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ОТ РЕДАКТОРА

Червеният килим е вече застлан в Холивуд 
в очакване на най-големите си звезди. Тази 
година съм особено горд, че по него ще 
мине и първият български актьор – Димитър 
Маринов. Той е един от петимата главни ак-
тьори във филма „Зелената книга”, който има 
пет номинации, включително и за най-добра 
лента. Маринов повтаря успеха на Теодор 
Ушев, който пък преди две години беше но-
миниран в категорията за най-добра късоме-
тражна анимация със „Сляпата Вайша”. Имаме 
десетки наши сънародници, номинирани и 
спечелили оскари в техническите категории 
през годините, за музика и грим. Още много 
българи работят неуморно, за да пробият в 
Холивуд. И това е наистина страхотна новина. 

Във всичките ми разговори и срещи с Ди-
митър Маринов той казва, че това е успех за 
България, че България стъпва на килима. И е 
прав. За осем години, в които имам привиле-
гията да отразявам „Оскарите“, на работното 
ми място в трейлъра с останалите колеги 
никога не е пишело bTV, NOVA или BG VOICE. 
Винаги пише BULGARIA. Още първата година 
осъзнах, че това е огромна отговорност. За 
тези големи звезди в Холивуд, с които Мари-
нов и другите българи работят, те са един-
ствената допирна точка с България и върху 
тях пада отговорността как ще представят не 
само себе си, но и Родината, какви изводи ще 
си направят тези хора за нас. Може би не е 
честно, но е така. 

Ето защо наистина се надявам „Зелената 
книга” да спечели за най-добър филм и да 
видя българин на тази сцена в Долби тиътър. 
А филмът определено повдига въпроси, 
които и към днешна дата изглеждат все по-
неразрешени в тази страна.

Само вземете тези два инцидента от 
последната седмица – мъжът от бреговата 
охрана, който искал да убива политици 
демократи и журналисти, и актьорът, който 
според прокуратурата в Чикаго инсценира 
нападение над себе си уж с расистки и хомо-
фобски мотиви, а се оказа, че искал по-голям 
хонорар. И двете теми детайлно отразяваме 
на страници 12-13.

И двата случая, разбира се, бяха поли-
тизирани. Граничният офицер, изглежда, 
е бил поддръжник на президента Доналд 
Тръмп и се е превърнал в терорист според 
прокуратурата, мечтаещ да убие почти всеки 
на Земята. И преди съм писал, че думите на 
Тръмп са опасни, вредни и преди няколко 

месеца се превърнаха в бомби, изпратени 
до редакцията на CNN и негови политиче-
ски опоненти. Пак тогава имаше и масова 
стрелба в синагога – престъпленията на 
омраза срещу евреите също са се увеличи-
ли. Ново проучване показва, че през 2018 г. в 
САЩ са действали 1,020 групи, изповядващи 
омраза – увеличение за четвърта поредна 
година. Техните жертви през 2018 г. са поне 
50 души. Анализът показва, че причините 
за това са политическата поляризация, 
антиимигрантската риторика и технологии-
те, които позволяват да се разпространяват 
съобщения на омраза и тези хора да се 
самоорганизират по-лесно. След колон-
ката от миналата седмица прочетох доста 
коментари във Facebook, мнозина не са 
съгласни, че президентът и неговите думи 
носят основната вина за това разделение в 
обществото. Но случаят с бреговия офицер е 
поредно доказателство.

Разбира се, от Тръмп няма да чуете да 
коментира или осъди в twitter действията 
на този човек. Той се нахвърли обаче върху 
актьора Джуси Смолет, който инсценира 
атаката срещу себе си според полицията. 
Смолет разказа, че двама мъже, които 
повтаряли лозунга на кампанията на Тръмп 
„Да направим Америка велика отново”, го 
нападнали, били, душили с въже и излели ня-
какъв химикал върху него. Те го обиждали за 
това, че е гей и чернокож. Според полицията 
Смолет инсценирал инцидента, защото не 
бил доволен от заплащането си в сериала 
„Empire”. В крайна сметка да използваш тези 
недъзи на обществото за собствена изгода 
не те прави либерал, а най-обикновен 
задник. И в края на краищата всички съдим 
Смолет не по цвета на кожата или сексуал-
ната му ориентация, а по постъпките му. А те 
показват точно това – че е абсолютен задник. 

Ето заради случки като тези е добре човек 
да гледа „Зелената книга”, защото, както 
обяснява Димитър Маринов, това  е филм 
за разбирането помежду ни – да разберем 
с разума, за да може да приемем и със 
сърцето. Или както казва героят му: „Нужен 
е кураж, за да бъдат променени сърцата.” Да 
си го пожелаем!

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

„Нужен е кураж, за да бъдат 
променени сърцата”
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Б
ългарският 
министър на 
образованието 
Красимир Вълчев 
се противопос-
тави на опцията 

за посочване на пол в инстру-
мента за самооценка Selfi e, 
използван в стотици български 
училища. Министерството на 
образованието е подготвило 
писмо до Европейската коми-
сия с искане тази възможност 
да се премахне от инструмента 
на български.

„Не подкрепям проповяд-
ването на джендър идеология 
в училища като министър и 
родител. Целта на инструмента 
за самооценка не е да опреде-
ли половата принадлежност. 
Причината да има и такъв ва-
риант за отговор е, защото има 

страни, които са приели тази 
възможност, но тя не е задъл-
жително да бъде базирана на 
принципа на самоопределяне, 
а те са в отговор на медицин-
ски нужди”, каза Вълчев.

Той обясни, че министер-
ството не може премахне тази 
колона от 

инструмента Selfi e
защото той е един за всички 
европейски страни. 

“Може единствено Европей-
ската комисия по наша молба 
да го направи. Ще отправим 
такава молба”, каза още про-
светният министър. 

Опцията за избор на пола 
в инструмента за самооцен-
ка Selfi e предлага няколко 
възможности – мъж, жена и 
друго. Вълчев съобщи, че към 
момента има само един сигнал 
срещу тази опция.

Искането на България идва 

на фона на други подобни 
дебати, този във Франция, 
където наскоро бе предложена 
нова законодателна поправка, 
с която понятията като „майка“ 
и „баща“ ще отпаднат. Тяхното 
място ще бъде заето от „роди-
тел  1“ и „родител 2“. 

Законът би трябвало да 
признава правата на хомосек-
суалните родители в учили-
щата, коментира в. „Фигаро“, 
и точно поради тази причина 
подбужда критики от страна 
на  консервативната част на 
политическия спектър като 
републиканците, а не само от 
националистите.

За противниците на закона 
той е твърде

„политически 
коректен”

и “несъответстващ на реалнос-
тта” и дори “деконструиращ 
баланса на обществото” с “от-
ричане на половете”. Поддръж-
ниците му обаче смятат, че са 
част от “едно-единствено лоби 
– това на човечеството”.

“Хомосексуалните бракове 
във Франция са легални и няма 
дебати относно легитимността 
им. В момента дебатите там 
са, че има йерархия между 
родителите. Тоест кой е „ро-
дител 1” и с какво е по-важен 
от „родител 2” и това не се 
харесва на французите”, обясни 
пък българската журналистка в 
Париж Десислава Минчева.

България не иска България не иска 
опция опция „„избери пӝла избери пӝла 
сиси““ в училище в училище

Красимир Вълчев, министър на 
образованието и науката

София предлага премахването й София предлага премахването й 
в инструмент за самооценкав инструмент за самооценка
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Глоба за Беър Грилс, палил Глоба за Беър Грилс, палил 
огън и ял жаби на Рилаогън и ял жаби на Рила

П
опулярният пътешест-
веник и експерт по 
оцеляване Беър Грилс 
нарушил Закона за 
защитените територии 
в България при засне-

мането на филм в Рила. Авантюристът 
си позволил да плува в Каракашевото 
езеро, да пали огън и да лови и убива 
животни, съобщават от Министерството 
на околната среда и водите.

„Дирекция „Национален парк „Рила“ 
състави актове за административни 
нарушения за неспазване на режими-
те в парка при заснемането на филм. 
Нарушенията са установени, след като 
епизодът със заглавие „Планината 
Рила – България – В дивата пустош с 
Беър Грилс и Дерек Хъф“ (Rila mountain 
Running Wild with Bear Grylls S04E05 
Derek Hough 2018) беше изпратен 
като сигнал на Facebook страницата на 
Министерството на околната среда и 
водите”, информират от ведомството.

След подаване 
на сигнал

ръководството на парка направило 
проверка по случая.

Установило се, че филмът е заснет на 

25 и 26 юни 2017 г. в Парков участък 
„Боровец“, на територията на НП „Рила”. 
Екипът имал разрешение за снимки 
„при стриктно спазване на режими-
те и нормите, определени в Закона 
за защитените територии и Плана за 

управление на Национален парк „Рила”. 
Снимачният екип бил придружен и 
от служителите на парковата охрана, 
които обаче не станали свидетели на 
извършените нарушения.

Съгласно Закона за защитените 

територии виновната за провиненията 
компания може да бъде глобена от 1000 
до 10 000 лв. От санкция между 500 до 
5000 лв. са заплашени и Беър Грилс, и 
Дерек Хъф като физически лица.

В съобщение до медиите от „Диска-
въри комюникейшън” казват, че за реа-
лизацията на продукцията са издадени 
всички необходими административни 
документи и специални разрешител-
ни от страна на природния парк, а 
цялостното заснемане е проведено 
под наблюдението на определените от 
парка отговорни служители. Уточнява 
се също, че самата поредица 

не е продукция на 
„Дискавъри”

а е външна такава.
„Вярваме, че красотата на България 

заслужава да бъде представена по 
достоен начин не само у нас, но и в це-
лия свят, което е основна цел и задача 
на този конкретен епизод”, завършва 
позицията.

През лятото сериозен обществен 
отзвук предизвика влизането на игра-
ещи хоро в езерото „Бъбрека” в Рила. 
От Министерството на околната среда 
съобщиха, че ще има санкции. 

Популярният пътешественик пристъпил правилата, докато снимал филмПопулярният пътешественик пристъпил правилата, докато снимал филм
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Планирано от ГЕРБ: Планирано от ГЕРБ: 
БСП и Пеевски без заплатиБСП и Пеевски без заплати
Управляващите умуват над санкции за отсъстващите от парламентаУправляващите умуват над санкции за отсъстващите от парламента

У
правляващите обмислят 
варианти, с които да лишат 
депутатите от БСП от целите 
им заплати заради отсъст-
вието им от парламента. 
Социалистите обявиха, че 

излизат от Народното събрание преди 
седмица заради несъгласие с проме-
ните в Изборния кодекс, направени от 
ГЕРБ. И макар партията на Борисов да 
обеща, че ще отмени повечето от тях, 
социалистите не се завръщат.

Това накара ГЕРБ и „Атака“ да поми-
слят за санкции. Според правилника 
на парламента, ако депутат не ходи на 
работа, той се лишава от част от запла-
тата му, но продължава да получава 
една трета от нея. Сега ГЕРБ и „Атака“ 
обмислят да отнемат и тази част и така 
да лишат от цялото месечно възнаграж-
дение отсъстващите.

Ако изпълнят намеренията си, 
управляващите може да оставят без 
остатъчната му заплата и депутата от 
ДПС Делян Пеевски, който 

не е ходил в парламента
от полагането на клетвата, която му 
осигурява имунитет.

„Ако инициативата на БСП продължи 

с месеци, задължително в правилника 
трябва да въведем нови правила за 
възнагражденията”, каза лидерът на 
„Обединени патриоти” в парламента и 
на „Атака” Волен Сидеров. Той обясни, 
че, въпреки че не идват на работа, 
депутатите от БСП вземат една трета от 
заплатата си, което е равно на средната 
за страната заплата (1171 лв. по данни 

на НСИ – бел. авт.), както и една трета от 
представителните разходи.

Преди Сидеров председателят на 
правната комисия Данаил Кирилов от 
ГЕРБ заяви, че въпросът ще бъде раз-
гледан от правната комисия. Той очаква 
да се появят извинителни бележки от 
ръководството на парламентарната 
група. „Редно е голяма част от разходи-

те да не бъдат покрити, санкциите да 
бъдат пределно ясни и да се знае. Ние, 
като бяхме извън парламента през юни 
и юли 2013 г., не получавахме абсо-
лютно нищо от Народното събрание”, 
добави Кирилов.

Въпросът е обсъждан и с председате-
ля на парламента Цвета Караянчева. До 
няколко дни при нея вероятно ще има 
внесено 

официално 
предложение

за промяната в правилата за депутат-
ските заплати.

В момента отсъствията на депутатите 
се извиняват от председателя на парла-
ментарната им група. Така се извиняват 
и отсъствията на Делян Пеевски. Из-
винението на отсъствията от предсе-
дател на парламентарна група също 
ще мине през промяна в правилника, 
каза Сидеров. „Трябва да се променят 
правилата. Това не е трудно, ще стане 
бързо”, добави той. „Няма значение от 
коя партия си, ако не идваш на работа, 
няма да получаваш пари”, коментира 
Сидеров. „Които от нашите не са редов-
ни, ще се стреснат при това положение”, 
смята той.
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BG ТЕЛЕГРАФ
Митьо Очите не иска Митьо Очите не иска 
свобода, а лекарсвобода, а лекар
Съдът остави в ареста Димитър 

Желязков-Митьо Очите, който 
миналата седмица бе екстрадиран 

в София от Турция. Според магистрати-
те има опасност той да извърши друго 
престъпление. Неговият адвокат поиска 
да му бъде направена медицинска екс-
пертиза, тъй като състоянието му се е влошило. Имал и неизвадени от тялото 
куршуми.

Самият Желязков обясни, че не желае да бъде освободен, а само да бъде 
прегледан и допълни, че в Турция се грижели по-добре за него. 

Преброяват българите Преброяват българите 
и домовете им през 2021 г.и домовете им през 2021 г.

През 2021 г. ще бъде направено ця-
лостно преброяване на населението 
на Република България. Това стана 

ясно, след като парламентът одобри на вто-
ро четене необходимите нормативни актове.

Целта е да се осигури актуална и досто-
верна статистическа информация в три ос-
новни направления – брой на населението и 
жилищния фонд; структура на населението 
по пол, възраст, образование, икономическа 

активност и други демографски и етнокултурни признаци.

Шофьорите на градския транспорт Шофьорите на градския транспорт 
в София с ултиматумв София с ултиматум

Шофьорите в градския транспорт в 
София поискаха по-високи запла-
ти и бонус за всеки пропътуван 

километър. 
В писмо до столичния кмет Йорданка 

Фандъкова от Федерацията на транспортни-
те работници към КТ „Подкрепа“ обявиха, че 
времето за решаване на проблемите изтича.

Те настояват още за премахване на нощ-
ния транспорт и за въвеждане на система за управление на трафика.

Шефката на финансовия надзор Шефката на финансовия надзор 
подаде оставкаподаде оставка

Шефът на Комисията за финансов 
надзор Карина Караиванова подаде 
оставка.  От 1 март тя става предста-

вител на България в Европейската банка за 
възстановяване и развитие.

В публичния си отчет Караиванова обясни, 
че оттеглянето й няма да повлияе на проце-
дурата за влизане в чакалнята към Еврозо-
ната.  Депутатите я освободиха и гласуваха 
правила за избор на неин заместник. Канди-

датите ще бъдат изслушани от парламента, който ще вземе решението.

Започва избор на нова Започва избор на нова 
ЦИК за евроизборитеЦИК за евроизборите

Парламентът прие процедурни 
правила за условията и реда за 
избор на членове на ЦИК. Според 

проекта на решение председател, замест-
ник-председатели и секретар на ЦИК се 
избират от Народното събрание. Остана-
лите 14 членове се назначават с указ на 
президента. Според решението, прието 
от депутатите, и българските неправител-
ствени организации могат да правят предложения за членове.

Искането за нова ЦИК бе на БСП. Управляващите първоначално го отхвърли-
ха, но след това се съгласиха с него.
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С
ветият синод на Българ-
ската православна църк-
ва се оказа в центъра 
на скандал, създаден от 
самите владици. Преди 
седмица църквата се 

обяви против забраната на шамарите 
при възпитанието на детето. Санкции за 
родители, които „потупват“ децата си, 
бяха предвидени наскоро в Национал-
ната стратегия за детето.

Според църквата обаче стратегията 
дава прекалено 

големи права на децата
за сметка на тези на техните родители. 
В документа Синодът настоява да се 
доуточни кои са забранените форми 
на насилие, за да не се стига до злоу-
потреби с ролята на „жертва“. Църквата 
обясни, че споделя позицията си „като 
грижовна майка“.

В документа митрополитите от-
ново застъпиха тезата си за забрана 
на абортите и настояха тя да влезе в 
изготвената от държавата стратегия за 
детето. Така според църквата щял да се 

гарантира животът на детето от момента 
на неговото зачеване. 

„Никаква причина, освен най-тежки 
и необратими заболявания на майка-
та като остро изразена олигофрения, 
придружена с инвалидност и фатална 
недостатъчност на органните функции, 
не може да оправдае разрешеното от 
държавата и планирано унищожаване 
на детски живот в утробата на майката 
с голям риск за нейния живот и трети-

рането на убитите деца като „болничен 
отпадък”, пише в позицията.

Становището на Синода бе прието с 
много спорове и дебати в социалните 
мрежи и медиите и това доведе 

до пълен обрат
в позицията на църквата. 

Няколко дни бяха достатъчни, за 
да може становището, заклеймяващо 
абортите и приемащо физическите 

наказания за децата, да бъде свалено от 
сайта на Светия синод. Оттам обясниха, 
че публикуването му е било техническа 
грешка.

Оказа се, че позицията била нещо 
като чернова, която не била гласувана 
официално от владиците. Патриархът не 
бил одобрявал този текст, а изготвянето 
му било лична инициатива на Ловчан-
ския владика. В своя защита митрополит 
Гавриил обясни, че всъщност автор на 
текста е служител в канцеларията на 
Синода. Името на дамата е Десислава 
Панайотова. Тя трябвало да омекоти 
текста преди публикуване, но това така 
и не станало.

Българската църква в скандал Българската църква в скандал 
за шамари и абортиза шамари и аборти
Светият синод първо застана зад потупването Светият синод първо застана зад потупването 
като възпитание, после се отметнакато възпитание, после се отметна



22-25 февруари 2019 11



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

Л
ейтенант Кристофър Пол 
Хасън е 49-годишен амери-
канец. Работи в столицата 
Вашингтон, в щаба на Брего-
вата охрана на САЩ. В края 
на 80-те и началото на 90-те 

години е служил в Корпуса на морската 
пехота, а след това и в Националната 
гвардия.

Но освен това Хасън е и терорист, или 
поне такова е мнението на разследва-
щите го федерални агенти.

Мъжът се самоопределя като „бял 
националист” и е изучавал в детайли 
манифеста на масовия убиец Андерш 
Брайвик. В личната си кореспонденция 
призовава за „фокусирано насилие” в 
САЩ и „установяване на бяла Родина”.

Хасън е арестуван на 15 февруари, 
когато агенти на ФБР и разследващ 
екип на Бреговата охрана обискират 
дома му в Мериленд. Там откриват цял 
арсенал – над 15 оръжия, включително 
пушки и автомати, както и повече от 
1000 пълнителя за тях.

Крайната му цел според властите е 
била да организира терористични ата-
ки, насочени срещу популярни амери-
кански политици от демократическата 
партия и журналисти, с която да доведе 
до хаос и ескалация на насилието в 
Щатите.

Вдъхновен от Брайвик
Документите от съда показват, че 

Хасън е изучавал манифеста от 1500 
страници, написан от терориста Ан-
дерш Брайвик. През 2011-а той уби 77 
души при две нападения в Норвегия. В 
манифеста си Брайвик описва как е пла-
нирал атаките и се е подготвил за тях, 
като документът може да бъде използ-
ван за напътствия при организирането 
на подобни терористични операции.

Точно такава, изглежда, е била целта 
и на Хасън, който е изпълнил доста 
от съветите на норвежеца. Брайвик е 
вземал стероиди и наркотици, воден от 
вярата, че те ще засилят способността 
му да извърши нападенията си.

При обиска на апартамента на 
американеца Хасън е открит заключен 
контейнер, в който разследващите 
откриват над 30 епруветки с хормон за 
растеж. Бившият пехотинец освен това 
е поръчал повече от 4200 хапчета от 
наркотика трамадол от 2016-а до сега.

Купувал е и синтетична урина, която 
да ползва при евентуален тест за нарко-
тици на работното му място. Тя е щяла 
да му помогне да не се провали на теста 

и да не бъде разкрита употребата на 
забранени вещества.

Друга препоръка на Брайвик е 
предварително да се посочат целите и 
„предателите”. Така в средата на януари 
Хасън подготвя електронна таблица с 
различни потенциални жертви на не-
говия план. В таблицата те са означени 
с по едно име, но според властите в 
списъка попадат политици от високите 
кръгове на Демократическата пар-
тия. Сред тях са бившият конгресмен 
републиканец Джо Скарбъро, който в 
момента работи в телевизията MSNBC, 
новоизбраната за конгресмен Алексан-
дрия Окасио-Кортез и сенатор Ричард 
Блументал.

Не е ясно за кога точно Хасън е 
планирал своите нападения. Започнал е 
да събира оръжията още през 2017-а, а 
може би и по-рано (той започва работа 
в Бреговата охрана през 2016-а). За 
последните две години е закупил над 20 
оръжия или подобно оборудване, като 
същевременно хиляди пъти е посеща-
вал интернет сайтове за продажба на 
такива.

Според властите в Щатите Хасън 
е планирал „убийствата на невинни 

граждани в мащаб, рядко виждан в 
страната”. Препоръката им е той да 
бъде оставен в ареста, докато не дойде 
време да бъде съден.

Арестът му в средата на февруари е 
по обвинение за незаконно притежание 
на оръжията и наркотиците, открити в 
дома му. Според властите обаче тези 
обвинения са само „върхът на айсберга”. 
Като по-важни се посочват плановете 
му да предизвика хаос и разруха, а в 
документите, подадени към съда, Хасън 
е определен като човек, обсебен от 
неофашистки и неонацистки възгледи.

„Ръководи гнева ми, за да 
оставя спомен в този свят”

Доказателства за тези намерения раз-
следващите намират в личната корес-
понденция на служителя на Бреговата 
охрана, файловете, които е изготвил, и 
търсенията в интернет, които е правил.

