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ОТ РЕДАКТОРА

Сила са голяма. 
Нема се плашите

Не може да не сте видели клипчето от 
пресконференцията между Бойко Борисов 
и руския премиер Димитър Медведев, 
който беше на посещение в България преди 
няколко дни. На него Борисов коментираше 
преговорите между страната ни и САЩ за 
нови изтребители F-16 и верен на школата 
по жестомимичната дипломация, Бойко 
Борисов създаде пореден паметен момент с 
дружеско побутване на Медведевото рамо 
с думите: „Няма да се плашите, нали, ние сме 
сила голяма.” Руският тапир обаче не реагира 
така, както западните лидери на дебелаш-
кото поведение на Борисов. Те се радват на 
потупванията по рамо с мечешката му лапа, 
участват в показното фамилиарничене на 
малки имена и широки усмивки. Москва 
обаче не вярва на сълзи, като се казва в един 
стар филм. Още по-малко на потупвания и 
чувство за хумор, идващи от управляващите 
на страна, която от десетилетия смята за 
васал. И чиито политици си е напазарувала.

Ето защо още на следващия ден Медведев 
реши да пусне предложението българският 
лев да не бъде вързан в еврото – валутата 
на Евросъюза, където страната членува 
пълноправно, а към юана – валутата на друга 
комунистическа страна, където хората са 
следени и получават правото да пътуват или 
не на базата на някакъв социален рейтинг (в 
миналия брой подробно разказахме за това, 
може да намерите текста на нашия сайт).

Медведев напомни, че изтребителите 
може и да дойдат, но за газът не е сигурно 
– подчертавайки още веднъж енергийната 
зависимост на страната от “братска” Русия. 
Посещението беше точно навръх 3 март и 
още веднъж напомни, че трябва вовеки да 
сме признателни и задължени за подаде-
ната ръка при Освобождението ни. Без да 
влизам в исторически спор за фактите около 
него, е ясно, че България скъпо и прескъпо 
е платила за жеста на Русия, която само 
преследва своите имперски интереси с 
Руско-турската война. И тази политика не се 
е променила и до днес. Ще припомня само 
думите от непроизнесената реч на минис-
тър-председателя Стефан Стамболов, след 
като е отстранен от княз Фердинанд заради 
антируската му политика: “Колкото и да 
викате вий, историята вика по-силно и тя ни 
казва: Руското правителство не желае една 
самостоятелна България! Това е естествено 
Политиката, която се диктува не от народа, а 
от разни интереси на един автократ, ще бъде 

всякога стремление да се уголеми силний в 
ущърб на слабий.”

Как нищо не се е променило за около век. 
Сегашните ни премиери продължават да се 
огъват и сервилно да се подчиняват на ру-
ската воля, така както го прави наследникът 
на Стамболов Константин Стоилов.

„Правителството играе в отбора на Мос-
ква, що се отнася до проекцията на руските 
енергийни интереси в ЕС“, коментира бивши-
ят посланик на България в Москва Илиян 
Василев посещението на Медведев в Бълга-
рия и разговорите за руски тръбопроводи 
и рестартирането на АЕЦ “Белене”. Защото 
нали не си мислите, че тази всенародна лю-
бов на властимащите към Русия не е заради 
героичното ни общо минало, а заради пари 
под формата на комисиони, още власт и 
влияние, срещу които е продадена незави-
симостта на България и е потъпкан нейният 
суверенитет от тези, които са избрани да ги 
пазят.

Но България не е единствената в тази 
руска схема. Москва използва всякакви сла-
бости – на политическата система и на хора. 
Видяхме това в САЩ, където разследването 
на руската намеса в изборите показва как 
определени хора са помагали за напредва-
нето на интересите на Кремъл и някои от тях 
са вече с присъди или обвинения. Но сега 
стана ясно, че схемата е действала много 
по-мащабно в Италия. Според разследване 
на журналистите Джовани Тициан и Стефано 
Верджине партията на Матео Салвини (от 
1 юни 2018 г. той е вътрешен министър и 
вицепремиер на Италия) Рим получава пари 
от Русия под прикритието на класическа 
търговска сделка за покупка и продажба 
на дизелово гориво. Това е станало чрез 
руската организация “Россотрудничество”. Тя 
има представителства в 25 държави и се смя-
та за най-мощния инструмент, който Русия 
използва за осъществяване на влияние зад 
граница. Бюджетът на “Россотрудничество” 
главоломно се увеличава – от 48 милиона 
евро през 2013 г. до 228 милиона евро, 
заложени до 2020 година. Очевидно Русия 
пазарува политици на едро. А българските, 
както знаем, са не просто евтини, а и лесни. 
Сила са голяма. Нема се плашите.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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С
градите паметници на 
културата в България 
тънат в разруха и причи-
ната за това е липсата на 
държавна политика за 
запазване на архитектур-

ното наследство на страната. Това кон-
статира Сметната палата, която отправи 
остри критики към Министерството на 
културата. 

Според проверката на институцията 
все още няма определени режими за 
опазването на 93% от ценните сгради. 
Одитът показва още, че за година са 
проверени незначителен брой обекти – 
под 1% от всички сгради в страната.

Сметната палата се самосезирала след 
редица репортажи и статии в медиите 
за рушащи се сгради в София и страната. 
Основните проблеми, констатирани 
в доклада, са липсата на национална 
стратегия за развитието на културата и 
недостатъчно финансиране на Институ-
та за недвижимо културно наследство. 

Там 45 души се грижат за документаци-
ята, контрола и регистриране на така 
наречените сгради бижута.

Пропуск на културното министерство

е и липсата на 
актуални данни

за това колко, къде и в какво състояние 
са сградите паметници на културата. 
Сред тях е къщата на българския минис-

тър-председател Иван Гешов, строена в 
началото ХХ век по проект на прочутия 
арх. Никола Лазаров. С днешна дата 
сградата е без покрив и с подкопани 
основи.

От Сметната палата са дали 15 препо-
ръки към Министерството на културата 
и 6 към института за недвижимо култур-
но наследство.

Министърът на културата отговори 
с ден закъснение на критиките. Той 
призна, че за администрацията е трудно 
да се справи с проблема.

„Ние не можем да се върнем в дейст-
вителността на филма „Опасен чар” и да 
сложим до всеки паметник милиционер. 

Стратегията е в дигитализацията. Не е 
толкова лесно да се захванеш с нещо, 
което е загноявало половин век. Не е 
лесно, но то само ще ни амбицира пове-
че”, заяви Банов. Той обясни, че вече се 
работи активно.

Ипотекирането и обновяването на 
сградите паметници на културата и сега 
е възможно според закона, но проце-
дурата била изключително тромава и 
почти невъзможна за реализация. Сега 
ще се изискат законови промени, за да 
стане възможно ипотекирането и обно-
вяването на ценните сгради.  Проблем 
според Банов бил и фактът, че повечето 
от сградите са частни.

Паметниците на Паметниците на 
културата в България културата в България 
тънат в разрухатънат в разруха
Одит показа, че причината е Одит показа, че причината е 
липсата на държавна политикалипсата на държавна политика

Боил Банов, министър на културата 



Арестуваха Арабаджиеви при Арестуваха Арабаджиеви при 
авер на Брендо в Испанияавер на Брендо в Испания

И
здирваните за пране 
на пари и участие в 
престъпна група Ветко и 
Маринела Арабаджиеви 
бяха задържани в Испа-
ния. Хотелиерският бос 

и жена му били арестувани в четвъртък 
сутринта в къща в Кабрера де Мар, в 
близост до Барселона. Арестът им бе 
потвърден от българската прокуратура. 

