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

ОТ РЕДАКТОРА

Някак си – без да усетя – BG VOICE стана на 
8 години. Хубав повод да си направим равно-
сметка. Това е брой 435. От септември мина-
лата година излизаме всеки вторник и петък. 
Абсолютен лидер по тираж – в пъти повече 
от конкурентите ни, взети заедно. Повече 
от една година излъчва и радио BG VOICE, а 
мобилното ни приложение BG LINKED е с над 
10 хиляди сваляния. Новият ни сайт www.
BG-VOICE.com бележи двоен ръст на посети-
телите за последните 6 месеца и е абсолютен 
първенец с огромна преднина пред всички 
други информационни портали за българи-
те в чужбина, не само в САЩ. Тази седмица 
осветихме и нашия нюзплекс – новото ни 
студио за видео съдържание – изцяло в HD 
и с възможности за живи връзки, виртуална 
реалност, преобразяване за различни теми, 
гости и събития благодарение на огромната 
видеостена и LED панели. Но всичко това 
нямаше да има никакво значение, ако зад ци-
фрите на тиража и посещенията в сайта, броя 
на слушателите или свалените приложения 
не бяхте вие – нашите лоялни читатели и 
зрители, приятели и критици. Хората, които 
ни вдъхновявате да правим всичко това – с 
вашите идеи, сигнали, въпроси и проблеми, 
забележки и критика. Разбира се, и нашите 
рекламодатели, които за тези осем години 
подкрепят качествената и независима журна-
листика дори когато невинаги са съгласни с 
някой редакционен коментар.

И понеже пиша тези редове в последните 
минути на деня на виното и любовта – 14 
февруари, не мога да не ви благодаря за лю-
бовта и признанието от името на целия екип 
на BG VOICE. Взаимно е.

И докато ние празнуваме в България, през 
последните дни се случват някои странни 
неща. Пари от Венецуела се оказват в родна 
банка (тази на бившата приятелка на преми-
ера Борисов). Делян Пеевски, шефът на ПИБ 
и други са съдени в Ню Йорк по закона за 
рекета. Срещу Пеевски има иск и по глобал-
ния „Закон Магнитски”, внесен в Държавния 
департамент. Неговото име е споменато и 
в разследването на отравянето на българ-
ския бизнесмен Емилиян Гебрев, може би с 
помощта на руските служби и човек оттам, 
замесен в случая “Скрипал” в Лондон, който е 
бил три пъти в България.

Преди две седмици пък главният проку-
рор Сотир Цацаров и вътрешният минис-
тър Младен Маринов бяха на посещение 

в Обединените арабски емирства – уж за 
обмяна на опит, което е малко странно, като 
се има предвид варварското правосъдие в 
тази част на света. Истината взе да се появява 
и вероятно е свързана с международно 
разследване за пране на пари, контрабанда 
на цигари (български) в ембаргови държави 
и финансиране на терористични групи. Сиг-
налът е от американските служби.

Всички тези неща обаче са старателно 
прикривани не само от големите медии, 
които са под тоталния контрол на властта. 
По-големият проблем е, че са прикривани 
от разследващите. Че тези сигнали не се 
проверяват. А службите потулват интересите 
на държави като Русия, Венецуела, разни те-
рористични организации, които правят пари 
от български контрабандни цигари, техните 
покровители в София, политици, прокурори, 
полицаи, замесени в схемите и какво ли още 
не. Но ако досега тези български далаверки 
бяха просто на родно ниво, престъпленията 
бяха срещу родни бизнесмени, а злоупотре-
бата с власт касаеше само местни герои, то 
сега става въпрос за сигурността и интереси-
те на големите – Европейския съюз и САЩ. И, 
изглежда, оттам идва натискът да се действа. 
Не знам дали ще е достатъчен, за да се укро-
ти тази пасмина от корумпирани и престъпни 
индивиди, окупирали властта в България – 
законодателна, изпълнителна и съдебна. Но 
засега това е единствената надежда.

Очакваме и избора на първия главен 
прокурор на Европейския съюз. Фаворит там 
е бившата главна прокурорка на Румъния Ла-
ура Кодрута Кьовеши, която стана известна 
с непримиримата си борба с корупцията в 
своята страна. Тази нова структура ще може 
да разследва злоупотребите с еврофондове-
те – фундаменталната основа на управлен-
ско-мутренския модел, наложен от ГЕРБ през 
последните 10 години. 

Изглежда, единствено външният натиск 
и разследвания, чуждите разработки и 
искове от силните западни страни, на които 
управляващите трудно могат да кажат НЕ, 
са единствената възможност да се пречупи 
гръбнакът на тази корумпирана сган, която 
задушава всичко в България.

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Кой може да пречупи гръбнака 
на тази корумпирана сган 
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С
АЩ наблюдават с голямо 
притеснение опитите 
на Русия да манипулира 
медийната среда в Бъл-
гария с фалшиви новини, 
тъй като това може да 

повлияе на хода на изборите, каза в ин-
тервю за българската секция на радио 
„Свободна Европа” посланикът на САЩ 
в България Ерик Рубин. Той допълни, че 
фалшивите новини идват от сайтове на 
руското правителство.

Дипломатът обясни, че САЩ имат 
притеснения и от опитите на Русия да 
попречи на програмата на Западните 
Балкани за интеграция към ЕС. 

В края на миналата седмица, след 
като се върна от посещение в САЩ, 
зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цве-
танов обяви, че е убеден, че Русия ще 
се опита да се намеси в предстоящите 
тази година избори в България. „Убеден 
съм, защото виждам какво се случва в 
държави на Европейския съюз, знам, че 
в някои от министерствата се създа-
доха 

специални звена
които да работят срещу тази пропа-
гандна дейност”, каза тогава той.

На въпрос за присъствието в Бълга-
рия на замесен в отравянето на Сергей 
и Юлия Скрипал посланик Рубин казва, 
че ролята на страната му е да помог-

не на Великобритания и България да 
разберат какво точно се е случило. В 
отговор на уточняващ въпрос той казва 
– България все още не е търсила офи-
циално помощ от САЩ по този въпрос.

Коментирайки евентуалната покупка 
на изтребители F-16 за Българската 
армия, Ерик Рубин казва, че България 
има нужда от нови самолети за ВВС, ако 
иска да има военновъздушни сили. Той 
допълва, че F-16 се използва от всички 
членки на НАТО, които са съседи на 
България. Попитан на какъв етап са 
преговорите, посланикът уточнява 
само, че те са в ход.

US посланикът: US посланикът: 
Русия може Русия може 
да повлияе на да повлияе на 
изборите в изборите в 
БългарияБългария

САЩ наблюдавали с притеснение САЩ наблюдавали с притеснение 
опитите на Москва да опитите на Москва да 
манипулират медийната средаманипулират медийната среда

Максималният брой избирател-
ни секции в страните извън 
Европейския съюз остава 35. 

Това решиха окончателно мнозин-
ството от депутатите в Народното съ-
брание при гласуване на промените 
в изборните правила. Те отхвърлиха 
искането на ДПС ограничението да 
отпадне. 

Депутатът на Движението Хамид 
Хамид се опита да убеди колегите 
си да размислят и им припомни, че 
българската диаспора наброява над 
два милиона души. Той предупреди, 
че засегнати от ограничението 

ще бъдат 
българите в САЩ

Турция, но и тези във Великобрита-
ния, които след края на март ще са 
извън Европейския съюз.

„Делим вече българските граж-
дани не на две, а на три. Още една 
диаспора да ви кажа: благодарение 
на активната дейност на Държавна-
та агенция за българите в чужбина 
такива държави са и Македония, и 
Молдова. Те също са извън пределите 
на Европейския съюз засега. Така че, 
за да не се стигне до лимитиране на 
правата на българските граждани, 
мисля, че така е много по-справедли-
во”, каза Хамид.

Мнозинството отхвърли и предло-
жението на ДПС да отпадне принци-
път за уседналост за местните избори. 

Край на гласуването с бюлетини в 
България и цялостната им 

замяна с машини
Това предложи междувременно 

правната комисия на парламента. 

Поправката бе приета на извънред-
но заседание, на което бяха обсъде-
ни спорните точки в измененията на 
изборните правила. 

За евроизборите след няколко 
месеца се предвижда машинното 
гласуване да се организира в най-
малко 3 хиляди избирателни секции, 
а за местните избори наесен – в 
най-малко 6 хиляди. Членовете на 
комисията от БСП напуснаха засе-
данието с мотива, че работата не е 
ефективна.

В правната комисия мина и друго 
предложение, което на практи-
ка обезсмисля съществуващата 
възможност за преференции при 
гласуването. То предвижда подаде-
ни преференции за разместване на 
партийната листа да се броят само 
ако получените гласове за дадения 
кандидат са поне колкото избира-
телната квота. Това означава, че 
един кандидат за депутат например 
трябва да събере между  9 и 12 хил. 
души, за да се счита, че има реална 
преференция.

Дебатите около промените в Из-
борния кодекс бяха съпроводени от 
обвинения и взаимни обиди. 

Социалистът Явор Божанков 
обяви преференцията за „заклана” и 
определи това като шамар в лицето 
на българския народ. Той обяви, че 
управляващите са шайка, но остави 
историята да ги съди.

„Не си ли много малък, за да ми 
викаш шайка? В този парламент тоя 
малкият на мен шайка не може да ми 
вика. Това да не ти е комсомол”, от-
върна от парламентарната трибуна 
депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов.

Гласуването на българите 
в чужбина – пак в 35 секции 

Машините сменят изцяло хартията Машините сменят изцяло хартията 
след местните избори наесенслед местните избори наесен
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Д
есетки милиони евро са 
превеждани от Венецуела 
в българска банка въпреки 
ембаргото върху венецуел-
ската държавна петролна 
компания. Значителните 

парични потоци са влизали, а след това 
и излизали от България, без БНБ и бъл-
гарските спецслужби да разберат.

Сигналът за нарушаването на ем-
баргото бе подаден от американските 
спецслужби. Това предизвика спешна 
среща на премиера Бойко Борисов, 
главния прокурор Сотир Цацаров, 
шефа на ДАНС Димитър Георгиев и 
вътрешния министър Младен Маринов 
с американския посланик Ерик Рубин.

Това е вторият скандал в рамките на 
72 часа, предизвикал среща на чужд 
посланик при премиера – в понедел-
ник същият състав от властта обсъди 
с британския посланик Ема Хопкинс 
отравянето на бизнесмена Емилиян 
Гебрев с вещество, приличащо на нови-
чок, станало преди почти 4 години.

Държавната петролна компания 
на Венецуела Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) 

е превела 
60 милиона евро

по доверителна сметка на български 
адвокат в българска банка. Сметката е 
открита законно, но властите разслед-
ват опит за пране на пари от страна 
на режима на венецуелския диктатор 
Мадуро. Основанието за превода е 
било купуване на храна за хуманитарни 
нужди, обяви председателят на коми-
сията за контрол на службите Димитър 
Лазаров  след закритото изслушване 
на главния прокурор и шефове на 
спецслужбите.

По неофициална информация на 
сайта „Биволъ” банката е Инвестбанк, 
контролирана от Петя Славова, а 
адвокатът е Цветан Цанев. Димитър 
Лазаров не спомена име, но каза, че 
българинът, който е получил парите, 
има и чуждо гражданство.

Активите на Инвестбанк са малко над 

2 млрд. лв. и е странно, че банката не 
е обърнала внимание на трансфер от 
порядъка на 60 млн. евро.

Властите представиха адвоката само 
с инициалите му и обясниха, че той се е 
възползвал от адвокатската поверител-
ност да открива различни сметки, но 
преводите по никакъв начин не отгова-
рят на адвокатска дейност. Особеното 
на този вид сметки било, че пристигат 
пари на клиенти, които не се използват 
пряко от адвоката. Стана ясно, че Ц.Ц. 
пребивава освен в България и 

в Оман и 
във Венецуела

– а парите не са преведени за адвокат-
ски услуги. 

Нито един от нарушителите не е об-
винен на този етап. Главният прокурор 
Сотир Цацаров се изказа неутрално 
за адвоката – срещу него засега няма 
нищо, тъй като имал 5 гражданства и 
бил в чужбина. Той съобщи, че върху 
банката не тегнат подозрения. Въпреки 
това агенти на ДАНС й правят про-
верка. „Вчера бе осигурено и пълното 
съдействие от страна на БНБ”, каза 
Цацаров. 

„Случаят касае една-единствена 
банка, но сме длъжни да проверим и 
другите. Проверяват се и преводи от 
България навън. Мисля, че след като 
бъде установен механизмът, ще стане 
ясно, че става въпрос за организиран 
път, канал за изнасяне на парични 
средства”, каза още Цацаров и поясни, 
че все още не се говори конкретно, тъй 
като работата по случая е в началото, 
а освен това има и споразумение само 
тази информация да бъде изнесена. 

Главният прокурор не коментира 
защо ДАНС не е засякла прането на 
пари. Шефът й Димитър Георгиев 
обясни, че подчинените му работели 
усилено и щели да приключат в кратки 
срокове. 

Посланикът на САЩ Ерик Рубин ла-
конично благодари на българските си 
колеги за „отличното сътрудничество”, 
но не стана ясно в какво се изразява то.

След сигнал от САЩ: Засякоха пари 
на Мадуро в българска банка

Според различни публикации средствата са открити в ИнвестбанкСпоред различни публикации средствата са открити в Инвестбанк

От „Инвестбанк”отрекоха да са 
имали директни отношения 
с трезори в латиноамерикан-

ската държава. 
„Преди средствата да постъпят в 

„Инвестбанк”, те са преминали през 
минимум две банки кореспонденти, 
тъй като банката няма кореспондент-
ски отношения с венецуелски банки”, 
се казва в официално изявление на 
банката.

Оттам отрекоха и наличието на 
трансакции, свързани с Държавната 
петролна компания на Венецуела.

Входящите и изходящи преводи по 
доверителната сметка са обработ-
вани от различни банки от ЕС и САЩ 
включително, без да има затруднения 
при тяхното изпълнение.

По закон банките в България са 
длъжни да докладват пред служ-
бите всяка операция в брой над 30 
хиляди лева, а когато става въпрос за 
превод, задължително трябва да про-
верят както произхода на средствата, 

така и целта на трансакцията. При 
съмнение трябва да сигнализират 
службите.

„Според мен не са престъпили 
закона, а проблемът е, че са влезли 
в репутационен риск. Ситуацията 
е доста неприятна, особено когато 
искаме да влезем в чакалнята към 
еврото”, коментира Тихомир Безлов.

Бойко Борисов и Ерик Рубин

Инвестбанк: Няма директни 
отношения с Венецуела
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В 
Oшава, провинция 
Онтарио в Канада, за-
почна предварителното 
изслушване по делото 
за тройното убийство на 
39-годишната Красимира 

Пейчиновски, сина й – 15-годишни-
ят Рой, и дъщеря й – 13-годишната 
Венайлия. Бруталното престъпление бе 
извършено през март 2018 г. в Ейджакс, 
Онтарио.

Мъжът, обвинен за престъплението, 
30-годишният Кори Фен, се яви пред 
съда в понеделник за предварителното 
изслушване по делото.

С видимо обрасла брада и дълга коса 
Фен прекара времето си в съдебната 
зала с приведена надолу глава, далеч 
от скамейките, на които стоеше семей-
ството на Красимира Пейчиновски. 
Според очевидци на изслушването 
Кори Фен изглеждал видимо разстроен 

и клател главата си, докато прокурори-
те произнасяли въвеждащата в делото 
информация.

Срещу Фен има общо три обвинения 
за предумишлено убийство за смъртта 
на българката и двете й деца. Аутопси-
ята показва, че две от жертвите са били 
намушкани, а третата е починала от 
задушаване.

Според разследващите обвиненият 
е имал връзка с Красимира Пейчинов-
ски, която е приключила месец преди 

убийствата. Полицията в града открива 
телата на българката и децата й в дома 
им на 14 март 2018 г. 

След сигнал 
на съседка

Жената отишла да провери защо 
Красимира не се появила на работа, но 
била отпратена от мъж, който по-късно 
напуснал дома в черен пикап. Часове 
по-късно полицията в Ейджакс аресту-
ва Фен в съседно предградие.

Бившата шефка на Красимира 
Пейчиновски разкри в интервю след 
тройното убийство, че колегите са 
забелязали “обезпокоителни сигнали” 
по време на връзката на българката с 
10 години по-младия Кори Фен. Съседи 
разказват, че той ходел всеки ден на 
фитнес и може да е вземал стероиди и 
други стимулиращи субстанции. “Тя се 
е опитала да се раздели с този човек, 
връзката не е вървяла. Тя не е искала да 
бъде във връзка с него. Той просто не й 
е давал този шанс”, разказва позната на 
Красимира Пейчиновски.

Семейството беше много обичано и 
уважавано в градчето Ейджакс, разказ-
ват хората там. 

Синът на Красимира – Рей Пейчинов-
ски, е бил една от звездите на учениче-
ския отбор по хокей в града. Тройното 
убийство на семейството остави жите-
лите на градчето в шок и печал.

Бащата на децата е македонец. Сега 
той е единствен попечител на най-го-
лямата дъщеря в семейството, която 
останала при приятелка в нощта преди 
убийството. 

Предстои да се вземе решение дали 
има достатъчно доказателства за 
започване на процес срещу Кори Фен. 
Дотогава в съдебната зала в Ошава ще 
бъдат изслушани свидетели, близки на 
Красимира Пейчиновски и полицаите, 
участвали в залавянето му.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Започна делото за убийствотоЗапочна делото за убийството
на българка и децата ѝ в Канадана българка и децата ѝ в Канада
Красимира Пейчиновски, синът и дъщеря й бяха открити мъртви преди годинаКрасимира Пейчиновски, синът и дъщеря й бяха открити мъртви преди година

Българката и 10 години по-младият Кори Фен имали любовна връзкаСкеч на Кори Фен от изслушването в съда 
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BG ТЕЛЕГРАФ
Турция екстрадира Турция екстрадира 
Митьо Очите в БългарияМитьо Очите в България

Турските власти уважиха искането на 
главния прокурор Сотир Цацаров за 
екстрадиция на Димитър Желязков, 

по-известен като Митьо Очите. 
Несебърският бос бе задържан в хотел 

в Истанбул на 4 август 2018 г. заедно с 
несебърския общинар Бенчо Бенчев. Же-
лязков е обвинен за лидер на престъпна 

банда за рекет, изнудвания и палеж.
Два дни преди него бяха задържани 19 души, за които се твърди, че са от 

неговата престъпна група.

И пак: Агенцията за българите И пак: Агенцията за българите 
в чужбина да се закриев чужбина да се закрие

И главният прокурор Сотир Цацаров 
препоръча Държавната агенция за 
българите в чужбина да бъде закрита. 

Мотивите му са, че в сегашния си вид тя ге-
нерирала корупция. Преди няколко месеца 
същото поиска и премиерът Бойко Борисов, 
но вицепремиерът Каракачанов се противо-
постави.

Повод за дебатите около Агенцията е 
скандалът от миналата година, когато председателят й бе арестуван заради 
подкупи за издаване на български паспорти.

Расте броят на заразените Расте броят на заразените 
с Морбили децас Морбили деца

Шест са случаите на морбили в 
България, а при 12 деца има съм-
нения, че носят заразата. 

Единият от случаите е на 3-годишно 
дете, който е потвърден от Национална-
та референтна лаборатория. Детето е в 
Инфекциозна болница и не е било вакси-
нирано. В лабораторията са доказани и 
три случая на деца между 1- и 2-годишна 

възраст с морбили. Те са в болницата на гр. Гоце Делчев.
Другите два случая са на деца, които са на 3-4 месеца.
Към момента под медицинско наблюдение са общо 145 души, които са имали 

контакт със заболелите.

Банева с нов адвокат Банева с нов адвокат 
в съда – Татяна Дончевав съда – Татяна Дончева

Бившата соцдепутатка, а сега лидер на „Дви-
жение 21“ Татяна Дончева е новият адвокат 
на Евгения Банева. Тя е обвинена в пране 

на пари и от 6 декември е заедно със съпруга си 
Николай Банев в българския арест. 

Банева се оплака от условията в ареста и потвър-
ди намерението си да участва в евроизборите през 
май. „Може пък да се получи интересно, ако ми 
позволят да си водя кампанията от килията, за да може обществеността да види 
в какви условия пребивават арестантите”, каза тя.

Жена гей беше пребитаЖена гей беше пребита
в центъра на Софияв центъра на София

Жена гей бе пребита в центъра на София. 
Галя Петкова била ударена от непознат 
мъж, с когото се разминала минути по-

рано – безмълвно от нейна страна, с подмятане от 
негова. Обидил я, тя го подминала, но той я насти-
гнал и я нападнал. Избил й два зъба.

„Вървях си по тротоара и в момента, в който се 
обърнах, усетих удар в устата. Каза ми: „Да не съм те видял повече тук”, обърна 
се и избяга”, разказа Галя. Нападателят бил около 40-годишен и не приличал на 
скинар или футболен фен.
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Р
азследване на BBC раз-
крива международна 
мрежа за кучешки боеве, 
организирана от българи. 
Разкритията били напра-
вени със съдействието на 

неправителствената организация „Лига 
срещу жестоките спортове“ и частни 
детективи.

Установен е основният организатор 
на мрежата – Ивайло Николов от Русе, 
собственик на развъдник за питбули 
и на фирма за превоз на животни. Той 
е свързан с компания, която купува, 
продава и транспортира кучета по 
целия свят.

Екип на Би Би Си под прикритие 
поръчва от него питбул от Молдова за 
3000 евро. Той трябва да се достави в 
страната с паспорт, издаден от българ-
ски ветеринарен лекар.

В репортажа, показан по телевизията, 
се виждат и кадри от бой между питбу-
ли, в който ясно се чува българска реч. 
В друг запис самият Николов казва, че 

„има мрежа” в бизнеса.
Не се уточнява дали 

той ръководи
цялата европейска мрежа

но се казва, че е „документирал ра-
ботата си” във Facebook и е пътувал 

в 29 държави, някои от които извън 
континента – САЩ, Виетнам, Непал, 
Пакистан и др. Би Би Си твърди, че „има 
доказателства, че е доставял кучета на 
Кери Еванс (участник в схемата - бел. 
ред.) във Великобритания.” Споменават 
се и планове за пътуване до Карибите 

за бой с кучета.
Медията също така отбелязва, че 

„Балканите са в центъра на бизнеса с 
кучешки боеве в Европа”.

„Пътуваме до Източна Европа за 
среща с Николов. Той се съгласи да 
ни продаде куче за бой,” обясняват 
авторите. На запис Ивайло Николов 
(„интелигентен, дружелюбен, гово-
рещ английски българин”), сниман 
със скрита камера, обяснява, че има 
мрежа от приятели в бизнеса, които ги 
развъждат и ги използват и предлагат 
за боеве.

„Направих български документи, 
също и кръвни тестове и сертификати 
за износ”, обяснява той на събеседни-
ка си. Отрича да търгува с кучета, но 
профилите му в социалните мрежи 
впоследствие изчезнали.

След разговора, попитан пред ка-
мера колко пари изкарва от бизнеса, 
той отговаря: „Нищо.” Когато обаче 
журналистът възразява и му казва, че 
знае какво прави и е наблюдаван от 
известно време, Николов си тръгва. 
По пътя, попитан дали има ранени или 
убити кучета в битките, той отговаря 

отрицателно. Попитан защо го прави, 
казва на журналистите: „Не ви позна-
вам, не искам да говоря с вас.”