В имейл, написан през юни 2017-а, 
той описва плановете си за биологи-
чески атаки и посочва хранителните 
запаси като възможна цел на такова 
нападение. Излага плановете си за 
„кампания”, включваща използването 
на експлозиви и снайпер.

В списък с напомняния за неща, 
които трябва да свърши, се споменава 
и изучаване на тактиките, използвани 
по време на гражданската война в 
Украйна. В тази връзка Хасън излага 
виждането си, че при безредици това 
да се прицелиш и в „двете страни” води 
до „изостряне на напрежението”. Това 
според него може да накара правител-
ството и полицията да реагират твърде 
остро, което от своя страна да помогне 
за „ескалация на насилието”.

Като подходящ момент за извърш-
ването на нападение, което да доведе 
до такъв домино ефект, той посочва 
протестите от типа на „Черните животи 
имат значение” (Black Lives Matter).

В друго писмо, написано до амери-
кански неонацистки лидер, Хасън при-
зовава за „бяла Родина”. Той пояснява, 
че никога не е виждал смисъл в масо-
вите протести, „носенето на униформи, 
маршируването и провокирането на 
хората със свастики”. Той се самоопре-
деля като „човек на действието”. Според 
него мисленето на хората не може да 
се промени с подобни протести, а с 

„фокусирано насилие”.
Сред написаното от Хасън се откро-

яват вижданията му, че „либералната/
глобалистична идеология унищожава 
традиционните хора, най-вече белите”, 
а единственият начин да се противо-
действа на това според него е чрез 
насилие. „Много кръв ще трябва да 
се пролее, за да се надигнат белите 
от дивана”, пише арестуваният, който 
на друго място посочва, че мечтае за 
„начин за убиване на почти всеки човек 
на Земята”.

Той споменава и възможността да 
бъде спонсориран от „друга сила/стра-
на”, макар в съдебните документи да не 
се посочва да е опитвал да се свърже с 
такава. Пише, че „гледа с надежда” към 
Русия и всяка страна, която „презира 
западния либерализъм”, с изключение 
на мюсюлманските такива.

Неговите планове, изглежда, започ-
ват да се оформят с по-бърза скорост 
през последните седмици. 

Списъкът му с 
потенциални мишени е 

създаден в таблица в Excel
на 19 януари т.г., при това на работния 
му компютър.

Два дни по-рано той прави някол-
ко търсения в интернет: „Какво ще 
се случи, ако Тръмп бъде незаконно 
импийчмнат”, „Най-доброто място във 
Вашингтон, където да видиш хора 
от Конгреса”, „гражданска война, ако 
Тръмп бъде импийчмнат” и други.

В момента Хасън чака да се яви пред 
съда, за да стане ясно дали ще бъде 
оставен в ареста до делото срещу него.

Това не е първият подобен случай, 
при който се предприемат мерки 
срещу служител на Бреговата охрана на 
САЩ. През септември е арестуван друг 
неидентифициран мъж. Причината е, 
че по време на телевизионно интервю, 
давано от негов колега във връзка с 
урагана Флорънс, мъжът се появява 
на заден план и прави знак, свързан с 
белите националисти. Впоследствие 
той е уволнен.

Същото вече се е случило и с Хасън, 
но с оглед на открития в дома му 
арсенал и другите доказателства по-
следствията за него може да са много 
по-сериозни.

„Мечтая за начин за убиване на „Мечтая за начин за убиване на 
почти всеки човек на Земята“почти всеки човек на Земята“

Граничен офицер обвинен в план за покушения Граничен офицер обвинен в план за покушения 
срещу демократи и журналистисрещу демократи и журналисти

Федералните агенти откриват 15 оръжия и над 1,000 кашета с амуниции при ареста на Кристофър Пол Хасън

Кристофър Пол Хасън

Хасън е бил вдъхновен от норвежкия екстремист Андерш Брайвик, който уби 77 души през 2011 г.
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Е
дин скандал като сюжет от 
сериал окупира медийното 
внимание през последните 
дни. В главната роля е ак-
тьорът от хитовата поре-
дица „Empire” по Fox Джуси 

Смолет. Историята, която започна като 
нападение с киселина върху телеви-
зионната звезда, се превърна в пошъл 
пример за това как има хора, които се 
възползват от наболели обществени 
проблеми като расизъм, сексуален тор-
моз и хомофобия, за собствена изгода. 
Или поне такава е версията на прокура-
турата в Илинойс.

В четвъртък сутринта Джуси Смолет 
се предаде на полицията в Чикаго, след 
като властите официално повдигнаха 
обвинение срещу него за подаване 
на невярно оплакване. „Г-н Смолет се 
възползва от болката и гнева, породени 
от расизма в страната, за да промотира 
своята кариера”, каза старши полицей-
ски офицер Еди Джонсън на прескон-
ференция след ареста. 

Според полицията в Чикаго 36-го-
дишният Смолет, афроамериканец и 
официално обявил, че е гей, 

не бил доволен от 
заплатата си 

като част от продукцията “Empire” и 
затова инсценирал собственото си 
нападение. Властите казват, че за целта 
актьорът наел двама братя от Чикаго и 
ги инструктирал как да извършат „на-
падението”. Той им платил 3,500 долара 
за това.

По време на инцидента, който по ду-
мите на Смолет се случил на 29 януари, 
двама маскирани мъже го нападнали, 
докато вървял по Streetsville в даунтаун 
Чикаго. Според актьора те крещели 

расистки и хомофобски обиди, дока-
то го нападали с юмруци и изсипали 
химически разтвор върху него, за 
който първоначално се подозираше, 
че е белина. Те му омотали връв около 
врата. Актьорът разказа в интервюта, че 
„атаката” според него била извършена 
от очевидни привърженици на Доналд 
Тръмп и реториката му на омраза, 
защото нападателите крещели: „Това е 
страната на Make America Great Again” 
(МАGA) - слогана от предизборната 
кампания на Тръмп. 

Дотук ясно – хомофоби, привържени-

ци на Тръмп скачат на цветнокож хомо-
сексуалист. Десетки хиляди в страната 
веднага се обявиха в защита на актьора 
и призоваха за справедливост. 

Според прокуратурата обаче актьор-
ът 

сам взел „нападателите 
си” от дома им с 
автомобила си 

и им показал къде иска да се случи 
нападението. Освен това Смолет дал 
на един от тях 100-доларова банкно-
та, за да закупи газ, който да изсипят 
върху него, и червени шапки, които да 
приличат на популярните MAGA шапки 
в подкрепа на Тръмп. Ден по-късно в 
деня на „нападението” планът малко се 
променил и те изсипали белина върху 
него вместо газ. Прокуратурата разпо-
лага и с чек за 3500 долара, издаден дни 
преди 29 януари на един от двамата 
братя. 

 „Защо? Защо който и да е, особено 
някой цветнокож, би използвал сим-
воликата на това бреме, за да направи 
фалшиви обвинения?”, попита също 
цветнокожият Еди Джонсън, на когото 
му се наложи да поеме управлението на 
полицията в Чикаго след убийството на 

Лакуан Макдоналд. 
Джонсън заяви, че е лично „засегнат и 

обиден” от случилото се. 
„В продължение на седмици медиите, 

популярни личности и дори кандидати 
за президент се обявиха в защита на 
тази сензация, измислена от актьора”, 
каза старши полицая на Чикаго и доба-
ви: “Да можеше жертвите на уличното 
насилие в града да получаваха толкова 
внимание.”  

Двамата братя Абмиола „Абел” и Ола-
бинио „Ола” Осундайро бяха задържани 
за 48 часа по подозрения, че са извър-
шили нападението. Но информацията, 
която те предоставили на полицията, 
пренасочила разследването в друга 
посока, а именно срещу потенциалната 
жертва.

По време на разследването актьорът 
продължаваше да твърди, че инциден-
тът се е случил, както първоначално е 
съобщил на властите. Междувремен-
но бъдещето му като част от сериала 
„Empire” остава неясно. От телевизион-
ния канал Fox казаха, че „проучват всич-
ки варианти”, но към момента героят му 
Джамал не е отписан от сценария. 

В четвъртък съдът постанови гаран-
ция за звездата в размер на 100 000 
долара и изиска Смолет да предаде 
паспорта си на властите. Ако бъде при-
знат за виновен, Джуси Смолет може да 
получи от 1 до 3 г. затвор и глоба от 25 
хиляди долара.

От жертва до обвиняем – актьорът От жертва до обвиняем – актьорът 
от „Empire“ Джуси Смолет  от „Empire“ Джуси Смолет  

Звездата от хип-хоп сериала може да Звездата от хип-хоп сериала може да 
получи до 3 години зад решеткитеполучи до 3 години зад решетките

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Двамата братя, които властите твърдят, че Смолет 
наeл за фалшивата атака

Смолет получи награда за най-добра поддържаща 
роля в серила от NAACP

Снимка от ареста на Смолет



US ТЕЛЕГРАФ
Военен подготвял терористична Военен подготвял терористична 
атака в САЩатака в САЩ
Лейтенант от бреговата охрана на 

САЩ, подготвял терористично 
нападение срещу цивилни, беше 

арестуван във Вашингтон.
В дома на 49-годишния Кристофър Пол 

Хесон били открити 15 единици огне-
стрелно оръжие и няколко хиляди патрони.

Той планирал нападения срещу цивилни, включително политици и журнали-
сти, в безпрецедентни в историята на САЩ мащаби.

Президентът се готви Президентът се готви 
за нови срещи с Кимза нови срещи с Ким

Президентът Доналд Тръмп изрази 
очакване да има нови срещи със 
севернокорейския лидер Ким 

Чен-ън.
„Не мисля, че това ще е последната ни 

среща”, каза Тръмп в Белия дом по повод 
втора среща с Ким, която ще се състои на 
27 и 28 февруари в Ханой. „Мисля, че ще 

постигнем много във виетнамската столица”, допълни той.
Президентът увери, че има „много добри отношения” със севернокорейския 

лидер. 

Вашингтон отказва Вашингтон отказва 
връщане на „булка на ИДИЛ”връщане на „булка на ИДИЛ”

Доналд Тръмп нареди да не се 
разрешава завръщането в САЩ на 
джихадистката Хода Мутана. Тя е 

задържана в Сирия и желае да се върне 
в страната, където живее семейството й. 
„Наредих на държавния секретар Майк 
Помпео и той е напълно съгласен”, напи-
са Тръмп в Twitter.

Причината е, че Мутана не е американска гражданка и няма валиден аме-
рикански паспорт. Жената заминала през 2014 г. в Сирия, за да се омъжи за 
джихадист от ИДИЛ, който бил убит, а тя е задържана от кюрдите с 18-месечния 
им син. 

Тръмп нареди да се създадат Тръмп нареди да се създадат 
космически войскикосмически войски

Президентът Доналд Тръмп нареди 
на Пентагона да разработи пла-
нове за създаване на космически 

войски, които ще са част от военновъз-
душните сили.

Тръмп се съгласи на този вариант 
вместо поисканото от него по-рано 
отделно министерство на космическите 

войски, които да са „отделни и равностойни” на другите видове въоръжени 
сили. 

Президентът заяви, че космосът е „бъдещето и следващата стъпка”. „Трябва да 
сме готови”, каза той. 

Емоджитата – новото съдебно Емоджитата – новото съдебно 
доказателство в САЩдоказателство в САЩ
Д ело за сводничество в Съединените 

щати наскоро привлече внимание-
то на медиите. Сред доказателства-

та на прокуратурата бяха съобщения в 
социалната мрежа Instagram с емоджита 
на високи токчета и торба с пари, изпра-
тени до жена. Обвинението твърдеше, 
че това е сигнал за работна връзка, а 
обвиняемият – че може да е опитал да съблазни жената с романтична връзка.

Емоджитата се появяват все по-често като съдебни доказателства в САЩ. 
През 2018-а те са общо 80% от над 50 случая.
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Бизнесът с уврежданията на Бизнесът с уврежданията на 
българите – печалба за милионибългарите – печалба за милиони

Арестуваха група, прибрала 1,7 млн. лв. от издаване на фалшиви ТЕЛК решенияАрестуваха група, прибрала 1,7 млн. лв. от издаване на фалшиви ТЕЛК решения

М
илиони левове печелят 
посредници, съдейст-
ващи за издаване на 
фалшиви удостовере-
ния на териториалните 
експертни лекарски 

комисии, установяващи намалена рабо-
тоспособност. 

Преди дни службите разбиха орга-
низирана престъпна група във Варна, 
а сумата, която бе открита в нея, бе 1,7 
млн. лв.

При спецакция бяха задържани две 
жени и четирима мъже. Двама от тях са 
братя, родени в Сирия, но са с българ-
ско гражданство. 

По време на заседанието по мярката 
им за неотклонение в съда стана ясно, 
че в касета на единия от братята 

е намерена валута в 
размер на 1,3 млн. лв. 

а у другия брат е намерена валута, коя-
то се равнява на над 200 хил. лв.

Измамата с ТЕЛК дава възможност на 
хора, които нямат увреждания, да полу-
чават така наречени инвалидни пенсии 
от държавата. Това се случва на фона 

на протестите на хора с увреждания, 
сред които и майки на деца, за повече 
средства за покриване на част от най-
елементарните им нужди. 

Над 200 фалшиви 
ТЕЛК решения

са издадени само за четири месеца 
чрез разбитата схема във Варна. Най-го-
лемите суми в схемата вземали двамата 
братя с българско и сирийско граж-

данство, които са били посредници, 
обясниха от ГДБОП.  

„Най-слабо заплатеното звено от 
цялата схема са лекарите. Сумите се 
разпределят по цялата верига и най-
големите са намерени в посредниците”, 
обясни директорът на дирекцията 
главен комисар Ивайло Спиридонов.

В рамките на делото ще стане ясно 
какви точно суми е получавал всеки в 
схемата. Според него ще има и още об-

виняеми. Междувременно задържаните 
участници в схемата бяха освободени – 
четирима незабавно, а 

двамата братя са под 
домашен арест

„Има лица, които дори не са стигали 
до лекарите, и те са разпитани. Има 
замесени най-различни специалисти”, 
разкри още за престъпния им бизнес 
Ивайло Спиридонов.

Той уточни, че 90% от клиентите са 
турски говорещи, а изрично условие е 
било да не се работи с роми. На черния 
пазар ТЕЛК за 72% инвалидност струва 
500 лв., 100% – до 1500 лв., обясниха 
експерти. 



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Аташе на Венецуела в ООН Аташе на Венецуела в ООН 
премина към Гуайдопремина към Гуайдо

Помощник военният аташе на Ве-
нецуела в ООН, полковник Педро 
Чиринос, заяви във видеозапис в 

социалните медии, че признава опози-
ционния лидер Хуан Гуайдо за временен 
президент на страната, засилвайки нати-
ска върху президента Николас Мадуро. 
Във видеото той нарича правителството 
на Мадуро „незаконно съставено” и заявява, че признава, подкрепя и се подчи-
нява на „преходното правителство”.

Мей и ЕС продължават Мей и ЕС продължават 
преговорите, резултат нямапреговорите, резултат няма

Председателят на Европейска-
та комисия Жан-Клод Юнкер и 
британският премиер Тереза Мей 

разпространиха общо изявление след по-
редната си среща днес в Брюксел. Според 
текста пробив засега няма и преговорите 
продължават.

Юнкер и Мей ще разговарят отново до 
края на месеца. Последно двамата са обсъдили въпроса с предпазната мярка за 
ирландската граница и възможностите за допълнителни уверения, че предпаз-
ната мярка е временна.

Психичноболен рани Психичноболен рани 
11 с нож в Китай11 с нож в Китай

Единадесет души бяха ранени при 
нападение с нож в Източен Китай.

Нападателят е 33-годишен мъж. 
Гуо Кайбин, който има психическо раз-
стройство, е задържан от полицията в 
град Цзиан.

Сред пострадалите при атаката има 
деца, но нараняванията им не са сериоз-
ни.

Ранените са получили медицинско лечение и е започнало разследване, съоб-
щи местната полиция.

Партньорката на сръбската Партньорката на сръбската 
премиерка роди момчепремиерка роди момче

Партньорката на сръбския премиер 
Ана Бърнабич роди днес момче. 
Това е историческо събитие в 

страна, която правно не признава едно-
половите бракове или партньорство. „Ана 
Барнабич е една от първите премиерки, 
чиито партньори са родили, докато са 
заемели поста…, а това е първи случай в 

света за еднополови двойки“, пише в съобщението на сръбския кабинет. Момче-
то ще се казва Игор. 

Ана Бърнабич (43 г.) стана през юни 2017 г. една от първите ръководители на 
правителства, които открито обявиха своята хомосексуална ориентация. 

Силен трус в Турция разлюля Силен трус в Турция разлюля 
Истанбул и БурсаИстанбул и Бурса

Земетресение разтърси района на 
Чанаккале в сряда вечерта. Трусът 
бе усетен силно и в Истанбул, в ра-

йона на Мармара, Измир, Бурса, Бандър-
ма и други селища на страната.

От сеизмичната обсерватория Кан-
дилли в Истанбул съобщиха, че земе-
тресението е било с магнитуд 5,5 степен 
по Рихтер с епицентър около селището 
Айваджък, област Чанаккале. Трусът е станал на дълбочина 8,4 км под морското 
дъно.  Няма данни за жертви.
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„Ц
арицата на джебчий-
ките” е българка, тя се 
казва Станка Илиева 
и е от пловдивското 
село Йоаким Груево. Тя 
беше издирвана в цяла 

Европа за кражби, извършени през 
последните 10 години, а преди дни бе 
арестувана във Виена. 

Българката била забелязана от поли-
цаи на една от най-оживените улици в 
центъра на австрийската столица – тър-
говската „Кертнерщрасе”.  Разпозната е 

чрез снимките й за 
издирване

които са разпространени сред по-
лицейските управления в Европа. 
Проследена е до едно от популярните 
кафенета във Виена.

Полицаите наблюдавали поведе-
нието на жената и забелязали, че тя се 
приближава към китайски туристки. 
Направила опит да открадне мобилен 
телефон от джоба на яке и в този мо-
мент била задържана. Действала е сама. 
Австрийските медии я наричат „царица-
та на джебчийството”, защото е 

известна в 
цяла Европа

а първите й регистрации за кражби са 
от 1996 година. 

Илиева е от рода на кардарашите, 
предполагат от МВР. За тях джебчий-
ството не е престъпление, а занаят, 
който се предава от майка на дъщеря. 
Обучението на момичетата започва 
между петата и шестата им година.

В България кардарашите живеят в 
затворени групи, като най-големите им 
общности са в Софийско, Плевенско и 
Пловдивско.

Станка Илиева практикува занаята си 
от десетилетия. Дълго остава анонимна. 
Последният й арест във Виена обаче я 
прави известна в цяла Европа.

„Те си продават дъщерите. Сумите са 
големички – от порядъка на стотици 
хиляди левове. Плащат се в злато и така. 
Оттам нататък тя започва да работи за 
новото семейство”, обясни Красимир 
Любомиров, началник на „Улична прес-
тъпност” към СДВР.

Семейството на Станка живее в 
Йоаким Груево, а за съседите не е тайна 

откъде произхожда охолството им. 
„Не е лоша, ама ходят да тършуват, да 

мърсуват. Пребъркват”, казват местните.

Станка не работи
но често пътува в чужбина.

„Няма как да се предположи, че тя се 
занимава с джебчийство. Добър вън-
шен вид на млада, интелигентна жена”, 
каза кметът на с. Йоаким Груево Наум 
Нихтянов.

Съпругът й настоява за анонимност и 

отрича, че тя е джебчийка. Заминала за 
Австрия заради проблем с документите 
си.

„Тя отиде, понеже имаше 500 евро 
глоба там, и затова отиде – да се види 
с адвокат и да види дали й е паднала 
забраната”, каза съпругът й. 

Двамата се чули малко преди ареста.
Станка е с 18 криминални регистра-

ции и с 9 дела за джебчийски кражби 
в България. За същото е издирвана и в 
европейски държави.

Царицата на джебчийките – Царицата на джебчийките – 
българка, арестувана във Виенабългарка, арестувана във Виена

Български трафикант на дрога 
ще лежи 10 години в затвора, 
реши съд в Солун. 

56-годишният Огнян Атанасов, 
известен като Балканския Ескобар, 
бе признат за виновен за трафик на 
наркотици. 

Той бил разкрит и задържан на 
гръцко-българската граница с 62,5 
грама хероин.

Атанасов, който бе предаден преди 
няколко седмици на гръцките власти, 
е разпитан от съда, където е отре-

къл всякаква връзка с търговия на 
наркотици. Обяснил, че непрекъснато 
е имал пропуски в паметта и често 
губел съзнание. 

Съдът обаче не се трогна и в до-
пълнение на 10-годишната присъда, 
наложи и глоба от 50 000 евро на 
Атанасов. 

Още в началото на 90-те години 
граничното село Тополница се про-
чува като Меката на дрогата, а Огнян 
Атанасов като един от босовете на 
наркотрафика към Гърция.

10 г. затвор за Балканския 
Ескобар от България

Станка от Йоаким Груево била спипана Станка от Йоаким Груево била спипана 
в опит да обере китайци в Австрияв опит да обере китайци в Австрия



З
дравей, Ангеле! Много ми ха-
ресват твоите статии и 
след дълго отлагане реших 
да попитам един много ва-
жен за мен въпрос относно 
моята частна пенсионна 

сметка IRA, която съм отворил към 
моята банка. От няколко години слагам 
веднъж годишно пари в този акаунт 

винаги след като си направя данъчните 
декларации за годината и следвам съ-
ветите на моя данъчен специалист как 
чрез тази пенсионна сметка да намаля 
данъците, които плащам всяка година. 
Дотук добре. 

Това обаче, което ми прави впечат-
ление, е, че парите в тази сметка си 
стоят все едни и същи – нито надолу, 
нито нагоре. Имам други познати, 
които имат такива пенсионни сметки 
(някои от тях са дори твои клиенти) и 
ми казват, че сумите винаги варират 
според пазара, но тези, които са от по-
дълго време в такава сметка, казват, че 
имат растеж, сравнено с това, което 
са вкарали, и виждат определен брой 
дивиденти, независимо от стойност-

та на пазара.
Можеш ли да ми обясниш какво става 

при мен и дали имам по-добра алтерна-
тива? 

