома трябва повече да 

мислиш, за дома!!!
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
CDL DRIVERS WANTED, 
Цена US$, Зипкод 60173, Small trucking 
company is looking for OTR CDL Class A 
Drivers for dry van or reefer. Minimum 2 
years experience, clean driving record. 
give us a call at 6309994665 6309994665 
№15837
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, 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 
шофьор 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$, Зипкод 60010, Trucking 
company is hiring Truck Drivers for OTR 
New 2019 Volvo and 2020 Kenworth 
trucks available and 2019 Dry vans Min 
3 years experience OTR for more info call 
773-580-4032 7735804032 №1566
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контракто-
ри за съвместна работа. Търсете Зори 
(224)659-2356. 2246592356 №15665
СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60172, Набирам се-
риозни шофьори OTR за Волво ками-
они - I-Shift, hooks and drop в Chicago, 
всеки уикенд вкъщи. Dry Van/1500$-
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$, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за малък камион с клас “С”. Ако 
Вашият CDL изтича и не можете да го 
подновите, все още може да изкарате 
клас С. Нужен е шофьорски опит, мога 
да помогна за изкарването на клас С. 
8477499161 8477499161 №15692
SAFETY MANAGER
Цена US$, 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) Запла-
щане всяка седмица без никакви уд-
ръжки $300 на ден 708-953-9035 Вера 
7089539035 №15704
CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 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

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 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 
открито в Melrose Park. Работата не е 
тежка, но трябва да може да вдига поне 
40 кг понякога. Заплащането е меж-
ду 10-12 долара на час Обадете се на 
3125179163 3125179163 №15714

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

DISPATCHER 
Цена US$, Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER. Говоре-
не на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
8476680373 №15741
CDL CLASS A
Цена US$, Зипкод 60564, Транспорт-
на компания набира шофьори Class 
A на дълги дистанции в 48 щата. Изи-
сквания: 14 дни на работа и 2 години 
опит на позицията. Предлагаме $1500 
на седмица и директ депозит. За по-
вече информация Васко 6307799945 
63607799945 №15757
ШОФЬОРИ CLASS A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
Class A на дълги дистанции в 48 щата. 
Заплащането е за заработена седми-
ца, с възмойност да се заработят до 
$2000.00 и да станете собственик на 
камион. За повече подробности - тел 
847-350-7070. 2248480266 №15768 

CDL DRIVER
Цена US$, Зипкод 60631, Предлагам 
работа за pick up/Delivery Volvo 2016 
Automatic, Постоянна работа, средно 
3000 на седмица. Заплащане. 60 цен-
та Телефон 757-338-6477 7573386477 
№15750
DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 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$, Зипкод 60714, Предлагам 
работа в удобни за вас дни и часови 
рамки на жени за почистване на къщи, 
апартаменти и други проекти. Необхо-
дим е собствен транспорт и разбира-
ем английски. 8474476121 7739710470 
№15801
TRUCKING SAFETY
Цена US$, 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 

TEAM DRIVERS NEEDED
Цена US$, Зипкод 60005, Looking for 
team to drive 2019 Volvo 860. Negotiable 
pay rates, as many miles as possible, 
friendly dispatch, weekly deposit, and 
many more. . . Call for details. . . 414 702 
4349 4147024349 №15806
ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 
по договаряне. Повече от 16 години в 
бизнеса. 7734128280 №15823
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
ДЕТСКИ АНИМАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202, ART splash 
ME търси да назначи атистичен екип от 
момичета и момчета за почасова ра-
бота като детски аниматор за рождени 
дни и партита. Изисквания - добра ко-
муникативност с деца, организиране 
на игри и креативност. С предимство 

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
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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
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са кандидатите с опит и личен автомо-
бил. (224)408-0045 - Julia 2244080045 
№15584
OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only. Clean driving 
record. Direct deposit every Friday. All 
48 states. For details call 4045132422. 
4045132422 №15605
! OWNER OPERATORS !, 
Цена US$ 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 то-
вари; Постоянни курсове; Чек всеки пе-
тък! Коректно отношение! 8476659273 
№15848
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 цен-
та на галон 8476659273 №15849
ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-
зиция за диспечър. За контакт 312-789-
4605 3127894605 №15851
TRUCK DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка 
компания търси шофьори за камиони 
2017 г, автоматик, добро заплащане 
2242539434 2242539434 №15855
ТЪРСИМ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.50, Зипкод 60527, Малка 
транспортна компания търси шофьор 
за 2015 Волво със 2018 сухо ремарке. 0, 
50 цента на миля, платени всички 
мили, прибиране всяка седмица. 1099 
плащане. За повече информация оба-
дете се на 630-755-3315. Благодаря. 
6307553315 №15857
$0. 70 P/M HM DRIVER, 
Цена US$ 0.70, Зипкод 60005, Търся шо-
фьор на hazmat за OTR на 2019 Volvo 
860. Плащам 0.70 empty, loaded мили. 
Кара се до Midwest и на South. 
Правят се около 3000 мили на седмица 
съобразено с изисквания за почивка. 
Коректно отношение За повече инфо 
обадете се на 4147024349 4147024349 
№15860

Non CDL Required, Цена US$, Зипкод 
60050, Шофьор-доставчици. Търсим шо-
фьор-доставчици (Delivery Drivers) с лю-
бителска книжка, (Class: D) за доставки 
на хартия. 
Изисквания: желание за работа и валид-
на шофьорска книжка. Ползването на 
английски език не е задължително. За-
плащане $16–$20 на час. 
Ежедневни маршрути от Buffalo Grovе. 
Работна седмица, от понеделник до 
петък. За контакти: Cell: (224) 518 7032 
Office: (847) 214 6268 
c a r e e r s @ t a n g r a e x p e d i t e d . c o m 
2245187032 №15861 

$ 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 то-
вари; Постоянни курсове; Чек всеки пе-
тък! Коректно отношение! 8476659273 
№15864
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
**********Тел. 847-665-9273 ************ 
****************24/7 *******************
Диспеч * Регионална работа * Леки то-
вари * Fuel Discounts – 70 цента на га-
лон 8476659273 №15865

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$, Зипкод, Транспортна фирма 
набира owner operators за регионални 
и OTR курсове. Добро и коректно за-
плащане. Моля обадете се на 312 709 
7973 3127097973 №15649
OWNER OPERATORS CDL
Цена US$, 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
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, Необ-
ходима е млaда и eнергична помощни-
ца за управлението на few companies in 
Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофьори за HOOK 
AND DROP. Терминал до терминал от 
Мidwest за West Coast и обратно. Из-
исква се Double и Triple. Нови камиони 
и луди пари !!! За повече инфо 773 747 
0875 7737470875 №15854
CDL -DRIVER, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60008, CDL-
DRIVERS TEAM 0. 70c single 0. 60c steady 
line TO NC, TX, CO, NV, CA please call more 
info Emil tel 847 254 2504 8472542504 
№15859

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$, Зипкод 60090, Гледам деца в 
моя или във вашият дом. Имам дълго-
годишен опит. Живея в Wheeling IL. Тел. 
за котакти 872 484 3052 8724843052 
№15721
ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 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 занимания. При 
нужда и интерес моля позвънете на 
тел. 224 253 9524. 2242539524 №15787

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$, Зипкод 60001, Диспе-
чер от България 00359888141155 
00359888141155 №15797
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в Бъл-
гария. Fluent in English and Russian. 
:+359-876-511-784 or Viber 
+359876511784 №15852
CAREGIVER, 
Цена US$, Зипкод 60056, Търся работа 
като CAREGIVER, мога да Ви замествам 
през Вашата отпуска или почивни дни. 
Имам опит и препоръки. Намирам се в 
Mount Prospect. Тел. за връзка 224-425-
6746. 2244256746 №15863

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/
тоалетна, голям гардероб; паркинг. Це-
ната включва парно и вода. Апарт. е в 
Mount Prospect на 3мин от Serdika Deli 
Цена-$490. Контакт:571-277-7882 Нико-
лай. 5712777882 №15836
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$, 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 съ-
квартирант/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, ин-
тернет и едно парко място. Предпо-
читаме 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