„След толкова скандални разкрития 

намесата 
на полицията

и прокуратурата трябва да е незабавна”, 
категоричен е Явор Гечев от българския 
офис на международната организация 
за защита на животните „Четири лапи”, 
която реагира на материала със съоб-
щение до медиите и искане за пълно 
разследване. „Трябва да бъдат изяснени 
имената на всички участници в тази схе-
ма за търговия със смърт, включително 
и на ветеринарните лекари, издавали 
паспорти на продаваните животни, и те 
да понесат най-тежките предвидени от 
закона наказания”, продължава Гечев, 
цитиран в съобщението.

Организирането и участието в 
провеждането на боеве с животни, 
както и отглеждането, тренирането или 
предоставянето на животни за боеве 
е инкриминирано в България от 2011 
г. и се наказва със затвор до 5 години 
и глоба до 10 хил. лв., припомнят от 
„Четири лапи”. „Промените бяха приети 
след разследване на Нова телевизия и 
журналистката Диляна Гайтанджиева, 
което разкри схема за провеждане на 
кучешки боеве около София с участието 
и на служител от МВР. Тогава от вътреш-
ното министерство наказаха полицая 
само с мъмрене.”

Организацията предупреждава, че 
„през последните години почти липсват 
разкрити подобни престъпления, като 
най-нашумелият случай беше в Плов-
див, където през 2016 г. прокуратурата 
и полицията разбиха група за обучение 
на кучета за боеве, организирана от 
бивш полицай. Бяха конфискувани 
повече от 40 животни, които все още са 
в общинския приют в Пловдив, тъй като 
все още няма окончателна присъда. 
Слабата разкриваемост на боевете с 
животни в България се дължи както на 
липсата на практика, така и на затво-
рения кръг от хора, много от които с 
големи финансови възможности, които 
се занимават с тази престъпна дейност.”

Българин – организатор Българин – организатор 
на международна мрежа на международна мрежа 
за кучешки боевеза кучешки боеве

Ивайло Николов (вдясно) е собственик на развъдник за питбули и на фирма за превоз на животни. 
 Снимка: Кадър BBC

Репортаж на BBC в България разкрива подробности за схематаРепортаж на BBC в България разкрива подробности за схемата
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US ТЕЛЕГРАФ
Тръмп проучва всички варианти Тръмп проучва всички варианти 
за Венецуелаза Венецуела
Американският президент Доналд 

Тръмп потвърди, че проучва 
„всички варианти” по отношение 

на Венецуела. Той подчерта, че пре-
зидентът Николас Мадуро е направил 
„ужасна грешка”, като е попречил на 
международната хуманитарна помощ да влезе в страната. „Има различни реше-
ния, различни варианти. Проучваме всички варианти”, заяви Тръмп в Овалния 
кабинет, където прие своя колумбийски колега Иван Дуке.

На въпрос дали има „план Б”, ако Мадуро реши да остане на власт на всяка 
цена, Тръмп отговори: „Винаги имам план Б, В, Г, Д, Е”, без да уточни какво има 
предвид. 

Бивша US агентка разкрила Бивша US агентка разкрила 
информация на Иранинформация на Иран

Бивша агентка на контраразузнаването на 
американските военновъздушни сили, 
избягала в Иран въпреки предупрежденията 

на ФБР, е разкрила на правителството в Техеран 
поверителна информация. Тя включва и името и 
задачата на тайна програма на Пентагона.

Прокуратурата обвини 39-годишната Моника 
Уит, че е предала свои бивши колеги от разузнавателната общност, разкривай-
ки подробности от личния и професионалния им живот на Техеран. Четирима 
хакери, свързани с иранското правителство, са използвали тези данни, за да 
извършат кибератаки срещу служителите на контраразузнаването.

Майк Пенс обвини Русия, че опитва Майк Пенс обвини Русия, че опитва 
да разделя НАТОда разделя НАТО

Вицепрезидентът на САЩ Майк Пенс 
обвини Русия, че се опитва да раздели 
НАТО чрез енергийните си резерви, 

ядрени оръжия и „усилията си да се меси в 
изборите в цяла Европа и по света”.

Пенс заяви това във Варшава, откъдето започна четиридневна обиколка в 
Европа. 

„Москва се опитва да раздели нашия съюз с петролните и газовите си резер-
ви, с новия си арсенал от ядрени оръжия, с усилията си да се меси в изборите в 
цяла Европа и по света”, каза Пенс.

САЩ изтеглят силите САЩ изтеглят силите 
си от войната в Йемен си от войната в Йемен 

Камарата на представителите на САЩ 
гласува прекратяване на участието 
на страната във войната в Йемен. 

Силите на САЩ трябва да бъдат изтеглени 
и да се прекрати подкрепата за водената 
от Саудитска Арабия коалиция.

Конгресът разчита на рядко използван 
документ, който му позволява надзор вър-
ху действията на изпълнителната власт.

През последните години в Йемен загина-
ха хиляди мирни граждани и се стигна до глад, засегнал мнозина граждани на 
страната.

НАСА обяви смъртта НАСА обяви смъртта 
на марсохода „Опортюнити“ на марсохода „Опортюнити“ 

Американското Национално управление по 
въздухоплаване и изследване на космическото 
пространство НАСА потвърди, че от юни 2018 

г. не е имало връзка с марсохода „Опортюнити” и той 
окончателно е престанал да работи. „Опортюнити” 
се движеше по повърхността на планетата Марс от 
2004 г. 

Марсоходът излезе от строя, защото прашна буря в продължение на месеци 
пречеше на слънчевите лъчи да зареждат батериите на роувъра. В продълже-
ние на 8 месеца НАСА се опитваше „да събуди” марсохода, но неуспешно. 
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П
рокурорите в Семинол-
Бревард каунти, Флори-
да, сигнализираха, че ще 
поискат смъртното нака-
зание за мъжа, обвинен 
в убийството на майка 

си, баща си и брат си. Според властите 
29-годишният Грант Амато ги застрелял 
като отмъщение, защото те не му дава-
ли да поддържа връзка с българка, с 
която се запознал в сайт за онлайн секс. 
Полицията твърди, че Амато откраднал 
200 хиляди долара от семейството си, 
преди да извърши тройното убийство. 
Парите изпратил на българката.

Срещу Амато има три обвинения 
за предумишлено убийство от първа 
степен за смъртта на 59-годишния Чад 
Амато, 61-годишната Маргарет Амато и 
31-годишния Коди Амато. Те бяха откри-
ти в дома им на 25 януари.

В документ до съда в четвъртък 
прокурорите написали, че Амато е 
извършил “студено, калкулирано и 
предумишлено убийство без претен-
циите за морал или някакво легално 
оправдание”.

Служебният адвокат на Амато Джеф 
Дауди каза, че е очаквал щатът да търси 
смъртното наказание, но засега не е 
получил никакви физически доказа-
телства, които да показват, че мъжът е 
извършил убийствата. По тази причина 
той ще поиска от съда да пусне Амато 
под гаранция, каквато му беше отказана 
на първото изслушване след ареста. 
Това заседание на съда е насрочено за 
21 март.

Властите се натъкнали на труповете, 
след като колеги на Коди се обадили в 
полицията, че иначе отговорният мъж 

не се явил на работа.
От уликите властите предположи-

ли, че убиецът е познавал жертвите. 
“Нямаше следи от влизане с взлом, не 
изглеждаше да е имало крадец”, заяви 
шерифският офицер Денис Лема.

Пред разпитващите Грант разказал, 
че родителите му научили за кражбата 
и му дали ултиматум – да изкара 60 дни 

програма за пристрастени към интер-
нет и към секса или да напусне дома им. 
Грант бил закратко в лечебно заведение 
във Форт Лаудърдейл, от което излязъл 
на 4 януари.

При завръщането си у дома близките 
му поставили нови условия за съжител-
ство и казали, че ще го изгонят, ако не 
ги изпълни. Едно от тях включвало да 
не комуникира с жената в България, но 
Грант казал, че това било несправед-
ливо, защото тя му била приятелка, и 
продължил да общува онлайн с нея.

Баща му го хванал, че си пише с бъл-
гарката в twitter, и така се стигнало до 
скандал на 24 януари. Семейството на 
Грант било открито мъртво на следва-
щата сутрин. 

Членовете на семейството 
имали рани като от 

екзекуция 
– разказват експерти от шерифския 
офис на окръг Семинол.

Пред следователите Грант Амато 
не признал да е извършил тройното 

убийство, но казал, че е единственият, 
който имал мотив и възможност да го 
направи. “В него няма никакви емоции 
и това повдига червен флаг, че нещо 
не е както трябва”, каза след съдебното 
изслушване служебният адвокат на 
Грант Джеф Дауди. “Искам да изследвам 
психичното му здраве като защита”, 
допълни още адвокат Дауди.

Семейството на Грант е повдигало 
въпроса за психичното му здраве и 
преди са звънели два пъти на спешния 
телефон 911 с опасения, че може да се 
самоубие. През юни пък е бил уволнен 
от болницата AdventHealth в Орландо, 
в която работил, след като шефовете му 
открили, че е откраднал силното упои-
телно пропофол – същото, което доведе 
до смъртта на Майкъл Джексън. 

Полицията разпространи

ново видео от ареста 
в болницата

което може да гледате на нашия сайт 
www.BG-VOICE.com. На него Амато е със 
синя болнична униформа на паркинга 
на болницата, където го арестуват през 
юни м.г., че е откраднал упоителното. 
В един момент полицай го пита дали 
е имал мисли за самоубийство. Амато 
казва, че никога не са му минавали 
такива мисли. 

Във видеото единият полицай казва, 
че мъжът давал пропофол на пациен-
тите без лекарско предписание, за да 
бъдат тихи през нощта и да не трябва да 
се занимава с тях.

Пред полицаите Амато казва,че го е 
направил от “глупост”, но се опитва и да 
оправдае действията си. “Понеже съм 
ходил на училище за анестезиолог, си 
мислех, че знам какво правят тези ле-
карства”, обяснява Амато във видеото. 

Той също така казва, че има за цел да 
помогне на своето семейство финан-
сово. Седем месеца по-късно той е 
обвинен в убийството им и в кражба на 
200 хиляди долара.

Искат смъртна присъда за Искат смъртна присъда за 
заподозрения за убийството на заподозрения за убийството на 
семейството му във Флоридасемейството му във Флорида

Според властите Грант Амато откраднал $200,000 Според властите Грант Амато откраднал $200,000 
и ги пратил на българка от онлайн секс чати ги пратил на българка от онлайн секс чат

Жертвите на Грант: родителите му Чад и Маргарет Амато и брат му Коди

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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П
резидентът Доналд 
Тръмп обявява извънред-
но положение, за да по-
строи обещаната от него 
стена по южната граница, 
за която трябваше да 

плати Мексико. Сега парите ще дойдат 
от данъкоплатците в тази страна, и то не 
с решение на Конгреса, а със съмни-
телна маневра на президента, която е 
предвидена за наистина извънредни 
ситуации.

В петък сутринта по план Тръмп 
подписва двупартийното споразуме-

ние за бюджета, за да предотврати 
повторно затваряне на федералното  
правителство. Едновременно с това 
той обяви извънредно положение, за 
да изгради исканата от него гранична 
стена с Мексико. От Министерството на 
правосъдието са предупредили Белия 
дом, че подобен ход почти сигурно ще 
бъде блокиран от съда, временно. От 
Белия дом обаче смятат, че ще спечелят  
при обжалването. 

„Президентът изпълнява обещанието 
си да построи стената, да опази грани-
цата и нашата велика страна”, каза гово-
рителката на Белия дом Сара Сандърс.

Законопроектът, който беше изра-
ботен след споразумение между двете 
основни партии в САЩ, предвижда 
да бъдат отпуснати над 300 милиарда 
долара на няколко ведомства и агенции, 
за да се избегне спиране на работата им. 
Освен това той включва и финансиране 
за нови преградни съоръжения по част 
от границата с Мексико (малко над 1,3 
млрд. долара за около 55 мили гранична 
ограда), но не и исканите от президента 
Тръмп 5,7 милиарда долара, за да бъде 

построена бетонна стена по южната 
граница. 

Тръмп заплаши няколко пъти, че ако 
конгресмените не се съгласят да бъдат 
отпуснати средствата, той ще прибегне 
до обявяване на извънредно положе-
ние. 

При извънредно положение прези-
дентът на САЩ 

има право да бърка 
в бюджетите

предназначени за бедствия и аварии 
или военни проекти. 

Така Тръмп може да вземе пари от 
Federal Emergency Management Agency 
(FEMA), чийто бюджет се използва за 
щетите от пожари, урагани и други 
бедствия. 

Председателят на Камарата на пред-
ставителите Нанси Пелоси заяви, че ако 
Тръмп обяви извънредно положение, 
тя ще оспори това решение в съда и до-
бави, че „по границата с Мексико няма 
криза със сигурността, а има хуманитар-
но предизвикателство”, и то създадено 
от сегашната администрация.

Още съдебни дела обаче ще са удар 
по предстоящата кампания на Тръмп 
за преизбиране през 2020 година. От 
началото на мандата му в Белия дом той 
е в непрекъснати съдебни спорове – за 
имиграционните укази на Обама, за за-
браната за пътуване от няколко мюсюл-
мански страни до САЩ, за Обамакеър 
и други въпроси, всички, които пре-
дизвикват широки обществени дебати. 
Извънредното положение и прибягване 
до финанси от други министерства няма 
да е изключение, което може да е нож с 
две остриета за Тръмп, чийто рейтинг на 
одобрение е рекордно нисък. Въпреки 
това президентът изглежда повече от 
решен да продължи с плановете си за 
изграждане на стена с Мексико. 

Демократи и републиканци нарекоха 
плана за извънредно положение „Опа-
сен”, „Злоупотреба с власт” и „Незаконен”. 
Дори консервативният сенатор репу-
бликанец от Тексас Джон Корвин каза, 
че „намеренията на Тръмп са опасни”. 

Тръмп обявява извънредно положение, Тръмп обявява извънредно положение, 
за да построи стената сиза да построи стената си

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Президентът иска да вземе пари от бюджета за Президентът иска да вземе пари от бюджета за 
бедствия, но ще се сблъска със съдебни делабедствия, но ще се сблъска със съдебни дела



Б
ългарин, шофьор на ТИР, 

загина в неделя, след 

като беше заклещен под 

собствения си камион в 

чикагското предградие 

Елк Гроув вилидж.

Инцидентът се е случил на паркинг 

на компания на улиците Higgins и 

Landmeir. „Аз минавах по същата улица 

сутринта, за да карам съпруга ми на ра-

бота”, каза за BG VOICE Радка Шумакова, 

чийто двор е в близост до паркинга.

Българката видяла с очите 
си шофьора 

чието тяло било на цимента, между 

гумите на ремаркето. „Лицето му беше 

напълно синьо”, казва Радка Шумакова, 

която веднага се усъмнила, че става 

дума за инцидент. „Имаше гаечен ключ 

до лявата му ръка.”

Шофьорът бил облечен само с шуш-

ляково горнище и не помръдвал на 

студената земя.

Радка Шумакова видяла шерифската 

кола, спряла наблизо, и чукнала на 

стъклото й, разтреперена от сцената, 

за да алармира, че наблизо се е случил 

инцидент. Когато пристигнали на 

паркинга, полицаите открили тялото 

на 50-годишния Красимир Кирилов 

Вълков на земята, между задните гуми 

на ремаркето на ТИР-а.

През това време Радка Шумакова 

закарала съпруга си и се върнала по 

същия маршрут, а властите я спрели 

и й искали документи за самоличност. 

По това време българката все още не 

знаела, че жертвата е наш сънародник.

„Погледът ми спря на кабината и 

видях българския флаг вътре. Изкрещях 

веднага” спомня си ужасяващия момент 

Радка Шумакова. „Картината все още е 

пред очите ми”, добавя жената.

Според местните власти българинът 

се е опитвал да поправи камиона си, 

когато се е случил инцидентът. Аутопси-

ята намира, че 

Вълков е починал 
вследствие на задушаване 

Според патологията на Кук Каунти 

тялото на Вълков било наполовина под 

една от гумите. Според очевидката Рад-

ка Шумакова обаче шофьорът не е бил 

затиснат, защото 10 минути след като 

минала оттам за първи път и подала 

сигнала, полицията вече е изкарала 

трупа на българина изпод превозното 

средство.

Според регистрите Красимир Вълков 

работел за себе си чрез компания-

та American Quality Transportation, 

регистрирана в предградието Маунт 

Проспект. Мъжът планирал скоро да се 

прибере завинаги в България заедно 

със съпругата си. Там те имат дъщеря. 

Български шофьор загина под Български шофьор загина под 
собствения си ТИР в Елк Гроув вилиджсобствения си ТИР в Елк Гроув вилидж

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com



WORLD ТЕЛЕГРАФ
14 души загинаха при тежка 14 души загинаха при тежка 
катастрофа край Скопиекатастрофа край Скопие

Най-малко 14 души загинаха, а около 30 
бяха ранени при тежка катастрофа бли-
зо до столицата на Северна Македония 

Скопие.
Жертвите са били работници, пътували с 

автобус. В превозното средство имало около 
50 души. Трагедията е станала, след като авто-
бусът излязъл от магистралата, свързващата 

Скопие с Тетово, и паднал в дълбока 10-метрова пропаст. Причината за злополу-
ката, станала на 25 километра западно от Скопие, още не се знае.

Британски дипломати поискаха Британски дипломати поискаха 
Мей да отложи BrexitМей да отложи Brexit

Над 40 бивши британски дипломати 
призоваха премиерката Тереза Мей да 
отложи Brexit.

Според дипломатите е най-добре напус-
кането на ЕС да се отложи, за да се изяснят 
условията на бъдещите отношения между 
Великобритания и ЕС или да бъде проведен 
втори референдум.

Ако до 29 март британският парламент не одобри споразумението, постигна-
то между Брюксел и правителството в Лондон, Мей ще трябва да избира между 
отлагане на Brexit и напускане без споразумение, което ще хвърли икономиката 
в хаос.

Присъствието на НАТО в Присъствието на НАТО в 
Афганистан остава приоритетАфганистан остава приоритет

Мисията на НАТО в Афганистан остава 
основна задача за Алианса. Това обяви 
генералният секретар на пакта Йенс 

Столтенберг в началото на втория ден от сре-
щата на министрите на отбраната от военнопо-
литическия съюз в Брюксел.

Той отбеляза, че НАТО запазва финансира-
нето за афганистанските сили за сигурност. По 

неговите думи борбата с тероризма създава условия за постигането на мир в 
Афганистан.

Министрите ще разискват и мисията в Косово. 

Пекин призова китайците към Пекин призова китайците към 
бдителност в Турциябдителност в Турция

Китай призова гражданите си да „засилят 
бдителността си” в Турция. Призивът е 
отправен в обстановка на дипломатиче-

ски напрежения между Пекин и Анкара след 
много остри критики от страна на Турция сре-
щу отношението на Китай към тюркоезичното 
мюсюлманско малцинство на уйгурите.

До един милион мюсюлмани, основно уйгу-
ри, са били задържани в лагери за политическо превъзпитание според експер-
ти, цитирани от ООН. Пекин обаче опровергава тези обвинения. 

Airbus спира най-големия пътнически Airbus спира най-големия пътнически 
самолет в светасамолет в света

Европейският самолетостроител Airbus 
обяви, че ще спре производството на А-380 
– най-големия пътнически самолет в света – 
през 2021 година.

Причината е, че авиопревозвачът Emirates 
е намалил поръчките си за суперсамолета „и 
в резултат от липсата на неизпълнени поръч-
ки за други авиолинии „Еърбъс” ще прекрати 

доставките на А-380 през 2021 година.
Огромният самолет с две палуби, 544 пътнически места и четири двигателя 

започна да изпълнява граждански полети през 2007 година. Решението може да 
засегне до 3500 работни места.
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Т
очно в деня на лозарите и 
виното ентусиасти от учили-
щето за фолклорни танци и 
обичаи „Игранка“ в Торонто 
показаха какви са традиции-
те ни за празника. 

Макар в някои части на България това 
да се прави на 1 февруари по стар стил, 
сънародниците ни от Канада предпоче-
тоха да се придържат към по-известната 
на всички дата 14 февруари. 

Още от сутринта семействата със 
собствени лозя бяха приготвили питки, 
погачи и печена кокошка за предстояща-
та вечеря. После мъжете отидоха в двора 
на Недялко и Катя Тилеви, създатели на 
училището „Игранка“ и първи домакини 
за обичая. 

Мъжете носеха хлябовете, 
погачите, пилето и вино 
„Съпругът ми винаги зарязва лозята, 

независимо дали се събираме с други 
лозари“, разказа Катя.

В ритуала тази година се включиха 
трима лозари, а също и жени и деца. 
След като Недялко Тилев заряза лозата, 
изрече магичните думи: „Честит ни Три-
фон Зарезан! 

Колкото зърна грозде по лозята, 
толкова бъчви вино по къщята!“ Мъжете 
пък поляха зарязаните клони с вино, за 
да е плодородна годината. Последва и 
ритуално отпиване от виното. 

Накрая от отрязаните пръчки мъжете 
направиха венец и всички тропнаха 
хоро. Човекът, който водеше хорото, 

държеше венеца. Друг начин, по който 
се използва обредният венец, е да се 
постави на калпака или на гърдите.

Същия обичай лозарите от Торонто 
извършиха и при втория домакин, а най-
накрая се събраха на вкусна вечеря. 

Тук нямаше избиране на цар на лозята, 
както се случва на много места в Бълга-
рия, но всички други древни елементи 
бяха спазени. 

В края на януари училище „Игранка“ 
показа и как се е празнувал Бабинден, за 
което също ви разказахме в BG VOICE.

Българите в Българите в 
Канада зарязаха Канада зарязаха 
лозяталозята

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Недялко Тилев зарязва лозята 

Хорото с венец от лозови пръчки 

Участниците в рязането на лозята



З
дравей, Ангеле! Родители-
те ми редовно четат ста-
тиите ти и ми казаха да 
поговоря с теб за евенту-
ална инвестиция, но аз съм 
само на 21 години. Не съм 

запознат как точно работи инвести-
рането, но в момента работя и ходя в 
колеж, за да завърша образованието си. 
Нямам много пари да инвестирам, но 
бих искал да знам дали не е твърде рано 
да заделям пари в пенсионен фонд, или 
може би това би било добра идея, като 
се има предвид, че имам над 40 години 
пред себе си до пенсиониране. 

Без да казвам, може би разбираш, че 
на 21 г. не мисля особено много за спес-
тявания, а повече за приятни момен-
ти, прекарани с приятели и пътувания, 
но бих могъл да отделя около $100 на 
месец за спестяване и инвестиране. Би 
ли ми обяснил какви са предимствата, 
ако започна да инвестирам още сега? 
Благодаря ти.

Страхотен въпрос, браво на теб и на 
твоите родители, които са те насочили 
към статиите ми за инвестиране и фи-
нансово образование. Похвално е, за-
щото ако наистина си помислиш за тези 
неща отрано, всичко в бъдеще би могло 
да се нареди по-много благоприятен 
начин за теб. Всичко опира до адапта-
цията ти към финансовата системата и 
промените в нея през годините. 

В последно време повече и повече 
от моите клиенти, които имат деца на 
близка до твоята възраст, ме запознават 
с тях и мога да споделя, че в днешното 
време на високи технологии и инфор-
мация, достъпна за всеки, младите за-
почват да се интересуват от инвестира-
не от много по-ранна възраст, сравнено 
със своите родители. 