Здравейте и от мен! Да ви кажа, доста 
дълго съм чакал възможността да ми 
зададат този въпрос в по-формален 
вариант и да мога да опиша отговора 
във формата на полезен съвет за всич-
ки, които следят и четат статиите ми. И 
аз ви благодаря, че чрез вашия въпрос 
ще можем да помогнем на много други 
хора да разберат разликата между 
спестяване и инвестиране, когато става 
въпрос за дългосрочни пенсионни или 
образователни сметки. 

Сега ще изложим и 
причините за това 

Първото нещо, което е много важно, 
за да имаме успешна инвестиция или 
пенсионна програма, е да намерим на-
чин да я предпазим по най-добрия на-
чин от излишна данъчна облагаемост 
в сегашния момент, през годините, в 
които ще инвестираме, и в момента, в 
който ще започнем да теглим тези пари 
и да ги използваме за нашата обозна-
чена цел, във вашия случай – пенси-
онирането. 

Тук е критично важно да попаднем 
на правилния данъчен специалист, 
който е запознат до определена степен 
с начините за предпазване и дори 
намаляване на данъчната облагаемост 
на парите, които са вкарани в инвести-
цията. Това става чрез така наречените 

Traditional IRA, Roth IRA, SEP IRA, Solo 
401K / 401K.  

По принцип има две основни звена, 
които са 

определящи за успеха 
на една дългосрочна 

инвестиция
каквато е пенсионната сметка. Това са 
максималното предпазване от данъци 
по време на фаза “акумулиране” и по 
време на фаза “дистрибуция”, а също 
така и процентната възвръщаемост на 
инвестицията, изразена в изплащане-
то на дивиденти, капитални печалби 
и потенциален растеж на цените на 
акциите на фондовете, закупени в този 
акаунт. За това съм говорил доста пъти 
чрез статиите ми, защото е фундамен-
тално да се разбере структурата и 
механизма на един фонд, за да можем 
да разбираме и процесите, които го 
движат – нагоре и надолу. 

Нека предположим, че данъчният 
специалист е дал правилен съвет за 
спасяването на данъци през трите 
фази – сега, през годините и по време 
на пенсиониране; единственото 
нещо, което остава да направим, е да 
намерим човек, който да избере пра-
вилните фондове според това колко 
години ни остават до пенсия и каква 
е толерантността ни към пазарните 
промени в икономиката. Това обаче е 
почти невъзможно да стане в която и 
да е банка. 

Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица

Защо пенсионният ми Защо пенсионният ми 
акаунт не прави париакаунт не прави пари

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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И
кономиката на САЩ 
изгуби много от инерци-
ята си през четвъртото 
тримесечие и претърпя 
сериозни колебания през 
декември. Това трябва да 

накара хората, определящи политиката, 
да помислят добре, преди да направят 
каквото и да било, което би могло да 
подкопае още повече доверието.

Превозването на товари по пътища, 
железници, със самолети, шлепове и по 
тръбопроводи е спаднало с над 3% през 
декември в сравнение с ноември, обяви 
в доклада си Бюрото за транспортна 
статистика на САЩ.

Отчетено бе най-голямото месечно 
свиване на превозените товари от март 
2009 година, а обемът им бе само 1,4 
% над регистрирания през декември 
година по-рано. С други думи, това бе 
най-слабото представяне през послед-
ните над две години.

Пътният товарен транспорт отчете 
спад с над от 4% през последния месец 
на 2018 година според данни на амери-
канските сдружения на превозвачите.

Товарните превози 

губят инерция
от средата на миналата година, но 
спадът през декември бе най-силният за 
последните близо седем години.

В същото време движението на 
товарни контейнери през най-големите 
пристанища на Лос Анджелис и Лонг 
бийч сериозно е забавило темпа според 
отчетите за броя на контейнерите на 
пристанищните оператори.

Свиването на обемите на транспор-
тираните товари е в съзвучие с други 
данни, които сочат, че промишленият 
сектор е навлязъл във вяла зона в края 
на миналата година.

Промишленото производство бе в 
цикличен възход през октомври, но през 
януари спадна с над 3%.

Мениджърите по доставките също 
отчетоха рязко забавяне на темпа на 
растеж и индексът на Института за 
управление по доставките, който следи 
бизнес активността, регистрира през 
декември най-слабата си стойност от 
финансовата криза.

През последните месеци някои наблю-
датели коментираха очевидното несъот-
ветствие между силния спад на финан-
совите пазари, колебливия характер 
на бизнес изследванията и стабилните 
икономически данни. В ретроспектива 
обаче всички тези данни са в хармония.

Спадът на стойността на американски-
те акции и сплескването на 

кривата на доходност
през четвъртото тримесечие са в съот-
ветствие с икономическите данни, които 
отразяват силно охлаждане на икономи-
ката в края на 2018 година.

Какво следва? Ключовият въпрос е 
дали свиването в товарните превози и 
забавянето на активността в промишле-
ния сектор в края на миналата година е 
откъслечно явление, или предвещава 
по-продължителен период на слабост, та 

дори и рецесия.
Котировките на акциите силно се 

повишиха през януари и индексът за 
активността в промишленото произ-
водство на Института за управление на 
доставките заличи някои от загубите 
си през януари. И двата показателя 
сочат, че икономиката ще продължи 
да нараства, но стойностите им са под 
максимумите, които те отчетоха преди 
октомври, а кривата на доходността не 
се е повишила значително. Това говори 
за по-значителна загуба на инерция и за 
повишен риск от рецесия.

Взети заедно, наличните финансови и 
реални икономически данни очертават 
икономика, която е между траен растеж 
и по-слаб темп или 

начало на рецесия
Също като растежите, рецесии са 

движени от механизми на положителна 
обратна връзка, които усилват ефекта от 
първоначалния трус, който често е доста 
слаб, така че следващите няколко месе-
ца ще бъдат от решаващо значение.

При тези обстоятелства икономиката 
на САЩ изобщо не може да си позволи 
повече отрицателни шокове, а те включ-
ват и ескалация на търговската битка с 
Китай.

Икономиката на САЩ не може Икономиката на САЩ не може 
да си позволи повече шоковеда си позволи повече шокове

Тя загуби много от инерцията си и претърпя сериозни колебанияТя загуби много от инерцията си и претърпя сериозни колебания
ДЖОН КЕМП

Ройтерс



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

Р
уският президент Влади-
мир Путин отправи нови 
закани по адрес на САЩ и 
партньорските й държави 
в Европа. Той заплаши, че 
ще отвърне с нови оръжия 

срещу тях, ако американски ракети бъ-
дат разположени на Стария континент. 
Путин нарече заканата си „асиметрични 
мерки”. 

„Русия няма намерение първа да 
разполага подобни ракети в Европа. 
Ако пък те наистина бъдат произведени 
и доставени на европейския континент, 
а САЩ имат такива планове, поне не 
сме чули изявления в обратния смисъл, 
това рязко ще изостри ситуацията в 
сферата на международната сигурност, 
ще създаде сериозни заплахи за Русия, 
защото за някои класове от тези ракети 
времето, за което биха долетели до 
Москва

може да достигне 
10-12 минути

– каза президентът в годишното си пос-
лание към федералното събрание. Той 
нарече именно това сериозната заплаха 
за Русия. 

Путин допълни, че Москва ще бъде 
принудена да разположи въоръжение, 
което ще може да се използва не само 
срещу територии, откъдето може да 
дойде пряка заплаха, „но и срещу тери-
тории, където се намират центрове за 
решение за използване на заплашващи 
ракети“. 

Руският президент обясни, че стра-
ната му ще насочи нови оръжия срещу 
САЩ, ако те разгърнат нови ракети със 
среден обсег в Европа след оттеглянето 
на Вашингтон от Договора за ликвиди-

ране на ракетите със среден и малък 
обсег от 1987 г.

Президентът обясни, че Русия ще 
въведе на въоръжение нова хиперз-
вукова ракета за военноморските си 

сили. Той каза, че ракетата „Циркон” ще 
лети със скорост девет пъти по-голяма 
от скоростта на звука и ще има обсег от 
1000 км.

Ракетата ще се използва от същест-

вуващи руски кораби и подводници, 
добави той.

Други обявени през миналата година 
оръжия, включително крилатата 

ракета с 
ядрен двигател 

„Буревестник” и подводният дрон с 
ядрен двигател „Посейдон”, преминават 
успешно изпитанията си.

Путин предложи на американските си 
колеги да пресметнат обсега и скорост-
та на новите руски оръжия, преди да 
вземат решения, които застрашават 
Русия.

В управляващата класа на САЩ има 
много хора, които излишно се увли-
чат от идеята за изключителността и 
превъзходството на своята страна над 
целия останал свят, каза Путин.

„Те, разбира се, имат право да мислят 
каквото си искат. Дали обаче умеят да 
смятат? Вероятно умеят. Да пресметнат 
тогава обсега и скоростта на нашите 
перспективни оръжейни системи. Само 
за това молим – първо да пресметнат, а 
чак след това да вземат решения”, каза 
още Путин. 

Можело да бъдат засегнати не само Можело да бъдат засегнати не само 
територии, откъдето идва заплахатеритории, откъдето идва заплаха

САЩ разкритикуваха руска-
та заплаха за оръжеен 

отговор на всяка американска стъпка 
за разполагане на ядрени ракети по-
близо до нея. 

Вашингтон нарече това пропаганда 
за отвличане на вниманието от на-
рушаването от Русия на Договора за 
ликвидиране на ракетите със среден 
и малък обсег.

„Изказванията на президента Путин 
са продължение на пропагандните 

усилия на Русия да избегне отговор-
ността за действията си в нарушение 
на Договора за ликвидиране на раке-
тите със среден и малък обсег”, заяви 
говорителка на Държавния департа-
мент на САЩ, пожелала анонимност.

На 1 февруари САЩ заявиха, че 
до шест месеца ще се оттеглят от 
договора, ако Москва не престане 
да нарушава сключеното през 1987 г. 
двустранно споразумение за оръже-
ен контрол, припомня Ройтерс.

Реакция от Вашингтон: 
Чиста пропаганда

Путин заплаши Путин заплаши 
с нови оръжия с нови оръжия 
Америка и ЕвропаАмерика и Европа

Дронът „Посейдон”
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Министерството на отбраната на 
Русия разпространи видеозапис 
на тест на нов подводен дрон с 

ядрен двигател. Това стана часове след 

речта на Путин пред парламента.
На видеоклипа се вижда дронът и как 

той стартира. Не се дава информация 
кога и къде е бил направен записът. 

Путин спомена за първи път за без-
пилотната подводница носител преди 
година. Тогава той заяви, че „Посейдон” 
не може да бъде засичан, с ядрения си 
заряд е 

способен да поразява 
големи кораби 

и обекти на брега 
и развива скорост, надвишаваща много-
кратно тази на най-бързите плавателни 
съдове и торпеда.

Според контраадмирала от запаса 
Всеволод Хмиров морската система 
„Посейдон” ще обезсмисли усилията 
на САЩ по създаването на глобална 
противоракетна отбрана в морската й 
компонента.

НАТО отхвърля като недо-
пустими заплахите на 

руския президент Владимир Путин.
В изявление говорителят Пиърс 

Казалет призова Русия „да се съсре-
доточи върху спазването на Догово-
ра за ликвидиране на ракетите със 
среден и малък обсег”. Противо-
ракетните системи „Иджис ашор” 
в Румъния и Полша са „напълно 
съвместими” с това споразумение 
от 1987 г., подчерта той. 

Казалет нарече руските твърде-
ния, че противоракетните системи 
на НАТО в Източна Европа наруша-
ват договора, „безсрамен опит да 
отклонят вниманието” от нарушени-
ята на Русия.

„НАТО няма намерение да разпо-
лага в Европа нови ядрени оръжия 
с наземно базиране”, каза говори-
телят.

Международните политики на 
САЩ и Русия дестабилизират 
света. Това сочат данни от 

международно изследване на светов-
ната асоциация „Галъп интернешъ-
нъл”, проведено в 57 страни. 

Почти еднакъв дял – съответно 
56 и 52% – от 52 494 интервюира-
ни граждани по целия свят имат 
негативно мнение по отношение на 
ролята на двете военни суперсили – 
САЩ и Русия. Само един от четирима 
вярва, че външната им политика има 
стабилизиращo въздействие върху 
международните отношения.

Около 2/3 от руснаците са убедени, 
че външната политика на тяхната 
държава има стабилизиращ ефект. 
Процентът сред американските 
граждани по отношение на външната 
политика на САЩ обаче е значително 
по-нисък – това отразява дълбоките 

вътрешни разделения
в общество им

Европейският съюз се възприема 
глобално като най-стабилизираща-
та сила в света и има положителни 

нетни стойности.
Данните от България сочат сери-

озно одобрение за международната 
политика на ЕС. 

С ниска нетна стойност (-36) 

е отношението на 
българите към външната 

политика на САЩ
По отношение на руската външна 

политика 43% от българските граж-
дани са отговорили положително 
срещу 27% отрицателно, т.е. нетната 
стойност е +16. Останалите нямат 
мнение.

Въпросът за международната 
политика на четирите суперсили е за-
даден в 54 държави сред общо 52 494 
души. Във всяка изследвана страна е 
реализирана представителна извадка 
от около 1000 мъже и жени, интер-
вюирани по метода „лице в лице”, по 
телефона или онлайн. Статистическа-
та грешка за проучването е между 
+/- 3-5% при доверителен интервал 
от 95%. Теренната работа е проведе-
на в периода от октомври 2018-а до 
януари 2019 г.

Москва тества „Посейдон“ Москва тества „Посейдон“ 
с ядрен двигателс ядрен двигател

Галъп: САЩ и Русия 
дестабилизират света

Ракетата „Цикрон”

 Кадър от теста

НАТО: Това е 
недопустима 
заплаха

Данни за света
Какво мислите за международните политики на следните четири суперсили – 

дали тяхната политика стабилизира или дестабилизира света?

Международна политика на САЩ Международна политика на Русия

Международна политика на Китай Международна политика на ЕС

� Стабилизира     � Дестабилизира     � Не знам/без отговор

� Стабилизира     � Дестабилизира     � Не знам/без отговор

� Стабилизира     � Дестабилизира     � Не знам/без отговор

� Стабилизира     � Дестабилизира     � Не знам/без отговор

16%
28%

56%

21% 27%

52%

27% 31%

42%

24%
45%

31%
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Д
вама позитивни и усмихнати 
българи са част от успешни-
те млади лидери на Европа 
в последната класация на 
Forbes. Двамата успяват 
да превърнат компанията 

си  ClaimCompass в успешен стартъп, 
защитаващ пасажерите от проблеми с 
авиокомпаниите. 

Заедно с екипа си в София и Косово 
те вече обслужват над хиляда иска 
месечно, а са само на 26 години. 

Какво е да си успял? 
„Определено не е нещо, за което 

мислиш непрекъснато, не се събуждаш 
сутрин с мечти да си в класация и ме-
диите да пишат за теб“, казва Татяна. Тя 
обяснява, че успехът при нея и Велизар 
е свързан с малките неща от тяхната 
работа и в техния екип. „Мен лично 
винаги ме радва да видя клиентите, 
които вече сме обслужили успешно, 
и хората в екипа, които си пасват и 
работят добре като колеги“, допълва 
младата жена.

Според европейското законодател-
ство пътниците на закъснели полети 
имат право на 

до 600 евро 
обезщетение

но пътниците невинаги стигат до тези 
средства при проблем. „Много често 
компаниите не искат да калкулират 
това обезщетение и не са много склон-
ни да го изплащат“, обяснява Велизар. 
Много малък е процентът и на самите 
пътници в Европа, които знаят правата 
си. Те са едва около 4 на сто.

„Много хора се изненадват, че парич-
ните обезщетения не са застраховка 
или връщане обратно на сумата на 
билета, а са си една истинска голяма 
парична сума, която човек получава 
за причиненото неудобство“, обяснява 
Татяна.

Тя и Велизар разкриват какви са 
случаите, при които могат да бъдат 
потърсени за съдействие. Това не са 
закъсненията на полетите поради 
климатични причини. Но обезщетения 

могат да се искат при закъснение над 3 
часа, ако полетът е отменен или ако са 
продадени повече билети, отколкото 
има места в самолета – така наречени-
ят overbooking.

„Ако компанията е виновна за нещо, 
например технически проблем или 
оперативни причини, обезщетението 
се дължи“, обяснява още младата жена.

Как да бъдат потърсени ли? Те са 
създали 

безплатно уеб 
приложение

което може да бъде свалено от сайта 
им. 

„В него трябва да въведете данните 
за полета си и много лесно и бързо 

може да проверите реално нещата. Не е 
нужно да знаете правилата и обстоятел-
ствата кога се иска или не обезщетение“, 
обяснява Велизар.

И двамата имат личен опит, 

който ги е провокирал да 
създадат приложението. 
Татяна е завършила в право в Берлин, 

а Велизар – компютърни науки в Глазгоу, 
и на двамата често им се налага да летят.

Дори когато създали компанията си, 
закъсненията на полетите продължили 
да им се случват. 

„Имахме например едно пътуване 
по една менторска програма в Кали-
форния. И по пътя дотам на Велизар му 
загубиха багажа и той пристигна в про-
грамата само с личния си багаж и нищо 
друго. И багажът никога не се намери“, 
разказва Татяна.

Как се стартира такъв бизнес от тол-
кова млади хора? 

Всичко започва като експеримент. 
„Във времето, в което започвахме, 
завършвахме следването си, тогава 
имахме и други задачи, но решихме 
да създадем този уебсайт“, споделя за 
началото на проекта Татяна. Двамата 
много се вълнували от темата, искали 
да видят дали и някой друг ще има 
интерес. 

Искаме да помогнем
на колкото се може повече пътници не 
само от България, но и от други държа-
ви и на други езици“, разказва младата 
лидерка.

Когато видели, че има интерес и че 
хората търсят услугите им, макар и да 
са толкова млада компания, разбрали, 
че трябва да продължат с усилията си в 
тази посока.

Какво е бъдещето, когато си само на 
26 години и си получил признание от 
Forbes за млад лидер?

„Надявам се да продължим да се учим 
да бъдем добри лидери. Определено 
има още много да учим за това как се 
гради един успешен екип“, обяснява 
Велизар.

Татяна и Велизар – двама Татяна и Велизар – двама 
българи в класацията на Forbesбългари в класацията на Forbes
Престижното издание ги нареди сред успешните млади лидери на ЕвропаПрестижното издание ги нареди сред успешните млади лидери на Европа
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У
дарна доза нежна сила – 
така представят Албена 
Ситнилска. Тя е многократен 
европейски и световен шам-
пион в таекуондото и кикбо-
кса. Може да неутрализира 

противника си за секунди, а за себе си 
казва, че е опасна, но само на ринга.

Там тя е вече от 22 години, стъпила е 
за първи на него през далечната 1997 
година. 

„Със съученички решихме, че трябва 
да се запишем на някакъв спорт и пър-
вото, което видяхме, беше таекундото. 
Отидохме в залата в София, където се 
бяха събрали състезателите, бяха се 
върнали от състезание, носеха медали-
те, които са спечелили. Разправяха си 
истории как е минало състезанието. И 
реших, че 

това е моят спорт
Трябва да го пробвам. И оттогава до 

днес не съм спирала“, разказва Албена 
за началото.

Преди да се заеме със спорта, искала 
да стане дизайнер на облекла, даже и 
това е завършила. Но обобщава, че жи-
вотът крие изненади и човек не може 
никога да знае накъде ще го насочи.

„Влязох в залата, започнах да трени-
рам и точно една година по-късно беше 
първото ми състезание. На мен това ми 
беше целта, да отида на състезание и да 
видя какво е“, спомня си днес Албена.

Първият бой на ринга обаче не мина-
ва като в мечтите. Извадили й въздуха, 
майка й, която била в публиката, й 
казала, че не иска да я записва на такъв 
спорт. „Но мен ме привличат трудности-
те, това ми хареса, че не е лесно и че не 
може да се постигне от раз“, категорич-
на е младата жена.

Първата й голяма победа е евро-
пейската титла по таекундо през 2004 
година.

„Беше пред българска публика, беше 
уникално преживяване. На финала 
гръмва залата, чуваш как всички те 
подкрепят, изтръпваш просто“, спомня 
си тя.

След първата голяма титла обаче не 
става по-лесно, напротив. „Защото като 
спечелиш една голяма титла, трябва да 
я защитиш следващия път. Трябва да 
тренираш още повече, за да си сигурен 
в себе си и в силите си“, споделя тайната 
на успеха си Албена.

Както при всички големи спортисти и 
тя претърпява травма. Къса връзки на 
коляното, заради което 

излиза от строя 
за 1 година

Но това време не е загубено. Албена 
забременява и така остава две години 
извън големия спорт. 

„Бременна до 8-ия месец правех 
тренировки, разбира се, съобразени с 
положението ми, месец след раждането 

се върнах отново в залата“, разказва тя 
и допълва:„Свършвах кърменето, ос-
таваше ми час до следващото хранене, 
оставях малката на баба й и отивах да 
тичам.“ 

Категорична е, че не иска да спира, 
защото спортът я кара да се чувства 
добре. 

„Той ти дава всичко, емоции, изграж-
да те като човек. Искам и дъщеря ми да 
мине през това, за да види как спортът 
изгражда хората“, споделя Албена.

Най-голямото й удовлетворение е, че 
успява да съчетае тренировките, май-
чинството, работата и семейния живот. 
Съпругът й е треньор и залата е вторият 
им дом. Двамата станали гаджета, след 
като той я свалил – буквално! – с един 
удар на тепиха.

Албена е и графичен дизайнер и 
работи като такъв във времето извън 
залата. Работи и като инструктор.

„Най-голямата ми мечта е да успея да 
възпитам детето си да е силен характер 
и да съм й пример в живота“, споделя 
младата жена.

Албена – ударна доза нежност 
в световното таекуондо

Българката е европейска и световна 
шампионка и в кикбокса
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Б
ългарка се нареди сред 
най-влиятелните жени 
в хотелския бизнес в 
Близкия изток. Русенката 
Татяна Атанасова влезе 
в престижната класация 

на хотелиерството на 23-то място като 
управител на супер престижния “Мьо-
венпик Ризорт Петра”, Йордания.