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

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, $1, 350.00 
on two(2) bedrms. Petar-630-539-4849 
6305394849 №15802
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СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 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 подробнос-
ти - 224 304 6338 - Кольо. 2243046338 
№15812
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам 
стая под наем във Mount Prospect. 
Тока и водата са включени. Квартира-
та е във близост до градски транспорт. 
847-845-1370 8478451370 №15818
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, Про-
дава се ремонтиран двустаен апарта-
мент с една баня в Rolling Meadows. 
Жилището е на два етажа. Годишните 
такси са под $400, а месечната вноска 
за асоциацията е $300 и включва ото-
пление и вода. Отделно се плаща само 
ток. Невероятна възможност за всеки 
новодомец. 8478452791 №15763
KЪЩА LAKEWOOD
Цена US$, 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 СОБСТ-
ВЕНА 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 $126, 900. Отворена за 
посещение на 9-ти декември (неде-
ля) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15590
КЪЩА СЛЕД РЕМОНТ
Цена US$ 127,900, Зипкод, OPEN HOUSE: 
7704 S Oak St. Wonder Lake. San, Dec 9 · 
1pm - 2pm. Къща след ремонт. Всичко 
ново. Красиво място! На минути от езе-
рото и плажа, обяд с лодка. САМО $127, 
900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (неде-
ля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591
1 BED ЧИКАГО, 
Цена US$ 1,000.00, Зипкод 60656, 1 bdr 

1 bth for rent All hardwood floor. Brand 
new stainless steell appliances and 
granite counter tops. 
Laundry on site. Parking spot off street. 
Pool and fitness centre. Great location 
N Cumberland and I90 8478777997 
№15850
1 BED ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Едноста-
ен апартамент, след ремонт, на втори 
етаж в Хофман Естейтс $1000. 773-990-
0587 7739900587 №15853
ТАУНХАУС ПР. ХАЙТС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод, Давам 2 
стай, 1баня, гараж под наем Prospect 
Hieghts тел. 8479428851 цена $1200 
8479428851 №15856

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 тоалетна. 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 съоб-
щение 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 фигу-
ри с балони, декорация и фон с воали 
и ръчно изработени аксесоари като 
хартиени 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

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326 6308431326 №15840

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 пригот-
вена храна, включващи 2 закуски и 
обяд. Над 18 години опит. За повече 
информация: 773-931-8516 7739318516 
№15627
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$, Зипкод 60016, Извършвам 
строителни ремонти, работя профе-
сионално 2248300447 2248300447 
№15656
BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 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$, Зипкод 60707, Предлагам 
ВиК услуги. Ново строителство или 
ремонт на ВиК иснталации. Смяна на 
бойлер, монтаж на перални и миялни 
машини, ремонт на мивки, душ или 
вана, монтаж и ремонт на тоалетна чи-
ния и казанче, ремонт на всякакъв вид 
течове. Обадете се на 224-558-7530. 
2245587530 №15688
GPS TRACKERS, ELD
Цена US$, Зипкод 60070, GPS trackers, 
ELD, Remote start sales, service and 
install. oktracks.com cell: 6084660182 
6084660182 №15696
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$, Зипкод 60005, Гледам дечица 
в моя дом. Живея в Arlington Heights, IL. 
Предлагам домашно приготвена хра-
на, ежедневни разходки и занимания. 
Имам опит и препоръки. Ако имате 
нужда от някой, който да се грижи за 
детето ви, моля позвънете на тел. 224 
253 9524-Милена. 2242539524 №15738
FREE PORTRAIT SESSION
Цена US$, 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
РЕМОНТИ
Цена US$, Зипкод 60089, Извършвам 
строителни ремоти боядисване, ре-
монт на бани, подови настилки, инста-
лиране на кухни и други 2247701643 
№15808
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, 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 ИЗГОД-
НО. Миглена 224 423 4245 2244234245 
№15824
ШИВАШКИ УСЛУГИ
Зипкод 60016, Извършвам шивашки ус-
луги. Намирам се в Дес Плайнс. Биляна 
Николаева 224-410-9027 2244109027 
№15607

НЮ ЙОРК
МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена 
мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава 
невероятна хидратация, свежест, блясък, 
лифтинг и активира регенерационните 
механизми на кожата. За повече инфор-
мация https://prettylab.bg/beziglena-
mezoterapiya-s-hialuronova-kiselina. За-
повядайте в салон Pretty Lab (София, ул. 
Оборище №86) ! +359885108502 №15835

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 
определят на 31.12.2018г. 0885108502 
№15651
ДЕТСКА ГРАДИНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089-2806, Дет-
ска градина в Buffalo Grove, домашен уют, 
балканска храна, много веселие и игри! 
7736036837 №15858
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, Зипкод 60056, Гледам деца, 
имам опит и препоръки. Намирам се в 
Mount Prospect. Телефон за връзка 224-
425-6746 2244256746 №15862

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

ДРУГИ 

Chicago + suburbs
У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Зипкод 60656 У-ще за инвестиции в не-
движими имоти набира студенти. Ле-
гални стратегии, препродаване, Fix&Flip, 
маркетинг и още. Физически и онлайн 
уроци всяка седмица. Изискват се моти-
вация, решителност и сериозност. Ние 
не само преподаваме инвестиции, ние 
създаваме инвеститори! За контакти: Ва-
лери(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 БИЛЕ-
ТА ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУ-
ПУВА САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ 
ОТ ЧИКАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА 
ЕКСКУРЗИЯТА 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 състоя-
ние, фууд грейд, върджин гуми, вен-
тове! Цена:$700 на месец+1 месец 
депозит! Без договор-трябва да си 
направите застраховка!!! 12244362030 
№15829
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

Водоравно: 
Детинщина. Кадифе. Вечеря. Поило. Ем. Низ. Печал. Колари. Дивак. Ка-

дет. Кол. Мисъл. Мухи. Опции. Мир. Колапс. Чедо. Ка. Врати. Лимес. Три-
ене. Салол. Ос. Рай. Каляо. Уникат. Десет. Клеро. Азе. Памет. Буут. Мотив. 
Маткап. Бисе. Каменари. Пукал. Имане. Синод. Чат. Уилям. Краали. Лодки. 
Секта. Кар. Завои. Мерл. Бордо. Панчич. Паун. Паравани. Зипо. Ри. Модели. 
Импорт. Кабаре. Християни. 

Отвесно: 
Невидимата дама. Алабама. Тезиси. Рием. Митов. Роб. Кич. Върви. Се-

дем. Досада. Непал. Рекет. Науки. Вер. Щрек. Канат. Мании. Пале. Бияч. Мо-
тел. Барел. Мани. Акули. Якути. Ясени. Заплаха. Солук. Смерч. Ир. Дипла. 
Етапи. Клизми. Икике. Силур. Пункт. Чипс. Алото. Моном. Кораб. Пот. Идол. 
Пчели. Обада. Опори. Акцес. Катил. Акра. Тя. Сфероид. Оазис. Сладур. Еми-
лио Естевез. Ироними.

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри 
от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички 
острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните 
условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хори-
зонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; 
Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с 
даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.

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

SMALL BRIDGES VOLUME 1, BOOK 9

Connect these islands with bridges until each island can be reached from any other island, and each island has as many outgoing
bridges as its number. You may only connect islands vertically or horizontally and bridges may not cross. There may be one or two
bridges connecting pairs of islands, but no more than two. Each puzzle has a unique solution that can be found without making guesses.