Това е прекрасно, защото наистина 
инвестирането във възможно най-ран-
на възраст дава най-големи преиму-
щества парите да се удвоят най-много 
пъти през годините, следвайки прави-
лото за натрупващата се лихва, познато 
още като 

“Правилото на 72”
То гласи, че ако вземем числото 72, 

което е константа, и го разделим на лих-
вата, която получаваме на парите, които 
сме спестили или инвестирали, ние 
ще получим след колко точно години 
нашите пари биха се удвоили в дадената 
инвестиция. Например, ако сме инвес-
тирали $10,000 във фонд, който дава 8% 
средна възвръщаемост на година, то 
след 9 години нашите пари в този фонд 
са се удвоили и са станали $20,000, без 

да сме слагали допълнителни пари над 
главницата през годините. 

Ако пък сме вложили същите $10,000 
в банката на акаунт, който има лихва от 
0.5%, то следвайки правилото 72, раз-
делено на 0.5, е 144, следователно след 
144 години нашите пари биха станали 
$20,000 в банката. Аз лично смятам, че 
моите правнуци биха им се радвали то-
гава за около седмица, но аз едва ли ще 
ги дочакам да се удвоят при тази лихва. 

Нека ти дам още един много хубав 
пример за позитивите от инвестирането 
във възможно най-ранна възраст. 

Нека предположим, че имаме двама 
младежи на по 22 години – единият е 
много организиран и обича да спестява, 

а другият обича да  харчи парите си за 
скъпи коли, развлечения с приятели и 
пътувания. Нека наречем първия мла-
деж Павел, а вторият Атанас. 

Павел, бъдейки предвидлив спесто-
вник, започва да инвестира по $5,500 
на година в пенсионен Roth IRA фонд на 
средна лихва от 9%. Това той прави от 
22-годишен до 29-годишен и спира да 
инвестира на 30-годишна възраст. До 
момента Павел е инвестирал $44,000 за 
осем години и той оставя тези пари да 
се умножават през годините, докато ста-
не на 67 г. и се пенсионира. В момента, 
когато Павел е на 67 г., в този фонд вече 
има $2,030,280, а инвестираните от него 
са само $44,000 през първите 8 години. 

Въпроси и отговори от изминалата седмица Въпроси и отговори от изминалата седмица 

Твърде рано ли е да Твърде рано ли е да 
започна да инвестирам?започна да инвестирам?

Продължава в следващия брой

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
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M
илениалите се 
превръщат в 
„поколението 
на прегаряне-
то”. Това твър-
дят редица 

известни психолози в специа-
лизирани издания, а анали-
зите им се радват на голяма 
популярност. Те описват някои 
от сериозните последици от 
живота на ръба на бърнаута 
и говорят за т.нар. парализа 
на задачите – трудност или 
неспособност да се извършват 
дори простички или банални 
задължения.

Много от факторите, допри-
насящи за това прегаряне, се 
коренят в трудните професио-
нални и икономически усло-
вия, пред които са изправени 
хората, родени през 80-те и 
90-те години. Родителите им 
също са ги обучавали и подгот-
вяли за кариерата им, така че 
да възприемат като своя цел в 
живота да работят през цялото 

време и да се „самоусъвършен-
стват” до безкрай.

Кризата при 
милениалите

има много сходства с т.нар. 
професионално прегаряне. 
Прегарянето е реакция на 
продължителен стрес и обик-
новено включва симптоми като 
емоционално изтощение, цини-
зъм или дистанцираност и усе-
щане за неефективност. Шестте 
основни рискови факторa за 
професионалното прегаряне 
са: огромно натоварване с 
работа, която не носи удовлет-
ворение, ограничен контрол, 
липса на усещане за общност, 
труд, който не е справедливо 
заплатен или оценен, задълже-
ния, които влизат в конфликт с 
ценностите на служителя.

Уязвими на прегаряне са 
хората, които трябва да се 
ориентират в сложна, противо-
речива и понякога враждебна 
обстановка. Ако милениалите 

страдат от по-високи нива на 
прегаряне, това може да показ-
ва, че те са изправени пред по-
проблематична среда. Твърде 
вероятно става дума за същите 
неща, които стресират всички 

останали, но те се случват по 
нов неочакван или по-сериозен 
начин за милениалите и ние не 
обръщаме достатъчно внима-
ние на това.

Например знаем, че тради-
ционните социални съпоставки 
играят роля за професионално-
то прегаряне. При милениалите 
конкуренцията и съпостав-
ките с другите постоянно се 
затвърждават в социалните 
мрежи. Това вече доказано се 
свързва с депресивни симпто-
ми сред младите хора.

Дори и да избягвате 
Facebook, Instagram и Twitter, 
употребата на технологии и 

престоят 
онлайн

могат да бъдат физически и 
емоционално изтощителни. 
Прекалената употреба на ин-
тернет е свързвана с образова-
телно прегаряне. Това са само 
някои от начините, по които 
милениалите са по-изложени 
на същите стресиращи факто-
ри, които влияят негативно на 
хората на работното място.

Твърде малко се знае за това 

как милениалите преживяват 
прегарянето. Ранни изслед-
вания показват поколенче-
ски разлики. По-конкретно 
милениалите реагират на 
емоционалното изтощение 
(което често е първата фаза на 
прегарянето) по различен на-
чин от бейби бумърите (хората, 
родени между 1946 и 1964 г.). 
Когато се чувстват емоционал-
но изтощени, милениалите са 
по-склонни да изпитват неу-
довлетворение и да искат да 
напуснат работа в сравнение с 
бейби бумърите.

Това, което можем да научим 
от тенденциите в областта на 
прегарянето, е, че работата 
става все по-трудна и ком-
плексна. Това води до по-висо-
ки нива на прегаряне не само 
при много професии, но и сред 
родителите, а потенциално и 
при милениалите. Решението 
е да бъде опростена сложната, 
конфликтна и недружелюбна 
професионална и лична среда, 
а не всички да се заемаме с по-
редната работна задача – да се 
подготвяме да бъдем по-устой-
чиви към враждебната среда.

Милениалите – прегрялото Милениалите – прегрялото 
поколениепоколение

Родените през 80-те и 90-те искат Родените през 80-те и 90-те искат 
да се самоусъвършенстват до безкрайда се самоусъвършенстват до безкрай

Твърде рано ли е да 
започна да инвестирам?
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З
ловещият наркобос Ел Чапо 
остава в затвора до края 
на живота си! Това решиха 
съдебните заседатели след 
шестдневни разисквания 
по продължилото четири 

месеца дело срещу мекскинаския нар-
копрестъпник.

Хоакин Гусман, известен с прякора 
си Ел Чапо, бе признат за виновен по 
всички 10 обвинения, сред които – тра-
фик на наркотици, особено на хероин и 
кокаин, пране на пари, подкупи и убий-
ства. В цифри това означава, че от 1989 
до 2014 г. като ръководител на картела 
„Синалоа“, той е изпратил в САЩ над 
154 тона кокаин и огромни количества 
хероин, метамфетамини и марихуана на 
стойност 14 милиарда долара.

Ел Чапо, който е смятан за най-влия-
телния наркобос след Пабло Ескобар,  
не се призна за виновен по нито едно 
от обвиненията. В процеса участваха 56 
свидетели, които дадоха общо 200 часа 
показания. 14 от тях са хора, работили 
за Гусман, които се съгласили да свиде-
телстват в замяна на по-леки присъди.

Вероятността Ел Чапо да бъде обявен 
за невинен по някои от обвиненията и 
присъдата му да бъде смекчена същест-
вуваше до самия финал на процеса, 
но съдебните заседатели така и не се 
поддадоха на 

манипулацията на 
защитата на боса

Според присъстващи в съдебната 
зала във вторник Хоакин Гусман из-
глеждал изненадан, когато чул дожи-

вотната си присъда. Съпругата му Ема 
Корнел изглеждала спокойна и дори не 
се притеснила. На излизане от залата му 
вдигнала палец нагоре в знак, че всичко 
ще бъде наред. Той й отговорил със 
същото и широка усмивка на лицето си.

Това не е първата присъда на зло-
вещия наркобос, не е и първото му 
влизане в затвора. Преди да бъде зало-

вен през 2016 година, Ел Чапо бяга два 
пъти от най-добре охранявания затвор 
в Мексико, единия път през специално 
прокопан тунел. 

Екстрадиран е в САЩ през 2017 г.
По време на сегашния процес срещу 

Гусман свидетелстваха много хора от 
обкръжението му, които разказаха 
вледеняващи истории от живота на 

Зловещият наркобос бе признат за виновен по всички обвинения срещу негоЗловещият наркобос бе признат за виновен по всички обвинения срещу него

Ел Чапо - доживотна присъда, Ел Чапо - доживотна присъда, 
посрещната с усмивкапосрещната с усмивка

Ако колумбийският наркобарон 
Пабло Ескобар беше жив, той 
почти сигурно щеше да завижда. 

Ел Чапо, който си спечели същата ре-
путация на всемогъщ наркотрафикант, 
без съмнение обича лускозните неща, 
дори може би още повече от покойния 
си „колега“.

Подробностите започнаха да излизат 
на бял свят по време на делото срещу 
Гузман.

Той разполага (или разполагаше) с 
огромно имение в Гуадалахара, столи-
цата на щата Халиско в западната част 
на Мексико. В имението му има няколко 
басейна и тенис кортове.

Ел Чапо има и зоологическа гради-
на (подобно на Ескобар) с любимите 
му диви животни, сред които тигри, 
лъвове, пантери, както и малко влакче, 
с което обикалял из комплекса. 

За провинциалния си живот нарко-
баронът, чиято най-голяма стока бе 
кокаинът, притежавал ранчо във всеки 
мексикански щат, а за почивка къщи на 
много плажове из страната. Най-лук-
созната му къща се намира в Акапулко - 
популярния тохоокеански курорт, която 

той купил най-малко за 10 млн. долара.
Където има плаж, там има и лодка, но 

в този случай не каква да е. Любимата 
яхта на Ел Чапо се нарича „Чапито“. 
Наркобаронът разполагал и с четири 
частни самолета.

Мексиканският бос обичал да „от-
скача“ до Макао, само за да поиграе в 
казино, или пък да отиде в Швейцария, 
за да поработи върху въшния си вид. Ел 
Чапо посещавал швейцарска клиника, 
където „инжектират клетки, така че да 

останете млади “.
Стойността на всичкия този лукс не 

може да бъде изчислена. За да вникне в 
нея, човек трябва да разгледа данните, 
предоставени от обвинението по време 
на процеса. В Мексико сити през 90-те 
години Ел Чапо получавал по до три 
самолета почти всеки месец, натъпка-
ни с милиони долари – плодовете от 
невероятните му продажби на кокаин. В 
много от именията му са открити скрити 
каси.

Наркотрафикантът имал и разходи. 
Единият от тях бил за „възнагражде-
ния“ на полицаи, политици, банкери и 
бизнесмени и възлизал на 10-12 млн. 
долара месечно за подкупи.

Ел Чапо бил и много щедър (с ве-
рните си последователи). Една Коледа 
той подарил кола на всеки от 50-те си 
най-приближени хора, като всяка от тях 
струвала по 35 000 долара.

На себе си подарил необичаен пис-
толет 38-и калибър с дръжка, инструк-
тирана с диаманти. Оръжието, което бе 
показано в съда през първата седмица 
на процеса, впечатли съдебните заседа-
тели и обществото.

Богатство, на което би завидял и Ескобар
Съпругата му Ема Корнел 
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Бивш американски 

федерален агент от 

Администрацията за 

борба с наркотиците (DEA), 

който преследвал наркобоса 

Хоакин Гусман, известен с 

прякора си  Ел Чапо, обяви, че 

актьорът Шон Пен трябва да е 

в затвора, защото позволил на 

мексиканския наркобарон да 

избегне арест.

През 2015 г. мексиканските 

власти прекратяват операция 

по залавянето на наркобаро-

на заради появата на актьора 

в Ла Туна, Мексико.

Джак Райли е заемал най-

високия пост в американската 

Администрация за борба с 

наркотиците (DEA).Той пише 

книги за годините, които 

прекарва в преследване на 

оглавяващия наркокартела 

„Синалоа”. Ел Чапо е извес-

тен с това, че се изплъзва на 

властите точно когато те си 

мислят, че са го настигнали.

„През октомври 2015 г. мек-

сиканските морски пехотинци 

се приближиха до мястото на 

Ел Чапо в Ла Туна”, пише Райли 

в книгата си „Drug Warrior: 

Inside the Hunt for El Chapo 

and the Rise of America’s Opioid 

Crisis“.

Според книгата на Райли 

минути преди да се даде 

заповедта да се атакува и Ел 

Чапо да бъде арестуван, два-

ма цивилни пристигнали без 

предупреждение.

Това се оказали носителят 

на „Оскар“ Шон Пен и мек-

сиканската актриса Кейт дел 

Кастийо.

Пен и Кастийо били там за 

интервю с Ел Чапо. Мексикан-

ската актриса имала интерес 

да направи филм за наркоди-

лъра, а Пен написал статия за 

„Ролинг Стоун“.

(Ден, след като е направена 

публикацията, Ел Чапо е арес-

туван при военна акция в Лос 

Мочис, крайбрежен град на 

северозападния щат Синалоа, 

бел. ред.)

Властите преценили, че 

животът на двамата актьори 

ще се окаже в опасност в 

престрелката, затова спрели 

акцията. А след като Пен и 

Кастийо си тръгнали, мекси-

канските военни прекратили 

плановете да нахлуят в ком-

плекса на наркобарона.

Вместо това пристигнали 

хеликоптери, но Ел Чапо успял 

да избяга.

Райли казва, че тогава мек-

сиканските сили са пропусна-

ли момента на изненадата.

„О, Боже, само ако можех 

да пипна Пен“, казва Райли в 

интервю пред New York Post., 

докато говори за последната 

си книга. „Той постави в риск 

живота на хората заради тази 

„каскада”. Трябваше да е в 

затвора!“

Райли се опитал да убеди 

шефовете си в Министерство-

то на правосъдието да изпра-

вят на съд Шон Пен заради 

възпрепятстване на правосъ-

дието но федералните агенти 

му отказали.

„След като Пен е действал 

там в ролята си на журналист, 

присъствието му е защитено 

от закона”, му отговорили те.

Ядосан, Райли се заклел да 

работи още по усърдно по 

залавянето на Ел Чапо. „А ако 

Шон Пен се появи там отново, 

този път няма да се замисля“, 

си обещал тогава федерални-

ят агент.

По време на изслушванията в 

съда бившият бодигард на Ел 

Чапо, който също се превър-

на в ключов свидетел срещу него, 

разказа как Хоакин Гусман лично е 

изтезавал и убивал конкурентите 

си.

По думите му, през 2006 или 2007, 

в бърлогата на Ел Чапо бил доведен 

мъж от картела Tijuana. По тялото 

му вече се виждали следи от тормоз 

с гореща ютия.

Гусман държал заложника някол-

ко дни, а на два пъти се опитвал да 

го разпита. Накрая, босът поръчал 

на слугите си да изкопаят гроб. 

Застрелял го, но не го убил. Бутнал 

го в гроба и гледал как подчинените 

му го погребват жив.

Бодигардът става свидетел и на 

това как двама членове на Zetas, 

друг вражески клан, били измъч-

вани около три часа, след което 

Ел Чапо отново поръчал да бъде 

изкопана яма, но този път на дъното 

й да бъде запален огън. След като 

застрелял двамата мъже, бутнал ги в 

пламъците и заявил, че иска всичко 

да изгори и костица да не остане 

от тях.

Друг ключов сътрудник на вла-

стите съобщи, че Гузман го карал 

да дрогира 13-годишни момичета, 

след което правел секс с тях в една 

от бърлогите си в Мексико.

За 4500 долара избрани от Гузман 

момичета били изпращани в отда-

лечено ранчо. Гузман нареждал в 

питието на момичетата да се сипе 

прахообразно вещество преди 

секс. Ел Чапо нарекъл най-малкото 

от момичетата „витамин“, защото 

вярвал, че сексът с млади момичета 

му дава живот.

Зверствата, за които 
дълго ще се говори

И Шон Пен изплува сред И Шон Пен изплува сред 
спомените за Ел Чапоспомените за Ел Чапо

наркобарона – за измъчвания, убий-

ства, изнасилвания на деца...

Предстои Гусман да бъде пратен 

официално в затвора, но според много 

наблюдатели това едва ли ще е послед-

ният път, в който чуваме за него. 

Историята познава наркобосове, 

които въртят бизнеса си дори и зад 

решетките, а според криминалистите, в 

този бизнес има толкова много пари, че 

рано или късно, престъпниците винаги 

надхитряват властите.

Затворът, в който ще бъде изпратен Ел Чапо

Килията, която чака наркобоса
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Б
ългарски талант отново е 
част от някои от най-ус-
пешните кинопродукции. 
Аниматорът Ран Манолов 
работи в екипа на няколко 
касови филма – „Джурасик 

свят: Падналото кралство”, „Крал Артур” 
на Гай Ричи и „Батман срещу Супермен”. 
Той изгражда визуално образи, които 
не могат да бъдат заснети с камера – 
злодеи, животни, чудовища.

Ран Манолов рисува, прави 3D 
образи,вае, но най-вече дава живот на 
същества, които иначе не съществуват. 
Колкото по-реалистични успее да ги 
направи, толкова повече вие ще повяр-
вате, че са истински. Неговите герои 
са предимно злодеи, но той казва, че е 
силно привързан към тях. И няма как да 
е иначе – те се раждат във фантазията 
му, но оживяват на големия екран в 

киносалоните. 
„Някои от по-значимите образи, на 

които съм дал живот, това е една от го-
лемите продукции „Батман и Супермен” 
главния лош герой Дуумсдей, много 
от динозаврите от последната част от 
„Джурасик парк“ и най-главния злодей 
в новия филм на Гай Ричи „Крал Артур”.

„Работата ми се състои в това част от 

филма да бъде заснета, а друга, която не 
може да бъде заснета, 

съществата 
и образите

които не могат да бъдат уловени с каме-
ра, някой трябва да ги рисува или извае 
и това е нещо, на което аз давам образ 
и хората гледат в кината, ако е било 
успешно”, разказа още той.

Като дете, израснало в семейство 
на художници, няма как и Ран да се 
занимава с нещо друго. Работи за 
кратко в киноцентъра „Ню Бояна“ в 
София и талантът му бързо го изстрелва 
в Лондон и няколко от най-добрите 
студиа за визуали ефекти. Първият му 
голям филм „Goosebumps: Страховити 
истории” е последван от „Батман срещу 
супермен”.

„Работих за кратко в България в 
София, след това заминах за Лондон 
и имах шанса да работя за огромна 
продукция още със стъпването си. 
Всъщност бях нает за това нещо и нямах 
представа как може да доверят проект 
от такава значимост на някой, който 
сега започва. Но така къде с късмет, 
къде с много работа и себераздава-
не – и талант, и талант”, отбелязва Ран 
Маноров.

Има ли си любим герой от тези, които 

е направил?
„Силно привързан съм към едно от 

динозавърчетата от „Джурасик парк”. 
Първоначално нямаше да има роля или 
нещо подобно, но работата ми над него 
беше много месеци и стана толкова 
детайлна, че режисьорът реши, че ще 
даде повече 

киновреме 
на динозавъра

Много харесвам работата си, това е 
моето хоби и моят живот. Удовлетворе-
ние ми носи това, че имаш достъп до 
киното, към което аз съм изключител-
но привързан – киното и изкуството. 
Работата ми комбинира тези две неща 
и едва ли не виждаш своята картина 
раздвижена на големия екран със звук 
и си част от киномагията, което е нещо 
фантастично.”

Ран си мечтае някой ден да създаде 
цялостен образ на герой такъв, какъвто 
го вижда в собствената му фантазия. 

„Опитвам се да намеря нещо, което 
ме привлича във всеки един проект, 
навсякъде има предизвикателства, 
но любимият герой ще бъде може би 
този, над който имам повече контрол 
над визията, който говори директно с 
режисьора и бъде изпълнен по начина, 
по който ми се ще.” 

В момента Ран Манолов работи по 
най-новата част на филма „Хелбой”. Той 
е сниман в България и Англия, трейлъ-
рът вече е факт, а премиерата на филма 
по кината предстои.

Батман, Супермен и Батман, Супермен и 
Ран Манолов зад ефектитеРан Манолов зад ефектите
Българинът е Българинът е 
част от екипа част от екипа 
на едни от най-на едни от най-
касовите филмикасовите филми
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Т
я е само на 13 години и вече 
сбъдва мечтите на големите 
музиканти. През март Алек-
сандра Иванова ще свири в 
прочутата зала Carnegie Hall 
в Ню Йорк. 

Невероятната новина идва преди 
седмици. Алекс печели първо място в 
международното състезание „Golden 
Classical Music Awards 2018“ и като абсо-
лютен лауреат е поканена да свири на 
класическа китара в легендарната зала 
в Ню Йорк.

„Бяхме много изненадани, когато 
научихме за успеха на дъщеря ни. Това 
е четвъртото й отличие на световен 
конкурс и Александра знае, че когато 
свириш от сърце и душа и даваш всичко 
от себе, нещата се получават и мечтите 
се сбъдват“, споделя майката на Алекс – 
Антония Дончева.

Александра учи в музикалното учи-
лище в София и свири на китара от 5 
години.

До момента тя има редица отли-
чия като първа награда в конкурса 
International music competition Salzburg 
“Grand Prize Virtuozo 2018“, където я 
канят да свири в  Mozarteum University 
Salzburg Wiener Saal като лауреат и млад 
виртуоз, втора награда в  International 
music competition Vienna “Grand Prize 
Virtuozo 2018“, трета награда в XIII 
международен конкурс за млади 
изпълнители на класически музикални 
инструменти, април 2018 г., гр. Перник, 
специална награда в XIX International 
Erste Guitar festival 16-21 March, Belgrade, 
Serbia 2018, специална награда в 22-рия 
международен конкурс за класическа 
китара “Акад. Марин Големинов 2018“.

Съдба
„Алекс започна да свири случайно, но 

това е съдбата.
По време на разходка в парка дъщеря 

ни застана пред едно момче, което 
свиреше на китара, тогава той я попита 
дали иска и тя да изсвири нещо. Тя 
хвана китарата за пръв път в живота си 
и изсвири мелодия. Малко след това 
ни каза, че иска китара за рождения си 
ден и месеци след това започна уроци“, 
разказва майката на талантливото дете.

Самата Алекс си спомня, че тогава е 
била на 8 години. „Видях един уличен 
музикант, хвърлих му пари, свиреше 
много хубаво. Той ми предложи да 
хвана китарата и да се пробвам. Никога 
дотогава не бях хващала китара. Когато 

го направих, се влюбих в инструмента. 
Той ми каза, че имам усет за това, че 
съм много ритмична и че много ми 
отива да съм с китарата“, връща се назад 
момичето.

Алекс е категорична, че тази среща 
променя живота й завинаги.  От момен-
та, в който пипва китарата, всекидневие-
то й се насочва само към музиката.

„Започнах да виждам света по раз-
личен начин, да усещам музиката, да 
я разбирам, започнах да виждам през 
други очи“, разказва тя.

Когато е на сцена, тя не вижда нищо 
друго освен китарата си.