Тя е единствената българка в компа-
нията на доказани лидери в хотелския 
бизнес. Нарежда се до жени профе-
сионалисти в бранша като Кандис 
Д’Круз – вицепрезидент на „Marriott 
Internacional” и отговаряща за луксозно-
то портфолио от осем бранда в Близкия 
изток и Африка; Нисрин Карази – ди-

ректор в „Hilton Worldwide” за Близкия 
изток и Северна Африка; Алма О-Йонг 
– корпоративен директор в „Emaar 
Hospitality Group”; Деби Симистър – ви-
цепрезидент в „AccorHotels” за обучение 
и развитие в Близкия изток и Африка.

В списъка попадат още 20 креативни 
дами, които се грижат за уюта и неза-
бравимите преживявания в 

5-звездни хотели в 
Близкия изток

Леванта, Персийския залив и Египет, 
пише вестник „Утро“.

Такава класация се прави за първи 
път. Близкият изток е запазена тери-
тория за мениджъри мъже и за една 
жена е много трудно да пробие заради 
специфичните културни и религиозни 
особености на региона.

Организаторите отвориха за 
номинации класацията през 
ноември и всички хотели в 
Близкия изток бяха поканени 
да номинират жени мени-
джъри, които са носители на 
промяната, имат уникален 
управленски стил и се явяват 
двигател за развитие и сериоз-
ни постижения.

“Предполагам, че за номини-
рането ми е натежала и

голямата награда, която 
хотелът спечели

през октомври 2018 г. в Дубай на най-
престижния конкурс „Хотелиер на го-
дината”, където спечелихме в категория 
„F&B Manager of the year”, признание за 
управлението на 7-те ресторанта в хоте-
ла и огромния брой успешни събития, 
проведени извън хотела на открито”, 
сподели Татяна.

Като пример тя посочи абсолютно 
уникалната галавечеря, която хоте-
лът, който управлява, организирал за 
ВИП клиенти на най-високата точка на 
Петра, до която се стига след изкачва-
нето на 800 каменни стъпала, изсечени 
в скалите.

“Конкуренцията в категорията „F&B 
manager of the year” беше убийствена. 
Състезавахме се с грандове като „Ат-
лантис Дубай”, вериги като „Интеркон-
тинентал” и „Риц Карлтън”, разказа още 
българката.

Номинацията за 25-те най-влиятелни 
жени в хотелиерския бизнес в Близкия 
изток не гарантира място в класацията. 
Татяна е трябвало да отговори на един 
дълъг и много подробен въпросник за 
своята 

визия за развитие 
на хотела

постиженията й до момента, какво и как 
очаква да променя.

„Осъзнах, че изключително много се 
ценят, най-общо казано, различността, 
мисленето извън общоприетите рамки, 
нетрадиционният подход и алтернатив-
ните методи”, споделя Татяна.

Наградата, разбира се, е признание 
и реклама и за хотелския комплекс в 
Петра.

Татяна е работила като журналист в 
„Русенски Стандарт”. След закриването 
на вестника тя открива новото си приз-
вание и от доста години работи като 
мениджър в хотели в България, Дубай, 
Барбадос, Катар, Йордания.

Мястото й в най-престижната класа-
ция на жените лидери в хотелиерството 
в Близкия изток й носи удовлетворение 
за положените усилия, но и нови пре-
дизвикателства. И със сигурност нови 
награди.

Татяна Атанасова 
е в топ 25 
на дамите в 
хотелиерството 
в региона

Българка сред най-влиятелните Българка сред най-влиятелните 
жени в Близкия изтокжени в Близкия изток
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ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

14 кандидати, сигурен балотаж 14 кандидати, сигурен балотаж 
и много колебаещи се избирателии много колебаещи се избиратели

Кой иска да стане Кой иска да стане 
кмет на Чикаго?кмет на Чикаго?

Б
роени дни до кметските 
избори в Чикаго едно е 
ясно – те ще бъдат решени 
на  балотаж. Предвари-
телните изследвания на 
общественото мнение 

не показват подкрепа от повече от 50 
процента от избирателите за нито един 
от общо 14-те кандидати. А голяма 
част от жителите на Ветровития град 
са объркани не само от броя им, а и 
от политическите им послания. „Има 
твърде много кандидати. Трябва да 
помисля и да видя кой е най-добрият 
за Чикаго, казва Маура Изари, която 
живее в града. – Чикаго е сложен за 
управление град.” Изари все още не е 
решила за кого ще пусне бюлетина и не 
е единствена. Джермейн Диксън също 
не е взел решение за кого да гласува 
и се надява да направи това до втор-
ник, 26 февруари, когато ще отворят и 
изборните секции в града. „Не мога да 
кажа, че вярвам в някой от кандидатите 
повече, казва Джермейн Диксън. – Ще 
гласувам по някакъв начин, като проуча 
всичките им изявления”, добавя той. 
Но това си е доста време за проучване 
предвид факта, че кандидатите са 14 на 
брой. 

Проучванията дават 
най-голяма преднина на 

трима кандидати 
– Бил Дейли, син на бившия кмет на Чи-
каго Ричард Джей Дейли, Тони Преку-
инкъл, президент на Cook County Board 
of Commissioners, и щатския ревизор на 
Илинойс – Сузана Мендоза. Значителна 
подкрепа има и за Гери Чико, демократ 
и бивш кандидат за Конгреса. 

„Има много проучвания и клюки за 
това кой води на всеки кръгъл час, но 
никога не съм виждал 14 кандидати”, 
каза Бил Дейли. Той получи подкрепа 
от много местни бизнеси и значително 
финансово дарение от 1 млн. долара 
от най-богатия човек в щата милиарде-

рът Кен Грифин. Тони Прекуинкъл пък 
има зад гърба си Съюза на учителите в 
Чикаго, на който беше директор. Сузана 
Мендоза е подкрепена предимно от 
бизнеси и от Съюза на търговците в 
града. 

Нито един от кандидатите с най-
голяма подкрепа обаче не е чужд на 
познатото политическо съсловие, което 
управлява града повече от десетиле-
тие. И тримата водещи кандидати има 

връзки с досегашната кметска админи-
страция. Мнозина от гласоподаватели-
те, жадни да видят промяна в упра-
влението на града, са обезнадеждени, 
че тези избори ще решат проблемите 
им. Чикаго като расово и етнически 
разнообразен град с широка история 
на корупция и злоупотреби е изправен 
пред предизвикателство заради пълния 
спектър на избиратели – от живеещи в 
пълна нищета до милиардери, различ-

ни по раса, етнос, възраст, религиозни 
и лични убеждения. Голям фактор на 
всички избори в Чикаго е 

немалката 
афроамериканска 

общност 
която обаче сякаш не се е обединила 
зад определен кандидат. На миналите 
избори за кмет сегашният управник 
на града Рам Емануел получи значи-
телна подкрепа, въпреки че спечели 
поста чак след балотаж. След случая с 
простреляния цветнокож Лакуан Ман-
доналд обаче Емануел нямаше как да 
разчита на подкрепата на цветнокожата 
общност в града и според мнозина това 
е една от причините той да се откаже от 
надпреварата за трети мандат.

Изборите за кмет на Чикаго са на 26 
февруари, а ако се стигне до балотаж, 
което е повече от вероятно, той ще се 
проведе месец по-късно, на 2 април. 

Тримата кандидати с най-голяма подкрепа до 
момента Тони Прекуинкъл, Бил Дейли, 
Сузана Мендоза
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С 
изчезването на киноса-
лоните, които няма как 
да не помним, защото 
сме гледали там филми 
още като деца, си отива 
и някаква част от живота 

ни: сякаш избледнява негативът на 
нашите спомени. Като че ли не сме 
същите. Няма го онова „пространство 
на мечтите“, което нито телевизията, 
нито компютрите са в състояние да 
запълнят... 

Липсата е реална, почти осезаема. 
Усещам я тези дни не само аз. За нея 
заговориха мнозина. Виждам как хора 
от различни поколения спират по трам-
вайната линия на „Алабин“ с поглед 
вперен в полуразрушената козирка на 
кино „Европа палас“ (известно в социа-
листическото си битие като „Димитър 
Благоев“). Скоро там ще има голяма 
бакалия или супермаркет, наречете го 
както искате. Но няма да е „простран-
ство за мечти“, а място за покупки. Таки-
ва места в София има предостатъчно. 
Старите кина обаче се броят на пръсти. 
Сещам се само за три: „Одеон“, „Домът 
на киното“ и кино „Влайкова“. Оцелели 
ли са други извън мултиплексите? Едва 
ли.

А мултиплексите 
в моловете не са 
„зали за мечти“ 

те също са места на потребление, къде-
то филмите вървят заедно с пуканките 
и газираните напитки. Дори екраните са 
по-различни, обсъждал съм това с ки-
нооператори и режисьори. Някак не са 
пригодени за авторско кино. И атмосфе-
рата е по-различна. Да сте гледали там 
документално кино? Има изключения, 
но се броят на пръсти.

Вчера обикалях софийските улици в 
опит да си спомня колко кина имаше 
някога в столицата. Изброих на ум над 
трийсетина, които продължават да жи-
веят в спомените ни. Тръгнах по „Раков-
ски“, сещайки се, че някога и читалище 
„Славянска беседа“ е било кино. Както 
и Театърът на армията, все наричан от 
баба и дядо кино „Роял“. Ала да не се 
връщаме чак толкова назад във вре-
мето. Стигам площад „Славейков“, днес 
в разкопки, където някогашното кино 
„Славейков“, макар и под друга форма, е 
донякъде съхранено чрез прожекциите 

в днешния Френски културен институт. 
Ала на отсрещния тротоар двата салона 
на кино „Култура“ отдавна ги няма. Осо-
бена носталгия ме изпълва при мисълта 
за първия салон откъм площада, чието 
подземие е все някаква продавалница. 
Спомням си, че 

с едно билетче там 
гледахме с часове 

анимационни филми
 – поредицата на „Уолт Дисни“ за „Мики 
Маус“, „Ну, погоди“ или „Болек и Лолек“ 
– от началото до края и от края към 
началото; лампите светват, угасват и 
така – колкото издържиш. Случвало ми 
се е с приятели да откараме половин 
ден. Днес има анимационни канали по 
телевизията, но, повярвайте ми, изобщо 
не е същото. В преустройваното днес 
„Европа палас“ („Благоев“) почти всяка 
седмица имаше премиера на български 
филми. В отсрещната „Москва“, сега 
някакъв базар, който така и не съм 
посетил, освен задължителните порции 
съветско кино, даваха и не малко запад-
ни филми. Съседното „Рекс“ (в соца – 
„Млада гвардия“) днес е книжен център 
„Гринуич“, а някогашното кино „Витоша“ 
е приютило книжарницата на „Сиела“.

Признавам, че кината, превърнали се 
в книжарници, по-малко тревожат спо-
мените ми. Ала не е така с някогашното 
кино „Цанко Церковски“, всъщност кино 
„Модерен театър“, едно от най-старите 
кина на Балканите (отваря врати на 4 
януари 1908 г.). Днес тази великолепна 
неокласическа червена сграда на бул. 
„Мария Луиза“ се руши пред очите ни. 
Няма дори паметна плоча, която да 
отбележи, че тук през 1915 г. е показана 
първата българска лента – „Българан е 
галант“ на Васил Гендов. Филмът не е 
запазен, а ето че и киното – емблема-
тична сграда за София, преустроена от 
италианеца Карло Вакаро с помощта на 
българския архитект Димитър Начев, е 
на път да изчезне. Или просто да се пре-
върне в незнайно какво. Тъжна гледка е 
този „Дом на мечтите“.

Нима е невъзможно това да се случи 
в София? Нали българската столица бе 
обявена от ЮНЕСКО за творчески град 
на киното в 2017-2027 г.? Отвоюването 
на кино „Модерен театър“ ще е важна 
стъпка в тази насока. Няма да е лесно, 
но не е невъзможно… Струва си.

Елегия за 
софийските 
кина

ТОНИ НИКОЛОВ

блог   
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„Много официални представители по-скоро 
биха отишли в Брюксел, а не в Бурунди, 

но, повярвайте ми, по-хубаво е в Бурунди, 
защото там ни харесват.”

Външният министър на Сърбия Ивица Дачич 
коментира външната политика на страната

„Толкова работа имам, толкова ми е 
трудно да прокарам държавата през 
иглени уши, виждате отношения между 
САЩ, Европа, Русия, Китай какви са, за 
да си хабя енергията.”

Премиерът Борисов коментира 
намерението на президента Радев за вето 

върху Изборния кодекс

казана дума
„Футболният съюз? Да, една 
ябълка, прекрасна, но е 
изгнила. Изгнила от какво? От 
алкохол, от екстри, но не и от 
футбол.”

Треньорът на ЦСКА 
Любослав Пенев критикува 

футболния съюз

„Машините са за дебили, само Мадуро 
е избран с машини и сега искат да го 

махат, защото не е избран честно. Ние се 
самоунижаваме с тези машини.”

Депутатът от ГЕРБ Георги Марков обяснява 
защо не трябва да има машинно гласуване

„Това управление няма кой да го 
стабилизира. Никой не може да го 

стабилизира, дори и ДПС.”
Зам.-председателят на Движението 

Йордан Цонев коментира 
поведението на управляващите



тил семейството в провин-

цията, за да е по-далеч от 

войната. Лагерфелд описва 

детството си като мъчи-

телно преживяване под 

непрекъснатите съвети на 

взискателна майка. Бил е 

надарен ученик и обичал 

да рисува (мечтаел си 

да стане професиона-

лен илюстратор), но 

имал малко приятели. 

Все пак родителите 

подкрепят артистич-

ните му наклонности 

и го изпращат в 

Париж, където почти 

веднага успява в 

модните среди. 

През 1954 г. печели 

конкурс за дизайн 

International 

Woolmark Prize 

със скица 

на палто. 

В същия 

конкурс, но 

в категорията за рокля, печели Ив Сен Ло-

ран. И това е началото на съперничество, 

продължило с години.

Ив Сен Лоран създаде едноименна 

компания за популяризиране на френска-

та мода в конфекцията през 60-те години. 

Собственият лейбъл на Карл Лагерфелд 

започна да става известен чак през 80-те 

години. Германецът бе по-методиченият 

от двамата в изграждането на собствен 

имидж. Вталените сака, ризите с висока 

яка и тесните джинси се превърнаха в 

негова запазена марка. 

Ив Сен Лоран почина през 2008 г., а 

успехът на Лагерфелд в Chanel му донесе 

допълнително 

увереност да 
експериментира отново 

и отново
и да пробва навлизане в територии, за 

които дизайнери от неговия калибър 

дори не се замислят (например колекция 

за H & M). 

Лагерфелд предизвикваше и емоции и 

критики с откровените си изказвания, но 

оставаше недосегаем за последиците от 

тях. 

Той е критикувал Ангела Меркел, 

политиката на отворени врати за мигран-

тите от Близкия изток и сравняването й с 

холокоста.

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

Д
иктатор, фантазьор, божест-

во, гений, провокатор, икона, 

аристократ, легенда... Това са 

само част от думите, с които 

светът се опитва да обобщи 

Карл Лагерфелд – дизайнерът, 

променил света на модата, но и света чрез 

модата. Творецът, който не свали черните 

си очила, но създаде най-вдъхновяващите 

спектакли на подиума. Той почина на 19 

февруари на 85 години от рак на панкре-

аса. До последно Лагерфелд бе на крака, 

пропусна единствено откриването на 

последното ревю на Chanel преди седми-

ци, но по-късно пусна видео, за да разсее 

страховете. Във вторник той се почувствал 

зле и отишъл в клиника край Париж, къде-

то по-късно починал.

Новината за смъртта му натъжи много 

модни икони и милиони хора в различ-

ните части на планетата. Защото той не 

беше просто дизайнер, а успя да прео-

брази скучното дефилиране на манекен-

ки в приказни спектакли. Политически 

некоректен, едновременно деспотичен 

и чувствителен, той превърна модата в 

планетарно шоу.

Помните ли, че през миналата есен де-

корът в Grand Palais в Париж включваше 

морски плаж 
с прибоя на вълните

на фона на който емблематичните 

костюми и десени на Chanel изглеждаха 

безсмъртни? На подиума тогава дефили-

ра и най-новата звезда на българската 

мода Белослава Хинова, личен избор на 

Лагерфелд. 

Без него едва ли щяхме да видим ревю 

с 265-тонен айсберг (сняг и лед, докарани 

специално от Швеция) през 2009 г., мола 

на Chanel от 2014 г. с рафтове, отрупани 

с над 500 изделия на бранда (от моторна 

резачка през матраци до бонбони и кет-

чуп) или излитането на 35-метрова косми-

ческа ракета през 2017 г. Като добавим и 

макета на круизен кораб в спектакъла от 

миналата година, получаваме достатъчно 

доказателства, че за Лагерфелд нищо не 

беше прекалено фантасмагорично, скъпо 

или декадентско, за да бъде реализирано.

Карл-Ото Лагерфелд, както е рожде-

ното му име, е германец, роден на 10 

септември 1933 г. в градче край Хамбург. 

Това поне е официалната версия, макар 

че той години наред твърдеше, че е роден 

през 1938 г. или през 1935 г. В книгата си 

The Beautiful Fall (2006) авторката Алиша 

Дрейк пише, че при пристигането си в 

Париж преди много години Карл-Ото 

започнал да преувеличава много 

подробности от детството си с цел 

да се представи като германски 

аристократ.

Той променя и изписването на 

фамилията си 

от Lagerfeldt на 
Lagerfeld от комерсиални 

съображения 
макар да се шегува, че майка му Елизабет 

предпочитала второто заради по-лесното 

изписване. Роден е в семейство на цигу-

ларка и заможен директор на компания, 

внасяла кондензирано мляко от САЩ. 

Кристиян Лудвиг Ото Лагерфелд премес-
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Модата през черни очила: Модата през черни очила: 
Сбогом, Карл ЛагерфелдСбогом, Карл Лагерфелд

В
ръзката му с Chanel остави най-

дълбок отпечатък. „Хората са 

склонни да забравят, че навре-

мето Chanel беше една износена 

стара шапка, която носеха единствено 

съпругите на парижки лекари. Но модата 

е за днешния ни ден. И няма проблем да 

вземеш една идея от миналото, само че 

ако просто я повториш, никой няма да я 

иска”, казваше той. След което с намиг-

ване без носталгия и доза интелигентен 

хумор започна да използва класическите 

кройки на марката, но ушити от деним, 

или пък да комбинира елегантни пантало-

ни с маратонки.

Преди неговото пристигане този бранд 

рискуваше да се превърне в пристан за 

богати бабички. Но Лагерфелд промени 

всичко, като със своето новаторство даде 

блясък на тоалетите от туид и превърна 

марката в една от най-ценените модни 

къщи.

Но и тя му се отблагодари и благодаре-

ние на сътрудничеството им германският 

дизайнер извоюва световна слава.

В Chanel той разполагаше с творческа 

свобода и финансови ресурси сам да 

открива и привлича таланти. По него-

во настояване компанията започна да 

придобива специализирани френски 

ателиета за бродерия, пера и изкустве-

ни цветя, ръкавици и дантела. „Логото е 

днешното есперанто на маркетинга, лукса 

и бизнеса”, казваше Лагерфелд и в значи-

телна степен заради него знакът СС днес е 

разпознаваема от Куба до Дубай.

Той за Chanel, Chanel за негоТой за Chanel, Chanel за него

Творецът, който превърна скучните дефилета Творецът, който превърна скучните дефилета 
в спектакли, почина на 85 годинив спектакли, почина на 85 години „Суета – най-важното 

нещо в живота.”

„С всяка книга, която 
си купуваш, трябва да 
купиш и времето да я 
прочетеш.”

„Няма проблеми – има 
само решения – добри 
или лоши.”

„Животът не е конкурс 
за красота. Някои грозни 

хора са страхотни.”

„Винаги си лягам безупречно чист. 
Като бях малък, майка ми ми казваше, 
че може внезапно да умра през но-
щта, затова трябва да съм се погри-
жил да изглеждам на 100%.”

„Престъпление е да кажеш, че ти е 
скучно, при положение че време-
то е толкова ценно и има толкова 
много неща, които могат да се 
вършат: да се чете, да се учи, да се 
наблюдава.”

„В днешно време не е задължи-
телно да имаш много пари, за да 
си добре облечен.”

„Личността започва там, където 
свършва сравняването с 

другите.”

„Какво означава днес 
да си модерен? 

Отпуснат, спокоен, 
естествен.”

Цитатите Цитатите 
му, които ще му, които ще 

се помнятсе помнят

Ч
есто е казвал, че работата е 

единствената му любов през 

целия му живот. „Няма тайнство 

в живота. Единствената тайна е 

работата. Свърши това, което се очаква 

от теб, и може би ще си живял достойно. 

Не пий. Не пуши. Не вземай наркотици... 

Всичко това помага.”

Той винаги е бил възприеман (и умиш-

лено създаваше такъв образ на) като 

„дизайнер до живот”. „Защо да спирам 

работа”, отвърна той веднъж на журна-

листите. „Ако се пенсионирам, ще умра и 

всичко ще приключи.”

Докато по-млади колеги се оплакваха 

от творческа умора, той правеше дизайн 

на хотелски стаи, видеоигри, шлемове 

за мотористи, за БМВ, козметична серия 

и рекламна кампания за сладоледи-

те Magnum. Без да се притеснява да 

присъства едновременно в света на поп 

културата и на висшата мода и дизайн.

Ш
упет (Choupette), любимата 

котка на дизайнера, може 

да се окаже наследник на 

състоянието му. Лагерфелд 

многократно е казвал това в интер-

вюта, припомня френският Le Figaro. 

Лагерфелд се сдобил с бирманската 

котка Choupette през 2011 година. Той 

беше много привързан към нея и дори 

искаше пепелта му да бъде разпръсната 

заедно с пепелта на майка му и котката, 

ако тя почине преди това. 

Choupette има собствена банкова 

сметка, тя е героиня на популярен 

Instagram профил (159 хиляди або-

нати) и в Twitter (50 хиляди). Котката 

„заработва” от реклами милиони евро. 

Във Франция животните не могат да на-

следяват, което е възможно в Германия 

– Родината на Лагерфелд. Но в този слу-

чай е необходимо да се вземат предвид 

законите на страната на пребиваване на 

дизайнера, т.е. Франция. 