All puzzles © 2016 KrazyDad.com

Bridges #5

3 4 2 2
1

1 3 4
1 1
3 3 3 3
1 2

4 3 2
2

2 2 4 4

Bridges #6

3 3 4 2
1 1 2

4 3 2
3 3 3

2 2
4 2 3

1 1 3
4 3 2
2 4 4 3

Bridges #7

2 4 5 2
3 2

1 3
4 1 2

3 2
3 3 4

2 2
1 1

2 4 3 3

Bridges #8

2 3 2 2
1

3 1
1 3 4

4 3 2 3
3 3 2

1 3
1
3 3 4 3

Slitherlink #1-4 Easy Slitherlink Puzzles from Krazydad, Book 9

In a Slitherlink Puzzle, you connect horizontally or vertically adjacent dots to form a
meandering path that forms a single loop, without crossing itself, or branching.  The 
numbers indicate how many lines surround each cell.  Empty cells may be surrounded by 
any number of lines (from 0 to 3).

There is one unique solution, and you should be able to find it without guessing. You 
may find it helpful to make small x's between dots that cannot be connected.

Need some solving help? Visit krazydad.com/slitherlink

Slitherlink #1

3 3 2 2 1 3

1 1 2 1

2 3 3 2

1

1 3 2

2

2 2 3 3 1

© 2016 KrazyDad.com

Slitherlink #2

3 3 2 2 2

2 1 3 1 1 3

3 3 2 2 2

2 1 2

3 1 3

1 3 2 3 1

2 2 1

© 2016 KrazyDad.com

Slitherlink #3

3 2 2

2 1 1

2 3 1 1

3 1 2 1

2 1 3 3 2

2 0 2 3

3 3

© 2016 KrazyDad.com

Slitherlink #4

2 3

2 2

3 3 3 3 1 2

1 1 1 2

2 2 2

1 2 2 2

3 3 2 3

© 2016 KrazyDad.com

З
агрейте фурната на 
200°. Нарежете хуба-
во лука и скилидките 
чесън. Настържете 

морковите. Загрейте олиото 
в тиган и задушете лука, 
докато стане прозрачен. 
Добавете чесъна и морко-
вите, задушете ги за няколко 
минути. Добавете говеждото 
месо и го оставете леко да 
покафенее.

Раздробете бучките в 
месото с дървена лъжица, до-
като месото се готви. Добавете 

доматеното пюре, разбъркай-
те добре и задушете за още 1 
минута. Добавете доматите, 
ригана, червения пипер, 
сол и черен пипер на вкус 
и оставете всичко да заври. 
След това оставете да къкри 
за 5 минути.

В същото време смесете 
киселото мляко и горещия 
бульон заедно. Добавете 70 
грама настъргано сирене и 
разбъркайте добре. Сложете 
част от месния сос в пра-
воъгълна огнеупорна купа. 

Сложете тестото за лазаня 
отгоре. Добавете още от 
месния сос, след това част от 
соса с кисело мляко и отново 
сложете лист от тесто за 
лазаня. Повторете процеду-
рата.

Завършете със слой от 
соса с кисело мляко и 100 
грама настъргано сирене. 
Печете за 30 минути или 
докато тестото се опече и 
сиренето стане златисто-
кафяво. Сервирайте със 
зелена салата.

О
т каймата, хляба, 
лука, черния пипер 
и солта оформете 
смес. Направете мал-

ки кръгли кюфтенца, оваляйте 
ги в брашно и ги изпържете в 
олиото. Наредете ги в тавичка 
и ги залейте със смес от раз-
бито мляко, счукания чесън и 
мазнината, в която са пържени. 
Запечете във фурната и подне-
сете ястието топло.

ЛАЗАНЯ 
с кисело мляко КЮФТЕНЦА 

с кисело мляко
Продукти
1 глава лук;
4 скилидки чесън;
2 моркова;
1 с.л зехтин;
800 г телешко месо;
2 с.л доматено пюре;
400 г нарязан домат;
риган, червен, 
черен пипер и сол на вкус;
300 г гъсто кисело мляко;
170 г сирене;
12 кори за лазаня

Продукти
500 г смляно месо;
чесън;
100 г хляб;
500 г кисело мляко;
70 мл олио;
1 глава лук;
2 с.л. брашно;
пипер, чесън и 
сол на вкус.
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О
рганизираната престъп-
ност променя физио-
номията си, сменят се 
средствата й подходите 
й. И най-старата мафия 
в Италия, сицилианска-

та, преживява своята трансформация. 
Младите й лидери са умни и знаят, 
че освен да следват старите правила 
на фамилията, трябва да се променят 
заедно със света. Което означава, че 
освен да имат елементарното желание 
да убиват, трябва да имат и много и 
различни таланти.

Италианските специални сили за 
борба с организираната престъпност 
организираха серия от акции в Сици-
лия, при които бяха арестувани няколко 
от новите донове, принадлежащи към 
следващото поколение на Коза ностра.

Двама от мъжете – Леандро Греко и 
Калогеро Ло Пиколо – са преки наслед-
ници на кланове, които се занимават с 
криминална дейност от десетилетия. 
Бащите, чичовците и дядовците са сред 
хората, на които сицилианската мафия 
дължи 

огромната си мощ
Арестите им обаче се различават от 

тези на предшествениците им. Вместо 
да обискират скривалищата им в тър-
сене на оръжия и скрити послания като 
при старите босове, полицаите този път 
търсят пароли и друг тип хартиени сле-
ди – такива, които може да ги отведат 
към тайните инвестиции във високотех-
нологични компании и пране на пари 
през криптовалути.

Сицилианската мафия запълва 
вакуума, създаден от икономическата 
несигурност в страната заради войната 
на правителството с ЕС, като предос-
тавя бързи високолихвени кредити и 
пере пари чрез подставени лица. Едно-
временно с това печели от трафика на 
хора, като се възползва от мигрантската 
вълна през последните месеци.

Всички тези стари занимания се случ-
ват доста по-успешно, когато мафиотите 

успеят да хакнат правителствените сис-
теми за подправяне на документи или 
да прикрият нелегалната си печалба 
през трудно проследимите криптова-
лути.

Според последния доклад на Отдела 
за разследвания срещу организира-
ната престъпност новото поколение 
италиански мафиоти са развили доста 
по-сложна система от умения отвъд 
способността за 

силова саморазправа
„Акцентът се поставя и върху 

управленските умения на това ново 
поколение потенциални босове, които 
инвестират капитал в иновативни и ви-
сокотехнологични бизнеси, в сектори, 
които досега сякаш бяха изключени 
от сферата на интерес на мафията”, се 
казва в документа.

Арестуваните преди седмица мафио-
ти са изключително млади. Греко е само 
на 28 години, а се смята за истински 

бос на босовете, явно възползвал се от 
властовото безвремие след серията от 
арести през последните години, които 
обезглавиха сицилианските фамилии. 
Първоначално разследващите смятат, 
че Греко е просто поредният млад 
гангстер, който изпълнява поръчки на 
хората от затвора. Вместо това уста-
новяват, че той е напълно легитимен 
„капо”. Дори някои от дезертьорите от 
мафията са впечатлени от усета му за 
бизнеса.

„Той е хлапе, но разсъждава като 
възрастен мъж. Има елегантен речник 
и изключителен ум”, казва Франческо 
Колети, един от бившите сътрудници 
на мафията, който помага на полицията 
при арестите в Сицилия.

Успехът на операцията се дължи и на 
помощта от страна на Филипо Бискон-
ти – сътрудник на полицията, който е 
арестуван двукратно за корпоративни 
престъпления в полза на сицилианска-
та мафия.

Докладът на италианските антимафи-

оти обръща внимание на 

„подмладяването” на 
ръководителите

на престъпните групировки, което 
вероятно обяснява и интереса им към 
използването на технологични инстру-
менти за изпирането на пари.

„Възрастовата група 18-30 години се 
е увеличила до внушителни размери. 
В някои случаи дори надвишават като 
брой членовете на групировките от 
групата 40-65 години, които в миналото 
винаги са доминирали в статистиката”, 
се посочва в анализа на разследващите.

„Младите престъпници са по-умели в 
ползването на технологиите за неле-
гални цели. Това означава, че трябва да 
положим много повече усилия, за да 
усъвършенстваме стратегиите си и да 
не допуснем ситуация, в която вирту-
алните валути помагат на италианските 
мафиоти да легализират финансите си”, 
казва италианският сенатор Лукреция 
Ришути. Тя поиска полицията да състави 
доклад за случаите на пране на пари от 
мафията през Bitcoin с цел прикриване 
на незаконната хазартна индустрия.