Имотът е собственост на Георги 
Семерджиев – Жоро Шопа, който е от 
близкото обкръжение на осъдения в 
Италия и Румъния за наркотрафик Еве-
лин Банев–Брендо. Семерджиев също е 
бил задържан, тъй като е бил издирван 
заради разследване за пране на пари, 
водено в Швейцария.

Говорителят на главния прокурор 
Румяна Арнаудова обясни, че в къщата 
са влезли два полицейски екипа – 
единият, за да задържи Семерджиев 
по искане на швейцарските власти, а 
другият, за да претърси къщата по ис-
кане на българските разследващи, тъй 
като имали информация, че Арабаджи-
еви били там. Така семейството, срещу 
което тече разследване, също е било 
задържано.

Георги Семерджиев – Жоро Шопа, 
е от близкото обкръжение на Евелин 
Банев–Брендо. През 2014 г. той беше 

прострелян 
пред хотела му

в столичния квартал „Лозенец”. Брендо 
има присъди в Италия, Румъния и Бъл-
гария, но се издирва, след като изчезна 
през 2016 г.

В края на лятото миналата година 
Специализираната прокуратура про-

веде акция срещу семейство Араба-
джиеви по разследване за данъчни 
престъпления и пране на пари. Ветко и 
Маринела бяха обявени за издирване, а 
в ареста попадна малкият им син Вълчо 
– също с обвинение за пране пари.

Предстои испанският съд да позво-
ли предаването на Арабаджиеви на 
българските власти. Очаква се това 

да стане в рамките на около половин 
месец.

Българската прокуратура ще пре-
веде европейската заповед за арест 
на испански език, за да се премине по 
съответния законов ред и представяне 
на документите на испанските власти, 
за да могат Арабаджиеви да бъдат 
екстрадирани в България.

Арабаджиеви се издирват от българ-
ските власти с европейска заповед за 
арест от края на август. 

В началото на септември зам. главни-
ят прокурор Иван Гешев съобщи, че над 

10 милиона лева
в брой са намерени при претърсвани-
ята на хотели и имоти на Арабаджиеви. 
Повечето от парите били открити в 
кутии за обувки и в сейфове.

Съдебни заповеди за запор са изда-
дени за 12 банкови сметки на Ветко и 
Маринела Арабаджиеви в различни 
трезори.

Запорирани са дялове на Маринела 
Арабаджиева в 5 търговски дружества 
за общо 165 хил. лева, както и дялове на 
Ветко Арабаджиев в 2 търговски друже-
ства за 114 хил. лева. Запор е наложен и 
над 4 имота, собственост на Маринела 
Арабаджиева, намиращи се в Пловдив, 
София и с. Свежен.

Заедно с Ветко и Маринела е бил задържан и Жоро ШопаЗаедно с Ветко и Маринела е бил задържан и Жоро Шопа
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П
олитическата криза в 
Канада, предизвикана от 
обвинения за натиск над 
съдебна процедура се 
разраства. Ново напре-
жение предизвика остав-

ката на министъра на бюджета Джейн 
Филпот, която подаде оставка заради 
скандала и се включи в критичния тон 
срещу премиера Жустен Трюдо. 

„Замислих се за събитията, които 
разтърсиха федералното правител-
ство през последните седмици и след 
сериозен размисъл стигнах до заключе-
нието, че трябва да се оттегля от моето 
министерство”, написа в Twitter Филпот. 
Тя се смята за приближена на бившата 
министърка на правосъдието Джоди 
Уилсън-Рейбоулд, чиито показания 
ескалираха политическата ситуация в 
страната. 

„За съжаление вече нямам доверие 
в начина, по който правителството се 
държи в тази афера и в отговора, който 
дава на повдигнатите от нея въпроси”, 
добавя Филпот.

Напрежението се отприщи на 7 
февруари, когато местният вестник 
Globe and Mail публикува разследване, 
според което Жустен Трюдо и екипът му 
са оказвали политически натиск върху 
правосъдния министър Джоди Уилсън-
Рейбоулд да предотврати съдебно пре-
следване срещу инженерната компания 
SNC-Lavalin. Компанията е обвинена, че 
между 2001 и 2011 г. е

раздала подкупи
в размер на 48 милиона канадски 
долара на висши представители на ли-
бийските власти по времето на Муамар 
Кадафи.

Преди дни  Уилсън-Рейбоулд по-
твърди пред депутатите от правната 
комисия за натиска и разказа подробно 

как Трюдо й е казал, че ако не даде 
възможност на компанията да постигне 
споразумение по обвиненията, много 

хора ще останат без работа.
Извънсъдебно споразумение би 

дало възможност на SNC-Lavalin, която 
има 50 000 служители в света и 9000 в 
Канада, да избегне съдебен процес. Но 
Уилсън-Рейбоулд отказала да се намеси 
и вероятно съдебен процес ще има.

След показанията й пред депутатите 
опозицията атакува правителството и 
лидерът на консерваторите в парла-
мента Андрю Шийр призова Трюдо да 
подаде оставка. 

„Показанията, които канадците чуха 
от бившия главен прокурор Джоди 
Уилсън-Рейболд, разказват историята 
на министър-председателя, който е 
загубил моралния си авторитет“, каза 
тогава той.

Трюдо обаче отхвърли 
обвиненията 

Изненадващата оставка на министъра 
на бюджета Джейн Филпот сега поставя 
в още по-сложна ситуация премиера. 
Той преживява най-тежката криза в 
мандата си след обвиненията на Джоди 
Уилсън-Рейбоулд, анализират междуна-
родни издания.

Кризата се разраства: Кризата се разраства: 
Министър на Трюдо Министър на Трюдо 
хвърли оставкахвърли оставка
Скандалът за политически натиск над Скандалът за политически натиск над 
съда поставя премиера в трудна позициясъда поставя премиера в трудна позиция





BG ТЕЛЕГРАФ
Полицаи и роми в обща Полицаи и роми в обща 
банда за дрога?банда за дрога?

Софийски полицаи са заподозре-
ни за участие в организирана 
престъпна група с тартори на 

ромски клан, специализирана в раз-
пространение на наркотици и грабежи. 

Това стана ясно след спецакция в сто-
личния квартал „Орландовци“, свързана 
с т. нар. Клан на Гольовците. Задържани 
са над 15 души, обяви заместник глав-
ният прокурор Иван Гешев.

Има данни, че двама служители на Второ районно управление са част от 
престъпната група. Според разследването тяхната дейност се е изразявала в 
осигуряване на „чадър”, но предстои вината им да бъде доказана.

Съд забрани споделените Съд забрани споделените 
пътувания в Българияпътувания в България

Върховният административен съд 
потвърди решението на Комиси-
ята за защита на конкуренцията 

за забрана на споделените пътувания в 
България на компаниите Uber и „Разиер 
Опърейшънс Б.В.”. 

Решението е взето след жалба на две-
те компании и може да бъде обжалвано. 
Според магистратите Uber получава 

нелоялно конкурентно предимство и извлича икономически ползи, което е в 
ущърб на лицензирания таксиметров превоз. 

ДПС пак внесе поправка ДПС пак внесе поправка 
„преференции“ „преференции“ 
Няколко часа след като парла-

ментът отхвърли ветото на 
президента Румен Радев върху 

промените в Изборния кодекс и ГЕРБ за 
пореден път декларира, че след обна-
родването на закона ще гласува спешни 
промени за връщане на ниския праг за 
валидност на преференциите, депутати 
от ДПС отново внесоха проект за промени в кодекса, с който те се обезсмислят.