Съществуват алтернативни варианти: 

например да се остави състоянието на 

фонд или на асоциация, които могат да 

се грижат за котката, или на доверен 

човек. Le Figaro пише, че дизайнерът е 

помислил за това: през 2015 г. той каза 

в интервю: „Тя има своето състояние и 

е наследница, ако нещо се случи с мен, 

човекът, който се грижи за Шупет, няма 

да има нужда от нищо.” 

Дизайнер и на видеоигри Дизайнер и на видеоигри 
и сладоледии сладоледи

Котката Choupette – Котката Choupette – 
наследник на наследник на 
богатството му?богатството му?
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Р
едица от нещата, които 
правите преди лягане или 
дори по време на сън, се 
отразяват на здравето ви 
в дългосрочен план. Ако 
досега сте имали резерви 

относно решението дали е добре кос-
матият ви приятел да дели едно легло с 
вас, е време да преосмислите позици-
ята си. Доказани са учудващо много 
ползи  от гушкането на домашния ви 
любимец, докато спите. Дори според 
едно проучване за жените това крие 
още повече ползи.

1. Кучетата понижават 
нивата на стреса

Вече е научно доказано, че кучетата 
са отлично терапевтично средство. 
Поради тази причина ще ви донесат 
спокойствие, ако ги приютите в легло-
то си. Дори когато сте крайно изнерве-

ни и стресирани, ако галите кучето си, 
ще се успокоите.

2. Кучетата дават усещане 
за сигурност

Кучетата могат да ви предупредят 
за надвиснала опасност, да ви защитят 
от нападател или просто да ви правят 
компания. Самото съзнание за всичко 
това носи успокоение на стопаните 
дори по време на сън. На подсъзнател-
но равнище вие знаете, че има някой 
до вас, който ще ви предпази, ако се 
случи нещо. Това автоматично подо-
брява качеството на съня ви.

3. Кучетата осигуряват 
топлина

Кучетата вървят със солидно ко-
личество козина и топки косми, 
така че вече сте разбрали, че 
са нещо като умалени мечета. 

Ако живеете на някое по-студено 
място, където одеялата не вършат дос-
татъчно добра работа, ето ви решение, 
което няма да увеличи сметката ви за 
тока и със сигурност е по-приятно – 
кучешка прегръдка. Гушнете косматия 
си приятел и се отпуснете в сладък 
сън.

4. Кучетата ще ви 
помогнат да заспите 

по-бързо
Кучетата са отличен помощник в 

борбата срещу безсънието, разстрой-
ството в съня, кошмарите и прочие. 
Според проучванията, след като куче-
тата помагат за понижаване нивата на 
стреса, със сигурност ще допринесат 
за по-бързо пренасяне в прегръдките 

на Морфей и пълноценна почивка на 
мозъка.

5. Кучетата подобряват 
химията на мозъка

Кучето е предопределено да бъде 
най-добрият приятел на човека. Когато 
го галите, организмът ви отделя окси-
тоцин – хормон, който има изключи-
телни ползи за мозъка: носи успоко-
ение, подобрява оросяването, дава 
усещане за психическа устойчивост.

6. Кучетата облекчават 
депресивните състояния

Кучетата са винаги насреща, ко-
гато имаме нужда от тях, затова са 
идеалното средство да повдигнат 
духа ни, да ни ободряват. От глед-
на точка на химията в организма 
окситоцинът повишава чувството 

на щастие и удовлетворение и 
потиска депресията.

7. Кучетата правят по-
здрав съня на жените

Ако се тревожите, че кучето ще сму-
ти съня ви, недейте! Точно обратното. 
Според едно проучване стопаните на 
кучета (особено жените), които делят 
едно легло с домашния си любимец, се 
радват на много по-здрав и пълноце-
нен сън.

8. Полезно е 
и за кучетата

Кучетата се нуждаят от вашата 
любов. Единственото, което искат, е ва-
шата любов. Копнеят да бъдат ценени 
и обграждани с внимание и нежност. 
Споделянето на едно легло носи ед-
накво голяма радост както на кучето, 
така и на собственика му.

Домашният любимец ще ви даде Домашният любимец ще ви даде 
сигурност и по-добър сънсигурност и по-добър сън

88 причинипричини да пуснете  да пуснете 
кучето в леглотокучето в леглото
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S
amsung направи револю-

ционна крачка в света на 

смартфоните. Корейският 

технологичен гигант пред-

стави мобилен телефон за 

1980 долара със сгъваем 

екран -  4,6-инчов екран, когато се 

използва като телефон, и се разгръща в 

таблет със 7,3-инчов екран.

Новите си премиум смартфони са от 

серията Galaxy и сред тях се откроява и 

първият 5G телефон. 

Устройствата бяха показани по време 

на световната премиера Samsung 

Galaxy Unpacked, отбелязваща десети-

летие от дебюта на първия смартфон от 

серията Galaxy. 

Представянето бе едно от най-оч-

акваните технологични събития през 

годината и определено оправда очак-

ванията. 

Най-голямо внимание привличат дъл-

гоочакваният Galaxy Fold – смартфон и 

таблет, сгънати в едно, и Galaxy S10 5G, 

който е стъпка към мобилните техноло-

гии на бъдещето. 

Със своя 7.3-инчов QXGA+ Dynamic 

AMOLED дисплей сгъваемият Fold 

предоставя редица възможности на по-

требителите, които могат да работят с 

3 приложения 
едновременно

(например да слушат музика, да прове-

ряват за информация в интернет и да си 

пишат в Watsapp), да правят страхотни 

снимки и видео и да играят най-акту-

алните мобилни игри. Потребителите 

могат да използват други приложения 

дори по време да видеоразговор.

Смартфонът разполага широкооб-

хватна камера с 6 обектива – 3 на гърба, 

2 отвътре и 1 на капака. Двойната 

предна камера е идеална за селфита, а 

тройната задна камера разполага с ул-

траширокоъгълен обектив за страхотни 

панорамни снимки. Безпроблемното 

изпълнение на многобройните задачи 

е гарантирано от мощен 8-ядрен про-

цесор, 12 GB RAM и 512 GB вътрешна 

памет. 

Galaxy Fold се захранва от 2 батерии 

с капацитет от 4380 mAh. Устройството 

лесно се сгъва и разгъва в зависимост 

от нуждите на потребителя, а задачите 

автоматично се прехвърлят между 

екраните. Galaxy Fold е гъвкав и здрав, 

като е изработен от нови материали и 

еластични връзки, гарантиращи както 

елегантен вид, така и издръжливост. 

Екранът му е с 

50% по-тънък
от класическия дисплей на смартфон, 

така че в сгънато положение безпро-

блемно да се побира в джоба ви.

Според Samsung сгъваемият Galaxy 

Fold въвежда изцяло нова мобилна 

категория, предоставяйки на потреби-

телите нови възможности извън огра-

ниченията на традиционния смартфон. 

Първоначалната цена на устройството 

е 1980 долара, като ще бъде пуснато в 

продажба от 26 април. 

Юбилейната серия на Galaxy S10 се 

състои от 4 впечатляващи устройства 

– компактния S10e, стандартния S10, 

мощния S10+ и ултрамодерния Galaxy 

S10 5G. Серията Galaxy S10 разполага с 

Infi nity-O AMOLED динамичен дисплей, 

който осигурява най-добрите цветове 

на мобилно устройство и гарантира 

реалистична картина. 

Това е и най-добрият 
екран на марката досега

като в него са вградени множество 

сензори и технологии на камерата, 

както и сензор за пръстов отпечатък. 

Камерите, снабдени с изкуствен инте-

лект, разпознават множество обекти и 

дават съвети как най-добре да се снима. 

Смартфоните предлагат ултраширок 

обектив с 123-градусово поле на види-

мост, подобно на човешкото око, което 

ги прави перфектни за впечатляващи 

пейзажни снимки и големи панорами. 

„С 4 премиум устройства, всяко от 

които е създадено за нуждите на уни-

кални потребители, Samsung въвежда 

технологиите за мобилни устройства в 

нова ера”, казва Ди Джей Ко, президент 

и главен изпълнителен директор на 

отдела за IT на Samsung Electronics.

Революцията Galaxy Fold –Революцията Galaxy Fold –

телефон и таблет, сгънати в еднотелефон и таблет, сгънати в едно
Samsung представи премиум Samsung представи премиум 

устройства, сред които и устройства, сред които и 
първия 5G смартфонпървия 5G смартфон
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Н
яма грешка и няма из-
пуснати цифри. Точно 0 
долара данъци ще плати 
Amazon на държавата 
според доклад на Инсти-
тута по данъчно облагане 

и икономическа политика (Institute on 
Taxation and Economic policy – ITEP). 

0 долара данъци, при положение че 
оценената на близо 800 млрд. долара 
компания има печалба за предходната 
година от 11.2 млрд. долара. Това е дво-
ен ръст спрямо 2017 г., когато цифрата 
е била 5.6 млрд. долара. А освен това 
Amazon съобщи, че заради реформата 

държавата й е върнала 
сумата от 129 млн. долара 

което прави данъчната ставка -1%. 
Amazon е широко критикувана от 

редица политици от сенатора Бърни 
Сандърс до президента Доналд Тръмп.

Макар американският президент да 
е отявлен критик на ритейл гиганта – 
еднократен пост в Twitter предизвика 
спад в цената на акциите на компанията 
от 9%, ITEP отбелязва, че мащабните ре-
форми в данъчното законодателство на 
Тръмп всъщност са причината Amazon 
да дължи 0 долара в данъци.

Докладът на тинк-танка показва, че 
Законът за намаляване на данъците от 
2017 г. не само 

намалил ставката
на корпоративния данък от 35 на 21%, 
но и „не е затворил множество данъчни 
вратички, които позволяват на пече-

лившите компании редовно да избягват 
да плащат федерален данък за почти 
половината от печалбите им”.

Технологичният гигант има история с 
това да избягва данъците. През мина-
лото лято компанията успешно убеди 
кмета на Сиатъл Джени Дюркан да спре 
законопроект за нов данък в подкрепа 

на бездомни лица.
Общинският съвет планираше да 

набира новия данък от големи работода-
тели, за да се бори с липсата на жилища 
на достъпни цени и придружаващата я 
бездомност. Само Amazon със своите 45 
хил. служители щеше да плаща повече 
от 22 млн. долара годишно.  Данъкът 

щеше да засяга само компании с брутен 
приход над 20 млн. долара годишно. 

В Сиатъл те са малко над 600. Затова 
ритейл гигантът прекрати вече започна-
лото изграждане на ново офис прос-
транство за 4500 служители, както и зам-
рази планираното изграждане на офис 
кула за около 7000 нови служители.

0 долара! Данъците, които 0 долара! Данъците, които 
Amazon ще плати на държаватаAmazon ще плати на държавата
Причината е в мащабните данъчни реформи, предприети от екипа на ТръмпПричината е в мащабните данъчни реформи, предприети от екипа на Тръмп

Отварянето на автомобила с 
ключ е толкова старомодно. 
Ако имате правилната кола, то 

вече можете да използвате за тази цел 
и своя смартфон. Освен това Hyundai 
планира по-късно през тази година да 
пусне превозно средство, което може 
да се отключи с пръстов отпечатък. 
Изглежда, че Apple работи по система, 
която също ще позволява на шофьор-
ите да влязат в своя автомобил чрез 
биометрични данни.

Наскоро публикуван патент, на-

речен System and Method for Vehicle 
Authorization, описва технология за 
мобилна биометрична автентикация, 
при която чрез лицево разпознаване 
се отключва кола. 

Това ще позволи всеки да има свой 
„потребителски профил” на превозно-
то средство с индивидуални настрой-
ки за музика, позиции на седалката 
и контрол на температурата. Всички 
тези специфични предпочитания ще се 
зареждат само с приближаването ви 
до колата.

При някои хора студените крака 
са на практика личностна 
характеристика – каквото и да 

се опитват да направят въпросните ин-
дивиди, долните им крайници остават 
с температурата на арктически ледник. 
За щастие проблемът вече има реше-
ние – пантофи за микровълнова, които 
да ги топлят в мразовитите зимни дни. 

Пантофите Cosy Plush, които по-ско-
ро наподобяват ботуши, са изключи-

телно лесни за използване. Всичко, 
което собственикът им трябва да на-
прави, е да ги постави в микровълно-
вата фурна за няколко минути и след 
това да се наслаждава на живителната 
топлина. И ако това не е достатъчно, 
пантофите излъчват успокояващ аро-
мат на лавандула.

Продуктът може да бъде закупен от 
редица онлайн магазини, сред които и 
„Амазон“. 

Вместо ключ за колата – Вместо ключ за колата – 
лицево разпознаванелицево разпознаване

Пантофи за микровълнова Пантофи за микровълнова 
при вечно студени кракапри вечно студени крака
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от почти равни части на изброените три 
с малък превес на глюкозата, а въглехи-
дратното съдържание във фъстъците се 
състои само от захароза. Други имена 
на различни видове въглехидратни 
молекули (захари) са галактоза, малтоза, 
лактоза, декстроза и т.н.

А сега да направим разлика между 
захар и захари (sugar & sugars).

Захарите се отнасят към много широка 
категория като гореизброените. Някои 
от тях се намират в кафявата захар, като 
меласата например. Други са в меда, 
кленовия сироп, оризовия сироп и др. 
Те се намират в натурално състояние  и 
могат да бъдат извличани за директна 
употреба от плодовете, зеленчуците, 
млечните и ядките. Захарите могат да 
бъдат “изкуствено” произведени, т.е. 
основните захарни съставки се прецеж-
дат, изсушават, кристализират, смесват, 
боядисват и т.н.

Когато говорим за захар, имаме 
предвид само захароза (sucrose). Това е 
захарта, която

се използва за 
подсладяването

на тестени изделия, кафе, чай, лютеница 
и много други храни. Тя се извлича от 
тръстика и кръвно цвекло. 

Както можете да се уверите от инфор-
мацията до момента, захарта е естестве-
на съставка. Тя не е химикал или продукт 
на неорганичната химия. Проблемът е, 
че ние консумираме прекалено много от 
нея. Производителите добавят захар на 
кетчупа за неутрализиране на киселин-
ността и за вкус, на нискомасленото 
мляко за по-дългосрочното му съхра-
нение, на хляба, за да втаса и за вкус, и 
т.н. Количеството захар в тези и други 
храни се оказва пагубно за съотноше-
нието на „добрите и лошите бактерии” 

в дебелото ни черво, или т.нар. втори 
мозък на тялото. Ако непрекъснато 
храним „лошите” бактериални колонии 
със захар, те ще увеличат присъствието 
си и така здравословното бактериално 
съотношение ще се наруши в негативна 
посока. По този начин възпаления и ин-
фекции ще превземат не само дебелото 
черво, но и други органи на нашето тяло. 
Захарта има пряка връзка със  сърдеч-
но-съдовите заболявания, рака, диабет 
тип 2, депресията, деменцията, акнето, 
безплодието и импотентността. Др. Марк 
Хайман твърди, че захарта е осем пъти 
по-потентна като средство, към което се  
пристрастяваме, в сравнение с кокаина!

При изследване по повод влиянието 
на захарта върху мозъка ни учени от 
Харвард твърдят, че приемането на мле-
чен шейк не само предизвикало високи 
нива на кръвната захар и инсулина, кое-
то довело до желанието за консумацията 
на още повече захар, но и до значителни 

нежелателни 
промени в мозъка

на изследвания субект.
Ето осем идеи за намаляване товара, 

който захарта създава за сърцето и 
тялото като цяло.

1.  Поставете си за цел да не консу-
мирате подсладени напитки. Тези 
видове храни се усвояват много 
бързо и така влияят пагубно върху 
кръвната ни захар.

2.  Консумирайте повече белтъчини, 
особено на закуска.

3.  Яжте неограничено количество въ-
глехидрати от растителен произход 
като домати, чушки, карфиол, гъби, 
аспарагус, спанак и др. растения с 
нискогликемичен индекс (glycemic 
index).

4.  Консумирайте поне 3 вида мазнини 
на ден като зехтин, кокосово масло, 
авокадо, омега 3 и др.

5.  Винаги имайте ядки, сушено месо, 
кисели краставички, риба тон и 
др. на разположение, когато ви се 
прияде.

6.  Особено ако живеете в Северна 
Америка, избягвайте храните с 
глутен, млякото и узрелите сирена. 
Стандартите за производство на 
тези храни в САЩ и Канада са раз-
лични от стандартите за производ-
ство на същите в Европа.

7.  Преди да започнете да се хранете, 
вдишвайте и издишвайте бавно и 
равномерно поне 5-6 пъти. Това ще 
промени моментното ви физио-
логично състояние и ще регулира 
апетита ви за сладки храни.

8.  И не на последно място, спете поне 
7 часа през нощта. В следващата 
статия ще обсъждаме важността 
на възстановяването за здравето и 
оптималните ни енергийни нива.

Поставете си за цел да не Поставете си за цел да не 
консумирате подсладени напиткиконсумирате подсладени напитки

Захарта – 8 пъти Захарта – 8 пъти 
по-пристрастяваща по-пристрастяваща 
от кокаинаот кокаина

МАРИЯ ТАНЕВА

Н
ашият начин на хранене 
определя сегашното и 
бъдещото ни здраво-
словно състояние, по-
лярността на мислите ни 
– позитивни или негатив-

ни, действията ни и дори постиженията 
ни в продължение на живота ни тук, на 
земята. Храненето е този елемент от 
околната среда, който има най-огромно 
влияние върху това как се чувстваме и 
колко енергия притежаваме. Храненето 
е тази част от нашата екосистема, която 
е най-лесна за манипулиране. 

Един от компонентите на храненето, за 
който говорим непрекъснато, е захарта 
(или с химическото и име захароза/
sucrose). Тя представлява огромна 
съставна част на приеманата от нас 
храна. Захарта (или въглехидратите) е 
основната 

храна за 
нашия мозък

Захарта се състои от множество моле-
кули на водорода, въглерода и кислоро-
да. Те формират две основни молекули, 
тази на глюкозата и на фруктозата, свър-
зани с една молекула кислород. Захарта 
в плодовете, зеленчуците и ядките съста-
влява различни части глюкоза, фруктоза 
и захароза. Например въглехидратното 
съдържание на растението лук се състои 
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К
онсумацията на алкохол 
причинява около 41 000 
смъртни случая годишно 
във Франция. 

Алкохолът остава втора-
та причина за смъртност, 

която може да се избегне, в страната 
след тютюнопушенето. С употребата 
на алкохол са свързани 7 процента от 
смъртните случаи на хора над 15-го-
дишна възраст през 2015 г.

Данните за 2009 г. показват, че кон-
сумацията на алкохол е свързана с 49 
000 смъртни случая във Франция, т.е. с 
9 процента от смъртността в страната. 
Този фактор е много по-значим за мъ-
жете, отколкото за жените – алкохолът 

причинява 11 процента от смъртните 
случаи сред мъжете при едва 4 процен-
та сред жените.

В Шотландия алкохолът причинява 
6,8 процента от смъртните случаи сред 
мъжете и 3,3 процента от смъртността 

сред жените, в Швейцария – съответно 
5 и 1,4 процента от смъртността, а в 
Италия – 3 и 2 на сто.

Алкохолът – убиецът на Алкохолът – убиецът на 
41 000 души във Франция41 000 души във Франция

Жените, чиито съпрузи или 
приятели редовно гледат 
порно, по-често съобщават 

за симптоми на хранително разстрой-
ство, става ясно от американско 
изследване. 

Проучването е обхванало 409 
обвързани жени на средна възраст 34 
години. То е едно от първите по рода 
си, търсещи връзка между поведение-
то на романтичния партньор и вероят-
ността неговата нежна половинка да 
изпитва вина заради храненето, да 
отделя прекомерно внимание на те-
лесните си мазнини, да злоупотребява 
с храна или да приема очистителни. 

Освен че открива връзка между 

„порно привичките” на мъжа и симп-
томите на хранително разстройство 
при жената, изследването установява 
и по-висок процент на проявата им 
при представителки на нежния пол, 
които споделят, че усещат натиск от 
страна на партньорите си да бъдат 
слаби. 

„Често говорим за влиянието на 
медиите, семейството и приятелите 
върху хранителните разстройства, но 
малко се говори за ролята на парт-
ньора като фактор за проявата им. 
Нашето изследване обаче установи 
явна зависимост”, казва Треси Тилка от 
изследователския екип от универси-
тета на Охайо

Фенове на порното вредят 
на здравето на жените си

Това е втората Това е втората 
причина за причина за 
смъртност в смъртност в 
страната след страната след 
тютюнатютюна
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нарушава бариерата на кожата. С много 
честото измиване се измива този бари-
ерен липиден слой, който е върху нея, и 
в резултат на това се нарушава нейна-
та пропускливост. Кожата вече няма 
тази бариерна функция – защита към 

въздействието на фактори от околната 
среда, а просто става по-суха”, обясни 
д-р Лили Дикманова. Тя препоръча 
използването на 

по-щадящи сапуни
и гелове за измиване

които не са с прекалено силна 
химична формула. 

Според специалиста в 
риск са хората в профе-
сионалните направ-
ления като миячи, 
камериери, сервитьо-
ри и други. По думите 
й не липсва риск и за 
хората, които работят 
в офис. 

“Други, които използ-
ват много често мокри 
кърпички да почистват маси-
те, на които работят, или компютри-
те, както и тези, които страшно много 
си мият ръцете, за да не се заразят от 
нещо, също правят дерматити”, поясни 
д-р Лили Дикманова. Дерматологът по-
съветва при появата на проблем да се 
посети лекарски кабинет. По думите й в 
такива случаи високата чувствителност 
на кожата, вследствие на премахването 
на липидния слой, може да се лекува с 
емулиантни кремове и използването на 
медицински сапуни след консултация 
със специалист. 

Според нея възпаленията вследствие 

на професионални вредности са най-
честата причина за проблеми с кожата. 
По думите й някои професии изискват 
честото миене на ръцете и използва-
нето на силни химични препарати, 

които водят до алергични реакции 
и възпаления. „Хора, които се за-

нимават с почистване на офиси, 
работят в кухни или работата 

им е свързана с миене на 
ръце, са изложени на 

риск от дерматологични 
проблеми. Всички про-
фесии като готвачи, 
сервитьори, миячи в 
перално помещение, 
както и строителните 

работници и монтьори-
те също са 

в по-голям риск
от развиването на 

даден кожен проблем 
„Шофьорите, които са в контакт с 

масла, и строителните работници, 
които работят с цимент, лепила, гипсо-
картони или катран и асфалт, по същия 
начин много често правят дермати-
ти”, каза още д-р Лили Дикманова. Тя 
добави, че подобен род кожни раздраз-
нения развиват и заварчиците, които 
не спазват наредбите за безопасност 
при работа. „При заварчиците работата 
без маска може да доведе до сериозен 
дерматит по лицето”, каза специалистът.