Борбата с организираната престъп-
ност обаче отпадна от списъка с топ 
приоритетите на новото правителство 
в Италия. Вицепремиерът и министър 
на вътрешните работи Матео Салвини 
дори стигна дотам, че да се усъмни 
дали защитените свидетели срещу 
мафията (сред които е и писателят 
Роберто Савиано) заслужават да бъдат 
охранявани денонощно. Ако полицей-
ската защита за тези мъже и жени бъде 
вдигната, това би означавало преда-
ването им в ръцете на криминалните 
групировки.

Членовете на мафията, които бяха 
арестувани преди седмица, вероятно 
ще бъдат лишени от свобода за няколко 
години. Полицията обаче предупреж-
дава: има изобилие от млади и вещи 
претенденти за властта в Коза ностра.

Новото лице на 
сицилианската мафия
Новите донове са млади, умни и с интерес към високите технологии

 Леандро Греко

Калогеро Ло Пиколо
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В 
юношеските си години 
всички известни поли-
тици са имали шанс да 
завият в друга посока: кой 
към рисуването, кой към 
фехтовката. Президентът 

на Турция Реджеп Ердоган не прави 
изключение – като млад той е по-близо 
от всичко останало да стане професио-
нален футболист.

Като дете бъдещият държавен глава 
и предводител на една от най-големите 
армии в света денонощно мечтае за 
топката. Между часовете в училище 
и чиракуването в местната бакалия в 
Касъмпаша (работнически квартал в по-

крайнините на Истанбул) той неизмен-
но е по прашните улици в преследване 
на коженото кълбо. „Обожавах футбола. 
Беше голямата ми страст. Сънувах как 
играя във велики мачове, ще разка-
же Ердоган години по-късно. – Баща 
ми обаче така и не позволи да стана 
футболист.”

Ахмет Ердоган – по прякор Капитана 
(заради работата си на истанбулските 
докове), яростно се противопоставя на 
манията на сина си. 

„Футболът не пълни 
стомаха!”

– крещи му той. Нищо обаче не може 
да спре малкия Реджеп да преследва 
мечтата си – измъква се тайно от вкъщи, 
за да играе, крие бутонките под сандъка 
с въглища.

Още в училище започва да се състе-
зава за аматьорския „Камялтъспор“, а 
в университета се мести в IETT, полуп-
рофесионален тим под шапката на 
истанбулския градски транспорт.

Според самия Реджеп талантът му 
е забележителен и през 1977 г. дори 
получава предложение от „Фенербахче“ 

– най-популярния клуб в Турция.
Натискът на бащата обаче провалил 

футболната му кариера; така юношата 
Ердоган се насочил към политиката.

Други обаче твърдят, че Ердоган е 
изфабрикувал „офертата” от „Фенер-
бахче“, за да привлече на своя страна 
огромната армада от привърженици на 
тима преди политическите избори през 
ноември 2002 г. Истина или трик, номе-
рът минава – през март 2003 г. Ердоган 
е избран за министър-председател на 

Турция.
От тогава той успя да се превърне в 

Шефа, както го наричат привърженици-
те му – най-могъщия лидер на страната 
си от Ататюрк насам и един от най-вли-
ятелните политици в света. По-голямата 
част от планетата го определя като 
безскрупулен диктатор заради тоталния 
контрол, който упражнява върху всички 
сфери на живота в Турция. Всички, но 
без една: футбола. Поне досега.

Дълго време Ердоган се опитваше 

да опитоми Голямата 
тройка 

– „Фенербахче“, „Бешикташ“ и „Га-
латасарай“. За разлика от генералите, 
големите икономически компании или 
интелектуалците обаче президентът 
удари на камък с водещите футболни 
агитки. Пробва какво ли не – между 
2007 и 2015 г. под негово ръководство 
Турция се превърна в страната с най-
много нови футболни стадиони в Евро-
па (18), изпреварвайки дори бъдещия 
домакин на мондиала Русия.

Един от тях бе на „Галатасарай“, но 
при откриването на „Тюрк Телеком Аре-
на” през януари 2011 г. вместо овации 
Ердоган получи мощно освиркване от 
трибуните (първи публичен протест 
срещу него изобщо).

По-късно по време на събитията от 
парка „Гези” и площад „Таксим” през 
2013 г. сред най-активните в протестите 
срещу властта бяха именно съюзените 
агитки на голямото истанбулско трио, 
които иначе водят яростна война 
помежду си.

И това не отказа Ердоган – пробва 
(неуспешно) да превземе „Фенербахче“ 
отвътре с поставена фигура в ръковод-
ството на клуба, а междувременно тур-
ският парламент прие печалния закон 
6222 за борба с хулиганските прояви в 
спорта (разбирай във футбола).

Според 6222 на трибуните на двубо-
ите от елитната и втората дивизия на 
турския футбол могат да влизат само 
притежателите на специална карта – 
Passolig card. Тя съдържа име, ЕГН и 

снимка и само чрез нея по електронен 
път феновете могат да се сдобият с про-
пуск за мачовете. На практика картата е 
универсално средство за мониторинг и 
вместо да ликвидира футболното хули-
ганство, превърна турските стадиони в 
един колосален Биг брадър. Което още 
повече озлоби агитките срещу Шефа.

Колкото и да опитваше, той така и не 
успяваше да спечели битката за турския 
футбол: „Галатасарай“, „Фенербахче“ и 
„Бешикташ“ се оказаха твърде голяма 
хапка. Преди 5 години обаче 

Ердоган смени тактиката 
Вместо да обстрелва върховете, пре-

зидентът изненадващо сниши мерника.
През 2014 г. в турското първенство за-

почна стремителният възход на дотогава 
скромния и неизвестен клуб „Истанбул 
Башакшехир“.

В изключително кратки срокове 
футболното джудже получи чисто нов 
17-хиляден стадион, кръстен на името 
на легендарния треньор „Фатих Терим”, и 
започна да привлича световно известни 
футболисти. Само за три сезона квар-
талното тимче измина пътя от дебютант 
в местната Суперлига до сребърен 
медалист в първенството и финалист за 
Купата на Турция. В момента тимът пък 
се готви за нов триумф – шампионската 
титла на страната.

Ердоган категорично отказва да го 
свързват с клуба, а босът Гюксел Гюмюш-
даг неколкократно и публично отрече 
твърденията, че държавният глава 
поддържа „Истанбул БШ“. В Турция обаче 
тайната е публична – тимът е плътно под 
опеката на политическото ръководство 
на страната. Самият Гюмюшдаг е далечен 
роднина на Ердоган, а съветът на дирек-
торите освен всички останали включва и 
личният лекар на президента.

Да, „Истанбул БШ“ няма много фенове. 
Но пък има страшно много пари.

И по всичко изглежда, че Ердоган този 
път ще успее. Футболът – тази последна 
и най-трудна крепост, се държа почти 
две десетилетия. Но най-накрая и тя ще 
падне в нозете на Шефа.

Ще успее ли президентът на Турция да спечели битката 

Футболът – последната 
крепост пред Ердоган
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Л
егендарен боксьор, който 
удържа 12 рунда в мач сре-
щу непобедимия Мохамед 
Али през 1973 година, днес 
мизерства в едно българско 
село. 

Някогашния герой на ринга, холанде-
цът Руди Люберс живее без ток и вода 
при нечовешки условия в несебърското 
село Кошарица. Няма паспорт и пари да 
напусне страната и е принуден да води 
скотски живот далеч от родината си.

73-годишният мъж обитава стара 
каравана с тежкоболната си жена Риа. 
Спят на картони, но въпреки недоимъка 
и това, че са на предела на силите си, се 
грижат за 25 бездомни кучета.