Проектът е подписан от лидера на ДПС Мустафа Карадайъ и всички депутати 
от Движението с изключение на Делян Пеевски, който не ходи в парламента.

Над 40 кг опиум Над 40 кг опиум 
заловиха на ГКПП-Лесово заловиха на ГКПП-Лесово 

Екипи от турски митничари залови-
ха 42 килограма опиум при опера-
ция на ГКПП-Хамзабейли-Лесово 

на турско-българската граница.
Разкритият опиат е на стойност 1 642 

000 турски лири (над 522 000 български 
лева).

Операцията е била осъществена на 
митническия плац на Хамзабейли в резултат на извършено проследяване на 
съмнителен автомобил. 

Полицаите конфискували опиума, а шофьорът, чиято самоличност не се съоб-
щава, е бил изпратен в затвора със съдебно решение.

ГЕРБ предлагат нов ГЕРБ предлагат нов 
председател на ЦИК председател на ЦИК 

ГЕРБ предлагат нов председател на 
Централната избирателна комисия - 
бившия конституционен съдия Стефка 
Стоева. Това стана ясно при старта на 
процедурата за избор на нов състав на 
изборната комисия. 

От кандидатите на ГЕРБ 4-ма са от 
сегашните членове на ЦИК.

Говорителят Александър Андреев, 
който беше от квотата на БСП, преминава в тази на ГЕРБ. Предлагат и сина на 
известния юрист и бивш депутат Александър Джеров и преподавателя по поли-
тология Димитър Димитров.



Б
ългарски младеж с 
татуиран на врата 
си нацистки 
символ „SS” 
и келтски 
кръст едва 

не бе пребит край Ми-
лано. Мартин Орански, 
живее от 13 години в 
Италия, където пристиг-
нал още като дете с роди-
телите си – икономически 
имигранти.

Пред телевизионен екип на 
„Република” българинът обяви на 
италиански, че е фашист по убежде-
ния, тъй като само фашизмът можел да 
реши сегашните проблеми на Италия и 
Европа.

По ирония на съдбата обаче Мартин 
бе сниман по време на участието си в 
антирасистка демонстрация в подкре-
па на 21-годишния сенегалец Бакари 
Дандио.

Историята на Дандио трогна хиля-
ди и той получи вълна от подкрепа и 
съпричастност от различни части на 
страната.

Преди пет години 

сенегалецът 
бил осиновен

от живеещото в градчето Меленяно, 

край Милано, семейство Поци, играел в 
местния футболен отбор и се ползвал с 
авторитета на възпитан и весел младеж.

Преди дни обаче стените на дома му 

и тези на съседните сгради 
били осеяни с расистки 
лозунги срещу него и 
семейството му. Впослед-
ствие този факт предизвика 
вълна от негодувание не 
само сред съгражданите на 
Бакари, но също така в Ми-
лано и дори в цяла Италия. 
А кулминацията на проте-
стите бе демонстрацията 
на 1500 души по улиците на 
Меленяно, на която е забе-
лязан и българинът Мартин.

От публикуван видеоматерил става 
ясно, че Мартин е привлякъл внимани-
ето на участниците в протеста най-на-
пред с 

бръснатата си глава
а след това и с хитлеристките символи 
от двете страни на врата му. Той е раз-
конспириран от възрастни мъже като 
„провокатор” и натирен със заплахи за 
саморазправа, макар Мартин да защи-
тава Бакари и да твърди, че той е добър 
младеж. Малко след това българинът 
е заобиколен от карабинери, които му 
искат документите за самоличност.

Сънародникът ни подчертава пред 
униформените, че той самият бил миг-
рант, но не е дошъл в Италия с гумена 
лодка. Иначе казано, не е от Африка 
или Близкия изток, където според него 
и съмишлениците му живеят хора втора 
ръка.

Българин с „SS“ на врата Българин с „SS“ на врата 
на косъм от бой в Италияна косъм от бой в Италия
Мартин Орански се включи така в антирасистки протест край МиланоМартин Орански се включи така в антирасистки протест край Милано
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Д
анни от ново изследване за 
аутизъм разбиват отново 
митовете, че ваксините 
против морбили, рубеола и 
варицела могат да причи-
нят болестта. Изследването 

проследило повече от 650 хиляди деца 
в продължение на 10 години и устано-
вило, че няма връзка между ваксините 
и диагнозата аутизъм.

Информацията идва в момент, в 
който на различни места по света 
избухна нова епидемия от болести като 
дребната шарка, която в миналото е 
вземала хиляди жертви. В САЩ броят 
на разболелите се расте с всеки ден. 
Трите най-засегнати района са Рокланд 

каунти, Ню Йорк (140 заразени), Ню 
Йорк сити, Ню Йорк (121 заразени) и 
Кларк каунти, Вашингтон (70 заразени). 
Общият брой на заболели от морбили 
на тези три места в страната е повече 

от 331 според Центъра за контрол и 
превенция на заболяванията. 

Завръщането на болести като дребна-
та шарка до голяма степен е свързано 
с отказа на много хора да ваксинират 
себе си и децата си заради съмнения, 
че ваксината може да доведе до трайни 
увреждания и аутизъм. В районите с 
най-много случаи на заразени е и най-
голям броят на неваксинирани против 
дребна шарка. Специалистите отдават 
това на дезинформацията по темата или 
грешната информация в интернет прос-
транството, според която ваксините са 
вредни и причиняват аутизъм.

Резултатите от новото проучване оба-
че категорично отхвърлят тази възмож-
ност. Според заключението на изслед-

ването ваксините срещу 
рубеола и морбили не 
причиняват аутизъм.

Това е едно от най-
мащабните изследвания 
по темата, правени 
някога. Екип от инсти-
тута “Статенс серум” в 
Дания и Университета в 
Копенхаген проследил 

повече от 650 деца в 
Дания, родени от 1999 
до 2010 г. 

6517 подрастващи 
били диагностицирани 
с аутизъм по време на 
изучавания период. 
Нямало обаче никакви 
индикации, че предимно 
ваксинираните деца 
развиват аутизъм. Това 
довело до заключени-
ето, че ваксините няма 
влияние и не правят 
децата уязвими към 

заболяването. 
Това не е първото подобно проуч-

ване. Предишното, направено през 
2002 г., също не откри връзка между 
заболяването от аутизъм и ваксината 
против дребна шарка. Въпреки това 
обаче след 2002 г. продължи ръстът на 
неваксинирани.

Американският сенат призова за 
борба с дезинформацията относно 
ваксините, след като в страната изригна 
епидемия от дребна шарка. В общо 11 
щата има епидемия от морбили. Заради 
разрастването на епидемията 800 
ученици бяха пуснати във ваканция в 
Кларк каунти, Вашингтон. 

В България случаите на заразени с 
морбили са 86. 

Facebook обяви, че ще премахва 
групи и страници, които раз-
пространяват дезинформация 

и неверни сведения за ваксините на 
сайта й.

Ако групи или страници разпрос-
траняват неверни информации за 
ваксините, то те няма да се появяват 

сред препоръките при търсене 
във Facebook. Реклами със сходни 
информации за ваксините също ще 
бъдат отхвърлени. Съдържание, в 
което има дезинформация за вак-
сините, няма да бъде показвано в 
инстаграм екплор или в страници с 
хаштаг.