„П
рекалено честото 
измиване на ръцете и 
използването на мок-
ри кърпи нарушава 
предпазната барие-
рата на кожата.” Това 

смята дерматологът д-р Лили Дикмано-
ва. Според нея една от грешките, които 
правят някои хора, е да предположат, 
че периодичното измиване на ръцете 
е благоприятно. По думите й това може 
да направи кожата податлива на въз-
паления и различни видове алергии. 
Тя обясни, че кожата е податлива на 
проблеми през зимния сезон поради 
липсата на достатъчно слънчева свет-
лина и ниските температури. 

„По-интензивното миене със силни 
сапуни и измивни гелове, които са 
широко разпространени в магазините, 

Много честото миене на Много честото миене на 
ръце може да е опасноръце може да е опасно

Сапуни и гелове 
нарушават 
бариерата на 
кожата
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Д
ори и да сте крайно спортни 
натури и да предпочитате 
тениски във всекидневие-
то, има ситуации, в които 

е неуместно да се появите с тях. 
Така че някоя и друга риза в 
гардероба не е излишна. Поглеж-
дайки към колекциите на която 
и да е модна марка, ще открием 
присъствието й в доста разно-
стилен дизайнерски прочит. 
Представяме ви няколко вари-
анта, за които сме убедени, че 
трябва да притежавате.

Бялата риза
Не вярвайте на клишето, че 

това е скучна офис класика. 
Този тип риза е с толкова 
гъвкав характер, че това как 
ще изглежда зависи изцяло 
от вас. Нима някой може да 
забрави Ким Бейсинджър и 
нейната бяла риза в „Девет 
седмици и половина“? Секси 
е, нали? Такава е и интер-
претацията, която предста-
ви Бела Хадид на ревюто на 
OFF-WHITE.

Ризата в цвят
Палитрата тук е толкова обширна, 

че спокойно може да се загубите. Но 

не се притеснявайте, важното е 
да решите кои са цветовете, които 
изразяват вашия характер. Не 
забравяйте и за яркостта, тя също 
носи своето послание. А ако искате 
да афиширате сила на характера и 
възможност да се справите с всяка си-
туация не по-зле от представителите на 

силния пол, то светлосинята риза, 
характерна за мъжкия бизнес 
стил, е вашият избор.

Флоралната риза
Десенът на цветя е в тотален 

зенит. Колкото и да се опитва този раз-
цвет да превземе и мъжките колекции, 
цветята ще си останат нежни и дели-
катни. В пастелен или ярък колорит те 

изразяват женственост, независимо от 
модния ареал на цъфтеж.

Ризата от деним
Наситени с духа на дивия Запад, ризи-

те от деним се завръщат, превземайки 
„градските“ степи. Не е желателно да 
ги комбинирате с каубойски ботуши и 
кожен панталон, но всички останали 
вариации са напълно уместни.

Присъствието й в гардероба 
никога не е излишно

Ризата – Ризата – 
характер, характер, 
който трябва който трябва 
да показватеда показвате



Х
оливуд буквално постла 
червения килим, по който 
минават кинозвездите, в 
разгара на подготовката за 
церемонията по връчване на 
наградите за киноизкуство 

“Оскар” в неделя в Долби тиътър.
Десетки операторски екипи и фото-

графи пристигнаха на мястото и заснеха 
червената пътека, постлана четири дни 
преди награждаването.

Гостите на холивудското събитие ще 
минат по знаменития килим, преди да 
влязат в театъра, където Американската 
академия за кинематографично изкуство 
и наука ще раздаде наградните трофеи 
за постижения в киното на 91-вата 
церемония.

Дългият повече от 250 метра килим 
покрива част от булевард „Холивуд“, 
който обикновено е доста натоварен. За 
около седмица обаче пътният участък 
ще бъде затворен във връзка с церемо-
нията.

Историята на 

червения килим 
предшества „Оскарите“ с 

цели 2400 години
Първият е споменат в гръцката лите-

ратура от времето на Троянската война 
някъде 458 г. преди новото време.

Той добива популярност в началото на 
ХХ век, когато железопътните компании 
в САЩ го използват за своите ВИП път-

ници. Едва през 1922 година е използван 
за първи път на филмова премиера и 
оттогава е задължителен елемент от 
блясъка на Холивуд.

„Оскарите“ използват килим чак 
през 1961-ва – двайсетина години след 
първата церемония, макар че зрителите 
тогава не са могли да видят цвета му, 
защото телевизията е била черно-бяла 
до 1966-а.

Към днешна дата червеният килим по-
крива площ от 16 500 квадратни метра, 

струва  близо 
25 хиляди долара 

и отнема 900 часа на екип от 18 души да 
го постелят за звездите, които ще стъпят 
на него в неделя.

От двете страни на килима са инстали-
рани огражденията и бариерите за над 
700 зрители, и местата за репортери и 
фотографи, сред които ще е и екипът на 
BG VOICE.

Подготовката за 91-вата церемония за 
наградите “Оскар” налага и организация-
та на паркирането на над 600 луксозни 
лимузини на кинозвезди, режисьори и 
кинодейци.

“Постоянно получаваме обаждания, 

че някоя важна личност трябва да мине 
много бързо”, каза Норм Кинард – отго-
ворен за пристигането и паркирането на 
автомобилите, които докарват киноз-
вездите до червения килим. “Но няма 
обществена йерархия”, обясни той.

През 1993 г. Кинард започва да работи 
на “Оскарите“, като паркира автомобили-
те на звездите, а днес има фирма за тази 

дейност.
Най-неповторимата кола, която Кина-

рд е виждал да пристига на червения ки-
лим, е уинърмобил на Оскар Мейър, но 
той отказа да сподели коя знаменитост 
е пристигнала с превозното средство с 
форма на кренвирш.

“Беше доста зрелищно, меко казано”, 
добави Кинард.

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

ЯСЕН ДАРАКОВ
ОТ ХОЛИВУД

Кой ще грабне Кой ще грабне 
оскаритеоскарите

Най-добър актьор –  Реми Малек, “Бохемска рапсодия”
Най-добра актриса – Глен Клоуз, “Съпругата”
Актьор в поддържаща роля – Махершала Али, “Зелената книга”
Актриса в поддържаща роля – Ема Стоун, “Фаворитката”
Режисьор – Алфонсо Куарон, “Рома”
Най-добър филм –  “Фаворитката”, макар че пристрастията ни са 

за “Зелената книга”

ПРОГНОЗИТЕ НА BG VOICE

За първи път тази година в залата 
на Долби тиътър ще има бъл-
гарски актьор не просто като 

гост, а като основна част на филм с 5 
номинации. Димитър Маринов играе 
в “Зелената книга” заедно с номинира-

ните Махершала Али и Виго Мор-
тенсен. Лентата е номинирана и за 
най-добър филм. Повече за Димитър 
Маринов може да прочетете на www.
BG-VOICE.com, а в неделя очаквайте и 
ексклузивно интервю с него. 

Препечени филийки с пушена 
сьомга и хайвер, аньолоти с 
черен трюфел и шоколадови 

статуетки, покрити с ядливо злато – 
едва ли има човек, който по-добре 
да познава вкуса и да е наясно как да 
погали изисканите небца на гостите на 
бала след церемонията за наградите 
„Оскар” от звездния кулинар Волфганг 
Пук. 

„Занимаваме се с това от 25 години, 
невероятно е. Помня първия път. Беше 
в центъра на града, спретнахме кухня 
на паркинга, валеше, духаше вятър, 
беше толкова трудно. Сега разполага-
ме с две супермодерни кухни”, разказ-
ва 69-годишният майстор-готвач. Пук 
оглавява гастрономическа империя с 
десетки ресторанти по целия свят – от 
Бевърли хилс и Лас Вегас до Сингапур 
със спирка в Обединеното кралство. 

През годините Волфганг Пук е 
сътворил класики, които неизменно 
жънат успех сред 1,500-те поканени 
на пиршеството след „Оскарите“. „Едно 
от традиционните ни ястия е препе-
чената филийка с прясна сметана, пу-
шена сьомга и хайвер, оформена като 
заветната статуетка. Правим 3,500 от 

тях”, споделя именитият кулинар. 
Сред 60-те блюда, съставляващи 

менюто, има и „моментни творения”, 
като например пържени пъдпъдъци 
с пипер „ала Нашвил”, вдъхновени от 
традиционна рецепта от американ-
ския Юг. Или аньолоти (вид равиоли) с 
грах и черен трюфел. „Хората обожа-
ват аромата на трюфела, изпълващ 
цялото помещение”, казва Пук.

И докато черният трюфел (16 кило-
грама), зехтинът (близо осем литра), 
пиперът и шампанското пристигат 
директно от Франция, хайверът (15 
килограма) е американски, а шунка-
та – испанска. Майстор-готвачът не 
забравя и японското говеждо вагю – 
една от запазените си марки.

„Киното е световно изкуство. Има 
френски, италиански, английски фил-
ми, а сега и мексикански с „Рома”. На-
шата кухня наподобява тази картина 
– с азиатски, италиански или френски 
привкус”, допълва Волфганг Пук.

Като цяло менюто, сътворено от 
майстор-готвача, включва 16,000 
индивидуални порции, като не са 
забравени веганите и любителите на 
безглутеновото хранене. 

За първи път български 
актьор на „Оскарите“

Червеният 
килим 
е разстлан, 
Холивуд е в 
трескава 
подготовка за 
голямата нощ

За 25-а година звездният 
кулинар Волфганг Пук готви 
менюто за „Оскарите“
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
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ОВЕН
Нови предиз-
викателства 
ще ви въл-
нуват през 
следващите 
дни. С пари-
те може да 

имате затруднения. Не позволявайте 
на материалните проблеми да ви 
потискат и да отнемат от силата ви. 
Дискомфорт в любовните си отно-
шения. Ще осъзнаете, че връзката 
ви тъпче на едно място – направете 
романтично предложение.

БЛИЗНАЦИ
Отлични усло-
вия за плани-
ране на нещо 
ново, както и 
за пътувания. 
Старайте се 
да не прово-

кирате у другите негативни емоции. 
Идеални дни за промяна на обста-
новката и за релакс. Не зацикляйте 
над проблемите си. Любовта ще 
трябва да почака.

ЛЪВ
Интензив-
ни емоции. 
Основният 
фокус ще 
бъде насочен 
в областта 
на финан-

сите. Съсредоточете се върху 
най-важните неща и се настройте 
на вътрешните промени и нова 
мотивация. Трябва да работите 
над себе си, да се научите на тър-
пение. Внимавайте при тегленето 
на кредит.

СТРЕЛЕЦ
Няма да е 
най-лесният 
период, но 
ще е много 
продуктивен 
и като цяло 
благопри-

ятен. Трябва да въведете ред на 
работното място и у дома. Сега 
не е период за важни решения и 
промени, по-скоро е необходимо 
да се погрижите за това, което 
имате и сте постигнали. Не се 
впускайте в нови предизвикател-
ства. Обграждайте се с оптимис-
тични хора.

ВЕЗНИ
Отпуснете се 
и се оставете 
на потока на 
събитията. 
Възможни 
са клюки по 
ваш адрес, 

така че не трябва да споделяте 
тайните си с никого. Привърза-
ността към семейството и децата 
ще бъде много силна през тези 
дни. Настъпил е моментът да се 
вгледате в душевния си свят, да 
намерите покой и най-главното – 
да намерите себе си.

ВОДОЛЕЙ
Късмет ви 
очаква във 
всички сфе-
ри на живота. 
Енергията 
ви се уве-
личава. Ще 

бъдете мотивирани да излизате 
и да се забавлявате с приятели. 
Благоприятно време за флиртове 
и любовни срещи.

ТЕЛЕЦ
Ще възстано-
вите реда в 
живота си и 
ще осъщест-
вите свое 
желание. 
Бъдете дис-

циплинирани в работата и стриктно 
спазвайте плановете, които сте 
започнали. Избягвайте рисковите 
инвестиции. Очакват ви приятни 
интимни моменти.

РАК
На работното 
място може 
да има повече 
стрес и нерви 
- не трябва да 
допускате кав-
ги и конфли-

кти. Седмицата е благоприятна за 
тези, които са сами. Бъдете внима-
телни към сигналите на Вселената, 
която ще постави на пътя ви любо-
вта. Обвързаните да избягват изку-
шенията и ще им е мирна главата.

ДЕВА
Погледне-
те смело 
на вашите 
задръжки, 
които ви 
пречат. Ще 

се чувствате по-балансирани на 
работа. Фокусирайте се върху 
любовната сфера на живота. 
Тези, които са сами, е нужно да се 
освободят от стеснителността си. 
Много Деви ще поискат да създа-
дат нови любовни отношения.

КОЗИРОГ
Благоприят-
на и ползот-
ворна седми-
ца стои пред 
вас. Много 
е важно да 
бъдете по-

следователни в действията и да се 
борите със стереотипите. Работа-
та ви ще бъде малко монотонна, 
а рутината може да ви направи 
уязвими. В сферата на любовта 
обаче ще се нуждаете от повече 
самоувереност. Добре е да посве-
тите повече време и на себе си.

СКОРПИОН
Влиянието 
върху окол-
ните е силно 
– можете да 
го използва-
те за своите 
цели, но го 

правете изключително предпаз-
ливо. Когато решавате проблеми-
те си, ще разчитате на импрови-
заторските си умения. В трудни 
моменти не прехвърляйте отго-
ворността върху другите. Трябва 
да сте силни и готови да вземете 
нужното решение.

РИБИ
Рибите ще 
се нуждаят 
от повече 
спокойствие 
през тази 
седмица. Ще 
се разми-

навате на косъм с някои опасни 
ситуации, а при други ще минава-
те между капките. Съсредоточете 
се върху основните си проекти. 
Не спорете с по-стари и по-въз-
растни, защото това няма да има 
никакъв смисъл. Имате нужда от 
романтични жестове, признание 
и страст. 
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� � ☺
- Идва пролет, така ми се иска да се 

влюбя...
 - И какво ти пречи?
 - Ами мъжът ми не дава...

� � ☺
-  Докторе, боли ме стомахът.
- Какво яде?
- Сьомга.
- Не сме във фейсбук - какво яде?
- Пача...

� � ☺
- Скъпа, къде е тортата?- Изядох едно 

парче...
- А останалото къде е?
- Че аз не съм я рязала....

� � ☺
Днес гледах видеокасетата от сват-

бата ни наобратно - голям кеф! Свалих 
пръстена, върнах жената на баща й и си 
тръгнах от църквата с лунната походка 
на Майкъл Джексън....

� � ☺
При връзка с омъжена жена най-го-

лямата опасност, която ви грози, е да се 
разведе....

� � ☺
Ако мъжът ви хърка шумно, бавно му 

завъртете главата, докато щракне....

� � ☺
- Гоше, не си вкарвай пръстите в 

контакта, маме, ще вземе да гръмне бу-
шонът, а баща ти гледа мача и ще стане 
да те набие....

� � ☺
Питат ме защо е бавен интернетът 

- ами или синът ви сваля порно, или 
дъщеря ви качва....

� � ☺
При лекаря:
 - Докторе, аз съм гей.
 - Гей е само един - това е великият 

френски физик Гей Люсак! Всички оста-
нали сте педерасти.

� � ☺
Мъжът: За времето на моя семеен 

живот моят речников запас се смали до 
мигане с очи...

� � ☺
- Мъжът ми забрани да карам колата, 

докато не се науча да заравям моторис-
тите - оплаква се блондинка на приятел-
ката си.

� � ☺
Шлосерът бай Ставри познаваше 

правилата за безопасност като трите си 
пръста....

� � ☺
- Чудя се защо майката коза излязла 

за мляко, като сама тя е коза...
 - Ами защото на всяка майка е нужен 

повод да излезе от къща със седем 
деца....

� � ☺
Не е лесно да си жена  в днешно вре-

ме - все ти се иска да си купиш нещо, да 
се скараш с някого, да отслабнеш и да 
хапнеш нещо сладичко....

� � ☺
- Къде да намеря такава жена: да й 

кажа - влизай в огъня! И тя да влезе. 
Да й кажа - влизай във водата! И тя да 
влезе. Да й кажа - влизай в леглото - и тя 
да влезе...

- Е за какво ти е такава жена в леглото 
- мокра и опърлена?!?!

� � ☺
Жена се обажда по телефона на мъжа 

си на 14 февруари и истерично крещи:
- Къде си по дяволите?
- Успокой се, скъпа – отговаря мъжът 

й. – Нали си спомняш онзи магазин на 
центъра, в който си хареса диаманте-

ния пръстен?
Жената се успокоява и с променен 

весел глас отговаря:
- Да, миличко, спомням си го.
- Е, аз съм в кръчмата отсреща и 

празнуваме Трифон Зарезан на вино с 
колегите.

� � ☺
- Докторе, след като ми махнахте 

апендикса, ще мога ли да пея?
- Разбира се!
- Хм, а преди не можех....

� � ☺
Връщат ни Митьо Очите - и го обявя-

ват така, сякаш ни връщат Южна Тракия!

� � ☺
- Докторе, кога най-рано мога да водя 

полов живот?
- Хм. За първи път ме питат такова 

нещо след операция за махане на 
сливиците...

� � ☺
- Ало, искам даси направя татуировка 

- боли ли?
- Ами зависи от мястото...
- Аз съм в Ихтиман.

� � ☺
- Съседе, дайда си разменим жените!
- Ама аз нямам жена?!?
- Кво ти пука, вземи моята поне за 2-3 

седмици...

� � ☺
- Другарю Сталин, един ясновидец е 

дошъл и казва, че вижда в бъдещето...
- Разстреляй го, ако е истински ясно-

видец, нямаше да дойде....

� � ☺
- Какво научихме от кравите и слоно-

вете?
- Че с ходене и с ядене на трева не се 

отслабва!

� � ☺
- Скъпи, вечерята е на масата!
- Ех, мама му стара, не се научи да 

използваш чинии.....

� � ☺
- Дядо, какво четеш?

- Исторически роман.
- Ама това е пор-

нографско списание, 
дядо?!

- За тебе да, но за мен 
е история...

� � ☺
Мъжът попитал Господ: „Гос-

поди, защо всички момичета са 
мили, нежни, крехки, ласкави и 
усмихнати, а жените - коварни и 
зли?” „Защото, сине, аз създавам 
момичетата, а вие - жените!” - от-
върнал Господ.

� � ☺
- Трябва да спрем да пием...
- Кажи къде и веднага спираме!

� � ☺
- Като малка бях много глупава…
- Не се тревожи, ти и сега изглеждаш 

младолика….

� � ☺
На изпит пред КАТ:
- Какво ще направите, ако колата не 

пали?
- Слизам, вдигам капака и започвам 

да псувам....

� � ☺
- Отче, жена ми ми изневерява - как-

во да направя?
- Вземи светена вода, чедо, напръс-

кай лопатата и я вразуми...

� � ☺
Венчавка. Попът пита:
- Ако има някой, който е против този 

брак, да говори сега или да замълчи 
завинаги!

- Аз...
- Ти да мълчиш - ти не си младожене-

цът....

� � ☺
Крокодилът Гена подстригва Чебу-

рашка.
- Чебурашка, тези уши трябват ли ти?
- Да, защо?
- Ето ти ги...

� � ☺
В стоматологичен кабинет:

- Какво му е на зъбите?
- Минал по стария път София-Ботевг-

рад и му паднали всичките пломби...

� � ☺
Още от казармата се сблъсках с тре-

тия пол - старшината: и баща, и майка....

� � ☺
- Скъпа, изневерих ти!-
- Оф! И аз...
- 1 априиил! ☺
- А аз - на 5 януари!

� � ☺
Пластичен хирург съветва сина си:
- Сине, търси си умна жена, красива 

можем да си я направим....

� � ☺
- Къде беше?
- В салона за красота?
- Е, затворено ли беше???

� � ☺
Етикет в селски магазин: „Крем за бузи 

(на лицето)”

� � ☺
Жена си купила говорещ папагал и 

той по цял ден я обиждал, като викал: 
„Курво! Курво!” Жената се ядосала и го 
боядисала в черно.

Папагалът млъкнал и по цял ден и 
дума не обелвал. Започнала да се при-
теснява жената и го молела: „Говори ми, 
миличък, какво ти има, болен ли си? Ако 
трябва, пак ме обиждай, но говори!...”

Папагалът отвърнал: „Като съм в офи-
циален костюм, с курви не разговарям!”

� � ☺
- Как се казваше това, дето са записа-

ни всички ти мечти и желания?
- Наказателен кодекс!

� � ☺
Иде ми да те убия, ама после с кого 

ще се карам!

� � ☺
Съдията:
- Защо стреляхте в този човек?
- Помислих го за елен…
- И кога разбрахте, че е човек?
- Когато започна да псува...

� � ☺
Мъж и жена след 15 г. брак отиват на 

психиатър. Жената говори през цялото 
време за проблемите в семейството, 
а мъжът мълчи. Докторът отишъл при 
нея, прегърнал я и й затвоил устата с 
целувка. Обърнал се към мъжа и казал: 
„Ето така трябва да се прави три пъти 
седмично!” Мъжът отговорил: „Добре, в 
понеделник и сряда ще ви я водя, ама в 
петък съм за риба...”

� � ☺
Малко цигане пита баба си:
- Бабо, защо ти е толкова гладка 

кожата?
- Защото съм на 29 години, моето 

дете...

� � ☺
Да ви питам само - вие, като правите 

секс, викате ли, щото аз викам, ама 
никой не идва....

Виц в снимка

- И как точно насти-

нахте?- пита лекарят.

- Стоях 3 часа на една 

тераса леко облечен...

- Колко леко обле-

чен?
- По презерватив и 

часовник...

Няма да преминеш!



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60007, Шофьор с опит 

за рифер. Всяка седмица вкъщи. $ 1650 

седмично. 7735598463 №15907

CDL DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 60007, Шофьор с опит 

за рифер. Всяка седмица вкъщи.$1650 

седмично.773-558-8463 №15908

! 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 

отношение! 8476659273 №15911

OWNER OPER. / DRIVER,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИС-

КАШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ?