„Учителят ми е казвал, когато изляза 
на сцената, да не мисля за нищо друго 
освен 

за мен и 
за китарата ми

И като го направих, никакъв друг шум 
не проникваше в главата ми освен това, 
което аз правя, което аз свиря. Все едно 

никой друг нямаше около мен, бяхме 
само аз и музиката“, разкрива Алекс. 

Според майка й пред момичето не 
стои въпросът дали ще свири в бъдеще, 
защото иска да го прави. „Решихме, че 
ще й направим студио, за да можем 
сами да продуцираме и да й помагаме в 
това, което тя се занимава“, казва Галя.

И бащата Емил Иванов е изключител-
но горд от постиженията на Алекс.

„Когато Александра е на концерт и 
свири, аз просто изтръпвам. И обик-
новено гледам да не ни се срещат 
погледите, гледам надолу,  за да не я 
притесня и да не обърка нещо“, споделя 
родителят.

Майка й допълва, че се е разплак-
вала на концерти на дъщеря си и че 
искрено й се възхищава колко е силна 
и упорита. 

А Алекс иска да учи в чужбина. Тя не 
знае дали ще остане там, или ще се вър-
не, всичко е въпрос на решения, които 
предстоят. 

Не знае и с какво би могла някога да 
замени музиката. „На сцената се при-
теснявам от всички тези хора. Защото 
освен за себе си аз свиря и за тях и е 
много важно освен на мен, да хареса и 
на тях“, категорична е младата българка.

Carnegie Hall в Ню Йорк очаква 
българската Александра

Случайност среща 13-годишното Случайност среща 13-годишното 
момиче с китарата момиче с китарата 

и животът й се променяи животът й се променя
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Н
ай-богатият българин, 
който от години живее в 
САЩ, отново даде повод 
за гордост. 

Компанията Robinhood 
Markets, основана от Вла-

димир Тенев и американеца от индий-
ски произход Байджу Бат, вече е третата 
най-голяма частна финтех корпорация 
в САЩ. Тя е и на шесто място в класаци-
ята на LinkedIn за най-желано място за 
работа.

Оценявана на 5.6 млрд. долара, 
Robinhood предлага широк спектър 
от услуги, насочени към обикновените 
инвеститори в САЩ. Чрез платформата 
на стартъпа потребителите могат да 
търгуват с конвенционални акции и 
борсови продукти без заплащането на 
комисиона на всяка трансакция.

Тенев е смятан за един от новите 11 
милиардери в света. Той бе записан 
в този елитен клуб от  финансовите 
издания Bloombеrg и Forbes, които през 
миналата година го включиха в класа-
цията в престижния клуб.

Сред предимствата на компанията на 
Тенев и Бат е, че тя позволява 

търговия 
с криптовалути

В края на миналата година Robinhood 
обяви, че ще предлага разплащателни 
и спестовни сметки с безпрецедентната 

за САЩ лихва от 3% (при средна лихва 
за страната от 0.10%).

Компанията работи с дебитна карта 
на Mastercard, която позволява теглене-
то на средства без такса от над 75 хил. 
банкомата в страната. Тъй като няма 
банков лиценз, Robinhood оперира 
услугите по спестовните и разплащател-
ните сметки в партньорство с базирана-
та в Охайо банка Sutton Bank.

Така основаната през 2013 г. ком-
пания с бързи темпове се превърна в 
един от флагманите на финтех техно-
логиите в САЩ, като в последно време 
има редица слухове, че бизнесът на 
Тенев и Бат се готви за излизане на 
капиталовите пазари, става ясно от 
публикация във Forbes.

Без съмнение едно евентуално IPO 
би привлякло значителен интерес, тъй 
като Robinhood успешно върви в посо-
ка създаване на пълен затворен цикъл 
за своите потребители – платформа 
за търговия с акции и криптоактиви, 
подкрепена от традиционна услуга за 
управление и съхранение на средства в 
лицето на разплащателните и спестов-
ни сметки на стартъпа.

Успехът на Robinhood Markets е част 
от един бързо развиващ се сектор. 
Стартъпите за финансови технологии 
продължават да привличат внимание и 
капитал. През 2018 г. в САЩ се появиха 
най-малкото 6 нови еднорози (компа-
нии, оценявани на над 1 млрд. долара), 
занимаващи се в тази сфера. 

Само в САЩ финтех компаниите отчи-
тат набрано финансиране от 12.4 млрд. 
долара, което е 43% повече спрямо 
2017 г., сочи доклад на CB Insight.

Този растеж изпреварва увеличение-
то от 30% на годишна база в рисковите 
инвестиции в рамките на САЩ. Финтех 
компаниите имат нужда от този темп на 
финансиране, тъй като анализ на Brex 
посочва, че този вид бизнес изразходва 
средства с 

до три пъти 
по-бързи темпове

спрямо останалите стартъпи, развива-
щи дейност в различни сфери.

Основаният от българина стартъп се 
оказа и сред най-желаните за работа в 
САЩ. Robinhood заема шестото място в 
престижната класация на LinkedIn.

За да бъдат включени в тазгодиш-
ната класация, компаниите трябваше 
да са непублични, на седем години 
или по-млади и да имат 50 или повече 
служители.

След това от LinkedIn са прегледали 
активността на своите над 500 мили-
она потребители, за да отчетат ръста 
на заетостта, ангажираността със 
служителите и способността на всяка 
от компаниите да привлича най-та-
лантливите служители от популярни 
работодатели.

Robinhood e базирана в Менло 
Парк, Калифорния, и разполага с 250 
служители.

Тенев, който е съосновател и главен 
изпълнителен директор, обяснява, че 
компанията разработва идеи за нови 
продукти, като проучва нещата, които 
търсят потребителите й, но не успяват 
да намерят в приложението.

Компанията на Влад Тенев е сред Компанията на Влад Тенев е сред 
най-желаните за работа в САЩнай-желаните за работа в САЩ
Robinhood се нареди и в топ 3 на финтех стартъпите в АмерикаRobinhood се нареди и в топ 3 на финтех стартъпите в Америка
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О
ткъсвайки още първи-
те листа, те усещат как 
ръцете им се подуват и 
покриват с мехури. Ве-
нецуелците проклинат 
съдбата си. Те никога 

не са си представяли, че напускайки 
изпадналата си в криза страна, ще 
се озоват на плантациите за кока в 
Колумбия.

Хиляди мигранти от бившата пе-
тролна сила са принудени да оцеляват 
като берачи на кока (на испански 
„raspachines”) в Колумбия, подчиня-
вайки се на строгите правила, 
действащи в наркоплан-
тациите. 

Работници, такси-
метрови шофьо-
ри, рибари и 
продавачи са 
се превърнали 
в събирачи на 
суровината, 
от която се 
прави кока-
ин – незаконна 
дейност, за която 
допреди това само 
са чували и която ги 
измъчва и физически, и 
морално. 

Най-зле се отразява на ръцете, 
твърди Едуар, 23-годишен баща на две 
деца, емигрирал преди две години 
от венецуелския щат Гуарико. Там 
работел като мототакси до деня, в 
който хиперинфлацията обезценила и 
последните банкноти, които „държал в 
буркан”.

Минал границата и достигнал до 
района на Кататумбо в колумбийския 

департамент Норте де Сантандер. 
Първоначално изкарвал прехраната си 
като зидар. Работата била тежка, но не 
толкова изтощителна и болезнена като 

десетчасовите 
работни дни

в плантациите за кока под палещото 
слънце и градушки, каквито не бил 
виждал.

„Проблемът обаче са ръцете”, повтаря 
той, махайки превръзките от червен 
плат, които му служат за ръкавици: дла-
ните и пръстите му са покрити с рани. 

„Когато хванеш храста, (от мехури-
те) започва да тече кръв. Това 

те плаши и не искаш да 
продължаваш”, разказ-

ва той пред Франс 
прес.

Едуар започва 
отново да къса 
листата от стъбла-
та на коката. Обут 
е само в протрити 

чорапи. Поти се 
поти обилно, а със 

сламената шапка на 
главата си прилича на 

плашило. 
Като берачи на кока Еду-

ар печели равностойността на 
144 долара седмично, което е три пъти 
повече от заплатата му на зидар.

Десетилетия наред хора от цяла Ко-
лумбия идваха да вършат тази работа, 
която днес са поели мигрантите.

Въоръжени групировки си оспорват 
контрола върху Кататумбо, където по 
данни за 2017 г. са концентрирани 16,5 
процента от плантациите за кока в 
Колумбия, производител номер едно 

на кокаин в света. Този богат на петрол 
и въглища регион конфликтът, който 
бушува в страната повече от половин 
век, взе голям брой жертви.

Едуар и другите венецуелци не ми-
слят за това.

36-годишнината бивша работничка в 
нефтохимическата индустрия Найкели 
Делгадо също избягала от Венецуела и 
недостига на стоки от първа необходи-
мост.

Тя пристигнала в село Пасели през 
2016 г. и щяла да стане готвачка в една 
ферма, но научила, че ще печели пове-
че, като бере кока. В края на първия ден 
вече нямала сила да си изпере бельото.

Ръцете „се покриват с гъбички, кожа-
та променя цвета си”, казва тя. Припом-
ня си чувството на вина, което изпитала 
заради това, че 

помага да 
се върши зло

и моли Господ да й прости.
Във Венецуела Енди Фернандес бил 

продавач на млечни продукти, а след 
това работел като зидар, преди да 
отиде в Колумбия през 2017 г. Вървял 

16 часа, за да стигне до Пасели, където 
разбрал, че може да се намери работа. 

„Не знаех как изглежда храстът” на 
коката, разказва 36-годишният мъж. 
Получил торба, която да върже на 
кръста си, и парцали, с които да пред-
пазва пръстите си, а после започнало 
мъчението.

Заедно с физическата болка и мъката, 
че са разделени от семействата си, се 
увеличавала и горчивината у венецуел-
ските берачи на кока към правителство-
то на Венецуела. 

Въпреки признанията им, че са били 
поддръжници на чавизма в миналото, 
сега те искат само президентът Мадуро 
„да си отиде без значение по какъв 
начин”.

„Изпълнен съм с омраза, защото ня-
маше да трябва да напускаме страната 
и семейства си, ако не ни бяха докарали 
до фалит. Отчаяни сме. Трябва нещо да 
се случи, положението в страната да се 
подобри или да има държавен преврат”, 
казва Енди Фернандес, който понякога 
месеци наред не получава новини от 
близките си, когато силните валежи 
прекъсват комуникациите.

На плантациите На плантациите 
за кока: Мъката за кока: Мъката 
на венецуелските на венецуелските 
мигранти мигранти 
Избягали от недоимъка в Родината,Избягали от недоимъка в Родината,
те живеят труден живот в Колумбияте живеят труден живот в Колумбия
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У
ж бяхме нищо и никакво 
село, ама нашият стадион за 
футбол на малки вратички 
беше най-хубавият на света.

- Така е – викаше ни кме-
тът после, – мижава работа 

сме, чинът ни в йерархията е много 
нисък, ама стават и чудеса, да знаете!

Вестниците писаха за нашия стадион, 
телевизията го снима. Чисто нов, моде-
рен, съблекални, нови седалки – всичко 
беше направено като по учебник.

Само две неща не знаехме и често 
питахме за тях. Първо – колко струваше  
този стадион? И второ: кога премиерът 
ще дойде да го открие официално?

- Колкото струва – толкова – викаше 
кметът, – чудо голямо! Чинът ни е ма-
лък, хич не ни трябва да знаем такива 
държавни работи. Важното е да стане 
другото чудо – премиерът да дойде и 
да го открие!

Имахме нови екипи и много топ-
ки, а отборите ни тренираха 
всяка седмица.

Вратарите се скъс-
ваха да учат падане 
и пропускане на 
топката.

- Няма друг 
начин – повтаряше 
ни кметът, – ако 
премиерът дойде на 
откриването на новия 
ни стадион, той ще 
поиска да играе футбол. 
Играе ли футбол, ще трябва 
да вкара гол. И ние трябва да сме 
готови за това.

- Може – обясняваше кметът през 
почивките – така да стане, че преми-
ерът да не уцели вратата, да се спъне 
или просто да не ритне топката. Тогава 
съдията си затваря очите, свири дузпа 
и премиерът много успешно реализира 
гол.

Дните минаваха, телевизиите спряха 
да ни снимат, ние ритахме топката и 
всеки ден питахме:

- Иде ли?
- Не, няма го – викаше кметът, – много 

е зает. Всичко лежи на неговите рамене. 
Погледнете какво става в държавата!

Ние поглеждахме държавата, ама 
освен тръни и буренаци нищо друго не 
виждахме наоколо.

- Така – обобщаваше картинката кме-
тът – е навсякъде, само бурени и коре-
наци. А премиерът върви из държавата 
и я облагородява. Не е ли той – папрат, 
мъх и пепел ще покрият страната ни.

- Не виждате ли – продължаваше 
кметът, – няма нито едно нещо, което да 
работи нормално в държавата. Има ли 
някъде изгоряла крушка, трябва лично 
премиерът да отиде и да я отвинти. 
Ако някъде гръмне водоснабдяване-
то – премиерът пръв отива да пълни 
водоноските.

Поемаше си дъх и продължаваше:
- Поправя покривите на рухнали 

църкви, прокарва пътища през гори 
и дерета, осигурява автобуси за села 
и махали, а после вади от джоба си и 
дава по някой лев на най-закъсалите. 
Ако слушате внимателно телевизора, 
знаете, че сега се хвана лично да укреп-
ва пропадналите общински болници, 
после сам прекара танкери с гориво до 
бензиностанциите, за да уплаши всички 
контрабандисти и апаши по пътя. Раз-
берете го най-сетне – няма ли го него, 
нещата се разпадат и загниват.

После кметът вдигаше пръст:
- Там, където премиерът 

се появи, нещата тръгват 
и избуяват. Ние трябва 

свещ да палим и да се 
молим да мине отту-
ка, да изиграе едно 
мачле на новия ста-
дион, че най-после 
да се отървем от тези 

бурени и трънаци.
- Иде ли? – не спи-

рахме да питаме ние.
Но кметът все вдигаше 

рамене.
- Чинът ни – повтаряше –  е много 

нисък, няма да ни кажат предварително 
кога премиерът ще ни навести. Но аз 
вярвам, че той ще дойде и ние ще сме 
готови да го посрещнем като хората. 
Той обича да изненадва хората и да им 
носи радост внезапно.

Така минаваха дните ни. Вече не 
слагахме новите си екипи, да не ги 
похабим. Вратарите се научиха да падат 
в другия ъгъл, а не там, където отива 
топката. Съдията свикна да свири със 
затворени очи.

Само един въпрос остана без отго-
вор:

- Иде ли?
Но никой нищо не ни казваше – явно 

чинът ни беше много-много нисък, за-
щото, колкото и да питахме, всички вди-
гаха рамене, включително бурените и 
трънаците, които при нас са в изобилие.

А как ни се искаше и при нас да тръг-
нат нещата и да поживеем като хората, 
само ако знаехте!

Чинове, чудеса, 
мечти

ГЕОРГИ ГЪЛОВ

блог   
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„Правиш 8-9 деца, пишеш ги 
глухонеми и нямаш интерес 

да работиш.“
Вицепремиерът Красимир 

Каракачанов коментира 
ромския проблем

„След края на мандата 
си може да стана 

професионален хокеист.”
Президентът на Русия 

Владимир Путин вече мисли за 
времето след властта

казана дума

„Не сме богата фамилия, 
даже се чудим как да гледаме 

децата във Франция.”
Майката на Николай Банев 
описва финансовото състояние 
на семейството си

„Да вярваш, че в казармата 
се става мъж, е също като да 
вярваш, че в университета се 

става умен.”
Прозрение на сценариста Иво 

Сиромахов по повод дебатите за 
връщането на задължителната 

казарма

„Преди надпреварата в гетата беше 
кой каква кола ще кара, а сега е 
какво образование ще получи.“ 
Бившият депутат от ДПС Александър 

Методиев коментира ромски проблеми
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РАДОСТИНА КОЛЕВА

Видяхме се по средата на деня, часове 
след края на „Преди обед“, където Сашо 
„дели“ една по-различна сцена с Деси Сто-
янова. Същият си е – с приятното присъст-
вие, с леко забързания вътрешен ритъм, 
с откритостта на дете, каквото самият той 
вече има. Примирил се е с някои графи в 
несбъдването, но пък с други е готов да се 
изкуши. Александър Кадиев. Актьор.

Кога се опитваш да не изразяваш 
себе си и да стоиш на заден план? Вече 
имаш дете.

– В моя случай не стоя на заден план, 
защото работя много, а работата ми е 
свързана с това да се занимавам със себе 
си. Детето го гледат баба му и майка му. 
Аз – по-рядко. Кога да го гледам? Сутрин 
съм в телевизията, вечер съм в театъра, 
пътувам из цяла България непрекъснато, 
връщам се посред нощите…

Няма ли да съжаляваш един ден за 
това?

– Сигурен съм, че ще съжалявам, защо-
то всички примери в живота сочат към 
това. На гости в предаването сме имали 
много хора, които са били с по-сериозни 
кариери от моята, но всички са споделяли 
едно и също: че не са могли да обърнат 
достатъчно внимание на децата и на 
близките си заради това, че са били много 
заети. Това е баланс, който не знам как се 
постига.

Ама и твоите родители са били заети, 
но ти не се усещаш ощетен?!

– Да, не се усещам, но то е и до талант, 
да можеш, въпреки липсата на време, да 
обръщаш внимание. Майка ми е успявала 
да го прави, макар ние сега да сме по-
заети, отколкото те са били преди. Имам 
всекидневна работа. Баща ми, Бог да го 

прости, беше шеф сам на себе си, времето 
е зависело от него. Когато е искал, не е 
ходил. Аз не мога да си го позволя.

Ако един ден имаш второ дете, по 
същия начин ли би подходил?

– Човек се учи от грешките си, ако това 
се отчита като грешка изобщо. Не може 
да се създаде тази връзка между мен и 
дъщеря ми. Кати е вкопчена в майка си и 
всичко споделя с нея, а към мен е пред-
пазлива.

Сега детето е малко и разчитам на това, 
че когато поотрасне, ще започна да я 
въвличам в живота, в който живея аз – ще 
я вземам на представления, ще пътува с 
мен, ще идва с мен на снимки, в телевизи-
ята, на репетиции в театъра. Когато дойде 
тази динамика в отношенията, ще бъде по-
добре, защото ще създадем тази връзка и няма да й липсвам толкова. Тя ще разбира 

и ще мога да използвам словото, пряко 
насочено съм нея.

И после ще се чудиш защо е станала 
актриса…

– Може и да стане. Малка е още, но има 
много примери на родители актьори, а 
детето не влиза в тези среди. Ако иска 
да стане актриса, ще я подкрепя във 
всеки неин избор. Така съм възпитаван, 
че основна функция на родителите е да 
подкрепят чистосърдечно децата си.

А има ли нещо, за което майка ти и 
баща ти не застанаха зад теб?

– Майка ми много не ме пускаше на 
спорт. Исках и по-екстремни неща – да 
греба с кану-каяк в езерото.

Е, то това не е нещо драстично.
– За нея беше екстремно, защото я беше 

страх, че ще се удавя. Бях буен и майка 
ми ме спираше. И на ски не ме пускаше, 
защото все си въобразяваше, че ще падна 
и ще се потроша.

Остана ли ти недовършен разговор с 
баща ти?

– Много недовършени остават, особено 
когато загубиш родител. Баща ми си отиде 
на 61 години, доста млад. Не можа да види 
какво се случи с мен през последните 6-7 
години, откакто го няма, не можа да види 
внучката си, успеха в работата ми. Къщата, 
в която живеем, е направена от него. 
Много я развих, реновирах я, основно я 
ремонтирах и вярвам, че той е щастлив от 
това, което направих с нея. Вярвам, че е 
някъде там.

Искаше ми се да бях опознал баща си 
повече като човек, като характер, въ-
преки че не бях толкова малък, когато си 
отиде. Бях на 28 години. Човек, когото си 
загубил, винаги липсва. Трябва да можем 
да се сбогуваме с хората, които сме оби-
чали, и това да не ни тежи.

Това умееш ли го?
– Умея го, защото имам лекомислен 

характер в определени моменти. Пре-
живявам емоционално нещата, но бързо 
преминавам през тях. Позитивно настро-
ен съм от гледна точка на това, че вярвам, 

че той е някъде там. Спокоен съм, че 
духът му е добре.

Има хора, които трудно преодоляват 
всякаква загуба. На мен ми е непонят-
но това. Мисля, че човек е способен на 
много повече. Когато гледаш как танцува 
една художествена гимнастичка, всичко 
ти изглежда лесно, нали? Как се движи с 
лекота… А какво е било – тя си знае как 
е стигнала до този момент. Същото е и 
при мен. Давам вид, че животът е лек и 
приятен. Тежи ми, но не отчайващо и де-
пресивно. Липсва ми в моментите, в които 
е важно да бъде до мен, за да обсъдим 
нещо…

В театъра има ли все още загадки за 
теб?

– Е, разбира се. Театралната професия е 
на повече от 2500 години. Като съвреме-
нен представител на театъра имам бегли 
познания за него. Необятен е и е нор-
мално да не знам много неща. Всеки ден 
научавам нещо ново – как функционира, 
как е по-добре да функционира, какви 
са взаимоотношенията между публика и 
актьори, как да предадеш информацията 
така, че хората да я почувстват. То си е 
занаят, а всеки занаят има своите трикове. 
С времето ставаш по-добър и се учиш, до-
като станеш майстор. Това предполага да 
познаваш професията и нейната тъкан, но 
то се случва с много години работа. Някои 
имат късмет да станат майстори по-рано.

Ти докъде си стигнал по пътя си?
– Ако трябва да бъда максимално обек-

тивен, няма да мога да стана майстор. 
Този момент го изпуснах, изплъзна ми се. 
Но пък човек трябва да умее да се радва и 
на малките неща.

Много от твоите колеги от някакъв 
момент натам напускат щата, а ти 
остана в театър „Зад канала“. Явно се 
чувстваш добре там.

– На щат съм вече 10 години. Стоя там 
по сантиментални причини, а не по ико-

номически. Нямам време вече да репети-
рам там. Останаха ми три представления 
– „Скъперникът“, „Балкански синдром“ и 
„Недоразбраната цивилизация“. Имаше 
години, в които играех в десет заглавия 
на месец.

Телевизията ли ти попречи?
– От гледна точка на театъра – да, 

но човек трябва да направи някакъв 
компромис. Но пък телевизията ми носи 
нещо, което в театъра не мога да получа. 
И като поставиш всичко това на кантар, 
не можеш да кажеш на кое е по-добре да 
се отдадеш изцяло. Театърът има духовна 
стойност. В телевизията се занимаваме 
със сериозни теми, често гостуват смис-
лени хора и така предаването ни също 
има духовна стойност. В България трудно 
актьор може да живее пъстър живот само 
от работата си в театъра.

Телевизията ми носи икономическа 

удовлетвореност, която ме прави спокоен 
– мога да си направя къщата, да заведа 
семейството си на почивка, да си купя лю-
бима джаджа, мога да отида на хубав мю-
зикъл в Лондон, както направих наскоро. 
Много хора нямат този късмет. Не можеш 
да изхарчиш 1000 лв. за три дни, защото 
толкова вземаш за целия месец.

Ама не могат всички да бъдат воде-
щи в телевизията!