Facebook започна кампания 
срещу лъжите за ваксините

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Доказано: Ваксините Доказано: Ваксините 
не причиняват аутизъм не причиняват аутизъм 

Борбата с дезинформацията по темата Борбата с дезинформацията по темата 
продължава, но епидемията расте продължава, но епидемията расте 



Доказано: Ваксините не 
причиняват аутизъм 



US ТЕЛЕГРАФ
Майкъл Коен с нови документи Майкъл Коен с нови документи 
до Конгресадо Конгреса

Бившият личен адвокат на прези-
дента Доналд Тръмп – Майкъл 
Коен – представи на комисията по 

разузнаването към Камарата на предста-
вителите на американския Конгрес нови 
документи и може да предаде още. Това 
съобщи председателят на комисията 
Адам Шиф след продължило вчера цял 
ден изслушване при закрити врати.

Коен е съдействал и осемчасовото изслушване е било „много продуктивно”. 
На открито изслушване през миналата седмица пред друга комисия Коен 

нарече Тръмп „расист”, „измамник” и „лъжец”.

Вашингтон ще наказва чужди Вашингтон ще наказва чужди 
банки заради Мадуробанки заради Мадуро

САЩ са установили опити на 
венецуелския президент Николас 
Мадуро да работи с чуждестранни 

банки, за да прехвърля и скрие пари, и са 
готови да накажат в близко бъдеще тези 
банки със санкции. Това заяви в интервю 
неназован високопоставен правител-
ствен представител, цитиран от Ройтерс. 

Той добави, че правителството на САЩ се готви да обяви кои са тези банки, 
които са пренебрегнали предупрежденията на Вашингтон, и да им наложи 
санкции.

„В близко време ще научите имената на някои от тях”, каза представителят. 

САЩ готвят още финансови САЩ готвят още финансови 
санкции срещу Кубасанкции срещу Куба
Администрацията на президента 

Доналд Тръмп заплаши да наложи 
допълнителни финансови ограни-

чения над армията и разузнавателните 
служби на Куба.

„Ролята на Куба в узурпирането на 
демокрацията и подклаждането на 
репресии във Венецуела е ясна. Затова 
САЩ ще продължат да затягат финансовите ограничения над въоръжените сили 
и разузнавателните служби на Куба. Демокрациите в региона трябва да осъдят 
режима в Куба.” Това заяви в Twitter съветникът на Белия дом за националната 
сигурност Джон Болтън.

Ученическото досие на Тръмп Ученическото досие на Тръмп 
било скрито  било скрито  

Военно училище в Ню Йорк, посеща-
вано от президента на САЩ Доналд 
Тръмп през младежките му години, е 

скрило през 2011 г. ученическото му досие.
Причина за това са били настойчивите 

искания на влиятелни приятели на бъдещия 
президент досието да им бъде предадено. 
Натискът върху училището е бил упражнен 

по същото време, когато Тръмп поиска от Барак Обама да публикува училищни-
те си оценки, за да се разбере как е влязъл в един от най-престижните универ-
ситети в североизточната част на САЩ.

Компромис между Компромис между 
САЩ и Иран бил невъзможенСАЩ и Иран бил невъзможен
Президентът на Иран Хасан Рохани 

обяви, че преговори и компромис 
със САЩ са невъзможни, тъй като 

Вашингтон вероятно се стреми да свали 
правителството в Техеран. 

„Съединените щати казват, че Иран 
трябва да се промени”, каза Рохани в реч, 
предавана по телевизията. 

Той допълни реторично, че Иран няма да се върне към времето преди 
ислямската революция от 1979 г., когато страната бе управлявана от монарх с 
подкрепата на САЩ.





Е
дна от най-бързоразвива-

щите се индустрии, тази на 

информационните техно-

логии, сякаш най-бавно 

се ориентира в новата 

обстановка за равенство 

между половете. Според доклад на 

National Center for Women & Technology 

(NCWIT) от 2017 г. едва 25 процента 

от всички работещи в технологичния 

сектор в САЩ са жени. Една от причини-

те – ниският интерес на подрастващите 

девойки да се обучават в тази сфера. 

Но тази тенденция сякаш не важи за 

жените от България, които, освен че са 

много адаптивни към промените, са на-

следници на една добра образователна 

система и имат афинитет към инженер-

ните професии. 

„Първоначално бях лингвист с фило-

логическо образование още от Бълга-

рия”, казва Стелияна Иванова, която 

работи като частен контрактор към 

Facebook. Когато идва в САЩ, продъл-

жава образoванието си в университета 

в Индиана. „По това време откриха нова 

програма по компютърна лингвисти-

ка, която аз намерих за интересна, и 

започнах да вземам класове”, казва 

българката.

Така няколко години по-късно тя 

завършва магистратура по компютърна 

лингвистика и 

става една от малкото 
жени

специалисти в тази сфера. Според нея 

броят на жените в технологичните 

компании в САЩ е видимо по-нисък, но 

това не е изненада. ”Още когато учех 

в университета и вземах класове по 

компютърна лингвистика, бях реално 

единствената бяла жена. Имаше жени 

от Индия или Китай, но американките 

някак си изобщо не се занимават с таки-

ва професии, което за мен беше шоки-

ращо”, казва още Стелияна Иванова. Тя 

обаче признава, че планът й не е бил да 

се занимава точно с това, а по-скоро да 

защити докторат и да стане професор. 

Подобна е и историята на Людмила 

Велева, която е програмен мениджър 

в Microsoft. „Никога не съм си мисле-

ла, че ще се занимавам с това”, казва 

Людмила Велева. След като завършва 

бакалавърска степен по икономическа 

психология и приложна лингвистика в 

България, се озовава в САЩ и реша-

ва да се преквалифицира. Завършва 

маркетинг мениджмънт в University of 

Washington, а по-късно и магистратура 

по бизнес администрация. Всички тези 

специалности я отвеждат в рекламна 

агенция, където й се налага да работи 

с т.нар. paid search advertisements про-

дукт на Google Ads, а това, че е добра 

в работата си, я кара да се пробва в 

Microsoft. “Ако кажа, че не съм си меч-

тала да работя в технологичния сектор, 

ще излъжа, но ако кажа, че съм имала 

достатъчно познания, също ще излъжа”, 

казва Людмила Велева, която определя 

себе си като late bloomer. Тя си обясня-

ва успеха на българите като цяло в IT 

сферата с 

доброто ниво на 
образованието

в Родината. „Образователната система 

в България беше изключително добра, 

нямам наблюдения как е сега, но само 

от випуска на моя съпруг от математи-

ческата гимназия в Бургас има поне 10 

души, които работят в IT сектора. Това 

на мен ми говори, че очевидно кадрите, 

които е произвеждало това училище, 

са на световно ниво”, казва българката. 

Освен това Людмила Велева казва, че 

е типично както за българите, така и 

за българките да са амбициозни. За 

равенството на половете в техноло-

гичния сектор казва, че т.нар. gender 

gap е очевиден и затова „трябва да се 

привличат повече жени”. „За щастие 

аз лично никога не съм била жертва 

на дискриминация в технологичния 

сектор. Чувала съм истории, но никога 

не съм била свидетел”, казва Людми-
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Стелияна Иванова, контрактор към „Фейсбук“, Людмила Велева, програмен мениджър в „Майкрософт“, и Силвия Ташев, софтуерен инженер в „Амазон“



ла Велева. Екипът, който ръководи в 
Microsoft, се занимава с киберсигурност 
и отстраняване на неподходящо съ-
държание. „Тенденцията да има нужда 
от все по-сериозни мерки в сферата на 
безопасността в мрежата тепърва ще се 
развива и ще се засилва, защото хората 
стават все по-свързани и започват да 
използват технологиите навсякъде”, 
казва Людмила Велева. Тя се надява 
все повече млади жени да решат да се 
занимават с технологии и да са част от 
това, което прави тя. 