Тел. 847-665-9273. 24/7 Диспеч. 

Регионална работа. Леки товари. 

Fuel Discounts – 70 цента на галон 

8476659273 №15912

OWNER OPERATORS,
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 

Owner Operators only. Clean driving 

record. All 48 states. Direct deposit every 

Friday. For details call

 4045132422  №15916

CDL DRIVERS,
Цена US$ , Зипкод 60525, looking for a 

CDL driver for west coast runs

 call for details 7083722576 №15919

CLASS C DRIVER P/T, 

Цена US$, Зипкод 60070, PART-TIME Class 

C needed for straight/box truck (no CDL 

required) to help with FedEx package 

deliveries. For more information call 702-

215-9196  №15894

CDL DRIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся шо-

фьор с Хазмат за Freightliner 2019,запла-

щат се всички мили и екстра стопс.Мин 

опит 2 години.

Телефон за контакт: 773-996-0940 

№15902

TRUCK DRIVER NEEDED

Цена US$ , Зипкод 60016,  Търся CDL 

class A driver за VNL780 с fl atbed трей-

лър с опит на пътя. Ако сте без опит, ще 

ви научим. Вие си определяте колко да 

карате и колко да почивате. Заплаща-

нето 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 №15837

БОЯДЖИЙ, 

Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-

ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №15844

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

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 №1566

HOTSHOT DRIVER,
Цена US$ , Зипкод 61364, Hotshot driver 
500 мили около Чикагo.
 Всеки петък в къщи. Клас С, медицинско 
и smart cell phone са необходими, 
ога да помогна с обучение. Заплащане 
по договаряне. Телефон 815 694 6145 
Георги. 7738992728 №15921 

OWNER OPERATORS

Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-

портна компания набира контракто-

ри за съвместна работа. Търсете Зори 

(224)659-2356. №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 №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 №15692

SAFETY MANAGER

Цена US$, Зипкод 60056, Tранспорт-

на фирма намираща се в Wood Dale, 

IL търси да назначи Safety manager 

на пълен работен ден. За повече ин-

формация моля свържете се с нас на 

630.948.4547 №15702

CDL HAZMAT DRIVERS

Цена US$ 0. 65, Зипкод 60056, Търся CDL 

hazmat drivers, 0. 65 цента на миля (пъл-

ни и празни) 3000-4000 мили на седми-

ца, бонус след 6 месеца ($2000) Може 

и без опит (Обучавам)773-946-3517 

7739463517 №15705

CDL DRIVER NEEDED, Цена US$, Зи-

пкод 60181, Търся OTR шофьор за Volvo 

камион без log book Looking for CDL 

driver for Volvo, no electronic log book, 

over the road 6309652001 №15711

ОБЩ РАБОТНИК

Цена US$ 10.00, Зипкод 60160, Търся 

мъж за обща работа без английскик 

на открито в Melrose Park. Работата не 

е тежка, но трябва да може да вдига 

поне 40 кг понякога. Заплащането е 

между 10-12 долара на час Обадете се 

на 3125179163 №15714

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  

№15741

CDL DRIVER

Цена US$, Зипкод 60631, Предлагам 

работа за pick up/Delivery Volvo 2016 

Automatic, Постоянна работа, средно 

3000 на седмица. Заплащане. 60 цента 

Телефон 757-338-6477 №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  №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.   

№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 разбираем 

английски. 8474476121   №15801

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

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой. 

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

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

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   

№15832

ДИСПЕЧЪР, 

Цена US$, Зипкод, Имаме свободна по-

зиция за диспечър. За контакт 312-789-

4605   №15851

TRUCK DRIVERS

Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Малка 

компания търси шофьори за камиони 

2017 г, автоматик, добро заплащане 

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.   

№15857

DELIVERY DRIVERS,

Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим 

шофьор-доставчик за FedEx с любител-

ска книжка. Заплащане: $17-$20 на час. 

Фирмата осигурява камион, гориво и 

униформa. За контакти: 702-215-9196   

№1588

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         
  №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 №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

COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS $10 PA

Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 

need next independent contractors in 

Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/

housemen 3039748716 №15815

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   №15854

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДИСПЕЧЪР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60014, Диспечър 

с дългогодишен опит търси работа в 

България, в момента се намирам в Чи-

каго и мога да се срещна лично. 

224-258-7823   №15909

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   №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   №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.   №15787

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$, Зипкод 60001, Диспечер от 

България 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.   №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   №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

2 BED APT O’HARE,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60656, 

2 стаи и половин баня под наем, супер 

локация до Blue Line, O”Hare, Expressway 

и LA Fitness. Дървен под и нова догра-

ма. В цената е включено отопление, газ 

за готвене, вода и събиране на боклук. 

Заплаща се само тока. Едно паркинг 

място на улицата. 

30942895753097216051 №15913

СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС,
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ 

СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТКА 

Самостоятелна стая с ползване на мебе-

лиран хол и голяма кухня. Гардън апар-

тамент в Schiller Park. Месечен наем 500 

долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо. 

  №15914

1BDR FOR RENT,
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1 bdr for 

rent.hardwood. new kitchen.

 Heat and gas included.Cumberland and I 

90. 8479621705 №15915

АПАРТАМЕНТ ELK GROVE,
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60172, 

Ремоделиран, 2 спални, 2 пълни бани, 

отопление и вода включени, басейн и 

фитнес. Много място за багаж; тераса; 

паркинг. Свободен от 1 март. Изисква 

се договор за 1 година, 1 наем депозит. 

6305291244 №15917

BASEMENT STUDIO-RENT,
Цена US$ 600.00, Зипкод 60018, 

Basement Studio в къща в Des Plaines 

под наем. Самостоятелна кухня и баня. 

Наемът е 600 долара. Свободен от 1 ви 

март. За повече инфо: 773-344-7012. 

7733447012 №15920

CONDO IN SCHAUMBURG, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60173, Давам под 
наем напълно обновено кондо в Шам-
бург. 2 спални, 1 1/2 чисто нови бани, 
кухня, нови подови настилки, изцяло 
пребоядисано. Близко е до ресторанти 
и до Уидфиелд мол. Училещен район - в 
топ 10. Свободно е от 1 март. $1500 на 
месец. Тел.: 773 742 5068    №15922 

СТАЯ LOMBARD, 

Цена US$ 500.00, Зипкод 60148,  Стая 

под наем в къща в Lombard, IL $ 500. тел 

.6309151352   №15895

STUDIO FOR RENT,

Цена US$ 800, Зипкод 60656,  Lawreance 

and Cumberland studio for rent with 

one parking space.Everything included.

Elevator building with downtown view 

close to banks and stores.10 min away from 

o hare airport and blue line. 7734707914 

№15896

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60176,  Двустаен 

апартамент в Шилер Парк. Пералня и 

сушилня, съдомиялна в апартамента, 

централен климатик. Две паркинг места 

и фитнес .обадете се на тел.773-799-4462   

№15897

ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$ 850.00, Зипкод 60126, Едноста-

ен апартамент в Елмхърст. Всичко вклю-

чено $850.IL-83 и Roosevelt 7735434470 

№15898

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60008, Двуста-

ен ,баня и половина, тераса на втория 

етаж ,централно парно на ток ,900 square 

feet.Близо до Escapes night club За пове-

че инфо звънете на Владо 2247303618   

№15904

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   №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   №15870

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   №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   №15689

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 №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 №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 

№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 №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. №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 
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vanities, Prospect High School, close 

to downtown and stores. For more 

information call 847-644-8952. №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   №15793

СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ

Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪКВАР-

ТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪРСЯ за 

самостоятелна стая с ползване на хол 

и голяма кухня в Schiller Park. Garden 

apartment. За подробности - 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. Квартирата е 

във близост до градски транспорт. 847-

845-1370 №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 килим, 

всичко е включено в наема с изключение 

на електричестовот.  За контакти Христо 

847-644-8952. №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 

№15881

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

2008 NISSAN SENTRASL, 

Цена US$ 3,500.00, Зипкод 60056,  2008 

Nissan Sentra 2.0 SL – 17k miles, 4 Cylinder 

- 140hp. Additional Information The Car 

runs and drives very good. No accidents. 

Very well maintain. We accept only cash 

off ers. Text or Call. if I do not answer 

leave me a voice mail I’ll call back. 

7087045686 №15899

TOYOTA CAMRY

Цена US$ 1,900.00, Зипкод 60016,  Про-

давам Toyota Camry 1995г. 131000 мили. 

7737078358 №15903

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 №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. 

№15762

ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ

Цена US$ 120000, Зипкод 60008, Прода-

ва се ремонтиран двустаен апартамент 

с една баня в Rolling Meadows. Жили-

щето е на два етажа. Годишните такси 

са под $400, а месечната вноска за асо-

циацията е $300 и включва отопление 

и вода. Отделно се плаща само ток. Не-

вероятна възможност за всеки новодо-

мец. 8478452791 №15763

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.

 №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 тоа-

летна. Цена: 170 000 Euro. Тел. за контакт: 

+359897463810-Георгиева 0893669881 

№15776

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs

ТОЧКИ ОТ PILOT

Цена US$, Зипкод 60630, Кеш за точки от 

Pilot. При интерес изпратете съобщение 

на 773-837-3656. №15825

SOMEWHERE ELSE

КУПУВАМ ИМОТИ В BG

Цена US$, Зипкод, Екоимоти търси да 

закупи за свои клиенти апартаменти и 

магазини в София. 0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

МЕДИЦИНСКИ МАСАЖ, 

Цена US$ 79.00, Зипкод 60561, Физиотера-

пия, рехабилитация и медицински масаж 

по домовете. Безплатна консултация и за-

писване 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 декора-

ция на столове и маси, арки и фигури с 

балони, декорация и фон с воали и ръч-

но изработени аксесоари като харти-

ени 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 студе-

но и мрачно време?Направете си красив 

и свеж маникюр! Гел,гел лак,изграждане. 

Подарък- ръчно рисувани декорации!!! 

За да запазите своя час обадете се на те-

лефон 224 423 4245-Миглена №15879

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

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Цена US$, Зипкод 60016, Извършвам 

строителни ремонти, работя професио-

нално 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 

№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 №15666

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ. 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 

всички видове Перални, Сушилни, Съ-

домиялни, Хладилници, Фризери, Ми-

кровълнови и Готварски Печки. Търсете 

Свилен 847-962-0242 №15674

ВИК УСЛУГИ

Цена US$, Зипкод 60707, Предлагам ВиК 

услуги. Ново строителство или ремонт 

на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 

монтаж на перални и миялни машини, 

ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 

и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 

ремонт на всякакъв вид течове. Обадете 

се на 224-558-7530. №15688

GPS TRACKERS, ELD

Цена US$, Зипкод 60070, GPS trackers, 

ELD, Remote start sales, service and install. 

oktracks.com cell: 6084660182 №15696

ГЛЕДАМ ДЕЦА

Цена US$, Зипкод 60005, Гледам дечица 

в моя дом. Живея в Arlington Heights, IL. 

Предлагам домашно приготвена храна, 

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-Ми-

лена. №15738

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

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 ста-

ри или счупени коли. С title или без. 

3128239386 №15817

МАНИКЮР

Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, ГЕЛ, ГЕЛ ЛАК, 

ДЕКОРАЦИИ. КРАСИВО И ИЗГОДНО. Мигле-

на 224 423 4245 №15824

НЮ ЙОРК

МЕЗОТЕРАПИЯ

Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Безиглена 

мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ СЕРУМ! Дава 

невероятна хидратация, свежест, блясък, 

лифтинг и активира регенерационните ме-

ханизми на кожата. За повече информация 

https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-

s-hialuronova-kiselina. Заповядайте в са-

лон Pretty Lab (София, ул. Оборище №86) ! 

+359885108502 №15835

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 

№15862

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

TRAILERS FOR SALE,

Цена US$ , Зипкод 60525, Thermo king 

reefer trailers for sale - call for details 

708-372-2576 №15918

HITCH FOR SALE

Цена US$ 120.00, Зипкод 60056, Продавам 

ХИЧ за теглене на лека кола. ХИЧА е не из-

ползван! 7732555987 №15709

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Зипкод 60656 У-ще за инвестиции в недви-

жими имоти набира студенти. Легални стра-

тегии, препродаване, Fix&Flip, маркетинг и 

още. Физически и онлайн уроци всяка сед-

мица. Изискват се мотивация, решителност 

и сериозност. Ние не само преподаваме 

инвестиции, ние създаваме инвеститори! 

За контакти: Валери(224)404-0404 №15712 

TRAILER FOR RENT

Зипкод 60193, Давам trailer под наем Great 

Dane 2017 Kosta 224 409 4035 №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: Михаел Шумахер. Ад. Бак. Уилис. Виола. Ре-
марк. Икике. БФС. Бои. Школо. Неон. Аша. Троая. Брадви. При-
мер. Нерон. Ем. Киста. Сажда. Ерос. Ницше. Буреш. Прима. 
Тении. Алф. Леяр. Перин. Арие. Чао. Янски. Декани. Тление. 
Флокс. Касти. Илиев. Амид. Аалст. Плака. Илион. Овали. Дур. 
Кока. Атики. Култ. Хив. Зенит. Фасции. Расист. Инари. Он. Остин. 
Орало. Брун. Елинг. Поляк. Кристина Агилера. 

ОТВЕСНО: Либе. Шперплат. Мики Рурк. Хамбар. Ореол. Ило-
ва. Ур. Какао. Иксия. Екдик. Сони. Ритми. Мряна. Оазис. Лук. 
Ресна. Нисан. Естет. Уши. Шорти. Псета. Ан- тили. Улика. Ацтек. 
Илоти. Нин. Микоян. Шериф. Свити. На. Касил. Есени. Литак. 
Нога. Кобра. Индол. Лифар. Еве. Рожби. Екипи. Арапи. Три. Нан-
ду. Аксел. Ксилол. Обед. Арара. Вадуц. Оле. Халфове. Елини. Ку-
лио. Яр. Да снимаш феи. Мартиника. 

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.

Б
он филето се 
нарязва на хапки 
и се задушава в 
загрятата мазнина. 

Когато побелее от всички 
страни, се слага натроше-
ното сирене и се разбърква 
добре. След това се слага 
сметаната, разбърква се и 
се оставя на слаб огън до 

хомогенизиране на соса. 
Подправя се на вкус със 
черен пипер. Не се слага 
сол, защото синьото сирене 
е достатъчно солено.

Не отнема повече от 
половин час и е идеално 
за внезапни гости. Върви 
чудесно с пресни картофи 
соте.

М
есото се нарязва на 
ивички, гъбите на 
филийки. Разбърк-
ват се леко изце-

деното кисело мляко, бялото 
вино, горчицата, натрошеният 
бульон и пиперът. В четири 
чаши за шампанско или ку-
пички се нареждат листата на 
зелената салата. Върху тях се 
разпределят гъбите у месото и 
се полива със соса.

КОКТЕЙЛ
с пиле

ПИЛЕ 
със синьо сирене

Продукти
500 г пилешко бонфиле;
100 г синьо сирене;
150 г заквасена сметана;
2-3 с.л. мазнина.

Продукти
400 г сварено пилешко 
месо;
120 г задушени гъби;
120 г майонеза;
500 г кисело мляко;
4 с.л. бяло вино;
20 г горчица;
1 зелена салата;
1 пилешки бульон;
сол и черен пипер на вкус. 

Да ви е сладко!  Цвети
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Тя е едно от помещенията, 
които не трябва да се 

пренебрегват
Б

анята – това е светая 
светих на дома наравно 
с кухнята и спалнята. Тя е 
мястото, понякога един-
ственото, в което човек 
може да остане сам със 

себе си. Да се осмисли, да се отпусне, 
да релаксира, да помечтае. Там поняко-
га се раждат и велики идеи.

Без значение дали правите малък ос-
вежителен редизайн или пълен ремонт 
на банята, това е едно от най-важните 
помещения в дома, които никога не 
бива да се пренебрегват. 

Трябва да оставите своя почерк 
именно в тях, независимо от това какво 
усещане за дом търсите – лукс, уют, 
екстравагантност, еклектика, модер-
низъм, релакс... Обърнете сериозно 
внимание на банята и потърсете вдъх-
новение сред няколко идеи от архива 
на Architectural Digest.

А дори и да не планирате ремонт, 
можете просто да зарадвате окото си.

Банята, Банята, 
където трябва да където трябва да 

оставите почерка сиоставите почерка си
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Жерар Пике 
(„Барселона“)

Често провокира различни настро-
ения в интернет. Това се харесва и не 
се харесва от феновете. В определени 

моменти си позволява симулации 
особено срещу вечния съперник „Реал 
Мадрид“.

Раджа Наинголан 
(„Интер“) 

Доста често попада в хрониките, 
и то най-вече с негативни емоции. 
Катастрофира с автомобила си, често 
посещава нощни клубове, не спазва 
режима, но е доста добър футболист с 
безспорни качества.

Серхио Бускетс 
(„Барселона“) 

Вече е забравил част от симула-
циите, но като по-млад доста често 
използваше този прийом, който няма 
как да бъде забравен.

Серхио Рамос 
(„Реал Мадрид“) 

Няма как в подобна класация да не 
влезе и един от най-добрите централ-
ни защитници в света. Провокатор, 
актьор, освен симулант е и изкусен 
извършител на различни нарушения, 
няма как да се забрави нарушението 
му срещу Мохамед Салах във финала 
на Шампионска лига, когато след това 

нарушение нападателят на „Ливърпул“ 
трябваше да напусне терена.

Диего Коста 
(„Атлетико Мадрид“)

Един от най-скандалните футболисти 
в света. Страхотен нападател с безспор-
ни качества, но и доста голям провока-
тор на терена. Провокации, симулации, 
груби влизания, плюнки, дърпания, 
това е само част от репертоара на бра-
зилеца, който има испански паспорт.

Луис Суарес 
(„Барселона“) 

Нещата за Коста се отнасят и за Су-
арес, все пак през последните години 
той попромени поведението си, но 
има и паметни моменти като ухапва-
нето на Киелини по време на Мондиал 
2014.

Кристиано Роналдо 
(„Ювентус“) 

Велик футболист, но и използващ 
различни прийоми, които не му отиват 
на футболната класа, позволява си 
симулации, което със сигурност не се 
харесва на част от феновете, но веро-
ятно радва други.Жерар Пике  Роналдо

Лошите Лошите 
момчета на момчета на 
футболафутбола

Те са звезди, но играта им често е извън правилатаТе са звезди, но играта им често е извън правилата

И 
във футбола, както в 
киното и музиката, има 
добри и лоши момчета. 
Едните никога не се 
замесват в скандали и за 
тях рядко пишат медии-

те. Други пък сякаш се надпреварват да 
се забъркат в поредното недоразуме-
ние на футболното поле.

Сред звездите с безупречен имидж на 
терена са Лео Меси, Кристиян Ериксен, 
Мбапе, Де Брюин, Садио Мане и други. 

Ето и една примерна класация на 
скандални и противоречиви футбо-
листи, които имат отлични футболни 
качества, но си позволяват да играят 
роли, симулират, търсят провокацията, 
а голяма част от феновете ги ненавиж-
дат, но има и такива, които им симпати-
зират.

Пепе
За него се чу за първи път, когато 

той подписа с „Реал Мадрид“ през 2007 
година за сумата от 30 милиона евро. 
Винаги отдаден на тима си, но и голям 
провокатор на терена, както и извън 
него. Определено влиза в различни 
роли само и само да провокира съпер-
ник.

Жорди Алба 
(„Барселона“) 

Футболистът не е харесван от част от 
феновете, тъй като често си позволява 
симулации на терена.

Неймар 
(ПСЖ) 

Един от най-добрите съвременни 
футболисти и един от най-талантливите 
играчи на Бразилия. Често кара фено-
вете да се възхищават на отиграванията 
му, но в същото време той е способен 
и да ги изнерви максимално с част от 
симулациите си.

Неймар Луис Суарес
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Renault Kadjar – Renault Kadjar – 
с нови „оръжия“с нови „оръжия“

М
одата на кросоувърите 
не подмина и Renault, 
като преди 3 години 
французите показаха 
един от основните си 
играчи в сегмента – 

Kadjar. Сега на пазара е обновената му 
версия, която идва с леко променен 
дизайн, нови системи за безопасност и 
най-вече с модерни бензинови и дизе-
лови двигатели.

Целта е ясна – залагайки на такъв ав-
томобил, клиентът не иска единствено 
да бъде модерен. Той иска сравнително 
добра проходимост, удобства, лукс и 
приемлив разход на гориво. Разбира се, 

външният вид също е от 
голямо значение 

и французите са напълно наясно с това 
и са постарали да „пипнат” екстериора 
там, където има нужда.

Промените в дизайна са засегнали 
предната и задната част Kadjar, като 
те включват по-голяма решетка на 
радиатора с елементи от хром, както и 
нови брони. Добавени са LED дневни 
светлини, като и фарове за мъгла със 
светодиоди. В задната част също вече 
се забелязват елементи от хром, които 
също правят нещата по-свежи и по-при-
ятни за окото. Към всичко това при-
бавяме два модела нов джанти – 17- и 
19-цолови, както и антена тип „Перка на 
акула”, която е достъпна в по-високите 
нива на оборудване.

Промените в салона са доста по-забе-
лежими. Върху централната консола е 
поставен 

сензорен дисплей на 
мултимедийна система 

R-LINK 2. Той е с диагонал 7 инча, като 
предлага по-голяма яркост и по-добра 
чувствителност. Ново е и управлението 
на климатичната система, а нейните 
въздуховоди вече са покрити с хром, 
който на места идва в повече.

Голямата новост при Renault Kadjar 

е при двигателите. Кросоувърът вече 
се предлага с 1,3-литров бензинов тур-
бодвигател с 4 цилиндъра, разработен 
съвместно с Daimler, пише automedia. 
При версията TCe 140 той развива 140 
к.с., като се комбинира с 6-степенна 
механична скоростна кутия, а при TCe 
160 вече имаме 160 к.с. и 7-степенна 
автоматична трансмисия с два съедини-
теля (EDC).

Именно новият мотор е едно от 
основните оръжия, на които залагат 

французите. А и не само те. Разрабо-
теният съвместно с Daimler двигател 
се предлага още на обновения Nissan 
Qashqai, както и на новата Dacia Duster. 
С него алиансът ще трябва да компен-
сира намаляващия (най-вече в Запад-
на Европа) интерес към дизеловите 
автомобили. 