– Много хора са имали тази възмож-
ност, а са се отказали от нея. Всичко това е 
в името на театъра. Изборът е техен. Те по 
този начин се чувстват смислени – да пра-
вят само и единствено това. Не се усещам 
пренебрегнат, защото играя в месеца по 
20 представления. Достойно върша рабо-
тата си на актьор. Не играя Достоевски, 
Чехов и прочее, но не е и 100% необходи-
мо. Ще дойде и този момент. Вярвам, че 
на човек имат да му се случат определени 

неща. Каквото и да се опитваш, ако нещо 
ти е отредено, то ти се случва. Човек не 
може да избяга от съдбата си.

Кога един ден не ти е достатъчно 
дълъг?

– Когато имам предаване, репетиция 
и представление. Тогава излизам в 8 и се 
прибирам в 22 ч. Нямам време за нищо, а 
искам и на себе си да обърна внимание, 
имам игри да играя…

Още ли? За тези игри слушам от 
години.

– Зависим геймър съм. Вчера играхме 
с Кати заедно една игра. Искам и тя да ста-
не геймърка. От малък играя игри, това е 
една моя страст.

Допада ми. Хората играят, докато са 
живи, това е за цял живот. Няма срок. 
Страстта има ли срок? Сега играя Destiny 
2, Overwatch. Ако седна, могат да си минат 
7-8-10 часа без проблем. Гейм сесия.

Чувстваш ли се комерсиален актьор?
– Малко съм комерсиален, защото 

представленията, в които играя, са кому-
никативни, забавни комедии. Салоните 
са пълни до горе. Има представления, 
за които два месеца напред не можеш 
да си купиш билети. Случвало ми се е, за 
съжаление, в Малък градски театър да 
играя стойностни представления, добре 
направени, пред 20-30 души. Работещ 
актьор съм.

Ако днес нямаш никакъв ангажи-
мент, какво ще правиш?

– Рядко имам такива дни, но ги имам. 
Тогава гледам филми, играя на игри, 
занимавам се с детето, най-общо си лен-
тяйствам. Като нямаш работа, започваш 
да мислиш повече, да се замисляш. Така 
стигаш до нещо ново и интересно. Иначе 
изпадам в една комфортна зона, в която 
не ми се налага да си блъскам главата в 
стената какво ще правя утре. Това предиз-
виква лека летаргия, а човек трябва да е 
провокиран непрекъснато. 

Всеки има его, актьорите – още повече. 
Сигурно е прекрасно да те сочат и да каз-
ват: „Този е актьор“, но това реално няма 
значение. Големите оставят следа след 
себе си и присъстват в съзнанието на 
хората години, след като те са си отишли – 
това е ценността.

Кой те приземява така?
– Никой. Човек сам може да коригира 

себе си. Най-успелите в света са дости-
гнали върха само защото са разчитали на 
себе си!
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Александър Кадиев: Александър Кадиев: 
Достигаш върха, когато Достигаш върха, когато 
разчиташ само на себе сиразчиташ само на себе си

В България В България 
трудно трудно 
актьор може актьор може 
да живее да живее 
пъстър живот пъстър живот 
само от само от 
театъртеатър

С майка си, режисьорката Лилия Абаджиева и Таня
(в очакване на малката Катерина)

В „Горката Франция“

Като Мильо Бузата в “Лодка в гората”, МГТ “Зад канала”. Номинация за „Аскеер 2014“
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К
учето е приятел на човека, 
но това не значи, че остана-
лите четирикраки не влизат 
в интереса му. Ето няколко 
съвета как да подходите, 
когато решите да го запоз-

наете с друго куче.

Новото кутре и 
възрастното куче

Настоящото ви куче вероятно е 
свикнало да разполага с цялата къща и 
затова може да е леко шокирано, разби-
райки, че трябва да я споделя с друг до-
машен любимец. Изпробвайте следните 
съвети, за да направите запознаването 
на новото кутре и възрастното ви куче 
възможно най-безпроблемно:

- Уверете се, че кучето ви е преминало 
всички необходими ваксинации преди 
пристигането на кутрето, за да се избе-
гнат здравословни проблеми.

- Изберете неутрално място за среща-
та на кучетата – някъде, където насто-
ящото ви куче не може да има терито-
риални претенции. Не е лоша идеята 
да ги запознаете някъде навън, но ако 
кутрето все още не е приключило с вак-
синациите, по-добре е да се придържате 
към собствената си градина.

- След като кутрето ви е получило 
(поне) първата си ваксина и ветеринар-
ният ви лекар е дал своето одобрение, 
изведете кутрето си в градината и го ос-
тавете да обиколи и да свикне с всички 
нови и вълнуващи аромати и местенца.

- След това поставете повод на кут-
рето и изведете възрастното си куче, 
което също трябва да е на повод. Ако 
настоящото ви куче е едро или раздраз-
нително, не е лошо да му поставите и 
намордник, за да се избегнат инциденти 
при запознанството. 

- Поощрявайте спокойното резерви-
рано общуване чрез леки погалвания, 
спокойни думи или дребни лакомства. 
Ако някое от кучетата се превъзбуди, 
важно е самият вие да запазите спокой-
ствие.

Ново възрастно куче с 
порасналото куче

Ако запознавате пораснало куче с 
настоящото си куче, не се изненадвай-
те, ако не станат приятели веднага. 
Не се обезкуражавайте 
– няма причина двете 
животни да не станат 
добри приятели, 
ако ги запознава-
те постепенно 
на неутрална те-
ритория извън 
дома (най-до-
брият вариант 
е това място да 
е непознато и за 
двете кучета).

При запозна-
ването с друго куче 
дръжте и двете животни 
на повод и им позволете да се 
проучат взаимно – може да се наложи 
използване на намордник, ако кучетата 
са едри и раздразнителни.

Ако започнат да ръмжат или да лаят 
едно срещу друго, разделете ги и изча-
кайте да се успокоят, преди да продъл-
жите със запознанството.

Ако след много подобни опити те 

все още не могат да се спогодят, бихте 
могли да се обърнете към експерт по 
поведението на животни.

Новото куче 
с котката 

Безопасността е най-важният фактор 
при запознаването на кутре и котка. 
Кучетата могат да изпаднат в много въз-
будено настроение в близост до котки, 
затова е необходимо време да се научат 
да живеят в разбирателство. Ако кучето 
ви продължава да е раздразнено или 
агресивно в присъствието на котката ви 
и след няколко срещи, потърсете профе-
сионален съвет от ветеринарен лекар и 
се поинтересувайте дали специалист по 
поведение на животни би могъл да по-
могне да се научат да живеят съвместно.

Когато новото ви кутре или куче вече 
се чувства спокойно и удобно в новия си 
дом, идва моментът да го запознаете с 
котката си. Трябва да сте търпеливи и да 
дадете на котката си време да свикне с 
новия си съквартирант, особено ако кот-
ката ви не е живяла с дружелюбно куче 
в миналото. Не е необичайно котката да 
реагират на присъствието на куче чрез 
съскане или замахване към него или 
като се опитат да избягат или скрият.

Запознаването на кутре и 
котка може да малко изтощи-

телно, а вашата задача е 
да помогнете и на двете 

животни да се отпус-
нат в присъствието 
на другия домашен 
любимец. Уверете 
се, че котката или 
котето се намира 
на безопасно място, 

където кучето не 
може да ги достигне, 

и дръжте кучето си на 
повод.

Окуражавайте кучето си, 
когато е спокойно, а вие самият 

запазвайте спокойствие дори и ако лае 
непрекъснато. След изтичането на около 
пет минути изведете кучето и позволете 
на котката да напусне стаята, за да си 
почине и тя.

Нека запознаването да става на кратки 
срещи от по няколко минути всяка в 
различни стаи. 

Кучето и другите животни: Кучето и другите животни: 
Няколко съвета за запознанствоНяколко съвета за запознанство
Важно е животните да Важно е животните да 
се чувстват спокойно се чувстват спокойно 
в присъствието на в присъствието на 
другия любимецдругия любимец
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Кучето и другите животни: 
Няколко съвета за запознанство
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Р
уските власти и водещите 

доставчици в големите 

градове на страната обмис-

лят да проведат уникален 

проект, като прекъснат 

връзката към интернет 

в цялата страна за едно денонощие. 

Всичко това е част от предварително 

планиран експеримент. Oсновната цел 

е да се събере необходимата информа-

ция и да се предостави обратна връзка 

към предложения за законодателни 

промени на руският парламент от края 

на миналата година.

Първата част от законопроекта пред-

вижда ситуация, в която доставчиците 

трябва да гарантират независимостта 

на руското уеб пространство (Runet). 

Toва се прави с цел всички системи да 

бъдат в изправност в случай на агресия 

на чужда държава, която налага Русия 

да спре своя достъп до интернет. 

Teлекомуникационните компании ще е 

необходимо да инсталират специални 

технически средства, с които да прена-

сочат целия трафик към точки за обмен, 

които са одобрени предварително от 

самите власти.

По този начин ще се гарантира, че 

всички заявки на потребителите се 

обработват от рутери и сървъри, разпо-

ложени в Русия. Все още не е обявена 

конкретната дата, на която Русия ще 

се откъсне от световния интернет. Със 

сигурност това ще се случи преди 1 ап-

рил, когато е последният ден за внасяне 

на изменения в закона, който е познат 

като Digital Economy National Program. 

Москва изпробва системите 
в случай на чужда агресия

Ако трябва да предположите 

коя е най-бързоразвиващата се 

смартфон марка в САЩ, какъв 

ще бъде вашият отговор. Apple? 

Грешка. Samsung? Отново грешка. 

Според Strategy Analytics това е 

Google Pixel. Маркетинговата компа-

ния твърди, че в момента Google Pixel 

е най-бързоразвиващата се известна 

смартфон марка в САЩ. Както Apple, 

така и Google вече се прицелва в бо-

гатите американци, готови да плащат 

повече и това има ефект.

За мнозина сериозни фенове на 

Android именно марката Pixel е най-

добрият избор. Основната причи-

на се крие в получаваните първи 

ъпдейти на Google за разлика от 

мнозинството Аndroid потребители, 

чиито апарати не работят с най-нова-

та версия на операционната система. 

Собствениците на Pixel също получа-

ват първи всички нови технологии, 

които Google измисля.

Накрая серията Pixel продължава 

да впечатлява с това, което може да 

се постигне само с една задна камера.

Независимо обаче, че Pixel e най-

бързорастящата марка телефони в 

САЩ, анализаторите не очакват тя да 

отнеме много от бизнеса на Apple и 

техния iPhone. В крайна сметка Pixel 

телефоните са създадени за онези, 

които вече обичат и предпочитат 

Android. 

Новия флагман на компанията 

LG се очаква да бъде пред-

ставен след броени дни на 

мобилния конгрес в Барселона. LG G8 

ThinQ е обект на множество спекула-

ции през последните седмици, които 

разкриват част от спецификациите. 

Популярният блогър @evleaks пуб-

ликува изображение, което показва 

и как ще изглежда дългоочакваният 

смартфон на компанията. Визията на 

устройството е доста сходна с дизай-

на на LG G7.

Прави впечатление Notch 

прорезът в горната част, 

където е предната камера. За 

разлика от предходния мо-

дел сензорите в задната част 

са подредени в хоризонтал-

на посока. Компанията вече 

потвърди, че LG G8 ThinQ ще 

поддържа технологията ToF 

3D. По този начин ще можете 

да използвате още по-пре-

цизна система за лицево 

разпознаване, както и да 

правите по-добри селфитa с ефекти 

на добавена реалност, съобщава 

TheVerge.

Снимката показва традиционните 

портове, сред които и класическия 

3.5-милимиметров жак. Специален 

аксесоар на LG G8 ThinQ се очаква 

да добави втори дисплей, но ще се 

продава отделно. Първоначалните 

прогнози са цената на устройството 

да не надхвърля $1000. Премиерата 

ще е на 24 февруари.

Pixel телефоните трупат 
най-много точки в САЩ

Новият LG G8 ThinQ 
наближава с цена $1000

Руски експеримент: Руски експеримент: 
Интернет спира Интернет спира 
за едно денонощиеза едно денонощие
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МАРИЯ ТАНЕВА

Н
аблюдавах две дами 
да спорят по повод 
полезността на месото 
от органи. Едната се въз-
мущаваше от тези, които 
консумират месо от орга-

ни, и ги наричаше „древни канибали”, а 
другата й обясняваше колко е полезно 
да се смеси едно замразено кубче суров 
черен дроб със сутрешния боровинков 
сок, което пък й прикачи името „баш 
канибалката”.

Тези две крайни позиции описват 
най-добре съвременните настроения на 
хората и на специалистите по хранене по 
отношение на месото от органи. 

Ние, хората, обикновено консумираме 
органите на пилето, кравата (телето), 
прасето и по-рядко тези на агнето, козата 
или патиците. В готварските книги и по 
интернет можем да намерим всевъзмож-
ни рецепти за готвене както на черен 
дроб и бъбречета,  така и за приготвяне-
то на черва, сърце, тестиси, момици и др. 
подобни. По същият начин обаче можем 
и да попаднем на много статии против 
консумацията на месо от органи, и по 
точно против яденето на черен дроб.

Основният аргумент срещу консума-

Месото от органи – за и против!Месото от органи – за и против!
Няколко факта за консумацията на черен дроб, мозък и др.Няколко факта за консумацията на черен дроб, мозък и др.
цията на черния дроб е, че той складира 
токсичните вещества от храните, които 
консумираме,  и поради този факт е отро-
вен за консумация. В това твърдение има 
само една вярна дума и това е думата 
„складира”. Да, черният дроб складира 
много важни хранителни вещества, които 
са причина за поставянето му сред най-
полезните храни за човека. 

Черният дроб филтрира и неутрали-
зира токсичните вещества в организма, 
които след това се отправят за склади-
ране в мастните тъкани, тъй като това 
е най- сигурното и безопасно място 
за съхранението им. Но в случай на 
чернодробно заболяване на животното, 
чиито органи ще готвите, вие трябва да 
се въздържате от консумация. Понякога 
можете да откриете черни петна по чер-
ния дроб. Аз не консумирам тези части 
от месото.

Черният дроб съдържа 15 основни и 
незаменими микрохрани. В 100 г черен 
дроб се съдържат над хиляда процента 
от препоръчвания на ден витамин B12, 
който е толкова важен за оптималното 
ни енергийно ниво, функционирането на 
кръвта и

борбата срещу рака
Той също така съдържа витамините 

А, К12, Е и витамин D. Някои хора се 
притесняват от свръхдоза на витамин 
А.  Да, можем да се предозираме, ако 
консумираме черен дроб от бяла мечка 
или от морж. Бялата мечка има нужда 

от огромни количества витамин А, за да 
вижда в ослепителния бял сняг.   

Изключително важно е да се спомене, 
че бионаличното желязо, съдържащо се 
в черния дроб, е различно като готовност 
за асимилация от тялото от това, което 
консумират вегетарианците.  Желязото, 
както и витамин Е, са от изключителна 
важност особено за жени, които преми-
нават през менопауза. Да не говорим за 
невероятната функция на витамин К12,  
чиято задача е да извлече прекомерното 
количество калций, който се напластява 
в артериите ни. Черният дроб съдържа 
селениум и фолиева киселина, както и 
потасиум, цинк, витамин С, мед (Сu), и 
мастните киселини, които са компоненти 
на омега 3, а именно EPA и  DHA. И не на 
последно място искам да спомена нали-
чието на ензима CoQ10, който тялото ни 
произвежда, но значително намалява с 
възрастта. Добавям също така рибофла-
вина, нианцина и така важния за кръвта 
водно разтворим витамин В6.

Други меса от органи са мозъкът, 
който е 

много богат на омега 3
и антиоксиданти, които от своя страна 
предпазват мозъка ни от възпаления. 
Някои автори са склонни да мислят, че 
мозъкът може да се окаже доста непри-
влекателна храна, тъй като е възможно 
да е приносител на луда крава (Mad Cow 
Disease). 

Бъбреците  съдържат витамини, 

мастни киселини и противовъзпалителни 
агенти. Те се считат за най-доброто месо 
от органи, полезно за сърцето ни. 

Опасността от червата идва от факта, 
че те могат да не бъдат достатъчно добре 
измити и така да съдържат пагубни за 
здравето живи бактерии.

Месата от органи са противопоказ-
ни за хора, които страдат от подагра, 
тъй като те съдържат пурини, чиито 
молекули са асоциирани с възпалител-
ните процеси, които предизвикват това 
заболяване.

От изключителна важност е да се знае 
как са отглеждани животните, чийто 
органи искаме да консумираме. Ако жи-
вотните са били стресирани и са водили 
нездравословен начин на живот – напри-
мер ако са били третирани с хапчета и са 
отрасли в мръсни и тесни помещения, то 
техните органи също биха били нездра-
вословни. 

Месото от органи се консумира 1-2 
пъти в седмицата в малки количества с 
много зеленчуци – сурови или готвени.
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че всякакви рани или драскотини 
зарастват значително по-бавно или 
дори могат да се отворят. Причината е, 
че витамин С участва във формирането 
на подкожната тъкан. Синините пък са 
резултат от слабите кръвни връзки и 
капиляри.

Проблеми 
със зъбите

Хората, които имат недостиг на 
витамин С, често се оплакват от про-
блеми със зъбите. Най-явният признак 
– зачервени, чувствителни, кървящи 
венци, които пък могат да доведат и до 

падане на зъб.
Нисък имунитет – повечето хора 

свързват витамин С с функцията му на 
имуностимулатор – помага на клетките 
да се борят срещу инфекции, паразити 
и бактерии и да разрушават патогени, 
затова когато организмът страда от не-
достиг, това се отразява и на имунитета.

Отпадналост, сънливост и умора 
също са симптоми на недостиг на 
витамин С. За късмет обаче те са и 
най-лесни са лечение, защото лекарите 
твърдят, че 24-часов интензивен прием 
на витамина възвръща тонуса и балан-
сира химичния състав в тялото.

1. Череши
Богати на витамин С, черешите са 

чудесен натурален лек. Консумацията 
на череши помага за повишаване на 
имунитета, предотвратява възпаления и 
дори помага за добрия сън.

2. Краставици
Друг чудесен източник на витамин С 

са краставиците. Можете да ги използва-
те в смутита, сокове или да си направите 
здравословна закуска с тях. Крастави-
ците са 95% вода, богати са на калий и 
са чудесно средство при възпаления на 
корема. 

3. Червени камби
Една от любимите ми храни, богати на 

витамин С, са червените камби – чудес-
ни за лека закуска. Те имат ниско съдър-
жание на захар и са естествено сладки. 
Една червена камба съдържа повече от 
дневното ви необходимо количество 
витамин С.

4. Портокали
Вкусните и богати на витамин С порто-

кали са вероятно най-добре познатият 
източник на витамин С от храните. 
Портокалите съдържат 60% от необхо-

димото ви количество калций за деня. 
Червените портокали са предпочитани 
от мнозина, защото са естествено слад-
ки и имат невероятен вкус.

5. Моркови
Морковите са чудесен източник на 

бета-каротин, фибри, магнезий и ви-
тамин С. Консумацията им ще подсили 
имунната ви система, ще запази доброто 
ви зрение и ще помогне да контролира-
те нивото на глюкозата в кръвта си. Яжте 

ги варени или сурови, при това всеки 
ден, за да извлечете максимална полза 
от тях.

6. Домати
Добре е да консумирате домати  

всеки ден. Те са богати на витамин С, а 
така също и на антиоксиданта ликопен. 
Докато печенето на домати във фурната 
увеличава съдържанието на ликопен, в 
същото време то намалява съдържание-
то на витамин С.

7. Ананас
Яжте редовно ананас, за да си наба-

вите дневната доза витамин С. Ананасът 
съдържа ензими, които намаляват поду-
ването и подпомагат храносмилането. 

8. Марули
Друг отличен източник на витамин С 

е марулята, която ще ви осигури дори 
повече от дневно необходимото коли-
чество витамин С. Тя е богата също така 
и на витамините А и К, омега 3 мазнини, 
въпреки че технически не съдържа 
мазнини. 

9. Ряпа
Ряпата определено е една от най-до-

брите и най-вкусните храни, богати на 
витамин С, която да ядете повече през 
пролетта. Тя е фантастичен източник на 
витамин С и има множество ползи за 
здравето. 

10. Горски плодове
Да, всички горски плодове са удивите-

лен източник на витамин С и съдържат 
малко захар. Ягоди, боровинки, малини 
и къпини може да похапвате всекиднев-
но през пролетта и през цялата година.  
Всички те са богати на витамин 

Кои храни са богати на витамин С?

В
итамин С е може би най-
лесният за набавяне ви-
тамин от цялата палитра 
с полезни вещества, от 
които се нуждае нашето 
тяло. Въпреки това има 

хора, които развиват дефицит. Вижте 
шест симптома, които ще ви подска-
жат, че и вашият организъм страда от 
недостиг на витамин С.

Груба и 
проблемна кожа

Първият и може би най-издайни-
чески симптом е грубата кожа. Суха, 
напукана, проблемна, склонна към 
зачервявания и обриви, а при някои 
дори се наблюдава състояние, извест-
но като кератоза пиларис (пилешка 
кожа). Витамин С участва в процеса за 
производство на колаген, който пък 
играе ключова за нежната и красива 
кожа. Ако организмът ви страда от 
недостиг на витамин С, то това ще се 
отрази и на епидермиса.

Петна 
и синини

Друг признак, по който може да 
разберете, че тялото ви се нуждае от 
витамин С, са червеникавите петна по 
ноктите или розовеещи вертикални 
линии по нокътната плочка. Това се 
дължи на слаби кръвоносни съдове и 
връзки, които започват да личат.

Рани и синини – ако организмът ви 
страда от дефицит на витамин С, то 
това ще обясни защо толкова лесно ко-
жата ви посинява и при най-лек натиск 
или удар. Освен това ще забележите, 

Проблеми Проблеми 
със зъбите и със зъбите и 
отпадналост отпадналост 

са едни от са едни от 
тяхтях

6 симптома, че ви липсва 6 симптома, че ви липсва 
витамин Свитамин С
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Дори под тежките им материи 
прозира женственост

Г
олеми качулки, джобове на 
показ и изненадващо прак-
тични ръкави! Женствеността 
прозира в привидно тежко 
падащите материи, а пълната 
свобода на движенията е 

гарантирана. Нищо чудно пелерините 
скоро да получат титлата за най-търсе-
на връхна дреха на сезона.

Те могат да дадат на дамите аристо-
кратичен разкош, театрална пищност 
или фина естетика и да им дадат вдъх-
новение и настроение за целия ден. И 
всичко това, гарнирано с щедро разно-
образие от тъкани, десени, дължини, 
цветове и нови идеи за закопчаване. 

Ето няколко видове и марки, предста-
вени от EVA.

ОТ ТРИКОТАЖ
Силата на фините плетива тази зима 

е безспорна. А усещането за уют е 
напълно достоверно във версиите на 
Derek Lam, Lemaire, Guy Laroche и Etro, 
напомнящи за меки карирани одеяла 
или класическото мексиканско пончо.

ОТ КОЖА
Драматичният ефект е съвсем 

умишлен. В търсене на супергероините 
на сезона пелерините от гладка кожа 
са първият знак за присъствието им. 
Спомнете си комиксите на Marvel и DC 
и помислете коя е вашата тайна сила. В 
крайна сметка никога не се знае какво 
приключение очаква силната съвре-
менна жена зад следващия ъгъл.

В ЦВЯТ
Яркостта не е порок и пелерините 

на Valentino и Marni дават отлична под-
крепа за ключовата теза на студения 
сезон. В наситените тонове на зелено, 
розово и виолетово наметката ще бъде 
вашият кралски глашатай, известяващ 
появата ви.