България е първа в Европа по брой 
на жени, наети в технологичния сектор, 
и първа в ЕС по студенти жени, които 
учат информационни технологии и 
комуникации – 33% от общия брой 
студенти в тази сфера, което е двойно 
спрямо средното за ЕС 16,7%. Според 
мнозина тази тенденция в България 
и други източноевропейски страни е 
наследство от времето на социализма, 
когато е имало пик на инженерните  
професии. За Силвия Ташев, която рабо-
ти като софтуерен инженер в Amazon, 
изборът на тази професия също е като 
наследство, защото баща й Иван Ташев 
от години работи в Microsoft, а сестра й 
Венета работи за Google. “Повечето бъл-
гари, които познавам тук, в Сиатъл, са в 
тази сфера, казва Силвия Ташев. – Има-
ме общи теми.” Тя завършва University of 
Washington със специалност софтуерен 
инженер. Още през третата си година 
в университета започва да работи за 

технологичния гигант Amazon, където 
остава и до днес. „Мисля, че все още 

няма толкова 
много жени

колкото ми се иска да има, но мисля, 
че все повече и повече се интересуват. 
Културата в много компании също се 
променя, за да бъде по-приятно място 
за жени да бъдат софтуерни и инжене-
ри.”

47% от жените в IT сектора в САЩ не 
смятат, че имат равен шанс за реализа-
ция в сравнение със силния пол, затова 
и процентът на напуснали жени в сфе-
рата е в пъти по-голям. Като младото 
лице на този проблем Силвия Ташев е 
обнадеждена, че това ще се промени 
съвсем скоро.

И трите българки са категорични 
– ние, българите, имаме естествена 
вродена способност да се справяме с 
всичко. Стелияна Иванова, Людмила Ве-
лева и Силвия Ташев казват, че качества 
като упоритост и непримиримост са им 
помогнали да си проправят път в иначе 
силно конкурентната среда на IT индус-
трията. „Има го и момента, че аз като 
жена не смятах, че имам недостатъци 
в сравнение с мъжете, които работят в 
тази област”, казва Стелияна Иванова. 
„Българите не се предаваме, допълва с 
усмивка Людмила Велева. – Инати сме 
си.” Техните успехи могат да разбият 
стереотипите и да променят лика на 
индустрията.

8-11март 2019 14-15
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Б
ългария е една от малкото 
страни, в които жените не 
отстъпват на мъжете в IT 
сектора.

За никого не е тайна, че българ-
ските IT и tech специалисти са едни 
от най-добрите в света. Множество 
големи компании вече отвориха 
свои офиси в България заради срав-
нително ниския разход за заплати и 
високото качество на работа. 

Страната ни е сред 10-те най-жела-
ни за т.нар. outsourcing (изнасяне на 
част от бизнеса в друга държава).

И докато нежният пол е окаяно 
зле представен в технологичната ин-
дустрия по целия свят, то в България 
жените заемат една трета от секто-
ра. Родината ни е истински пионер 
в равенството между половете в 
технологичната индустрия. Според 
доклад на Financial Times жените, 
които се занимават с IT в България, 
са 44.6 процента от общия брой 
специалисти (втори в Европа след 
Литва). Същият доклад съобщава, 
че в Източна Европа има най-много 

жени, работещи в технологичния 
сектор. Според мнозина познанията 
на жените в технологичната сфера 
са наследство от социалистическия 
блок, когато най-будните и способ-
ни момичета учили в специални 
математически гимназии и когато 
професията инженер е била сред 
най-желаните. 

„Математиката и всички други 
науки, в които тя се използва, е била 
изучавана при доста добър стандарт 
в тези гимназии, които са приемали 
равен брой момичета и момчета”, 
казва Румяна Тренчева, мениджър на 
софтуерна компания в Германия, за 
Financial Times. 

“Жените учителки са направили 
математиката по-достъпна и са 
мотивирали ученичките да про-
дължат, като изучават компютърни 
технологии в университета.” Според 
нея в индустрията все пак същест-
вува дискриминация срещу нежния 
пол, но с все повече жени начело на 
т.нар. start-ups това може скоро да е 
история.

Жените – една трета от Жените – една трета от 
IT сектора в БългарияIT сектора в България



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Гуайдо към Европа: Гуайдо към Европа: 
Още санкции срещу Мадуро Още санкции срещу Мадуро 

Опозиционерът Хуан Гуайдо, 
провъзгласил се за временен 
президент на Венецуела, при-

зова Европа да засили финансовите 
си санкции срещу режима на Николас 
Мадуро. Преди дни Мадуро експулсира 
посланика на Германия в страната за 
„намеса във вътрешните й работи”.

Европейските страни „би трябвало да 
засилят финансовите санкции срещу режима. Международната общност трябва 
да осуети неправомерното използване на парите на венецуелците”, каза Гуайдо 
пред „Шпигел”.

Откриха малки бомби Откриха малки бомби 
из Лондон и в Глазгоуиз Лондон и в Глазгоу

Три пакета с експлозиви откри 
британската полиция на летища-
та Хийтроу и Лондон сити и на 

железопътна станция Ватерло. „Малките 
импровизирани взривни устройства” са 
намерени в пощенски пакети А4, съоб-
щиха органите на реда. Няма постра-
дали граждани. Няма засегнати полети 
или влакове вследствие на инцидента.

Малко по-късно в университета в Глазгоу бе открито друго взривно устрой-
ство, за което властите смятат, че е свързана с откритите по-рано малки бомби. 

Русия въвежда глоби Русия въвежда глоби 
за фалшиви новиниза фалшиви новини
Руският парламент одобри закон, 

който предвижда глоби до 1,5 
милиона рубли (22 750 долара) за 

„фалшиви новини”. 
Контролният орган „Роскомнадзор“ 

ще препоръчва на медиите да изтриват 
материалите, предизвикали безпо-
койство. Това се казва в съобщение на 
уебсайта на руската Държавна дума.

Ако посоченото съдържание не бъде премахнато, властите ще задължат 
интернет доставчиците да блокират съответния адрес. 

ЕНП откри процедура по ЕНП откри процедура по 
изключване на Орбанизключване на Орбан

12 национални партии, члену-
ващи в десноцентристката 
Европейска народна партия 

(ЕНП), официално поискаха изключване-
то на популисткия премиер на Унгария 
Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“. 
Новината съобщи лидерът на ЕНП Жозеф 
Доул и допълни, че въпросът ще бъде 
обсъден на среща на 20 март. Причина за 

крайната мярка е кампания срещу председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и остри 
думи срещу Евросъюза. ЕНП е най-голямата партия в Европейския парламент и 
включва основните десноцентристки движения в Европа.

Болсонаро възмути Болсонаро възмути 
бразилците с видео в Twitterбразилците с видео в Twitter
Бразилският президент Жаир 

Болсонаро предизвика възмуще-
ние сред сънародниците си, след 

като публикува в Twitter видеоклип, на 
който се вижда как един мъж уринира 
върху друг мъж по време на улично 
празненство. 