Руди Люберес попада в България 
преди 7 години след дълго митарстване 
по света, след като през 80-те излежава 
ефективна присъда в Португагия за 
трафик на дрога. Заради това не смее 
да се завърне в Родината си. Излиза от 
затвора забравен и тръгва да скита по 
света. Така съдбата го отвежда в Коша-
рица край Несебър.

Местни разказват, че германец с 

къща в селото му дал подслон, но след 
като я напълнил с кучета, го изгонил. 
Така Люберс се озовал с жена си в 

ръждясалата каравана
и започнал живота си от нулата.
Кротки хора са, не са създавали про-

блеми, казват жители на Кошарица.
За спасяването на Руди и Риа в Стра-

ната на лалетата е организирана бла-
готворителна акция за извеждането им 
от България, в нея вече са се включили 
стотици холандци.

В момента бившата звезда в бокса 
разполага само с шофьорска книжка, 
която е единствената му легитимация 
пред света. Преди време му откраднали 
паспорта и кредитната карта и така се 
закотвил в България. Казва, че харес-
ва страната ни, но заради тежкото му 
положение иска да се върне в Родината 
си. Синът му вече е в Кошарица, за да го 
прибере. Той го е настанил в апарта-
мент в Слънчев бряг, преди да потеглят 
окончателно към Родината си.

“С удоволствие бих останал в Бъл-
гария, но помощта, която бих получил 

в Холандия, ще е по-добра”, казва 
Люберс.

В историята на бокса името му ще се 
запише с това, че преди 46 г. пада от 
Мохамед Али по точки, а не е нокаути-
ран. След легендарния мач двамата 
стават приятели. Участвал е в две 
олимпиади през 60-те, а в Холандия 20 
г. е непобедим на ринга.

Само за два дни 

в Родината му бяха 
събрани 25 000 евро

след като холандска телевизия пусна 
филм за него.

“Риа не е добре, но все още е жива и 
сега спи”, казва още известният боксьор 
от миналото по телефона от мястото, 
където те лагеруват.

След излъчването на предаването 

„Други времена на спорта” цяла Холан-
дия знае колко е лошо положението на 
Люберс, който се появил пред камерите 
без обувки и четки за зъби в чаша с 
мръсна вода. Бившият колоездач Rini 
Wagtmans е поел кауза за спасяването 
на Руди и особено отслабналата Риа, 
чийто живот е застрашен. Холандецът 
Ари Гринсвен, който живее в България 
и посещава двойката, разказва за със-
тоянието им.

„Сега тук е слънчево, вятърът е сту-
ден, но небето е синьо”, казва Люберс в 
разговор по телефона на съпругата на 
Гринсвен, която често им носи храна. 
„Аз просто ядох тестени изделия с 
броколи. Благодаря за цялата помощ, 
но се връщам в Холандия по-силен от 
всякога”, допълва още Руди, цитиран от 
Flagman.

Холандецът Руди Люберс обедини сънародниците си със своята драма

Легендарен боксьор 
мизерства в България

Люберс в легендарния мач с Мохамед Али
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Д
ейв Аспри е известен 
като създателя на т.нар. 
Bulletproof кафе – причината 
всички знаменитости да 
добавят бучка масло в на-
питката си всяка сутрин и да 

рекламират високомазнинния режим. 
Амбициите му обаче далеч надмина-
ват търговския успех на „бронирания” 
бранд. Аспри си е поставил за цел да 
доживее до 180-годишна възраст и е 
готов на всичко, за да я постигне.

Преди месец той претърпя опера-
ция, при която хирургът извлича по-
ловин литър костен мозък от бедрата 
му, филтрира стволовите клетки и ги 
инжектира обратно във всички стави 
на тялото му. После поставя дълга игла 
по дължината на гръбначния му стълб 
и влива стволовите клетки. Аспри е на 
45 години и планира да се подлага на 
тази процедура на всеки 6 месеца. Пие 
десетки видове хранителни добавки на 
ден, следва стриктна диета, къпе се в 
инфрачервена светлина, подлага се на 
сесии в хипербарна кислородна каме-
ра и носи странни жълтеникави очила, 
когато се качи в самолет. В интервю 
за списание „Мен’с хелт” признава, че 
е похарчил най-малко един милион 
долара в опитите си 

да хакне собствения си 
организъм

Домът му приютява камера за 
криотерапия, легло с инфрачервени 

лъчи, платформа, която вибрира 30 
пъти в секунда, клетъчен тренажор 
за симулиране на резки промени в 
атмосферното налягане и цял набор 
от високотехнологични фитнес уреди. 
През годините той е диагностициран 
с всевъзможни заболявания – синд-

ром на Аспергер, 
разстройство с 
дефицит на вни-
мание, обсесив-
но-компулсивно 
разстройство, 
опозиционно-
предизвикателно 
разстройство, 
артрит, фибро-
миалгия, болест 
на Хашимото, 
хронична борели-
оза, синдром на 
хроничната умора 
и др. По време 
на следването в 
колежа теглото му 
стига до 136 кг.

Първоначално 
Аспри следва 
стандартните 
съвети за отслаб-
ване: ограничава-
не на приема на 
калории и физи-
ческа активност. 
Въпреки това не 
постига резул-
тат – твърди, че 
е тренирал по 90 
минути и снижил 
калориите до 
1500-1800 на ден. 
Здравето му се 
подобрява, силата 

и устойчивостта също. Килограмите 
обаче не се променят, а лекарите ня-
мат друго обяснение, освен че Аспри 
не спазва режима.

Така се започва със серията от 
експерименти. На първо време сваля 
20 кг с нисковъглехидратна диета и си 
дава сметка, че храненето е по-важно 
от времето, прекарано във фитнеса. 
Едновременно с това поръчва медика-
менти и хранителни добавки от Европа 
на обща стойност от 1200 долара.

Обещава си, че ще изучи всичко, 
свързано с „магията” на физическото 
усъвършенстване, и ще ползва собст-
веното си тяло като опитно поле.

Всеки ден поглъща коктейл от 
добавки, подсилени с тестостерон и 
модафинил (лекарство, което е пред-
назначено за пациенти с нарколепсия), 
като се опитва да „хакне” и мозъка си 
– от курсове за лично усъвършенст-
ване до терапии с електроенцефало-
граф. Експериментите му съвпадат с 
период, в който предприемачите от 
Силициевата долина също започват да 
инвестират време и пари в програми 
за самоусъвършенстване в опита си 
никога да не изпускат конкурентното 
предимство. Тези програми варират 
от медитация до церемониални сесии 
с психеделични вещества. Джеф Безос 
трупа мускули, Марк Зукърбърг тре-
нира за триатлон. Не е важно просто 
да си богат и умен. Всички се мъчат да 
надминат себе си и конкурентите си по 
здраве, 

бързина на ума и 
дълголетие

За добро или за лошо така изгрява 
звездата на Аспри – продавач на на-
дежда в свят, в който все повече хора 

се увличат по методи, различни от 
медицинската наука и институционал-
ните регулации.

Аспри не е единственият – наскоро 
„Таймс” описа историята на Тим Грей, 
създател на „Център за хипербарна 
кислородна терапия”, който хвали 
своето „Човешко зарядно” – „устрой-
ство, подобно на iPod, чиито слушалки 
излъчват светлина в ушите и дават 
енергия на ума”...

Денят на Грей започва с тест за ниво-
то на киселинност в урината и завърш-
ва със сесия в барокамера.

„Първото нещо, което правя сутрин, 
е да изчистя езика си с медна четка, 
да си измия зъбите и да си инжек-
тирам живи бактерии”, казва пред 
„Таймс” друга специалистка по „вечен 
живот”.

Бизнес консултантка на свободна 
практика на име Даша Максимова, 
която живее в Лондон и Бостън, казва, 
че става в 5 ч. сутринта, записва в 
дневника си списък с 3 цели, които 
иска да изпълни, след което отива в 
парка за 20-минутна йога („Да стъп-
вам боса по тревата, ми помага да 
извличам електрони от земята”).