В ПРИНТ
Нека бъдем максималисти – за 

пореден път призовава дизайнерско-
то съсловие. И предлага пелерините 
да обсебят вниманието с гигантски 
флорални щампи или в краен случай – 
графични принтове с искрящи цветове.

Пълната Пълната 
свобода на свобода на 
пелерините пелерините 
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П
олзите за здравето от 
добрия сън са всеиз-
вестни. Качествената 
почивка през нощта не 
само подобрява настро-
ението, но и предпазва 

от стрес и редица заболявания, сред 
които болести на сърцето и диабет. 
Върху качеството на съня се отразява и 
предпочитаната поза. За идеална отмо-
ра през нощта е най-добре да се спи по 
гръб, смятат експерти от британската 
Национална здравна служба.

Според специалистите спането по 
гръб е най-добрата и здравословна 
опция за повечето хора. Въпросната 
поза осигурява максимална почивка в 
неутрално положение за главата, шията 
и гърба. 

Позата по гръб се препоръчва и за 
предпазване от гастроезофагеален 

рефлукс - връщане на съдържанието 
от стомаха обратно в хранопровода, 
но при условие че човек използва въз-
главница за повдигане и поддържане 
на главата. 

Спането по гръб обаче не е препоръ-
чително за хора, които страдат от сънна 
апнея - частично или пълно преустано-
вяване на дишането по време на сън в 
резултат на свиване или деформация на 
дихателните пътища. 

При тази поза е възможно да се 
изостри хъркането, отбелязват още 
специалистите. 

Въпреки ползите от спането по гръб 
повечето хора предпочитат да спят в 
ембрионална поза. Ако човек държи 
да спи свит като зародиш, експерти-
те съветват да изправя максимално 
тялото си, вместо да подпира гърдите 
си с брадичка и прекомерно да сгъва 
коленете си.

По гръб - най-добратаПо гръб - най-добрата
поза за сън и почивкапоза за сън и почивка
Учени са изчислили, че тогава Учени са изчислили, че тогава 
тялото се чувства най-добре тялото се чувства най-добре 

Сегашното поколение млади 
любители на музиката ув-
режда слуха си посредством 

аудиоплеъри, които не огранича-
ват опасно високите нива на шума, 
предупреди Световната здравна 
организация.

Около 1,1 милиарда млади хора - 
половината от глобалното населе-
ние на възраст между 12 и 35 годи-
ни, са с риск от увреждане на слуха 
заради онова, което най-много 
обичат - да слушат редовно музика 
през слушалките на персоналните 
си аудиоустройства, сочат данни 
на СЗО и Международния съюз по 
телекомуникации. 

СЗО призовава производители и 
регулатори да гарантират, че смарт-
фони и аудиоплеъри ще са снабде-
ни със софтуер, който не позволява 
на хората да слушат дълго време 
прекалено силна музика. 

„Предлагаме автоматично нама-
ляване силата на звука и родител-
ски контрол над силата на звука, за 
да може, ако звукът е надхвърлил 
допустимите граници, устройството 
да намали силата му до лимити, 
които не увреждат слуха”, заяви д-р 
Шели Чадха от СЗО. 

Хапчетата против бре-
менност са известни от 
60 години, но учените 

смятат, че някои техни аспе-
кти трябва да бъдат изследва-
ни по-подробно.

„Знаем много за физически-
те странични ефекти, но мно-
го малко за психологическото 
въздействие на противозача-
тъчните”, каза Александер Лишке от 
университета в Грайфсвалд, Германия.

Лишке и неговият екип са проучи-
ли как противозачатъчните хапчета 
засягат способността да разпознаваме 
чувствата на другите. Според учените 

пиещите ги жени тълкуват погрешно 
емоцията, изписана на човешко лице, 
10% по-често, отколкото тези, които 
не приемат такива средства.

В изследването са взели участие 
43 доброволки, които редовно пиели 

хапчета против бременност, 
и 53, които не употребява-
ли такова контрацептивно 
средство. Те трябвало да 
разпознаят какво чувство се 
изразява на 36 черно-бели 
образи на компютър.

Изображенията показвали 
различни чувства - враждеб-
ност, притеснение и други. 

Всички участници разпознали вярно 
по-лесните примери. Но по-трудните 
били определени вярно от 65% от же-
ните, които не приемали противоза-
чатъчни, и от 55% от тези, които пиели 
противозачатъчни хапчета.

СЗО: Музиката 
през смартфона 
е опасна за слуха

Противозачатъчните могат да повлияят на психиката 
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 15-21 февруари 2019 г.

ОВЕН
Пълно отдаване на бизнес 
ангажименти. Благоприятна 
седмица за разговори, свър-
зани с нова позиция или нова 

работа на друго място. Ще получите помощ 
от неочаквано място. Ще преживеете мно-
го емоции при разговори с ваши приятели 
заради новини, които ще получите от тях.

ТЕЛЕЦ
Неочаквани проблеми в 
семейството поради липса 
на комуникация. Недора-
зуменията и опитите да се 

манипулира дадена ситуация ще дадат 
отражение върху близките ви. Ще ви из-
ненада подарък или неочаквано решение 
за покупка за дома. Като цяло контактите 
ви ще ви донесат полезна информация и 
приятни преживявания.

БЛИЗНАЦИ
Очакват се ангажименти 
от финансов характер във 
връзка с млад човек от 
семейството ви. Ще възникне 

необходимост от по-голям разход за дома 
или за ваш роднина. Задава се любовна 
връзка. За съжаление някои коментари 
или необмислени действия ще предизви-
кат объркване в чувствата ви.

РАК
Търсите отговори на 
въпроси от близкото си 
минало. Възможно е да сте 
провокирани от новина или 

телефонен разговор. Някои от вас ще 
разчитат на помощ от приятели при па-
рични дела. В любовния ви живот стара 
връзка може да има развитие.

ЛЪВ
Ще срещнете отпор при 
реализацията на ваши 
предварителни планове. 
Неблагоприятно време за 

юридически или съдебни дела. Избяг-
вайте да вземате решения или да се 
ангажирате с дела, свързани с наслед-
ство или подялба на имущество и пари. 

ДЕВА
Мнозина от вас ще имат 
повод за събиране, свър-
зано с млада жена. Ще ви 
зарадва благоприятното 

развитие на здравословен проблем на 
мъж роднина. 
Тази седмица ще е важна за вашите 
професионални дела, особено ако 
работата ви е свързана с хора от раз-
лични институции или с пътуване. Има 
възможност за нова работа.

ВЕЗНИ
Повече семейни дела, 
повече професионални 
ангажименти и уреждане на 
битови проблеми. Благопри-

ятно време за брак или за нов дом. Ще ви 
потърсят за лична среща хора с финансов 
проблем или с нужда от съвет за разреша-
ването на сложна финансова ситуация.

СКОРПИОН
Ще ви се наложи да отло-
жите важно пътуване или 
неочаквано да реализирате 
такова, което вече сте отло-

жили преди време. Очакват ви промени, 
свързани с пътуване или с хора, които 
живеят в друг град или държава. Получе-
ното обещание от по-млад човек няма да 
се реализира.

СТРЕЛЕЦ
Неочакваните действия на 
мъж ще ви накарат да се 
замислите върху истинската 
причина за преживяното. 

Възможно е да се опитва да ви впечатли. 
Някои от вас ще се облагодетелствуват с 
пари от човек от семейството. Но вероят-
ността да попаднете в сложна ситуация 
е реална и ще бъде следствие от ваши 
необмислени действия.

КОЗИРОГ 
Напоследък преживявате 
неприятности. Добре е да 
обмислите нещата, които 
ви създават дискомфорт, 

без да влагате емоции. Приятна седми-
ца за пътуване на цялото ви семейство.

ВОДОЛЕЙ
Ще преживеете житейска 
раздяла и напрегната 
седмица в семейството, 
възможен е здравословен 

проблем на роднина, който изисква 
по-дълго лечение. Някои от вас ги 
очаква нежелана промяна на жилище 
или неприятен проблем със съседи, 
наематели или хазяи.

РИБИ
Склонни сте да общувате, 
за да се сближите отново 
с хора от миналото си. Из-
бягвайте да давате скъпо-

струващи вещи за ползване от деца или 
млади хора. Важно време за любовните 
и финансовите дела, свързани с подял-
ба или повишение на доходите ви.
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� � ☺
- Тате, мама колко е висока?
- Метър и 60, моето дете.
- Ти откъде знаеш – да не си я мерил?
- Не, но аз съм метър и 80 и ми е 

дошла до гуша!

� � ☺
- Ще престанеш ли да се оглеждаш 

наляво-надясно?
- Абе, жена, улица пресичаме!
- Не ме интересува – виждам как ти 

шарят очите!!!

� � ☺
- Миме, защо си купила памперси – ти 

нямаш деца?
- За инструктора ми по шофиране 

са....

� � ☺
Лисицата, Вълкът и Мечката ги 

съкратили от приказките и трябвало 
да започнат работа. Срещнали се след 
месец. Лисицата рекла:

- Аз започнах в един кокошкарник, 
издържах 2 седмици, прибрах една 
кокошка и ме уволниха.

Вълкът отвърнал:
- Аз пък – в едно стадо. Изядох една 

овца, преброиха ги, разбраха за липсата 
и ме уволниха.

Мечката се похвалила:
- Аз пък започнах в „Илиянци“ - там 

китайци бол, никой не ги брои...

� � ☺
Откриха нов антидепресант – мента, 

глог и самолетен билет...

� � ☺
Бъди различен – изкъпи се в поне-

делник!

� � ☺
- Живееш във Варна, а не можеш да 

плуваш… 
- Ти, като живееш до летището в Со-

фия, да не би да можеш да летиш?

� � ☺
Опънати отношения - когато ти искаш 

да я опънеш, а тя се опъва.

� � ☺
Млад спортист прави лицеви опори в 

парка. Минава пиян:
 - Ей, батка, ако правиш секс, да зна-

еш, че е избягала....

� � ☺
- Докторе, всяка вечер сънувам котки, 

играещи футбул!
 - Ето ти лекарство - всяка вечер 

вземаш по една таблетка преди лягане 
и ще спиш спокойно.

 - А може ли от утре да започна?
 - Защо от утре? 
- Тази вечер е финалът...

� � ☺
Боли ме за много хора, но ме е срам 

да кажа какво ме боли....

� � ☺
- Не казвам, че си курва, но ако всич-

ки мъже, с които си спала, се хванат на 
хоро, последният няма да чува музика-
та....

� � ☺
- Извинете, май съм ви извадил здра-

вия зъб.
 - Нищо, добре, че не сте очен лекар...
...
Снаха звъни на свекърва си:
 - Ало, майче, какво правиш? 
- Квото и ти!
 - Ама ти нямаш наскитване, мааааа...

� � ☺
Ако мъжът ви се забави в тоалетната 

или в банята, достатъчно е само да му 
кажете:

 „Мили, ще разгледам мобилния ти 
телефон.”

 Това значително намалява времето 
до излизането му оттам.

� � ☺
- Скъпи, къде беше?
 - Бягах. 
- А защо на панталона си имаш чер-

вило?
 - Не успях да избягам...

� � ☺
Жена ми искаше да си играем на 

ЧИЧО ДОКТОР - изкарах я навън в 
коридора, държах я така 2 часа и после 
й казах, че няма направление!

� � ☺
- Скъпа, в двора имаме слон, който се 

е оплел в паяжина.
- Стига си се подигравал на мама, 

докато се люлее в хамака!

� � ☺
Повивайки бебето си, дюнерджията 

сложи по малко люто и чеснов сос....

� � ☺
Опишете 90-те с едно изречение?
 - Еееее…. 
- Какво „ееее”? 
- Еееее, Макарена!

� � ☺
Избройте 10 неща, които харесвате? - 

6 кебапчета и 4 кюфтета.

� � ☺
Ако жена ти държи точилка - това 

невинаги значи, че ще ядеш баница!

� � ☺
- Докторе, имам склероза.
- Как разбрахте?
- Ами 5-10 минути след като изляза от 

нас, забравям, че съм женена!

� � ☺
Ако не си прав, а мълчиш - ти си 

мъдрец, но ако си прави и мълчиш - си 
женен....

� � ☺
- Докторе, много ме 

е страх от зъболекар! 
По-добре да родя още 
едно дете.

- Избирайте, госпожо, за да 
знам как да наглася стола.

� � ☺
Жена ми е с прекрасен слух - 

чува даже когато влизат парите ми 
в дебитната карта....

� � ☺
Жена му шофирала толкова зле, 

че джипиесът й казал: След 50 м завий-
те надясно и спрете, за да сляза...

� � ☺
Винаги когато се звъни на вратата, 

кучето смята, че търсят него...

� � ☺
В църквата:
 - Отче, съгреших…
 - Ееее, ти пък тоя месец не се спря...

� � ☺
Колко малък е светът - си каза 

лекарят и назначи 3 клизми на ден на 
полицая, който го състави акт...

� � ☺
- Скъпи, без бельо съм…
 - Потрай до заплата - ще купим...

� � ☺
- Мамо, сладоледът по-полезен ли е 

от кренвиршите?
- Сине, вече и цигарите са по-полезни 

от кренвиршите!

� � ☺
Всеки истински мъж трябва да се 

събужда с мисълта: „Боже, аз спя, а гор-
ката ми жена няма какво да облече!”

Влизам тихо, на пръсти, и тръгвам да 
си лягам, а тя ми вика:

 - Е пак ли си пиян?!?
 - Как разбра - питам втрещен.
 - Живееш на горния етаж!!!!

� � ☺
- Мамо, престани да идваш нощем и 

да ме завиваш!
- Ами притеснявам се ад не настинеш, 

сине!
- Е, да, ама отвиваш жена ми....

� � ☺
Пиян мъж се прибира у дома и звъни 

настойчиво. Жена му отваря и той й 
крясва:

- Кво гледаш, ма, ай влизай!

� � ☺
Как псуват шофьорите в София?
- От понеделник до петък - на селя-

нин, в събота и неделя - на майка!

� � ☺
Той й постла пътека с цветя от банята 

до спалнята - тя погледна и рече:
- Стамате, туй нещу, дет си наронил, аз 

няма да го чистъ!

� � ☺
- Не стига, че се прибра пиян-залян, 

ами и гърбът ти е издран? Къде беше?
- Жена, няма да повярваш - орел ме 

донесе.....

� � ☺
- Слушаш ли мама?
- Да.
- А тате?
- И той я слуша!

� � ☺
Мамо, имам си гадже - съседа Пешо!!!
- Но скъпа, той може да ти е баща...
- Годините за нас не са важни...
- Ти май не ме разбра...

� � ☺
- Докторе, при кои пози е сигурно, че 

няма да настъпи бременност?
- Ами например жената лежи на лег-

лото, а мъжът е на дивана...

� � ☺
- Скъпи, след сватбата ще имаме 3 

деца!
- Откъде си толкова сигурна? 
- Ми те сега са при мама на село...

� � ☺
- Мамо, в стриптийз бара съм.
 - Виждаш ли нещо, което не трябва 

да виждаш?
- Да, тате...

� � ☺
Между маймуни:
- Мамо, ние дали ще станем хора?
- Няма, миличко, не се бой!!!

� � ☺
- Вечерно време по тъмно никога 

не излизам - страх ме е някой да не ме 
изнасили...

- Ееее, то толкова тъмно никога не е 
било...

� � ☺
Стъпих на кантара да се претегля - 

трябва да си сменя парфюма - на този 
му е много тежък ароматът...

� � ☺
Дами, мъжът ми разля кафе на новия 

килим - с какво да изчистя кръвта?...

Виц в снимка

Съпругата: - Мммм, 

колко романтично - 

свещи, масло..... 

Съпругът: - Спри да 

се шегуваш и затвори 

предния капак....  



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

TRUCK DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60016, Търся CDL class 

A driver за VNL780 с fl atbed трейлър с 

опит на пътя. Ако сте без опит, ще ви нау-

чим. Вие си определяте колко да карате 

и колко да почивате. Заплащането 

е 80 цента на миля. Плюс бонуси $ 

4065399041 №15871 

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

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 off er great salaries 
for great drivers: $1600-$1800 per week, 
fl at 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 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

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

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 

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

ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-

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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Hoff man Estates
Morton Grove
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Norridge
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Skokie
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Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
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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
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EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

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

ТЪРСЯ СDL ШОФЬОРИ
Цена US$ , Зипкод 60025, Търся CDL шо-

фьори с опит и Haz Mat категория.

 Заплащане 0.70$ на миля или 1750$ на 

седмица ако милите са под 2500.

Платени пълни и празни мили. Вкъщи 

всеки уикенд. За повече информа-

ция 847-840-6176 – Стефан Манолчев. 

8478406176 №15878

Delivery Drivers, Цена US$ 17.00, Зипкод 

60188, Търсим шофьор-доставчик за 

FedEx с любителска книжка. Заплаща-

не: $17-$20 на час. Фирмата осигурява 

камион, гориво и униформa. За контак-

ти: 702-215-9196 7739839871 №15883

ШОФЬОР ЗА СПРИНТЕР,
Цена US$ , Зипкод 60070, Търся шофьор 

за спринтер вен over the road.  Не е 

нужна професионална книжка, без лог 

бук. Заплащане 50% от седмичния грос 

след гориво. Работа е лека, без нужда 

от ръчно товарене или разтоварване. 

4105336603 №15884

OFFICE ASSISTANT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofi ng 
company is looking to hire 
Full Time Offi  ce Assistant -Excellent English 
required -Early Morning start – 8:00 a.m. 
The offi  ce is located in Burr Ridge, IL $15 
per hour start pay rate Health Insurance 
and 401K For more information and to 
schedule an interview call 847-630-4050 
8476304050         №15887 

! OWNER OPERATORS !, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest! 24/7 Dispatch! Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.! Леки товари! Постоянни 
курсове! Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15888

OWNER OPER. / DRIVER,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ?
 *********Тел. 847-665-9273 ************ 
24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – 70 цента на га-
лон 8476659273 №15889

! OWNER OPERATORS !,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.;  Леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15890

OWNER OPER. / DRIVER,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
*********Тел. 847-665-9273 ************ 

24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – 70 цента на га-
лон 8476659273 №15891

DISPATCHER,
Цена US$ , Зипкод 60446, We seeks a 
TRUCKING DISPATCH ( 48 STATES, 53’ 
Dry Vans) with the prospect of moving 
to MANAGER position. Excellent time-
management and multitasking skills; - 
Fluent in English and Russian Please call 
and we will set up a time to meet with you! 
erika@interlandinc.net or 708-307-8993 
7084158710 №15893

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 off er 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

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

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

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

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА,
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в 
моят дом в River Grove. Предлагам до-
машна вкусна храна,занимания и следо-
беден сън.Информация на телефон
 7739712024 7739712024 №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191,  Търсим 

съквартирант за ново обзаведена и след 

ремонт 3br къща в Wood Dale. Голям 

двор и гараж за 3 коли. 

Тел. 5097012627 5097012627 №15876

STAIA POD NAEM
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Дава се 

апартамент в близост до Пуласки/Фос-

тър Наем 300$+tok 6308500701 №15868

2 BED. FOR REN
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, 2 bed. For 

rent, Arlington heights, обзаведен, нови 

ел. уреди,пералня и сушилня, след ре-

монт Тел. 773-865-9469 7738659469 
№15870

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

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 Buff alo 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, fl ooring, 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

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

2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апар-
тамент под наем в Arlington Heights, 2 
bedroom, 2 bathroom,  нови бани и ки-
лим, всичко е включено в наема с из-
ключение на електричестовот.  За кон-
такти Христо 847-644-8952. 8476448952 
№15880

FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Completely remodeled 2 bdr 1.1 bth in 
downtown Elk Grove Village. Brand new 
kitchen with stainless steel appliances 
and white 42’ shaker cabinets, remodeled 
bathrooms, new fl ooring, paint etc. Rent 
includes heat, cooking gas, water, garbade.
 For more info call 773 996 8900 Sylvia 
7739968900 №15881

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 490.00, Зипкод 60056, Стая от 
двустаен апартамент, със самостоятел-
на тоалетна и голям гардероб. В Mount 
Prospect, близо до магазин „Сердика”. 
Наем - 490$. 5712777882 №15885

ROOMMATE,
Цена US$ 650.00, Зипкод 60148, Looking 
for a roommate in Lombard, Il, It is a 2 
bedroom condo with 2 bathrooms and its 
fully furnished. One free parking spot, The 
building has open swimming pool and 
tennis court. 4175932030 №15892

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, fl ooring, 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

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

FOR SALE- ELK GROVE,
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, 

Fully remodeled 4bdr, 2bth in desirable 
Elk Grove Village. Brand new everything 
- roof, siding, windows, concrete patio, 
bathrooms, kitchen, fl ooring, paint etc. For 
more information call 773 996 8900 Sylvia.
 7739968900 №15882

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

МЕДИЦИНСКИ МАСАЖ, 
Цена US$ 79.00, Зипкод 60561, Фи-

зиотерапия, рехабилитация и ме-

дицински масаж по домовете. Без-

платна консултация и записване на 

телефон 630-991-0157Алфред Иванов 

или на www.medicalmassage.services 

6309910157 №15869 

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
МАНИКЮР,
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате 
ли нещо да зарадва погледа ви в  това 
студено и мрачно време?Направете 
си красив и свеж маникюр! Гел,гел 
лак,изграждане. Подарък- ръчно ри-
сувани декорации!!! За да запазите 
своя час обадете се на телефон 224 423 
4245-Миглена 2244234245 №15879

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 приготвена 

храна, включващи 2 закуски и обяд. Над 

18 години опит. За повече информация: 

773-931-8516 7739318516 №15627

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$, Зипкод 60016, Извършвам 

строителни ремонти, работя професио-

нално 2248300447 2248300447 №15656

BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training www. 

smarttrucking. us Book-Keeping For 

Trucking Companies starts January 14! 

For more information, please call 331-

551-8787 or email van53co@gmail.com 

3315518787 №15659

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Гел, гел 

лак, изграждане и ръчно рисувани де-

корации. Красиво и изгодно. Обадете се 

да запазите своя час на телефон 224 423 

4245 Миглена 2244234245 №15666

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ. 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 

на всички видове Перални, Сушилни, 

Съдомиялни, Хладилници, Фризери, 

Микровълнови и Готварски Печки. Тър-

сете Свилен 847-962-0242 8479620242 

№15674

ВИК УСЛУГИ
Цена US$, Зипкод 60707, Предлагам ВиК 

услуги. Ново строителство или ремонт 

на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 

монтаж на перални и миялни машини, 

ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 

и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 

ремонт на всякакъв вид течове. Оба-

дете 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 fl uently. 

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 fi le IFTA, KY, NY, NM yourself. 

3315518787 №15799

РЕМОНТИ
Цена US$, Зипкод 60089, Извършвам 

строителни ремоти боядисване, ремонт 

на бани, подови настилки, инсталиране 

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 ИЗГОДНО. Мигле-

на 224 423 4245 2244234245 №15824

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 Buff alo 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 съз-

даваме инвеститори! За контакти: Вале-

ри(224)404-0404 №15712 

TRAILER FOR RENT
Зипкод 60193, Давам trailer под наем 

Great Dane 2017 Kosta 224 409 4035 

2244094035 №15730

ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ, 
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСА-

ЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. 

ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА 

ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА 

САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИ-

КАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИ-

ЯТА Е 550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. 