Постът на Болсонаро е израз на 
критиката му срещу карнавала в Рио 
де Жанейро. Мнозина консервативно 
настроени бразилци не харесват праз-
ненствата на карнавала, тъй като ги смятат за просташки. Сред 35-те хиляди 
коментара мнозинството са критични към публикуването на видеото.
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С
еверна Корея най-ве-
роятно възстановява 
ракетния ядрен полигон 
Сохе, който се намира на 
западното крайбрежие. 
Това показват нови сате-

литни снимки, разпространени преди 
дни от редица световни медии.

Кадрите са направени от американ-
ски тинк-танк два дена след срещата 
между Доналд Тръмп и Ким Чен-ън.

Сега Тръмп обясни, че ще бъде „много 
разочарован от председателя Ким”, 
ако се окажат верни съобщенията, че 
Северна Корея е започнала да възста-
новява ракетния си полигон Сохе.

„Ще бъда 

много, 
много разочарован

от председателя Ким, но не мисля, че 
ще се стигне дотам, ще видим какво ще 

се случи в крайна сметка. Ще хвърлим 
един поглед. В крайна сметка това ще 
бъде уредено”, каза Тръмп и допъл-
ни, че предстоят много проблеми за 
решаване. 

Дискусиите между двамата лидери 

преди седмица приключиха без кон-
сенсус по темата за прекратяването на 
ядрените опити от страна на режима на 
КДНР.

Полигонът Сохе се използва за 
изпитания на междуконтинентал-

ни балистични ракети. Работата по 
унищожаването му беше започната 
през изминалата година след първата 
среща на американския президент със 
севернокорейския лидер, но е била 
прекратена.

Така Пхенян е заплашен от 

нови международни 
санкции

Сателитните снимки, чиято автентич-
ност е потвърдена и от южнокорейско-
то разузнаване, показват бърз напре-
дък във възстановяването на полигона.

От 2012-а Сохе е основната изпита-
телна площадка на Северна Корея. Там 
са тествани и ракетни двигатели, които 
са способни да достигнат до САЩ.

Според специалистите работата по 
възстановяването на полигона е запо-
чнала след провала на срещата между 
Тръмп и Ким в Ханой на 28 февруари.

Причина за внезапното прекратява-
не на преговорите беше настояването 
всички санкции срещу Пхенян да отпад-
нат. Вашингтон обаче не е склонен да се 
съгласи на подобно нещо към момента.

Кадрите са заснети от US тинк-танк Кадрите са заснети от US тинк-танк 
два дни след срещата Тръмп–Кимдва дни след срещата Тръмп–Ким

Снимки: Северна Снимки: Северна 
Корея възстановява Корея възстановява 
ядрения си полигонядрения си полигон



Продължение от миналия брой 

Грешка № 4:
“Инвестициите ми са разпределени 

много добре, щом вече имам взаимен 
фонд, който е огледален образ на 500-
те най-добри компании в Америка и 
индекс, който ги наблюдава.” 

ГРЕШНА НАГЛАСА: “Инвестирането в 
много компании ме прави автоматично 
добре позициониран.” 

ПРАВИЛНО ОБЯСНЕНИЕ: Ако имаме 
фонд, който е огледален образ на най-
големите 500 компании в Америка и 
индекса, който ги следи S&P 500, това 
не е никак лошо начало. Със сигурност 

е по-добре от това да инвестираме в 
една или в няколко компании, както ка-
захме в първата точка. Но това съвсем 
не е и заключителната фаза на нашата 
стратегия. 

За да можем да кажем, че сме напъл-

но разпределени и сме позиционирани 
така, че да намалим риска в дългосро-
чен план, ние трябва да обърнем вни-
мание и на няколко други финансови 
инструмента, които е хубаво да имаме 
под ръка. Това биха били корпоратив-
ните и правителствени ценни книжа; 
фондове с международни компании, 
регистрирани и опериращи в различни 
части на света, и много други инстру-
менти. 

Нека вземем предвид, че дори и тук, 
на национално ниво, индексът S&P 500 
е създаден само от най-големите ком-
пании, които понякога са по-тромави от 
гледна точка на растеж, ние можем да 
добавим такива фондове със средного-
леми и малки компании, които могат да 
ни помогнат в дългосрочен план, когато 
някои от тях няма вече да са така малки, 
а ще са показали развитие напред, 
което за нас значи повече дивиденти и 
печалби. 

Един опитен инвеститор бих поми-
слил следното: “Сега, след като вече ин-
вестирам във фонд с 500-те най-големи 
компании, нека да видим как мога да 
намаля риска и да увелича постоянния 
дивидент в дългосрочен план. Отгоре 
на това съм сигурен, че има малки 
компании, които ще отбележат добър 
растеж в близко бъдеще и ще се радвам 
да имам и някои от тях в моите активи.” 

Грешка № 5: 
“Браво на мен! Днес направих $1,000 

чрез моите инвестиции на пазара.” 
ГРЕШНА НАГЛАСА: “Аз правя пари, 

когато стойността на моите инвести-
ции расте, и губя пари, когато тяхната 
моментна стойност пада.” 

ПРАВИЛНО ОБЯСНЕНИЕ: Ако 
стойността на инвестициите ни пада 
само на хартия, то тогава нищо не сме 
загубили. Това важи и за растежа по 
абсолютно същия начин. Нищо не е 
крайно, докато не натиснем бутона 
за продажба. Тогава вече можем да 
разберем дали сме спечелили или 
загубили. 

Затова аз често съветвам моите кли-
енти да не се притесняват за момент-
ното състояние на пазара и техните ин-
вестиции там. Стоковата борса върви 

нагоре и надолу всеки Божи ден и това 
е част от живота, която ние не можем 
да контролираме. Единственото нещо, 
което можем да контролираме, са 
нашите действия и нашето позицио-
ниране на пазара през различните 
етапи на растеж и спад. По този начин 
контролираме риска. Отгоре на това 
бих искал да ви кажа, че никога не е 
толкова страшно или хубаво колкото 
изглежда. Целта е да можем да вземем 

6-8% среден растеж
на година за дълъг период от време и 
да победим инфлацията, но да има и 
малко от медеца и за нас самите. 

Един опитен инвеститор би казал 
следното във връзка с примера за 
растежа с $1,000 в даден ден: “Виждам, 
че стойността на инвестициите ми се 
е покачила с $1,000 и това е знак, че 
днес стоковата борса е имала добър 
ден. Но за момента това не ми влияе 
много, защото не смятам да продавам 
и да използвам парите си в следващи-
те няколко години.” 

След като прегледахме някои от 
основните грешки и грешни навици на 
мислене относно инвестирането, сега 
се пригответе да чуете някои от тях на 
следващите събирания с приятели и 
познати, които досега сте имали за екс-
перти в тази сфера. Истината е, че не е 
важно да се правим, че знаем много за 
нещо, а да правим така, че да успеем 
в начинанията си и да ги доведем до 
успешен край. Избягвайте да правите 
тези грешки в мисленето и действията 
си и с течение на времето ще бъде-
те възнаградени. Не забравяйте да 
бъдете търпеливи и дисциплинирани в 
този период. 

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

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Няколко неправилни нагласи, които трябва да избегнем Няколко неправилни нагласи, които трябва да избегнем 

Грешките, които правим Грешките, които правим 
с инвестиранетос инвестирането

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



8-11март 2019 19

КАТРИН ТРИОМФ
Франс прес

С 
по-големи данъци да 
се облагат богатите и 
компаниите, за да се по-
добри здравната система 
или, по-общо, да се води 
борба срещу неравен-

ствата? Дълго време табу в Съединени-
те щати, идеята, подета от лявото крило 
на Демократическата партия, печели 
терен.