Част от привлекателността на мод-
ните режими е чисто психологическа. 
Хората просто искат да се чувстват 
като част от общност, която единствена 
има достъп до „тайни познания” за при-
родата. Новите „апостоли” на вечния 
живот им дават това, което искат – 
опростяване на комплексните прин-
ципи на науката, обещание за пълна 
промяна в начина на живот и потвърж-
дение на нереалистичните очаквания 
за рязко сваляне на килограми. Въпрос 
на време е да разберем дали са били 
прави.

Да доживееш до 180 години! 
Той работи над това
Дейв Аспри си е поставил за цел да удължи живота си
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Д
женифър Лорънс явно е на крилете на 
любовта, защото съвсем скоро актрисата 
и носителка на „Оскар“ възнамерява да се 
омъжи. Нейният избраник е директорът 

на галерията за съвременно изкуство Gladstone 
Gallery Кук Марони.

Анонимен източник, близък до звездата, издал 
новината на медиите. Двойката съвсем скоро 
била забелязана във френски ресторант в Ню 
Йорк.

По информация на източника на безимения 
си пръст Дженифър носила красив пръстен с 
огромен камък.

„Двамата не само вечеряха заедно, но и праз-
нуват нещо. Беше трудно да не се забележи огро-
мният пръстен“, коментирал още източникът.

Дженифър Лорънс на 
крилете на любовта

Б
иблия на предполагаема възраст от 1200 
г. е открита при полицейска операция 
в Югоизточна Турция. Според полицей-
ския екип за борба срещу контрабанда-

та, който е конфискувал библията в понеделник, 
тя се състои само от 34 страници и е подвързана 
с кожа със златни букви.

Книгата е била открита в град Каяпънар в 
окръг Диарбекир в момент, в който трима за-
подозрени са се опитвали да я продадат. Общо 
шестима души са били задържани във връзка със 
случая.

Библия на 1200 г. бе открита 
в Югоизточна Турция

Ц
еремонията по 
връчването на 
„Оскарите” за 
пръв път от 30 

години насам ще премине 
без участието на главен 
водещ, съобщи компани-
ята „Ей Би Си ентъртейн-
мънт”.

По думите на нейния 
ръководител Кери Бърк 
организаторите са решили 
тази година да поканят 
плеяда от популярни 
кинозвезди, които ще обя-
вяват от сцената имената 
на победителите.

Въпросът кой да води 
деветдесет и първото 
издание на „Оскарите” въз-
никна с цялата си острота, 
след като в началото на 
декември миналата годи-
на комедийният актьор 
Кевин Харт се отказа от 
амплоато. Той бе обвинен 
в хомофобия за стари 

свои туитове и реши да се 
откаже от поверената му 
роля на водещ. 

Последния път, когато 
„Оскарите” бяха връч-
вани без участието на 

водещ, беше през 1989 
година, когато вместо 
встъпителния монолог 
беше показан 11-минутен 
музикален филмов сюжет. 
Агенциите припомнят, че 

през 1958 година е имало 
цели четирима водещи, а 
през 1987-а – трима. 

Тазгодишната церемо-
ния ще се проведе на 24 
февруари в Лос Анджелис.

У
чени от Харвард-
ския университет 
установиха, че 
мъжете, които са 

пушили марихуана или 
само са я опитвали, са по-
плодовити и с по-качест-
вена сперма.

Екипът на д-р Хорхе Ча-
варо провел опити с 600 
мъже, посетили клиника 
за изкуствено оплождане. 
Специалистите изследва-
ли качеството на тяхната 
сперма и участниците 

трябвало да отговорят 
на въпроси, сред които 
и дали са употребявали 
марихуана. 

Хората, употребили 
в миналото канабис, се 
оказали с по-жизнена 
сперма и съответно по-
плодовити.

Учените обаче пре-
дупреждават да не се 
прави прави причинно-
следствена връзка между 
употребата на канабис и 
по-голямата плодовитост. 

Решено: „Оскарите” без 
водещ за първи път от 30 г.

Мъжете, пушили марихуана, 
са по-плодовити

Д
имитър Иванов, 
който през по-
следните няколко 
месеца стопанис-

ваше култовия клуб БИАД, 
е починал.

Той е издъхнал на-
връх рождения си ден 
3 февруари. Иванов е 
имал проблеми с черния 
дроб, но не ги е обсъждал 
с приятели. Преди две 
седмици се почувствал 
зле и разпитвал обкръже-
нието си за специалист по 
коремна хирургия. Дори 
тогава пред тях се опитал 
да неглижира ситуацията. 
Тя обаче се оказала пове-
че от сериозна и с фатален 
край.

Димитър Иванов бе 

удостоен с награда за 
„Знаменитост на годината 
2018” в категория бизнес. 

Той получил отличието 
заради приноса си в знак 
на иновативния си подход 

и придобиване на нов 
облик на нощния живот в 
София.

Почина собственикът  
на култовия клуб БИАД
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Е
кип от университета „Джонс Хопкинс” 
е натоварен от НАСА със задачата да 
осигури защита на Земята в случай на 
потенциален сблъсък с астероид. 

Отговорната мисия е поверена на учени от 
университетската Лаборатория по приложна фи-
зика. Специалистите ще конструират космически 
апарат, който да прихваща астероидите, преди 
те да се превърнат в заплаха за Земята. Корабът 
ще е в състояние да удари космическия обект с 
висока скорост с цел да измести орбитата му. 

Учените отбелязват, че е достатъчно астероид 
с диаметър едва няколко километра да удари 
Земята, за да освободи енергията на няколко ми-
лиона ядрени оръжия, взривени едновременно. 

А
встралиецът Саймън Доранте-Дей 
твърди, че британският принц Чарлз и 
съпругата му, херцогинята на Корнуол 
Камила, са неговите истински родители, 

както и че принцеса Даяна навремето е знаела за 
съществуването му. 

52-годишният мъж казва, че е плод на аферата 
между престолонаследника и неговата възлюбе-
на. Саймън Доранте-Дей смята, че е бил заченат, 
когато Камила е била на 18 години, а Чарлз –  
на 17. 

Австралиецът за първи път излезе с това твър-
дение през 2016 г. Сега той казва, че разполага 
с нови доказателства за произхода си, в това 
число със своя фотография като тийнейджър.

М
ъж удушил пума, която го нападнала 
в планините в Колорадо. Той тичал 
по популярна сред привържениците 
на джогинга пътека край град Форт 

Колинс. Младата мъжка пума му скочила в гръб, 
след което започнала борба.

Мъжът е със сериозни наранявания, информи-
ра рейнджърската служба в Колорадо. Пумата го 
нахапала по лицето, ръката и гърба, но животът 
му не е в опасност.

Пострадалият, чието име не се съобщава, 
успял да се освободи и започнал да се защитава. 
Според рейнджърите голямата котка е умряла 
от задушаване. Тя била млад мъжки екземпляр с 
тегло около 36 килограма.

НАСА поръча на учени: 
Спасете света от астероиди

Австралиец се обяви за син 
на принц Чарлз и Камила 

Мъж удуши пума, 
нападнала го в планината

О
бщобългарски-
ят фолклорен 
събор „С Бъл-
гария в сърце-

то” очаква за 16-ото си 
издание деца и младежи 
от българските общности 
зад граница, съобщават 
от община Каварна, която 
е сред организаторите на 
събитието. Съборът ще от-
крие сцена в крайморския 
град за певци, инструмен-
талисти, фолклорни ан-
самбли, народни хорове, 
майстори на народните 
занаяти в дните между 
10-12 май. 

На събора ще има ревю 
на народни носии и ще бъ-
дат избрани най-атрактив-

ните костюми с дълголет-
на история. Срещата през 
тази година ще насърчи и 

млади таланти в литера-
турата и изобразителното 
изкуство с международен 

конкурс за стихове, есе 
и рисунка под мотото „С 
България в сърцето”.

П
инк получи звез-
да на прочутата 
холивудска Алея 
на славата. Поп 

певицата увери, че за нея 
това е сбъдната мечта, 
която звучи сюрреалис-
тично.