ХОТЕЛ, ЗАКУСКА, АВТОБУС, МУЗЕИ. ЗОРА 

АВРАМОВА 0894 61 70 69 8474630199 

№15765

РЕМАРКЕ ПОД НАЕМ, 
Зипкод 60007, Давам ремарке Грейт 

Дейн 2014 под наем!Отлично състоя-

ние, фууд грейд, върджин гуми, вентове! 

Цена:$700 на месец+1 месец депозит! 

Без договор-трябва да си направите за-

страховка!!! 12244362030 №15829
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Нашата родина. Вел. Лай. Лонжи. Наиби. Тим. 
Таити. Чертог. Габе. Дение. Шила. Тиранти. Сбруи. Ат. Релса. Сви-
не. Основа. Ореол. Нар. Ток. Коран. Яндзъ. Роб. Мирти. Имарет. 
Гега. Хисар. Бюра. Соларии. Акино. Ил. Малта. Есери. Пирели. 
Нарин. Кри. Нен. Цифра. Орион. Хит. Лизат. Цвекло. Сума. Псе-
та. Кекс. Ша- шарми. Каное. Цветя Софти. Бовоар. Свеви. Гну. 
Тал. Колов. Стрик. Балами. Анали- тика. 

ОТВЕСНО: Талиги. Сто години самота. Шамар. Нобел. Ретуш. 
Вал. Чай. Барок. Гамен. Мацола. Тенев. Марал. Ларва. Кала. Тла-
ки. Илици. Мерки. Роидис. Орхит. Изпит. Конте. Аорти. Анфас. 
Ясла. Джинс. Раиса. Артек. Вон. Шии. Ибсен. Акера. Тасева. Чер-
во. Ириси. Цанов. Нане. Уилям. Ненов. Офиси. Аршин. Набор. 
Рекет. ТТ. Свити. Ендрю. Икике. Игри. Ебола. Азери. Ролки. Ник. 
Алигаторът албинос. Кука. 

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.

Н
астържете тик-
вата, прибавете 
захарта, канелата 
и олиото и раз-

бъркайте. Може да сипете 
орехи, ако имате. Сложете 
по дължината на едната 
кора от плънка и навийте 
на малка розичка. Сложете 

ги във формата за мъфини. 
Преди да ги вкарате във 
фурната, с четка намажете 
баничките отгоре с олио 
или масло. 

Пече се в предварително 
затоплена фурна до готов-
ност на 180 градуса без 
вентилатор.

Н
амачкваме сиренето 
с помощта на вилица, 
слагаме яйцата и 
млякото и разбърква-

ме сместа.
Принципът на навиване и 

намазване с плънка е същият 
като другата баничка.

Намазват се отгоре с олио и 
се пекат в затоплена фурна.

Малко преди да са готови, се 
наръсват с настърган кашка-
вал.

БАНИЧКИ 
с тиква

СОЛЕНИ 
банички

Продукти
300 г настъргана тиква;
3-4 с.л.захар;
щипка канела;
20-30 мл олио;
6 бр. точени кори за баница.

Продукти
6 кори за баница;
2 яйца;
100 г сирене;
2-3 с.л. кисело мляко;
кашкавал за поръсване 
отгоре. 

Да ви е сладко!  Цвети
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Е
дна от последователките 
на печално известния 
американски сериен убиец 
Чарлз Менсън – Лесли ван 
Хаутен, може да излезе 
на свобода след 40 г. в 

затвора според препоръка на комиси-
ята по предсрочно освобождаване в 
щата Калифорния. Сектата на Менсън 
„Семейство“ се състояла основно от 
момичета. Какви са техните истории и 
мотивите, каращи ги сляпо да следват 
своя лидер?

Убийството 
в Сиело драйв

Най-известното престъпление на 
„Семейството“ е клането в Лос Ан-
джелис на 9 август 1969 г. в къща в 
Сиело драйв, където живеел извест-
ният режисьор Роман Полански със 
съпругата си – акрисата Шарон Тейт. 
През въпросната вечер Полански бил в 
чужбина, а жена му, бременна в осмия 
месец, прекарвала времето в компани-
ята на трима приятели.

Разследването по-късно така и не 
установило защо „Семейството“ е 
избрало точно този адрес. Според една 
от версиите Менсън, който се изжи-
вявал като музикант, предположил, че 
домът е на продуцент, който отказал да 
работи с него. Според друга – осно-
вателят на сектата е бил преди това в 
имението, знаел е разположението на 
помещенията и е избрал тази къща в 
покрайнините.

Самият Менсън не участвал в клане-
то. Според заключението на съдебно-
медицинската експертиза бременната 
Шарон Тейт била прободена 16 пъти 
с нож, нейната приятелка – 28 пъти, а 
един от гостите е буквално разкъсан 
на парчета: два пъти е прострелян, 13 
пъти ударен с тъп предмет по главата и 
намушкан 51 пъти.

На следващия ден били убити още 
двама. Менсън влиза в къщата и върз-
ва стопаните – собственик на няколко 
магазина и съпругата му. След това не-
говите съучастници брутално избиват 
жертвите.

Първоначално полицията тръгва 
по погрешна следа за наркотици. 
Според някои данни загиналите са 

употребявали психотропни вещества и 
разследването предполага, че може да 
са станали жертви на наркотърговци. 
Пазителите на реда не видели връзка 
между убийствата, извършени през 
тези два дни. Но само след няколко ме-
сеца следствието установило: и в двете 
престъпления са замесени членове на 
комуната „Семейството“, а основните 
извършители са момичета на възраст 
между 20 и 22 години.

 „Не ми е жал 
за теб, жено!“

За убийствата Чарз Менсън лично 
избрал петима сред  последователи-
те си – Чарлз Уотсън, Сюзън Аткинс, 

Патрисия Кренвинкел, Лесли ван 
Хаутен и Линда Касабян. Последната не 
взела пряко участие в престъпленията, 
а след това станала основен свидетел.

Всяко от момичетата има сложна ис-
тория, докато стигне до „Семейството“. 
Например Сюзън Аткинс напуска дома 
след смъртта на майка си, защото не 
се разбира с баща си. Пристига в Сан 
Франциско и припечелва от каквото 
може – била стриптизьорка, прости-
тутка.

Лесли ван Хаутен от 14-годишна при-
емала наркотици, на 17 г. забременяла, 
но майка й я принудила да направи 
аборт.

Младата възраст, тежкото детство и 
нездравата зависимост 
от Менсън не смекчи-
ли решението на съда 
– всички говорили за 
смърно наказание. По-
късно след отмяната 
му в Калифорния го 
заменили с доживотен 
затвор.

По спомени на об-
ществения обвинител 
момичетата убийци не 
се разкайвали в съда. 
Нещо повече – заедно 
с Менсън превър-
нали процеса в шоу. 
Демонстративно се 
обръщали към съда 
с гръб, постоянно 
скачали от местата си 
и крещели лозунги. 
Когато Менсън 

изрязал на 
лицето си кръст

момичетата го последвали. Жесто-
костта, наглостта и хладнокръвието на 
подсъдимите наложили няколко пъти 
да се прекрати заседанието. От някои 
признания на обвиняемите и подроб-
ности от престъпленията на присъст-
ващите им станало лошо.

Сюзън Аткинс цветно описала как 
убивала жената на Роман Полански. 
Според показанията при молба за 
пощада тя отговорила: „Не ми е жал за 
теб, жено!“ Тя даже потопила кърпичка 
в кръвта на бременната и написала 
на стената думата „свине“. Също така й 
хрумнала идея да изреже от тялото на 
жертвата бебето, но не се решила да го 
направи.

Обвинението успяло да докаже, че 
именно Менсън е разпоредил да се 
извършат седемте убийства. Момиче-
тата се прекланяли пред него, считали 
го за Исус, върнал се на Земята. Самият 
главатар никога не се наричал така и 
даже твърдял, че той е дявол, Сатана.

Всички осъдени неведнъж подавали 
молби за предсрочно освобождава-
не, но напразно. Само на Ван Хаутен 
било отказано 16 пъти. Комисията по 
предсрочно освобождаване на щата 
Калифорния на два пъти препоръчвала 
нейното освобождаване, но се наме-
сил губернаторът на щата Джери Бра-
ун. Не е ясно дали новият губернатор 
Кевин Нюсом ще последва примера на 
предшественика си. За вземането на 
решение той има няколко месеца.

Момичетата на Сатаната: Момичетата на Сатаната: 
Серийните убийци на МенсънСерийните убийци на Менсън
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К
огато Джеф Безос разкри, 
че е жертва на изнудва-
не от таблоида National 
Enquirer, получи масови 
адмирации за смелостта си. 
Изпълнителният директор 

на Amazon призна, че представители 
на Enquirer са го заплашили с публику-
ване на негови интимни снимки, за да 
го накарат да прекрати собственото си 
разследване за изтичането на личната 
му кореспонденция в изданието.

Безос просто отказа да се поддаде на 
шантажа: „Ако от моята позиция не мога 
да се съпротивлявам на такъв тип из-
нудване, колко други хора биха могли?”

Мигновено той се превърна в най-
прочутия и влиятелен човек, твърдящ, 
че е станал жертва на изнудване със 
сексуални компромати. Експертите 
побързаха да го похвалят за начина, по 
който се е справил със ситуацията, и на-
рекоха подхода му „образцов” пример 
за това как най-добре да се реагира на 
изнудване.

Всъщност, Безос действа от „приви-
легированата” позиция на човек, който 
е достатъчно възрастен и познава 
много добре законодателството, което 
го закриля от подобен тип тормоз. Но 
най-честите жертви на изнудване със 
заплаха от публикуването на 

срамни снимки
са много по-различни от него – и пора-
ди страх и незнание предпочитат да не 
търсят защита дори от най-близките си 
хора.

При т.нар. sextortion обектите на този 
тип изнудване са заплашвани, че техни 
интимни снимки или съобщения ще бъ-
дат пуснати онлайн против волята им. В 
замяна се очаква парично заплащане. 
Това е нещо по-различно от „порното за 
отмъщение”, където агресорът разпрос-
транява кадрите, воден единствено от 
злонамереност и жестокост.

Тийнейджърите според експертите са 

сред честите жертви на това престъпле-
ние, затова и повечето изследвания са 
фокусирани върху тях.

Младостта и липсата на опит, както и 
зависимостта от по-възрастните, ги пра-
вят уязвими по уникален начин. Затова 
непълнолетните лица са поставени в 
сериозно затруднение, когато се сблъс-
кат с опит за изнудване на сексуална 
тематика. 

5% от национално представителна 
извадка за тийнейджъри в САЩ призна-
ват, че са били жертва на изнудване на 
сексуална тематика. 3 на сто признават, 
че самите те са извършвали такъв тип 
изнудване. ¼ от жертвите казват, че 
извършителят наистина е публику-
вал кадрите онлайн. Приблизително 
същият дял потърпевши от тях казват, 
че кадрите са били изпратени на трето 
лице без тяхното разрешение.

Проучване на института Pew от 2018 
г. установява, че интимни снимки и 
клипове на 7% от анкетираните са били 

споделяни без тяхно съгласие.
ФБР отчита, че изнудването на сексу-

ална тематика при непълнолетните „се 
е превърнало в сериозна заплаха през 
последните години”.

Тийнейджърите, които споделят сек-
суални снимки, формално биха могли 
да бъдат обвинени в разпространение 
на 

детска порнография
дори когато ги изпращат доброволно 
и по собствен избор на свой приятел. 
Повечето от учениците в изследванията 
са осъзнавали това и са се боели да не 
бъдат обявени за сексуални престъп-
ници.

Непълнолетната жертва на онлайн 
секс тормоз би могла да обърне 
нещата в своя полза, като на свой ред 
предупреди изнудвача, че ще подаде 
сигнал в полицията. В много от тези 
случаи обаче децата се паникьосват 
прекалено много, за да помислят за 

логични ходове. Притесняват се какво 
ще си кажат родителите им, дали няма 
да си навлекат проблеми с полицията, 
може ли да се стигне до изключване от 
училище и т.н.

Някои от тези опасения са напълно 
основателни. Пример: през 2017 г. 
ръководството на училище в Чикаго 
провежда разпит на 16-годишен ученик 
заради запис в телефона му, на който 
се вижда как участва в сексуален акт с 
връстничка. Записът и актът са напра-
вени по взаимно съгласие, но учителите 
го набеждават в разпространение на 
детска порнография. Впоследствие 
момчето посяга на живота си.

В 20 щата в Америка вече се въвеждат 
закони за защита на непълнолетните от 
обвинения в разпространение на дет-
ска порнография, когато те изпращат 
по взаимно съгласие снимки и видеа 
с интимно съдържание помежду си. 
Това напомня на т.нар. закони „Ромео 
и Жулиета”, които освобождават от на-
казателна отговорност непълнолетни, 
които правят 

секс по взаимно съгласие
Самият акт на изнудване нарушава 

няколко различни закона в определени 
обстоятелства. Ако жертвата е непъл-
нолетна, това може да се преследва 
като класически пример за криминал-
но изнудване в зависимост от случая. 
Забранено е и публикуването на порно 
като отмъщение, макар че законодател-
ството по този казус варира по места 
(някои от законите са приложими само 
ако изображенията наистина са вече 
разпространени).

Ако светът може да си извлече поуки 
от случая „Безос”, то е, че най-богатият 
човек в света съвсем не е единствени-
ят, чийто сексуален живот се използва 
срещу него. Дано жертвите с не толкова 
голяма слава и финансово състояние 
могат да разчитат на същото съчувст-
вие, което получи той.

Проблемът е много по-голям и много Проблемът е много по-голям и много 
по-мащабен, отколкото изглеждапо-мащабен, отколкото изглежда

Секс изнудването: Безос 
ще се справи, а останалите?
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А
мерикански боксьор ще 
бъде най-вероятният след-
ващ съперник на Кубрат 
Пулев. Кобрата ще се бие 
на 23 март в Лос Анджелис. 
Очакваше се негов против-

ник да бъде 2-метровият гигант Роберт 
Хелениус, но финландецът се отказа 
след дълги преговори.

Фаворит за противник на българина 
е Доминик Бризийл-Бедата. 33-годиш-
ният ветеран също е доста по-висок от 
Пулев. 201-сантиметровият биткаджия 
(20 победи, 18 с нокаут и 1 загуба) 

е бивш претендент за 
световната титла. 

Той се боксира през 2016-а с Антъни 
Джошуа, но беше отказан в седмия 
рунд. Оттогава Бризийл записа три по-
беди с нокаут над класни съперници. 
Сред тях бяха непобеденият Изуагбе 
Угонох, Ерик Молина и Карлос Негрон.

Другият вариант за Кобрата е Май-
къл Хънтър. 30-годишният боксьор от 
Лас Вегас има 16 победи (11 с нокаут) 
и 1 загуба. Единственото поражение в 
неговата кариера е по точки от фено-
меналния украинец Олександър Усик 
през 2017-а. Мачът беше за световната 
титла в полутежка категория. След тази 
среща Хънтър се преориентира към 
тежката категория. Той записа четири 
поредни успеха. Последният беше 
срещу бившата жертва на Кобрата 
Александър Устинов.

“Водим преговори, но не искам да 
казвам имена, защото боксьорите 
започват да имат по-големи претенции, 
коментира мениджърът на българина 
Ивайло Гоцев. – Кобрата ще се бие на 
23 март.”

Пулев в момента се готви на високо-
планинската база в Белмекен. Очаква 
се до няколко седмици той да замине 
за САЩ, където да проведе спаринги 
преди срещата.

Кубрат излиза срещу Кубрат излиза срещу 
американец в Лос Анджелисамериканец в Лос Анджелис

Седемкратният световен шам-
пион във Формула 1 Михаел 
Шумахер е бил на рождения си 

ден – 3 февруари, в Майорка. Това е 
още една стъпка към възстановяване-
то му, съобщава „Бунте”.

Според изданието Шуми е бил 
закаран с хеликоптер в луксозното 
имение на семейството в западната 
част на острова още преди Коледа. 
Той посрещнал там и 2019 г.

„Бунте” твърди, че легендарният 
пилот е забелязан да стои завит в 
тъмнокафяво одеало на терасата, а ко-

зирката го предпазвала от слънцето.
Имало е хора, които полагали грижи 

за него, както и охрана за цялото се-
мейство. Михаел Шумахер все още се 
възстановява от ски инцидент от де-
кември 2013 г. При падане в Мерибел 
той удари лошо главата си и се наложи 
спешна операция. Лекарите предизви-
каха състояние на изкуствена кома, за 
да го спасят.

Семейството му пази в тайни всички 
новини около текущото му състояние, 
но според германските издания той се 
чувства все по-добре.

Световният шампион във Световният шампион във 
Формула 1 е бил забелязан Формула 1 е бил забелязан 
завит на тересатазавит на тересата

Васил Божков ще поеме упра-
влението на футболен клуб 
„Левски”. Това стана ясно от 

съобщение на неговата компания 
„НОВЕ холдинг”.

В изявлението се посочва, че „Лев-
ски” е безспорно най-популярният 
и разпознаваем бранд в българския 
футбол. 

Ето съобщението на „НОВЕ холдинг”:
„Във връзка с повишения общест-

вен интерес и въпросите, свързани 
с промяната в управлението на ПФК 
„Левски“, ви информираме за след-
ното:

Г-н Васил Божков и компаниите, 
свързани с него, повече от четвърт 

век подкрепят и работят в посока 
развитието на българския спорт, и в 
частност българския футбол.

„Левски“ е безспорно най-популяр-
ният и разпознаваем бранд в родния 
футбол и като такъв предоставя 
потенциална възможност за успешно 
бизнес партньорство.

Това е причината групата компании, 
в които г-н Божков има участие, да 
се включат в необходимото оздравя-
ване, управлението, финансирането 
и дългосрочното развитие на клуба. 
Партньорството ще продължи, докато 
съществуват възможности за растеж 
и бизнес интересите на двете страни 
съвпадат.“

Васил Божков поема 
управлението на „Левски“

Шумахер 
се припича 
на слънце в 
Майорка

Българският Българският 
шампион ще се шампион ще се 
бие на 23 мартбие на 23 март
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М
анията по бункерите 

в САЩ е пословична. 

Редица американци 

инвестират сериозни 

суми в свой собствен 

бункер, подготвяйки 

се за всевъзможни според тях ката-

клизми – от ядрена война до зомби 

апокалипсис.

Един конкретен бункер, който попа-

да в новинарските заглавия от години, 

сега е обявен за продан.

Намиращо се в хазартната столица 

Лас Вегас, подземното съоръжение 

изглежда, меко казано, ексцентрично, 

като от години се смята за един от най-

странните имоти в света.

Бункерът, по-известен като Под-

земната къща, се простира на 1300 

кв. метра площ и е изграден с всички 

претенции да издържи края на света.

Бомбоубежището разполага с двор 

с басейн, спа, дървета, къща за гости, 

барбекю, фонтан и специална система, 

която симулира смяната на ден и нощ. 

Все пак не забравяйте, че всичко това 

се намира под земята.

Имотът се предлага от Berkshire 

Hathaway за сумата от 18 млн. долара.

Ако съдим по снимките, бункерът 

е замръзнал някъде в 70-те години. 

Странното обзавеждане и декорация 

прави визията на подземното съоръ-

жение доста интересна.

Вероятно обаче 

розовата кухня 
и тоалетни

както и зелените килими, имитиращи 

тревно покритие, не са за всеки.

Бункерът понастоящем се притежа-

ва от Марк Волкър и няколко негови 

приятели.

Собственикът е председател на 

организацията „Общество за опазване 

на почти изчезналите видове”.

Бомбоубежището, което разполага 

с пет спални и шест бани, е построено 

под стандартна двуетажна градска 

къща.

Изглежда създателите на странния 

имот са помислили за собственото 

си забавление след евентуалното 

изчезване на човечеството, тъй като 

обитателите могат да се развличат с 

басейн, две джакузита, сауна, нощен 

клуб с бар и дансинг.

Бункерът има и „открита” зона, която 

изобилства от стенописи, наподобява-

щи скали и горски пейзажи.

Освен множеството фалшиви цветя 

и дървета имотът има два асансьора 

и система за сигурност. Системата за 

смяна на ден и нощ може да имитира 

залези и изгреви, като дори има свет-

линки, които би трябвало да предста-

вляват звезди в нощното небе.

Входът към бункера е изграден така, 

че да прилича на скала, като асансьор 

отвежда желаещите да се скрият под 

земята. Бомбоубежището има и стъл-

ба, прикрита в задния двор на къщата.

Това, че бункерът е във вид на съо-

ръжение, на което едва ли може да се 

разчита при ядрена война, е по-скоро 

грешна констатация.

Имотът, който се намира на 

8 метра 
под земята

е направен така, че лесно може да се 

преустрои в напълно истинско скри-

валище.

Според обявата съоръжението 

разполага с ретранслатори, които 

позволяват използването на мобилни 

телефони под земята, както и интер-

нет. Съоръжението има и собствен 

огромен резервоар за вода.

Бункерът е построен през 70-те го-

дини от предприемача Джирард Хен-

дерсън, който натрупал богатството си 

чрез няколко компании, включително 

Avon и Gulfstream Aerospace Corp.

Той се страхувал, че студената 

война може да докара апокалипсиса 

в САЩ. Вдъхновен от страховете си, 

предприемачът създал компания на 

име Underground World Homes, която 

презентирала футуристичната концеп-

ция за живот под земята по време на 

изложение в Ню Йорк през 1964 г.

Той живял в своята подземна къща 

до смъртта си през 1983 г.

Неговата съпруга не искала да 

живее там след кончината на мъжа й, 

поради което изградила къщата, нами-

раща се над земята, в която прекарала 

старините си, докато не починала през 

1989 г.

Най-странният имот е под земята и има басейн, дървета и барбекюНай-странният имот е под земята и има басейн, дървета и барбекю

Подземната къща на Лас Подземната къща на Лас 
Вегас се продава за $18 млн. Вегас се продава за $18 млн. 

Къщата, от която тръгва пътят 

на Ал Капоне към гангстерския 

връх в Чикаго, е обявена за про-

дажба. Двуетажната тухлена сграда 

струва 109 000 долара, което е почти 

без пари даже в сравнение с имотния 

пазар в София, съобщи bTV.

За сравнение, първоначално мафи-

отският дом се е предлагал за значи-

телно по-солидните 450 000 долара.

Семейство Капоне е закупило къща-

та на 8 август 1923 г. за 5500 тогаваш-

ни долара. В нея босът живял заедно с 

майка си Тереза, сестра си си Мафалда 

и съпругата Мае.

Само две години след имотната при-

добивка Алфонсо Капоне ще измести 

своя покровител Джони Торио и ще 

поеме управлението на подземния 

свят в Чикаго.

От 30-те години на миналия век Ал 

Капоне не е живял в къщата, нами-

раща се в южната част на Чикаго. 

След като излиза от затвора, той се 

премества във Флорида.

В Чикаго остава майка му – Тереза. 

Тя е живяла в този дом до смъртта си 

през 1952 г. на 84 години. След това 

сестрата на Ал Капоне – Мафалда, 

продава къщата.

Къщата на Ал Капоне в Чикаго – Къщата на Ал Капоне в Чикаго – 
по-евтина е от мезонет в София по-евтина е от мезонет в София 
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Центърът за диви животни в Грант Пас, 

щата Орегон, предлага на желаещите 

срещу 20 долара дарение да кръстят 

риба сьомга на името на бившата, с която 

да бъде нахранена мечка.