В една страна, която олицетворява 
предприемаческия дух и има най-много 
милиардери в света, темата е в устата на 
всички през последните седмици.

Няма нито един кандидат за номи-
нацията на демократите за президент-
ските избори през 2020 година, който 
да не говори за нея. Претендентите са 
насърчавани от двама прочути милиар-
дери, загрижени от увеличаването на 
неравенствата: Бил Гейтс и Уорън Бъфет, 
съответно на второ и трето място в кла-
сацията на списание Forbs на най-бога-
тите хора в света за миналата година.

Сенаторът от щата Върмонт Бърни 
Сандърс, който е доста вляво, първи 
повдигна темата по време на кампания-
та за президентските избори през 2016 
година, когато се обяви за повишаване 
на федералните данъци, за да бъде 
финансирано 

безплатно висше 
образование

и здравно осигуряване за всички.
Данък от 2% върху богатствата над 

50 милиона долара от Елизабет Уорън, 
данък върху финансовите трансакции 
от Кирстен Джилибранд, данък върху 
наследството, достигащ до 77% за 
богатите, от Бърни Сандърс: всеки кан-
дидат за номинацията на демократите 
представи свое предложение.

Без да бъде кандидат, младата звезда 
на демократите в Камарата на предста-
вителите Александрия Окасио-Кортес 

е на преден план в дебатите: тя се 
обявява за нов данък от 70% върху 
приходите над 10 милиона долара с цел 
финансиране на амбициозна програма, 
съчетаваща преминаване към чисти 
енергийни източници, здравно осигу-
ряване и гарантирана работа за всички 
американци.

Най-голямата данъчна ставка сега е 
37%, а равнище от 70% не е виждано от 
70-те години на миналия век.

Друг приоритет на демократите: да 
увеличат данъците за компаниите.

Дебатите се възобновиха с полеми-
ката около данъците на компанията 
Amazon, която донесе богатството на 
своя основател Джеф Безос.

Amazon не плаща федерални данъци 
благодарение на кредитите, които й 
носят правените от нея огромни ин-
вестиции. Това подхранва дебатите за 
компаниите, които избягват данъчното 
облагане 

въпреки 
печалбите

Няколко републиканци атакуваха 
предложенията на демократите, като се 
започне от това на Александрия Ока-
сио-Кортес, тяхната „черна овца”.

Гроувър Норкуист, президент на цен-

търа Americans for Tax Reform („Амери-
канци за данъчна реформа“) и близък 
до републиканците, предупреди през 
януари да не бъдат приемани предло-
женията, които са замислени да вземат 
на мушка богатите, но винаги в крайна 
сметка удрят средните класи.

За Джоузеф Торндайк, специалист 

по историята на данъчната политика в 
САЩ, едно обръщане на тенденцията 
за намаляване на данъците от Втората 
световна война обаче вече е възможно.

„Мисля, че наистина се случва нещо: 
започна дискусия, каквато не сме имали 
от 60-те и дори от 50-те години” на ХХ 
век, казва той.

В края на Втората световна война и 
след Новия курс на Рузвелт данъците 
бяха много високи при максимална 
ставка от 94%. Те бяха понижени значи-
телно – първо през 60-те години, а след 
това и при Роналд Рейгън през 80-те, 
обяснява Торндайк.

И през 2017 г. милиардерът Доналд 
Тръмп, който винаги е отказвал да 
обяви публично данъчните си деклара-
ции, и републиканското мнозинство в 
Конгреса приеха намаляване на феде-
ралните данъци въпреки опозицията на 
демократите.

Нарастващите 
неравенства

Според мнозина нарастващите 
неравенства са причината за промяната 
в реториката, подчертава Торндайк. 
„Хората могат да толерират богатите 
да стават по-богати, при условие че 
средната класа също извлича полза. Но 
когато доходите на средните класи и 
работниците са в застой, това поражда 

социални напрежения, които са про-
блемни от политическа гледна точка.”

Доналд Тръмп обаче също може да 
има катализиращ ефект.

Въпреки че повечето големи проме-
ни в американската данъчна система са 
били извършвани във времена на криза 
– война или тежка рецесия, антиком-
формисткото президентство на Доналд 
Тръмп „би могло да представлява доста-
тъчно силен разрив, за да предизвика 
такъв тип промяна”, посочва Торндайк.

Проучване на общественото мне-
ние, проведено от 22 до 24 февруари 
от института Morning Consult за сайта 
Politico, изглежда потвърждава нара-
стващото одобрение от американците: 
около 74% от анкетираните избиратели 
са казали, че като цяло одобряват това 
богатите да плащат повече данъци, а 
73% - компаниите 

да плащат повече
според този анкета в интернет, с допус-
тима статистическа грешка от 2%.

Този явен компромис, който прикри-
ва дълбоки различия между демокра-
тите и републиканците, при все това 
трябва да бъде тълкуван предпазливо, 
защото данъчните въпроси са много де-
ликатни, подчертават някои експерти.

Най-ефективните мерки често са 
трудни за обясняване на обществе-
ността и аргументите „против богатите”, 
размахвани от определени демократи, 
биха могли да повлияят на избиратели-
те, твърди Торндайк.

Според Кенет Схив, професор по 
политически науки в Станфордския уни-
верситет, данъчното облагане на бога-
тите „ще бъде ключова тема в дебатите 
за първичните избори на демократите 
през 2020 година”.

Темата ще е ключова за демократите Темата ще е ключова за демократите 
през 2020 година, коментира експертпрез 2020 година, коментира експерт

Дебати: По-големи данъци за Дебати: По-големи данъци за 
богатите в САЩбогатите в САЩ



ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

З
аключенията на експерти-
зите по делото на бившия 
министър на транспорта 
Ивайло Московски катего-
рично опровергават аргу-
ментите, с които прокурату-

рата прекрати делото за инцидента, при 
който загина 3-годишният му син. Това 
става ясно от експертизите по делото – 
автотехническа, комплексна автотехни-
ческа и медицинска. 

За да направи изводите си, че инци-
дентът с шейната е случаен и Московски 
не носи вина за него, прокурор Емилия 
Варадинова пропуска показанията на 
министъра. Поне според постановле-
нието й те не са сред разпитите, които 
е взела предвид, за да сглоби „факти-
ческата обстановка“, която я води към 
заключението, че Московски не е бил 
запознат с техническите данни на шей-
ната, нито с правилата за управлението 
й, нито с каква скорост може да я кара, 
нито каква екипировка е нужна, нито че 
трасето не е за шейни.

Самият той обаче признава в разпита 
си през април 2018 г., че 

е бил 
инструктиран

как се управлява моторна шейна. „Искам 
да кажа, че когато за първи път се качих 
да карам моторна шейна, бях инструкти-
ран как се управлява”, казва Московски. 
И още: „Карал съм и друг път моторна 
шейна, от няколко години всяка зима.” 
Показанията на бившия министър са в 
двете експертизи по делото – автотехни-
ческа и комплексна автотехническа и 
медицинска.

Първото изследване, правено от вещо 
лице инженер, обяснява, че злополучна-
та шейна е едноместна, мощна и бърза. 
И че не е предназначена за туристическа 
развлекателна употреба. Машината има 
система за бордова диагностика и в па-
метта й през 60 секунди се запазват оп-
ределени технически данни за работата 
на двигателя. От оборотите на шейната 
непосредствено преди инцидента става 
ясно, че скоростта й е била 40-50 км/ч. 