Проблем обаче може да се окаже 
именно това – трите кросоувъри са в 
една категория, която и без това вече е 
претъпкана.

Самият агрегат се справя доста до-
бре, като разликата от 20 к.с. при двете 
версии не е толкова осезаема. Разходът 
на гориво е напълно приличен за такъв 
тип автомобил – около 7 л/100 км, като 
беше постигнат на комбинация от 

магистрала и 
извънградски пътища

с доста завои. Направихме и малък 
преход през планински район, с който 
обновеният Kadjar се справи без какви-
то и да е сътресения.

Ако сте фен на дизела, кросоувърът 
на Renault има две предложения за вас. 
В случая моторите са получили система 
за селективна каталитична редукция, 
която според експертите е най-добрият 
начин за пречистване азотен оксид. 
Тази технология намалява нивата на 
вредни емисии, без да променя дина-
миката. В случая с версията Blue dCi 115 
агрегатът с обем 1,5 литра разполага с 
115 к.с. и въртящ момент от 260 Нм, а 
при Blue dCi 150 моторът обем 1,8 литра 
вече развива 150 к.с. и 340 Нм въртящ 
момент.

И тук обаче явно са се намесили 
маркетолозите, защото и от Renault 
предлага доста любопитни комбина-
ции на двигатели, скоростни кутии и 
задвижване. 

Бензиновите версии са само с предно 
предаване, като за по-мощната има и 
автоматична скоростна кутия. При ди-
зела се предлагат само само механични 
скорости, като само по-мощният може 
да се оборудва със система 4х4 (4WD).

С такъв автомобил шофьорът С такъв автомобил шофьорът 
не иска единствено да е модеренне иска единствено да е модерен
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Д
етето на Ричърд Гиър и съпругата му 
Александра Силва ще се казва Алексан-
дър. Според близки на двойката извест-
ният актьор няма нищо против синът му 

да бъде кръстен на красивата му половинка. Ос-
вен това той и Силва харесвали факта, че името е 
запомнящо се и интернационално.

И двамата имат деца от предишни бракове. 
69-годишният Ричърд Гиър е с 18-годишен син, 
докато 35-годишната Александра отглежда 5-го-
дишния си син Алберт.

Ричърд Гиър и Александра Силва се венчаха 
през април 2018 г., след като излизаха четири 
години заедно. „Чувствам се, сякаш съм в приказ-
ка. Без съмнение аз съм най-щастливата жена на 
света“, сподели тогава красавицата.

Ричард Гиър и жена му 
избраха име на бебето си

П
ожарникари свалиха много голяма 
котка – дива пума, от дърво пред къща 
в Южна Калифорния.

Собственикът на къщата близо до 
планината Сан Бернардино се обадил на вла-
стите, когато видял пумата на дървото. Прис-
тигналите пожарникари установили, че тя се е 
вкопчила в клон на височина 15 м. 

Специалисти от службата за защита на дивите 
животни упоили пумата, а след това пожарника-
рите я свалили на земята със спасителен хамак. 
Биолог прегледал животното, преди да бъде 
пуснато на свобода. 

Пожарникари свалиха 
дива пума от дърво

Б
ританската рок 
група Queen ще 
пее на предсто-
ящата церемония 

за наградите „Оскар” след 
касовия успех на музи-
калната драма „Бохемска 
рапсодия”.

„Това действителност 
ли е? Или само фантазия? 
Приветстваме с добре 
дошли Queen и Адам 
Ламбърт на тазгодишните 
„Оскари”, гласи съобще-
нието на американската 
Академия за кинематогра-
фично изкуство и наука в 
Twitter. 

Групата, историята на 
чийто покоен фронтмен 
Фреди Меркюри разказва 
филмът „Бохемска рапсо-
дия”, понастоящем включ-
ва оригиналните членове 
Брайън Мей и Роджър 
Тейлър. Като вокал се 

изявява бившата звезда от 
шоуто „Американски идол” 
Адам Ламбърт.

Queen и Адам Ламбърт 
ще ви разтърсят”, гласи от-
ветният туит на бандата, в 
който се посочва и датата 
24 февруари, когато ще 

бъдат раздадени отличия-
та на киноакадемията. 

Музикалната драма 
„Бохемска рапсодия” е 
номинирана в пет кате-
гории за „Оскар”. Сред 
тях е номинацията за 
най-добър актьор за Рами 

Малек, който се превъплъ-
щава в образа на Фреди 
Меркюри. Легендарният 
вокал на Queen умира от 
усложнения от СПИН на 
45-годишна възраст в Лон-
дон през 1991 г., припомня 
агенцията.

П
евицата Ариана 
Гранде оглави 
престижната 
седмична класа-

ция топ 200 на „Билборд” 
за албуми със стрийминг 
рекорд. 

По данни на Нилсен 
Мюзик от новия албум 
„Thank U, Next” на Гранде 
за периода на отчитане са 
продадени 360 000 албум-
ни единици. 

Дискът отбелязва солид-
ни едноседмични про-
дажби за поп албум от над 

една година, откакто през 
декември 2017 г. Тейлър 
Суифт оглави класацията 
с 1,24 милиона продаде-
ни единици от тавата й 
„Reputation”. 

„Thank U, Next” е четвър-
тият албум на Ариана Гран-
де, оглавил престижния 
чарт, и вторият с подобно 
постижение в рамките на 
по-малко от шест месеца. 
С предишната си тава 
„Sweetener” певицата се 
позиционира на върха пре-
ди пет месеца и 22 дни. 

Легендите от Queen ще 
пеят на „Оскарите”

Ариана Гранде със стрийминг 
рекорд в „Билборд”

С
ъоснователят 
на групата Pink 
Floyd Роджър 
Уотърс разкри-

тикува бъдещия концерт 
за събиране на средства 
за хуманитарна помощ за 
Венецуела, твърдейки, че 
събитието, подкрепяно от 
САЩ, е опит за опетняване 
на социалистическото 
венецуелско управление.

Милиардерът Ричард 
Брансън подкрепя спекта-
къла в Кукута. 

Целта е да се съберат 
100 милиона долара, за да 
се предоставят храна и ле-
карства на венецуелците. 

„Това няма изобщо 
нищо общо с хуманитарна 
помощ”, заяви 75-годиш-

ният Уотърс. „Това има 
нещо общо с Ричард 
Брансън, който повярва 

на САЩ, които казаха: 
„Ние решихме да вземем 
контрол върху Венецуела 

поради каквато и да е 
причина”, каза изпълни-
телят.

Роджър Уотърс срещу Роджър Уотърс срещу 
концерт за Венецуелаконцерт за Венецуела
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Д
женифър Лопес си има ново занимание. 
Певицата и актриса вече е и на пилона, 
показаха снимки в Instagram.

Оказа се, че латинодивата е на обучение 
заради нова роля за филм, където тя ще е имен-
но екзотична танцьорка.

И по този повод Алекс Родригес помогна на 
феновете й да надникнат в процеса на работа, 
като публикува снимки в социалните мрежи.

Във видеото дори се чува неговото одобрение 
„wow“, докато Джей Ло се вихри на пилона. Ситу-
ацията явно е заснета във фитнес зала, вероятно 
в Маями, а актрисата демонстрира извивки на 
тялото си в черни къси панталонки.

М
ексиканската актриса и любителка 
на животните Салма Хайек, която 
преди време разкри, че отглежда над 
50 питомци, показа най-новото си 

„отроче” – симпатична сова с бяло, сиво и черно 
оперение. 

Петдесет и две годишната звезда от филма 
„Фрида” е публикувала в инстаграм снимки с 
пернатия си домашен любимец, кацнал на ръка-
та или на рамото й. Фотографиите са придруже-
ни от надписа „Много го обичам” на английски и 
испански език. 

Преди години като гост в шоуто на Елън де 
Дженерис Салма Хайек разкри, че отглежда 
над 50 домашни любимци – коне, алпаки, котка, 
кучета, хамстер, папагали, риби, зайци, пуйки и 
пилета. 

Джей Ло с ново занимание – 
на пилон

Актрисата Салма Хайек 
осинови сова

К
ристиан Костов оглави 
класацията на най-голяма-
та китайска платформа за 
споделяне на музика – QQ. 

Тя има близо 800 млн. потребители. 
А изпълнение на Кристиан било 
споделено цели 11 млн. пъти.

“Това е лудост! Благодаря ви! Сега 
е време да се прибирам вкъщи за 
няколко седмици”, написа Кристиан 
в профила си в Instagram.

18-годишният певец беше 
участник в китайското музикално 
риалити “Певец”. Отпадна преди дни 

и в социалните мрежи тогава спо-
дели: “Щастлив съм и бях късметлия 
да срещна толкова прекрасни хора 
тук, в Китай. Това не е краят, а ново 
начало.”

“Певец” е едно от най-големите 
риалити предавания в Китай. 

В
ъпреки че няколко 
месеца бе в 
добро емоцио-
нално здраве и си 

намери ново гадже, Деми 
Ловато продължава да се 
бори със зависимостите 
си. Американски медии 
съобщиха, че тя отново е 
постъпила в клиника по 
рехабилитация в Хавай.

Наскоро поп певица-
та направи неуместни 
изказвания в социалните 
мрежи, с които си навлече 

множество негативни ко-
ментари на фенове. Те явно 
са повлияли на самочувст-
вието й и тя е поискала да 
започне отново терапия.

През ноември миналата 
година звездата влезе в 
болница, след като прие 
свръхдоза хероин. Изпъл-
нителката коментира на 
няколко пъти в личните 
си профили, че вече е 
по-добре, спортува и не 
желае да взема повече 
наркотици.

Кристиан Костов начело Кристиан Костов начело 
на класация № 1 в Китайна класация № 1 в Китай

Деми Ловато пак Деми Ловато пак 
влезе в клиникавлезе в клиника

Н
а 95-годишна въз-
раст почина Джордж 
Мендоса, прочул се 
със снимката, стана-

ла символ за края на Втората 
световна война, на която 
моряк целува медицинска 
сестра на Таймс скуеър.

Дъщерята на Мендоса 
съобщи на в. „Провидънс 
джърнъл”, че той е починал в 
неделя в старчески дом в Ми-
дълтън, Роуд айлънд, където 
е живял със 70-годишната си 
съпруга.

Снимката е направена на 14 
август 1945 г. – в деня на ка-
питулацията на Япония след 
Втората световна война.

Моментът е уловен от 
фотографа Алфред Айзенстед. 
„Целувката” става една от най-
известните снимки на ХХ век. 

Почина Джордж Мендоса Почина Джордж Мендоса 
от снимката „Целувката” от снимката „Целувката” 
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Б
оксьорът Майк 
Тайсън пред-
ложил 10 хил. 
долара подкуп 

на пазач в нюйоркската 
зоологическа градина, за 
да му разреши да се сбори 
със среброгърба горила.

Тайсън разказа, че бил 
платил на зоопарка в Ню 
Йорк да го отворят специ-
ално за него и съпругата 
му. Той разказа, че когато 
стигнал до клетката на го-
рилите, видял, че една от 
по-едрите тормози всички 
останали.

“Останалите също 
изглеждаха много силни, 
но в очите приличат на 
невинно новородено. 
Предложих на пазача на 

клетката 10 хил. долара, 
за да ми разреши да ударя 
горилата в муцуната, но 

той отказа”, казва Тайсън.
Боксьорът твърди, че 

обича животните и има 

като домашни любим-
ци тигри. Грижи се и за 
гълъби.

С
ъпругът на 
кънтри примата 
Доли Партън, 
Карл Томас 

Дийн, не се числял сред 
най-големите й фенове, 
защото предпочитал хард 
рока.

Певицата е женена за 
Карл Дийн от 1966 година. 
Но въпреки че не си падал 
по кънтрито, той се гор-
деел с дългата кариера на 
съпругата си. „Карл няма 
да тръгне да си пуска мои 
песни”, довери Партън. 
„Той по-скоро ще изслуша 
някое любимо парче на 
„Лед Цепелин”.

Доли Партън обясня-

ва стабилния си брак с 
факта, че заедно с Карл си 
живеят весело и винаги 

много се смеят, когато са 
заедно. „Истината е, че той 
е луд, и аз също съм луда. 

Иначе как бихме издър-
жали цели 53 години 
заедно!”

Майк Тайсън предложил 
$10 хил., за да се бие с горила

133-годишна бутилка с бира, открита 
сред останките на потънал кораб, 
може би крие тайни съставки за 

нов вид пенлива течност.
Студенти по биотехнологии от държавния уни-

верситет в Ню Йорк се опитват да установят от 
какво точно е приготвено пивото и каква е маята. 
Вече има и пивоварна, която е изявила желание 
да произвежда бирата, ако получи рецептата.

Неотворената бутилка била намерена сред 
останките на кораба „Орегон“, който отплавал от 
Ливърпул за Ню Йорк с 852 души на борда на 14 
март 1886 г. Плавателният съд се ударил в шхуна 
край остров Файър и потънал. При инцидента 
няма оцелели.

В Ню Йорк ще правят бира 
по 133-годишна рецепта

С
ъпругата на британския 
принц Хари Меган е 
в Ню Йорк, за да се 
види с приятелки и да 

отпразнува „по женски” предсто-
ящото раждане на бебето си.

Бебешкото парти било в срав-
нително тесен кръг – с 15 гости. 
То се организира от Джесика 
Мълрони, приятелка на херцоги-
нята на Съсекс. Сред вероятните 
гости са Приянка Чопра, Серина 
Уилямс, актрисата Сара Рафърти 
от сериала „Костюмари”, дизай-
нерката Миша Нону, приятелката 
на Меган от колежа Линдзи Рот.

Меган Маркъл е в Ню Йорк за 
първи път, откакто се омъжи за 
принц Хари през май миналата 
година. Посещението е изцяло 
частно. 

Меган празнува в САЩ Меган празнува в САЩ 
чаканото бебечаканото бебе

Съпругът на Доли Партън 
не бил сред феновете й

П
рез жизнения си път представителките 
на нежния пол имат средно шест най-
добри приятелки, установи проучване.

Това идва да покаже, че женските 
дружби са променливи и в живота не съществува 
понятието „приятелка за цял живот”. Средната 
продължителност на най-близките другарувани-
ята между жени е от 16 години.

Проучването, проведено от популярен уебсайт 
за подаръци, припомня, че тези приятелства все 
пак са по-дълготрайни от романтичните увлече-
ния, които траят при британките средно около 
10 години.

Десет процента от анкетираните признали 
също, че се забавляват повече с най-добрата 
си приятелка, отколкото в компанията на своя 
партньор. 

Жените с по 6 най-добри 
приятелки в живота си 
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Б
лагодарение на грижите, които полага в 
продължение на девет месеца, австра-
лийска двойка отгледа зелка с размери-
те на възрастен човек. 

Розмари Норууд и Шон Кадман – стопани 
на екологична къща за гости в Джакис Марш, 
Тасмания, са се заели с отглеждането на зелката 
през април миналата година и до края на януари 
тази година внимателно са я пазили от лапите на 
лакоми валаби и други градински крадци. 

Норууд споделя, че всяка година гледа зелки, 
но досега не е успявала да ги „докара” до подоб-
ни размери. Стопанката приписва човешкия бой 
на „питомката” си на меката и влажна пролет, 
валежите и топлото време в началото на лятото.

Семейство отгледа зелка 
с човешки размери

И
нспектор от район-
но управление в 
Бруклин се поше-
гува с рапъра 50 

Cent, но това ще му излезе 
доста солено. След като казал 
на колегите си да застрелят 
изпълнителя, ако го видят на 
улицата, той ще отговаря за 
думите си пред съда.

Полицията в Ню Йорк 
вече е започнала вътрешно 
разследване по случая, след 
като 50 Cent приел думите на 
униформения като заплаха.

Оказва се, че полицаят Ема-
нуел Гонзалес, не за първи 
път влиза в пререкания с 
него. През миналата година 
той подал оплакване, от кое-
то става ясно, че рапърът го 
заплашвал с остри реплики в 
Twitter.

Полицай се пошегува Полицай се пошегува 
с 50 Сent, той го съдис 50 Сent, той го съди

Джулия Робъртс с приз Джулия Робъртс с приз 
за принос към кинотоза принос към киното

А
ктьорът Арми 
Хамър, познат 
с ролите си в 
„Призови ме с 

твоето име”, „Самотният 
рейнджър” и „Социалната 
мрежа”, може да стане но-
вият Батман. 32-годишни-
ят Хамър води окончател-
ни преговори за ролята 
на Батман, след като Бен 
Афлек се отказа от нея 
през миналия месец.

Ако преговорите завър-
шат успешно, зрителите 
ще видят Арми Хамър 
в самостоятелен филм 
за приключенията на 
супергероя, озаглавен 
„Батман” („The Batman”). 
Продукцията, режисирана 
от Мат Рийвс, ще излезе 
на екран през юни 2021 

г. В един от злодейските 
образи във филма ще се 

превъплъти британският 
актьор Робърт Патинсън, 

прочул се с ролята си във 
вампирската сага „Здрач”.

Арми Хамър преговаря Арми Хамър преговаря 
да е новият Батманда е новият Батман

Д
жулия Робъртс е 
тазгодишният ла-
уреат на наградата 
„Джордж Ийстман” 

за принос към киноизкуст-
вото. 

От музея „Джордж Ийст-
ман” в Рочестър, щата Ню 
Йорк, поясниха, че ще по-
четат звездата от филмите 
„Хубава жена” и „Стоманени 
магнолии” на церемония 
на 2 май.

Сред предишните носи-
тели на наградата са Лорън 
Бакол, Чарли Чаплин, Гари 
Купър и Мерил Стрийп.

Директорът на музея 

Брус Барнс припомни 
върховете в кариерата на 
Робъртс и ролите й във 

филми през последните 30 
години. Тя спечели „Оскар” 
за най-добра актриса за 

ролята си в „Ерин Броко-
вич” (2000) и три награди 
„Златен глобус”.

25
-годишна многодетна майка роди 
седем близначета – шест момичен-
ца и едно момченце, в болница в 
провинция Дияла, Източен Ирак, и 

децата й станаха десет.
Майката е родила по естествен път и е в добро 

здраве. Децата са прегледани и също са добре, 
се казва в комюнике на болницата, където е 
протекло раждането. Счита се, че това е първото 
за страната раждане на седем близначета. 

Бащата на децата Юсуф Фадл каза, че той и 
съпругата му не са имали намерение да имат 
толкова голямо семейство.

Двамата родители са отказали селективно 
намаляване по време на бременността, когато 
разбрали, че ще имат седем бебета.

Иракчанка роди седем 
близначета
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Т
ой е един от най-сниманите 
градове в света. Кадрите 
с него валят във всички 
социални мрежи, особено в 
Instagram, и бележат неверо-
ятен ръст. Той е Чефчауен в 

Мароко. По-известен като Синия град, 
намиращ се на ден шофиране от турис-
тическите центрове Фес и Маракеш. 
Той привлича с пастелната си красота 
и отличителните си сини врати и про-
зорци. Всяка уличка е фон за туристи-
те, които се тълпят, за да направят 
идеални снимки за профила си 
в социалните мрежи.

Блогърите, пишещи за 
пътувания, го препоръчват 
в Instagram. Рзалични 
профили го описват като 
„най-отбелязваната в 
Instagram дестинация, за 
която никога не сте чували”.

През 2015 г. Марк Зукър-
бърг го използва, за да реклами-
ра новите Instagram функции.

Броят на снимките, отбелязани в Чеф-
чауен, почти се е удвоил до над 445 000 от 
около 250 000 през април според Fodor’s, 
който включи града в списъка си с места, 
„разрушени от Instagram”, цитирайки 
„опашки от хора”, чакащи да си направят 
снимки на определени места.

Но ако говорите с местните хора, ще 

чуете различна история. За тези, които 
живеят в 

синята Медина
славата в Instagram създава бизнес въз-
можности на едно място, в което преди 
това е имало малко стабилни работни 
места и бедност. Сградите се обновяват, 
отварят се нови ханове, местните жители 

предлагат туристически обиколки, а 
ресторантите са оживени.

Историята на града датира 
от над 500 години – основан 

е през 1471 г. от Мулай 
Али бен Муса бен Раш ел 
Алами.

Градът първоначално е 
бил известен като Чауен, 

берберска дума, означаваща 
„рога”, или „върхове”, защото 

планината Риф се извисява над 
него. През 1975 г. името е променено 

на Чефчауен, което означава „гледка от 
върховете”.

Най-известната сграда в града обаче не 
е синя. Касбата, или крепостта, построена 
от Алами за защита от нахлуващите пор-
тугалци, е първата постройка в селището.

Градът започва да придобива своята 
емблематична визия – варосани къщи и 

керемидени покриви, когато мюсюлмани-
те и еврейските бежанци се преместват в 
града от Испания през 1494 г.

Няма консенсус по въпроса кога и защо 
градът става син. Обща теория е, че евре-
ите, пристигащи през XV век, нарисували 
Меллах, или еврейския квартал, в синьо в 

чест на Бога. Други казват, че еврейските 
бежанци през 30-те години на миналия 
век са боядисали къщите сини. Преди 
това голяма част от града била боядисана 
в зелено.

Медината, или Стария град е 

вграден в планината
така че често се разхождате нагоре-надо-
лу по стръмни улици, които проследяват 
релефа.

Една от най-големите прелести на 
града е комбинацията от мароканска и 
андалусийска архитектура, включваща 
покриви с червени керемиди, сложни 
дърворезби и красиви плочки.

В града живеят около 40 000 души, но 
само 2000 от тях – в синята Медина.

Повечето туристи идват на еднодневна 
екскурзия от Фес или Танжер. Снимат се, 
купуват подаръци от сувенирните магази-
ни и си тръгват.

Традиционно местните жители из-
карват прехраната си от занаяти, чиито 
произведения продават в града и из цяла-
та страна. Ръчно изработените кожени 
чанти, богато украсените медни лампи и 
вълнените шалове и наметалата, които се 
продават на туристите в суковете (паза-
рите) из цяло Мароко, идват от Чефчауен.

Чефчауен в Мароко е сред най-сниманите места в светаЧефчауен в Мароко е сред най-сниманите места в света

Синият град – където всяка Синият град – където всяка 
уличка е фон за снимкауличка е фон за снимка
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