Промоцията „Кеч енд рилийз” се оферира в 

навечерието на Деня на влюбените Свети Вален-

тин.

Кръстената риба ще бъде дадена, за да бъде 

схрускана от една от кафявите мечки Коуди 

или Яки. Промоцията включва получаването на 

специално кръщелно свидетелство за рибата и 

снимка с угощението на мечката.

Промоция: Да нахраниш 
мечка с... бившата

Б
ританският супермодел Наоми Кембъл 

може да ходи на бал, но не и срещу 

петцифрена сума – това гласи постано-

влението на съд в Германия. 

Кембъл украсява с присъствието си бал в 

операта „Земпер” в град Дрезден през 2015 г. По-

късно нейният агент иска 55 930 евро за кратката 

й поява на бляскавото събитие.

Сега върховният съд е постановил, че органи-

заторите не дължат заплащане на Наоми Кембъл, 

която остава на бала едва няколко минути, полу-

чава награда и се оттегля. 

Според местен вестник организаторите първо-

начално са предложили на Кембъл 47 000 евро 

за четиричасово присъствие. Супермоделът оба-

че остава на бала едва 20 минути, заради което 

й е предложена сумата от 25 000 евро. В отговор 

агентът й иска 55 930 евро.

Впоследствие местен съд постановява, че ор-

ганизаторите не трябва да плащат нито цент на 

звездата – решение, подкрепено и на сегашната 

инстанция. 

Съд отряза Наоми Кембъл 
от хонорар за поява на бал

Н
ова драма е на 

път да се пре-

върне в скандал 

около предсто-

ящите награди “Оскар” 

– рекламни блокове измес-

тиха няколко категории от 

награждаването на живо. 

Това става ясно от изказ-

вания на миналогодишния 

победител за най-добра 

режисура Гийермо дел 

Торо, както и от Алфон-

со Куарон и Еманюел 

Любецки.

Кинематография, 

монтаж, грим и прическа 

и игрални късометраж-

ни филми няма да бъдат 

включени в награждава-

нето, което се излъчва по 

телевизията, защото били 

заменени с рекламни 

блокове. Наградите ще 

бъдат връчени по време на 

рекламите и излъчени на 

живо в уебсайта на Кино-

академията.

“Не бих си позволил да 

предлагам други катего-

рии, които да премахнете, 

но кинематографията и 

монтажът са сърцето на 

нашето изкуство. Те не са 

наследени от театралната 

или литературната тради-

ция – те са кино сами по 

себе си”, написа Дел Торо в 

туитър.

Подкрепи го и номини-

раният за “Рома” Алфонсо 

Куарон. “В историята на 

киното има много шедьо-

ври без звук, без цвят, без 

история, без актьори и без 

музика. 

Нито един филм няма 

как да съществува без 

кинематография и монтаж”, 

написа той.

К
омпанията „Уор-

нър брос” съобщи, 

че работи над 

продължение на 

филма „Аквамен”.

Режисьорът на ориги-

налната лента Джеймс 

Уан и Питър Сафран ще са 

продуценти на продълже-

нието й.

„Аквамен” с участието 

на Джейсън Момоа в 

главната роля постигна 

голям успех в бокс офиса, 

като стана 21-вият събрал 

най-големи приходи филм 

на всички времена.

Сега от „Уорнър брос” 

поясниха, че Дейвид Ле-

сли Джонсън-Макголдрик, 

който е работил над сце-

нария на „Аквамен” заедно 

с Уил Бийл, ще напише 

сценария на продълже-

нието на филма. 

Не се очаква обаче Ни-

кол Кидман, Амбър Хърд, 

Уилям Дефо и Патрик Уил-

сън, които са в актьорския 

състав на „Аквамен”, да се 

снимат също в продълже-

нието на филма.

Нова драма на „Оскарите“ – 
реклами вместо награди

Създателите на „Аквамен”: 
Ще има продължение 

А
риана Гранде за 

трета поредна 

седмица е начело 

в класацията 

хот 100 на „Билборд” за 

сингли. 

Гранде запазва първен-

ството си със сингъла „7 

Rings”, с който по-минала-

та седмица не само оглави 

чарта за втори път, но и за 

втори път се позиционира 

директно на върха след 

успеха си с „Thank U, Next”. 

С предишния си сингъл 

певицата оглави директно 

чарта през ноември ми-

налата година и прекара 

седем непоследователни 

седмици на първо място.

Втора позиция в класа-

цията заема музикантът 

Маршмело с парчето 

„Happier”, записано в 

сътрудничество с група 

„Бастил”. Следва певи-

цата Холзи със сингъла 

„Without Me”. 

Челната петица в чарта 

на „Билборд” за сингли се 

допълва от рапърите Пост 

Малоун и Суа Ли с парчето 

„Sunfl ower” и рапъра Тра-

вис Скот със „Sicko Mode”.

Ариана Гранде пак начело в Ариана Гранде пак начело в 
класацията на „Билборд”класацията на „Билборд”
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М
авзолеят на Владимир Ленин затваря 
за посетители от 18 февруари до 16 
април 2019 година във връзка с пла-
нова профилактика.

Профилактиката ще бъде извършена от Руския 
научноизследователски институт по лечебни 
и ароматни растения. Ще бъде ремонтирано и 
уникалното оборудване, поддържащо темпера-
турата и осветлението в мавзолея. Дейности от 
този род се провеждат редовно на една или две 
години.

Ленин умира на 21 януари 1924 г. Няколко 
месеца след смъртта му е построен мавзолеят в 
Москва, близо до Кремълската стена. За съхране-
нието се прилагат уникални методи, разработени 
от руските специалисти. Подобно балсамиране 
е приложено и при съхраняването на тленните 
останки на тринайсет други политически лидери 
от различни страни.

М
есец след като Селена Гомес се върна 
отново в социалните мрежи, започ-
ва да качва повече снимки. Вчера 
певицата сподели няколко кадъра от 

импровизирано моминско парти на плажа.
„Моята най-добра приятелка ще се омъжва, 

затова празнуваме. Бъдещата г-жа Лопес“, написа 
Селена и публикува снимки от забавлението с 
момичетата.

26-годишната певица се е снимала по бански. 
Въпреки че е без грим, тя си е сложила един от 
любимите аксесоари – големи златни халки.

Наскоро младата изпълнителка направи дует с 
Джулия Майкълс. Песента се казва „Тревога“ и е 
посветена на един от проблемите, с които много 
хора се борят – депресията и тревожността.

През миналото лято Гомес бе в клиника, за да 
излекува психичните си проблеми, продиктува-
ни от автоимунното й заболяване. 

Затварят мавзолея на 
Ленин за профилактика

Селена Гомес се пусна по 
снимки на моминско парти

С
тара тетрадка на 
канадския певец 
Дрейк, намерена 
в контейнер за 

отпадъци в Торонто, е 
обявена на търг за 32 500 
щатски долара от аукцион-
ната къща „Момънтс ин 
тайм”.

Контейнерът се е на-
мирал близо до мебелна 
фабрика, принадлежала 
на дядото на Обри Греъм 
(каквото е истинското име 
на Дрейк), в която рапъ-
рът е работил. Предполага 
се, че записките са от пе-
риода 2002-2005 година. 

Тетрадката съдържа 
около 20 страници със 
стихове, мисли, както и 

цели песни от ранното 
творчество на Дрейк, 
който през тези години 

все още се изявява като 
млад актьор в канадска 
тинейджърска драма. На 

първа страница в тетрад-
ката стои подписът на 
Дрейк. 

Н
ай-големите 
спортни зали и 
открити театри 
в България ще 

посрещнат Лили Ивано-
ва по време на нейното 
национално турне. То за-
почва през март в старата 
столица Велико Търново и 
завършва с два концерта в 
София – на 8 и 9 декември 
в зала 1 на НДК.

Търновчани не са виж-
дали своята любимка от 
2016-а, както и бургазлии.

Концертът в морския 
град е през април. Другият 
й черноморски гастрол ще 
е през юни във варнен-
ския летен театър.

За първи път от 2015 г. 
ще имат удоволствието 
да чуят и видят голямата 
Лили Иванова в Габрово, в 
Ямбол и в Шумен .

През юни „За тебе бях“, 
„Вкусът на греха“ и още от 
най-доброто на примата 
ще звучи в един специа-
лен формат в „Лебеда” 
край езерото в „Панчаре-
во“. 

Д жордж Клуни 
смята, че медиите 
тормозят Меган 
Маркъл по същия 

начин, както навремето 
подлагаха на тормоз прин-
цеса Даяна. Тя загина в 
автомобилна катастрофа, 
докато бе преследвана от 
папараци. 

Клуни и съпругата 
му Амал присъстваха 

на сватбата на Меган и 
принц Хари през миналата 
година.

„Те я преследват 
навсякъде – заяви Клуни 
пред австралийски медии. 
–  Тя е бременна в седмия 
месец и е преследвана и 
оклеветявана по същия 
начин, както навремето 
това се случи с Даяна. Ней-
ната история се повтаря.” 

Тетрадка на рапъра Дрейк на Тетрадка на рапъра Дрейк на 
търг за $32 500търг за $32 500

Лили Иванова с 12 концерта Лили Иванова с 12 концерта 
през 2019 годинапрез 2019 година

Джордж Клуни за Меган Маркъл: Джордж Клуни за Меган Маркъл: 
Преследват я като ДаянаПреследват я като Даяна
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У
чени от университета Рокфелер в Ню 
Йорк успяха да „изключат” апетита на 
комарите, така че те да изгубят желание 
да си търсят храна.

Екипът на Лора Дювал установи, че за да тър-
сят кръв, тези насекоми разчитат на невропеп-
тидния рецептор NPLYR7, който много наподо-
бява този на човека. И при хората той регулира 
апетита. Американските учени са успели да го 
блокират и комарите са се отказали да търсят 
кръв.

По време на изследванията насекомите са 
били поставени в камера, където постъпвал въ-
глероден двуокис, който ги привлича в процеса 
на търсене на храна. Комарите били захранвани 
с истинска и изкуствена кръв. Във физиологичен 
разтвор към „ястията” им били добавяни антаго-
нисти на рецепторите, отслабващи апетита.

Откриха как да „изключват” 
апетита на комарите

А
рхеолози откри-
ха в египетската 
част на Синай-
ския полуостров 

древна работилница за 
изработване и поправка 
на плавателни съдове.

Находката датира от 
епохата на Птолемеите 
/332-30 г. пр. Хр./. Разкоп-
ките били проведени в ар-
хеологическия комплекс 
Тел Абу Саифи в Северен 
Синай. На това място се е 
издигала древната римска 
крепост. 

Работилницата е раз-
полагала с два сухи дока, 
където са били констру-
ирани и поправяни плава-
телни съдове.

Елинистическият Египет 
също Птолемейският Еги-
пет (332 пр. Хр. - 30 пр. Хр.) 

e елинистическо царство, 
образувано на територия-
та на Египет след неговото 

завоюване от Александър 
Македонски през 332 г. 
пр. Хр. 

Р
омантично 
видеопослание 
за българските 
си почитатели по 

случай 14 февруари са из-
пратили Еос Чатър и Гай-И 
Уестерхоф от BOND. Те ще 
представят най-доброто от 
творчеството си в зала 1 на 
НДК в София и на 27 март в 
Пловдив. 

„Пожелаваме ви един 
наистина специален Свети 
Валентин, изпълнен с мно-
го любов! Пригответе се 
за незабравим спектакъл 
в София на 26 и в Пловдив 

на 27 март! Обичаме ви!”, 
казват световнопризнатите 
кросоувър изпълнителки, 

които заедно с останалите 
членове на най-известния 
и успешен струнен квартет 

в света избраха България, 
за да отпразнуват своята 
20-годишнина на сцената.

Откриха работилница за 
кораби отпреди Христа

Б
ългарската звезда в Холивуд 
Димитър Маринов ще пред-
стави лично номинирания 
в пет категории за „Оскар” 

„Зелената книга” на „София филм 
фест”. 

Филмът е отличен с три награди 
„Златен глобус”, награда БАФТА за 
ролята на Махершала Али и Награ-
дата на публиката в Торонто.

Маринов ще присъства и на 
премиерата на „Снимка с Юки” на 
Лъчезар Аврамов, в който изпълнява 
една от основните роли. 

Българският актьор получи 
признание от продуцента Стивън 
Спилбърг, режисьора Питър Фарели 
и звездата в „Зелената книга” Виго 

Мортенсен. Филмът е едно от най-
забележителните постижения на 
2018 г., с над 40 награди и повече от 
80 номинации.

„Зелената книга” е „вдъхновен от 
истинско приятелство” и връща зри-
телите в началото на 60-те години, 
когато трио музиканти и отракан 
шофьор бодигард обикалят „дълбо-
кия Юг” на Съединените щати в опит 
да променят трупаните с векове 
предразсъдъци към хората с цвят на 
кожата, различен от белия.

„Научих от Питър Фарели, че цял 
живот е мечтал да режисира драма 
– казва Димитър Маринов, който 
изпълнява ролята на руския виолон-
челист Олег в „Зелената книга”.

Българският герой на Българският герой на 
„Оскарите“ на филмов „Оскарите“ на филмов 
фест в Софияфест в София

И
звестният холивудски актьор Ричард 
Гиър стана баща за втори път, след като 
третата му съпруга Алехандра Силва го 
дари с момченце.

Бебето се е родило в Ню Йорк, но засега все 
още не е известно името и теглото. 69-годишни-
ят Гиър преди това беше женен за манекенката 
Синди Крофорд и за Кари Лоуъл, от която има 
19-годишен син  Хоумър.

По-рано Гиър довери, че нямал проблем да 
бъде възрастен татко. Той и съпругата му през 
цялото време пазеха в тайна пола на бъдещата 
си рожба.

Ричард си призна, че се влюбил от пръв поглед 
в русокосата красавица Алехандра преди пет 
години.

На 69 г. Ричард Гиър стана 
баща за втори път

BOND с романтично 
видеопослание до 
BG феновете
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Ледниците в света са с 18% по-малки от пре-
дишните изчисления. Около 215 000 ледници в 
света съдържат 158 000 кубични километра лед, 
показа изследването на учени от Федералния 
технологичен университет в Цюрих. Те стигнаха 
до тази по-ниска стойност, използвайки по-
подробни спътникови данни, които им дадоха 
възможност за по-точни измервания.

Изчисленията не включват плаващия лед, 
гренландския леден шелф и Антарктика. 

Според новото изследване обемът на ледни-
ците в Азия е по-малък с една четвърт.

„В светлината на тези нови изчисления можем 
да приемем, че ледниците във високопланинска 
Азия могат да изчезнат по-бързо, отколкото 
мислехме досега”, смятат учените.

Никол Кидман зарадва болни деца. Тя и съпру-
гът й Кийт Ърбън посетиха Детската болница в 
Рандуик, Австралия.

Известната двойка смая малките пациенти, 
като се появи из коридорите на лечебното заве-
дение.

Актрисата, която има четири деца, сподели с 
персонала и родителите, че като майка често се е 
тревожила за тях, най-вече за здравето им.

„Винаги е толкова важно и специално за мен 
да посетя тези болни, но и невероятно смели 
малки деца и техните силни родители и семей-
ства“, обясни холивудската звезда. Тя посочи, 
че за близо 20 години не спира да се учудва на 
упоритостта и смелостта на децата и родителите 
им, които преминават през какво ли не.

„Страхотно е да наблюдаваш радостта, която 
Никол и Кийт донесоха на децата и техните ро-
дители“, коментира Никола Стоукс, директор на 
детската болница.

Ледниците в света се оказват 
с 18% по-малко отпреди

Никол Кидман зарадва 
болни деца в Австралия

Х
арисън Форд 
апелира да бъдат 
защитени океани-
те, като разкрити-

кува политиците, които 
„отричат или омаловажа-
ват науката”.

Актьорът, известен с 
ролите си в „Междуз-
вездни войни” и „Инди-
ана Джоунс”, подчерта 
колко важно е да бъдат 
известни последиците от 
климатичните промени 
върху света в реч през 
последния ден на светов-
на правителствена среща 
на върха в Дубай.

Макар и да не спомена 
името на Доналд Тръмп, 
Харисън Форд явно има-
ше предвид американ-
ския президент в начало-
то на изказването си.

„По целия свят ръково-
дители – включително и в 
собствената ми държава, 

за да запазят положение-
то и статуквото си, отри-
чат или омаловажават 

науката – каза Харисън 
Форд. –  Те са от грешната 
страна на историята.”

Харисън Форд порица Харисън Форд порица 
Тръмп заради климата Тръмп заради климата 

Григор Димитров почива Григор Димитров почива 
на планина в Българияна планина в България

Н
аследниците на 
Майкъл Дже-
ксън предупре-
диха американ-

ската телевизия Ченъл 4, 
че документалният филм 
за двама мъже, които 
твърдят, че като деца 
били обект на сексуални 
посегателства от страна 
на краля на поп музиката, 
нарушава програмните й 
правила. 

Адвокати на наследни-
ците на Майкъл Джексън 
заявяват в свое писмо, 
че документалният филм 
„Да напуснеш Невърленд” 
не включва отговори на 
защитници на интересите 
на краля на поп музиката, 
както това се изисква в 
съответствие с правилата 

за програмиране.
„Смятаме, че всички 

можем да се съгласим, че 

фалшивите обвинения 
във филма са значими”, се 
казва в писмото. „Човек 

трудно може да си пред-
стави по-значими обвине-
ния срещу някого.”

Наследниците на ДжакоНаследниците на Джако
не харесаха филма за негоне харесаха филма за него

П
о всичко личи, 
че Григор 
Димитров се 
наслаждава на 

почивка в България. След 
като тенисистът отдели 
време на близките си в 
Хасково, които не бе виж-
дал от месеци, той реши 
да се отдаде на почивка в 
планината.

Българинът е пуб-
ликувал две снимки в 
Instagram, на които се 
вижда, че е избрал да 
се усамоти в някой от 
зимните курорти. На един 

от кадрите той позира в 
уютна дървена къщичка, 
а на друг е нагазил дълбо-
ко в снега по анцуг.

„Гришка, къде се 
разхождаш в тоя сняг, в 
България?“, пита го негов 
последовател.

Преди броени дни бри-
тански медии съобщиха, 
че българинът и Никол 
Шерцингер са разделени. 
Някои издания дори пи-
шат, че в момента певица-
та е ухажвана от бившия 
футболист на Ливърпул 
Джейми Реднап.
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Д
убай е едно от най-посеща-
ваните места в света и не 
крие амбицията си да стане 
№ 1 сред туристическите 
дестинации по света до 2025 
година. 

Като се започне от хотела, намиращ 
се в най-високата сграда в света Burj 
Khalifa, и се стигне до пустинни луксозни 
хотели, става ясно, че нито един турист 
няма да остане разочарован. Ето някои от 
зашеметяващите хотели на Обединените 
арабски емирства:

XVA Art Hotel, Дубай
Отворен през 2003 година и разполо-

жен в историческия квартал Al Fahidi с 
най-старата общност в Дубай, този хотел 
разполага с 15 стаи, граничещи с три раз-
лични сенчести двора. Хотелът поддържа 
три вятърни кули.

Стаите имат климатици и допълнителна 
вентилация на тавана, за да се справят с 
влагата през летните месеци.

Всяка стая е тематично аранжирана от 
различни дизайнери и артисти. В хотела 
се намира и една от най-престижните 
галерии в региона, показваща произведе-
ния на художници от Средния изток.

Zaabeel House Al Seef, 
Дубай

Този хотел е само на пет минути път с 
кола от първия. Все още се усеща духът на 
традиционния местен квартал. Разполо-
жен до речния приток Скафос – истори-
чески един от стратегическите търговски 
центрове на Дубай, Zaabeel House има 
200 стаи с изящен фокус върху дизайна и 
модерна хилядолетна атмосфера. Прос-
транството е екстравагантно – с хамаци, 
стенни илюстрации и свободно стояща 
душ кабина в спалнята.

QE2 (Queen Elizabeth 2), 
Дубай

По времето, когато е бил луксозен 
пътнически кораб, QE2 е считан за люби-
мо място на редица знаменитости като 
Дейвид Боуи, който е казвал, че пише 
песните си на борда, Елизабет Тейлър и 
Бъз Олдрин.

Корабът е строен в Англия, но сега е по-
стоянно закотвен на изкуствено създаде-
ното търговско пристанище Mina Rashid 
в Дубай. Заради предишното си предназ-
начение на круизен кораб хотелът сега 
предлага огромен брой възможности за 

хранене и развлечения. Забележителният 
хотел е идеална възможност за хора, кои-
то харесват круизите, но хващат морска 
болест. Ресторантът е отворен не само за 
гости на хотела, а за всички туристи.

Andaz Capital Gate, Абу 
Даби

На час път от Дубай е Абу Даби, а там 
предложенията за нощувки на гостите са 
повече от ексцентрични.

Ако не се притеснявате да отседнете на 
нестандартни места, тогава хотел Andaz - 
разположен в Capital Gate, „наклонената 
кула на Абу Даби”, трябва да присъства в 
списъка ви. Направената от човек сграда 
е наклонена 18 градуса на запад. Това е 4 
пъти повече от кулата в Пиза. Панорам-
ните гледки обаче, които се виждат от 
хотела, заслужават да се видят. Още една 
особеност на този хотел е, че резервация 

може да се направи не само чрез стан-
дартно обаждане, а чрез запитване през 
приложението WhatsApp.

The St. Regis, Aбу Даби
Това определено е мястото за хора, 

които имат много пари за харчене. 
Цените започват от $11,978 на нощ за 
апартамент. Двуетажният апартамент 
е разположен на повече от 220 метра 
височина между две кули, което го прави 
най-високия окачен апартамент в света. 
Тези, които могат да си го позволят, ще 
разполагат с 4 спални, лична библиотека, 
кино и СПА.

Radisson Blu Hotel & Resort, 
Ал Аин

Официално назована Hilton Al Ain, тази 
сграда е по-стара от самата държава. 
Разположен в оазисния град Ал Аин, само 
на час път от Дубай и Абу Даби, той е една 
от първите бетонни сгради, построени 
в града. Вътрешният оазис кани гостите 
да се насладят на планинските пейзажи, 
исторически музеи и град, декориран с 
крепости.

Rosemont Hotel and 
Residences, Дубай

Ако някъде стават чудеса, то, това е в 
Обединените арабски емирства. Къде 
другаде може да се види тропическа гора 
в средата на оживен град.

Този 53-етажен хотел ще бъде отворен 
по-късно през тази година и ще разполага 
със собствена тропическа гора, разпо-
ложена на покрива, както и с изкуствен 
плаж и басейн със стъклено дъно над 
оживените улици на Дубай. Между плажа, 
водопадите, потоците и дърветата тури-
стите ще забравят, че са в град, а какво 
остава за пустиня.

Малко от иновациите в Дубай предла-
гат целогодишно открито пространство, 
което да е спасение от тежките летни 
температури. Проектът включва буйна 
растителност и напреднали сензорни 
дъждовни системи. Хотелът ще предлага 
също боулинг и батути, както и резиден-
ции за дългосрочно отсядане.

Те са едни от необикновените места Те са едни от необикновените места 
на най-посещаваните дестинациина най-посещаваните дестинации

Бляскавите хотели Бляскавите хотели 
на Дубай и Абу Дабина Дубай и Абу Даби

XVA Art Hotel, Дубай

QE2 (Queen Elizabeth2) Andaz Capital Gate Zaabeel House Al Seef
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