„Имам усещането, че 
мечтая и ако някой ме 
ощипе, ще го ударя с юм-
рук”, каза пред насъбра-
лите си фенове 39-годиш-
ната певица, обградена 
от съпруга си и двете им 
деца. 

Пинк, чието истинско 
име е Алиша Мур, ще 
участва в надпреварата 
за наградите „Грами”, 
които ще бъдат връчени в 
неделя. 

Пинк е била номини-
рана 20 пъти за „Грами” 
и три пъти е спечелила 
престижната награда. Тя е 

издала 7 албума, от които 
са продадени над 50 ми-
лиона копия.

Елън де Дженерис, 

която използва нейна пе-
сен за всекидневното си 
телевизионно предаване, 
заяви, че Пинк е голяма 

рок звезда, като същевре-
менно я приветства, че 
остава здраво стъпила на 
земята.

Н
икол Шерцин-
гер се довери 
на българска 
дизайнерка при 

избора си на тоалет за 
събитие. Изпълнителката 
изглежда зашеметяващо с 
рокля на Невена Нико-
лова.

Изящният тоалет в бяло 
е съчетание от две части 
– дантелен корсет и дълга 
феерична пола.

Новината съобщи сама-
та Невена, която сподели 
снимка на Шерцингер 
в профилите си във 
Facebook и в Instagram. От 

няколко години тя има бу-
тик в Лондон, а преди това 
е била и в Париж. Тоалети 
с марката й притежават 
дами от цял свят.

Невена е обличала 
звезди от хитовия сериал 
„Имението Даунтън”, както 
и кралски особи. Именно 
тя създава някои от тоале-
тите за гости на сватбата 
на Пипа Мидълтън – сес-
трата на херцогиня Кейт.

Дизайнерката уши два 
от най-впечатляващите 
тоалета на първата дама 
на България Десислава 
Радева.

Каварна отново прави събор 
за българи зад граница

Пинк получи звезда на 
Алеята на славата в Холивуд

Никол Шерцингер в рокля  
на български дизайнер
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С
офи Маринова и нейният любим Тодор 
Давидов-Гринго вече официално са се-
мейство, след като двамата размениха 
халки с имената си и подписаха брачно 

свидетелство. Фолк певицата се врече на Гринго 
в тесен семеен кръг.

Техни свидетели в ритуалната зала на „Витоша“ 
станаха фолк певицата Преслава и бащата на де-
тето й Павел. На щастливото събитие присъства-
ха Мисис Баба Дони Василева и нейната дъщеря, 
кметицата на Владая Таня Иванова, естествено и 
синът на Софи – Лоренцо.

За официалното подписване Маринова бе за-
ложила на рокля на родната дизайнерка София 
Борисова.

Софи Маринова и Гринго 
размениха халки

М
узеят на модер-
ното изкуство 
в Ню Йорк ще 
затвори врати 

за 4 месеца, от средата на 
юни до края на октомври, 
за последния етап от стро-
ителните работи, свърза-
ни с разширяването му. 

Когато отново отвори 
врати на 21 октомври, 
музеят ще разполага с 
3600 кв. м допълнителна 
площ за експозиции. Това 
означава, че изложбената 
му площ ще е с една трета 
по-голяма от сегашната – 
12 500 кв. м.

Осъществяването на 
проекта ще струва 400 
милиона долара. 

М
арая Кери тръг-
ва на европей-
ско турне, за да 
популяризира 

албума си „Caution”.
Четиридесет и осем 

годишната Кери ще изне-
се само един концерт в 
Германия в „Баркликард 
арена” в Хамбург на 2 юни. 

Планирани са също 
нейни концерти в „Ройъл 
Албърт хол” в Лондон 
между 25 и 27 май, Дъ-
блин на 22 май, Париж, 
Олбор (Дания), Барселона, 
Бордо и Амстердам.

Излезлият през ноем-
ври м.г. „Caution” е 15-ият 
й студиен албум. 

Марая Кери е смятана 
за една от най-успешните 
изпълнителки в света - от 
албумите й са продадени 
над 200 милиона копия. 

Ремонт затваря Музея  
на модерното изкуство  
в Ню Йорк

Марая Кери тръгва  
на европейско турне

Л
иъм Нийсън увери, 
че не е расист и 
така се опита да 
спре критиките 

към него. Те се породиха 
от негово изявление, че 
след като приятелката му 
била изнасилена, искал да 
убие чернокож.

„Никога не бях изпит-
вал нужда да се освободя 
от задръжките си”, заяви 
66-годишният актьор.

Нийсън предизвика 

полемиката, заявявайки 
в интервю за в. „Индип-
ендънт”, че искал да убие 
„чернокожо копеле”, след 
като научил, че негова 
приятелка била изнасиле-
на от чернокож.

„Не съм расист – каза 
актьорът след това. – Ако 
тя ми бе казала, че нейни-
ят насилник е ирландец, 
шотландец, англичанин 
или литовец, щях да изпи-
там същото.”

Лиъм Нийсън се оправда, 
че не е расист

Д
изайнерът от Лос Анджелис Пиер Дейвис 
дебютира в Ню Йорк тази седмица, ста-
вайки първият транссексуален дизайнер, 
който представя колекцията си на Седми-

цата на модата.
Съветът на модните дизайнери в Америка, кой-

то представлява повече от 500 дизайнери, обяви 
през миналия месец, че марката на трансджен-
дъра Дейвис No Sesso „ще направи Седмицата 
на модата незабравима“. Събитието започна с 
акцент върху мъжкото облекло, като след това се 
прехвърли и на дамското.

Пред репортери Пиер Дейвис съобщи, че се 
надява марката да „вдъхнови хората да проявят 
повече разбиране към ближния си, както и да ос-
ъзнаят, че не всичко е само естетика и търговия“. 
„Нужна е и човечност“, допълни още Дейвис.

Трансджендър дебютира 
на подиума в Ню Йорк
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З
емният северен магнитен полюс се 
измества толкова бързо от няколко десе-
тилетия, че предишните изчисления вече 
не бяха достатъчно точни за навигация и 

специалистите актуализираха мястото му година 
по-рано от графика.

Северният магнитен полюс се измества с око-
ло 55 км годишно. Той премина международната 
линия за смяна на датата през 2017 г. и излиза от 
Канадския Арктик на път към Сибир.

Постоянното изместване е проблем за компа-
сите в смартфоните и потребителската електро-
ника. Самолетите и корабите също го използват 
за помощна ориентация.

Д
рю Баримор била забелязана да пийва в 
гей бар, заобиколена от хомосексуални 
мъже.

Актрисата от „50 първи срещи“ видимо 
доста се забавлявала в клуб „The Stand-In“, извес-
тен като място на гейове.

„Тя беше облечена непринудено и никой не я 
беше забелязал, докато пианистът не разпозна 
гласа й. През цялата вечер Дрю се смееше и се 
забавляваше като съвсем обикновен човек в 
компанията на своите приятели гейове“, комен-
тира очевидец.

Баримор наскоро започна да се изявява на 
малкия екран. Актрисата е съдия в новото шоу за 
таланти „The World’s Best“.

Ж
ители на град в западната част на 
Куба и туристи видяха блясък в 
небето и чуха експлозия в резултат 
на падане на метеорит. 

Свидетели на случилото се разказаха, че 
видели огнено кълбо в небето и дъжд от черни 
камъни да пада в туристическия град Виналес и 
други райони в провинция Пинар дел Рио. 

Падането на метеорита предизвика силна екс-
плозия, която бе чута на много места в Пинар дел 
Рио. Освен във Виналес експлозията била чута 
също в Консоласион дел Сур, Минас де Матаамб-
ре и Мартинес. 

Северният магнитен 
полюс се мести към Сибир

Дрю Баримор  
купонясва с гейове

Метеорит падна в Куба и 
предизвика експлозия

М
узикално 
произведение, 
написано от 
изкуствен ин-

телект на компанията „Ян-
декс”, ще прозвучи на 24 
февруари на концерта при 
закриването на Зимния 
международен фестивал 
на изкуствата в Сочи.

Композицията е за 
виола и симфоничен ор-
кестър, като солиращите 
партитури ще бъдат по-
верени на виртуоза Юрий 
Башмет. Музикантът е и 
художествен ръководител 
на Зимния фестивал. 

В него ще участват 
сопраното Лора Бинон 
от Белгия, испанският 
валдхорнист Хосе Висенте 
Кастело, пианистът дай-
джин Ким от Република 
Корея и др. 

В Сочи ще слушат музика 
от изкуствен интелект

Най-скъпата кола е на 
дизайнера Ралф Лорън

К
ралицата на поп 
музиката Мадона 
ще получи награ-
да за цялостни 

постижения по време на 
церемонията по връчва-
не на 30-ите годишни 
медийни награди на Гей и 
лесбийския алианс срещу 
оклеветяването.

Отличието ще бъде връ-
чено на Мадона заради 
постиженията й за „уско-
ряване на приемането на 
общността на гейовете, 
лесбийките, бисексуал-
ните, транссексуалните и 
интерсексуалните”. 

Мадона е вторият ла-
уреат на наградата. Тя е и 

първата жена, която ще я 
получи. Отличието е при-
знание за усилията на оне-

зи, които допринасят за 
промяна на положението 
на гейовете, лесбийките, 

бисексуалните, транссек-
суалните и интерсексуал-
ните. 

Мадона с приз от 
американска гей организация

С
обственик на 
най-скъпия авто-
мобил в света е 
американският 

дизайнер Ралф Лорън, 
който притежава возило, 
оценено на 40 милиона 
долара.

Лорън държи в гаража 
си „Бугати 57SC Атлантик“. 
Модели от тази серия 
са били произвеждани 
между 1934 и 1940 година. 
Тяхната бройка е била 
ограничена и на пазара 
са излезли само 710 коли. 
Индексът 57 SC означава, 
че моделът е бил напра-
вен по поръчка и е „зани-
жена” версия на „Бугати 

Атлантик“.
Индексът C говори за 

това, че на автомобила е 

бил монтиран компресор, 
който увеличава мощ-
ността на возилото до 210 

конски сили. От този мо-
дел автомобили в света са 
останали само две бройки. 
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А
лаа Нофал се 
мести от родна-
та си Йордания 
в Бахрейн на 
25-годишна 
възраст, за да 

приеме работа в продажби-
те за доставчик на софтуер.

След три години той e 
повишен до директор про-
дажби. Сега, на 37 години, 
завършилият компютърно 
инженерство мъж е мени-
джър по глобалните опера-
ции на 01 Systems, фирма, 
обслужваща водещи банки 
в Близкия изток и Индия.

Има добри възможности 
в Бахрейн за хората, които 
работят усърдно, обяснява 
Нофал. Въпреки че е можел 
да върши работата си и от 
Йордания, по негови думи 
Бахрейн е по-добро място, 
където човек да живее 
и работи и хората там са 
много професионални и 
либерални.

По-слабоизвестна част от 
региона около Персийския 
залив, малката държавица 
Бахрейн – с територия, 200 
пъти по-малка от американския щат 
Флорида – има население от само 1,5 
млн. души.

Скорошно изследване поставя 

Бахрейн – архипелаг от повече от 30 
острова – на второ място в света по 
кариерно развитие на икономиче-
ски емигранти, като го класира след 
Германия, но преди други популярни 
центрове като Обединените арабски 
емирства (ОАЕ), Сингапур и Хонконг.

Когато става дума за Бахрейн, 
близо 60% от анкетираните казват, 
че културата на работа е по-добра от 
тази в Родината им. Кралството също 
така е оценявано добре по въпроса 
със 

сигурността на работните 
места

личната реализация и възможности-
те за ръст в кариерата.

Садаф Карим се мести в Бахрейн със 
съпруга си, който е служител в банка, 
преди 13 години. Тя работи почасово 
като учител. Когато бракът й приключ-
ва, тя избира да остане и да отгледа 

дъщеря си в Бахрейн.
Остава, защото има добра работа и й 

харесва средата. Добре е като заплата 
и кариерен ръст и вече е на координа-
торска позиция, казва Карим, която е 
от Пакистан и преподава английски и 
музика. Като познания и опит печели 
много от престоя си там.

Нофал казва, че според неговите 
наблюдения хората се чувстват сигур-
ни на работните си места в Бахрейн 
и са лоялни към работодателите си. В 
неговата фирма тези, които са напус-
кали, почти винаги са го правили, за да 
се приберат у дома, а не за да отидат 
в друга фирма или да заемат друг пост 
на експерт.

Той също така смята, че Бахрейн е 

по-интегриращ чужденците от другите 
държави в Персийския залив. Има 
добър микс от националности, комен-
тира той, като допълва, че възнаграж-
дението зависи от резултатите, не от 
националността. Хората в Бахрейн са 
много професионални.

Заплатите без данъчно облагане и 
бонусите за квартира, образование и 
пътуване също са стимул за опитни и 
умели професионалисти да работят в 
Бахрейн.

Пиер де Вуйст, белгиец, пристигнал 
в Бахрейн през 1992-ра, за да изгради 
там представителство на японската ин-
женерна фирма Yokogawa, който сега е 
изпълнителен директор на компанията 
за Близкия изток и Африка, коментира, 
че заплатите там може и да не са толко-
ва високи в сравнение с места като 
Дубай, но и 

цената на живота
 е много по-ниска, отколкото в 

останалите държави от Персийския 
залив. Това означава, че парите стигат 
за много повече неща.

Заплатите варират изключително 
много в зависимост от сектори и 
йерархични нива. Според данни, 
обобщени от дубайското бизнес 
издание Gulf Business, средната 
заплата през 2018 г. е била $7867 
месечно. Изпълнителен директор на 
мултинационална компания може 
да очаква около $33 000 месечно, 
юрист – $8133, а мениджър човешки 
ресурси – $7438, но рецепционис-
тите може да получат само $1699, а 
физически работник или камериер-
ка – още по-малко.

Петролният сектор е голям източник 
на заетост за чуждестранните про-
фесионалисти. Държавата има само 
скромни петролни резерви, но много 

хора избират да живеят в Бахрейн и да 
работят отвъд границата в богатата на 
петрол източна провинция на Саудит-
ска Арабия като всекидневно пътуват 
по 25-километровия път „Крал Фахд”.

Банковият сектор е водещ в страната 
след петролния и Бахрейн отдавна е 
финансов лидер в ислямския свят, като 
предлага съответстващи на правилата 
на шериата инвестиции, застраховки и 
кредитни механизми.

В последно време като част от 
цялостен стремеж за диверсифи-
циране на икономиката от петрола 
бахрейнският Борд за икономическо 
развитие се опитва да налага страната 
като Силициева долина на Близкия 
изток и правителството предлага 
щедри стимули и подкрепяща среда за 
стартъпи в областта на т.нар. финтех и 
е-търговията, както и за други частни 
инвестиции.

През 2016 г. индийският предприе-
мач Амджад Пулияли избра Бахрейн 
пред Обединените арабски емирства, 
където е работил в продължение на 
10 години, за да създаде стартъпа си 
за мобилни доставки на хранителни 
продукти GetBaqala.

35-годишният предприемач от Кера-
ла коментира, че Бахрейн е 

добро място за пробив
на предприемачи, защото има малък 

пазар, който е по-лесен и по-евтин за 
усвояване в сравнение с регионалните 
му конкуренти, но с добавената екстра 
на пътен достъп до клиентите в Саудит-
ска Арабия.

В Дубай, когато нещата потръгнат, 
естествено те наистина вървят много 
добре, но после отново се сриват. В 
Бахрейн положението е по-стабилно 
и устойчиво и това прави страната 
добро място за работа.

Бахрейн – рай за 
емигрантите и стартъпите
В малката ислямска държава много хора намират добро място за живот
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