„Динамиката и мощността на маши-
ната са опасни за необучен водач. От 
графиката с оборотите и положението 
на дросела в последната минута е 
видно, че водачът е променял оборот-
ния режим изключително често, почти 
на всеки 5 секунди. Той се е опитвал 
да поддържа скоростта чрез непре-
къснато манипулиране на палеца за 
управление на дросела. Това говори за 
неуверено и затруднено управление на 
машината, за липса на опит”, се казва в 
експертизата. Според нея, ако има паса-
жер или нещо друго между кормилото 
и водача, това намалява възможността 
за адекватна реакция, защото се огра-
ничава свободата на движение, намаля-
ва видимостта, усложнява се достъпът 
до спирачката и аварийния бутон.

В тази експертиза се казва още, че за-
ради естеството на своето приложение 

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

Делото „Московски“: Делото „Московски“: 
Експертизите срещу Експертизите срещу 
прокуратуратапрокуратурата
Заключенията на експертите противоречат на Заключенията на експертите противоречат на 
мотивите, с които бившият министър бе оневиненмотивите, с които бившият министър бе оневинен

Е
то как изглежда инцидентът 
според постановлението: 
Семейният познат на Москов-
ски Васил Михайлов имал три 

моторни шейни. Държал ги в заведе-
нието „Силвър Фокс” в Боровец. На 2 
февруари м.г. Московски бил в курорта 
с майка си и с двете си деца – на 3.5 г. 
и на 7 г. Той наел ски учител за децата, 
а на обяд отишли в „Силвър Фокс”. 
В заведението дошъл и парламен-
тарният секретар на транспортното 
министерство Ваньо Тодоров. След 
това се появил и Михайлов. След като 
се нахранили, тримата мъже решили 
да карат шейните на Михайлов. Било 

около 15 ч., времето било слънчево 
и ясно. Тодоров се качил на първата 
шейна, Михайлов и по-голямото дете 
на министъра – на втората, а Москов-
ски и малкото момченце – на третата. 
Малкият седнал пред баща си и се 
държал за П-образната ръкохватка 
до кормилото. Шейните потеглили по 
горски път в посока към хижа „Чакър 
войвода”. Времето било меко, снегът се 
топял, по пътя имало неравности. Три-
те шейни се движели една след друга, 
спирали и се изчаквали. След един от 
завоите първите две шейни спрели 
да изчакат тази на Московски. През 
това време той се движел най-вдясно 

по трасето. Навлизайки в остър ляв 
завой, дясната ска на шейната потъ-
нала в снега, шейната се наклонила 
надясно, навлязла в неутъпкания сняг 
и се ударила в дърво. Детето получило 
закрита черепно-мозъчна и гръбнач-
но-мозъчна травма и починало. Когато 
Московски не ги настигнал, Михайлов 
и Тодоров се върнали да видят какво 
става. Михайлов взел детето и поте-
глил към спасителната служба. Там от 
БЧК констатирали смъртта. Според 
експертизата, дори да е имало каска, 
детето пак е щяло да пострада фатал-
но. В постановлението не става дума 
Московски да е изследван за алкохол.

Инцидентът според прокуратуратаИнцидентът според прокуратурата



и изискване за минимална собствена 
маса снегомобилът е напълно открито 
моторно превозно средство. 

За шофьора 
и пасажера

няма никакво покриване, предпазване, 
затваряне, предпазни колани или друг 
вид защита освен лични предпазни 
средства – каска, ръкавици и облекло. 
Тези машини са конструирани с много 
нисък център на тежестта, което ги 
прави изключително стабилни срещу 
преобръщане. Злополучната шейна е 
била в добро техническо състояние 
преди инцидента. Експертизата не отго-
воря на въпроса дали е било възможно 
водачът да предотврати инцидента.

Във втората експертиза, правена от 
трима инженери и съдебен медик, е 
записано, че Московски не е употре-
бил алкохол, наркотици или упойващи 
вещества. От нея става ясно, че место-
произшествието е огледано в деня на 
инцидента, а после и на 14 март.

Разпитан в деня на инцидента, 
Московски разказва: „Аз управлявах 
шейната, а синът ми беше пред мен. 
Държеше се за едни обособени П-
образни ръкохватки близо до волана. 
Тръгнахме трите шейни, като се дви-
жехме на безопасно разстояние между 
шейните. Моята шейна е оборудвана с 

цифров скоростомер. Не се движехме 
с висока скорост, тъй като и трасето не 
позволява. Не съм обърнал внимание с 
каква скорост се движех.”

Във втория си разпит – през април, 
Московски споделя: „Имахме уговорка с 
мой познат, който има моторни шейни, 
да караме шейни. Последните няколко 
години всяка година караме тези шей-
ни заедно с големия син.” Обяснява, че 

по негова 
преценка

шейната е била достатъчно голяма, за 
да седне и детето. Това не е затруднява-
ло управлението. Усещането на бившия 
министър било, че се движи с 20 км/ч. 
Експертите обаче твърдят, че скоростта 
му е била 50 км/ч преди удара с дърво-
то, а при самия удар – 44 км/ч.

Въпреки тези експертизи прокурор 
Варадинова прие, че инцидентът е 
случайност, няма данни за престъпле-
ние и Московски не носи отговорност 
за катастрофата. Постановлението й 
дойде 11 месеца след инцидента – на 3 
януари т.г.

Варадинова разви тезата, че безспор-
но смъртта на детето е заради падането 
от шейната, управлявана от баща му. 
Има инцидент, но това не значи, че 
водачът е имал виновно поведение, 
пише прокурорката. Според нея трябва 

да бъде безспорно доказано, че про-
изшествието е в причинно-следствена 
връзка с поведението на водача и в 
нарушение на правилата за управле-
ние на снегомобил. Тя смята, че става 
дума за случайно деяние и деецът не 
следва да отговоря за него, защото не 
е бил длъжен и не е могъл да предвиди 
последиците.

8-11март 2019 20-21

С
видетел, планински спа-
сител, ползван за поемно 
лице, разказва, че снего-
мобилът спира на около 

10 метра след удара в дървото. 
Служител във фирма, която се 

занимава с моторни шейни, сви-
детелства, че техните клиенти се 
инструктират да карат с максимум 
10 км/ч. Това е безопасната скорост, 
при която машината спира, ако се 
натъкне на препятствие. „Когато 
имаме група от туристи, наели мо-
торни шейни, първото ни условие е 
да са навършили 18 години и да са 
правоспособни водачи с категория 
В. След като се уверим в наличието 
на тези документи, инструктажът 
продължава. Като първо и най-
важно е да носят каски – ако си 
имат – собствени, ако не – ние им 
раздаваме.” Свидетелят разказва 
още, че в тяхната фирма шейните са 
двуместни, но те разрешават возе-
не на деца, които са над 5 години.

Нито Московски, нито детето 
са имали задължителните каски. 
Ударът обаче е бил толкова силен, 
че момченцето не би оцеляло и с 
каска, приема експертизата.

Шейната Шейната 
спира спира 
10 метра 10 метра 
след удараслед удара
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Българка редом до Майкъл Българка редом до Майкъл 
Дъглас и Адриана ЛимаДъглас и Адриана Лима
Мила Христова – част от партито на Елтън Джон за болни от СПИНМила Христова – част от партито на Елтън Джон за болни от СПИН

Е
дна красива българка бе 

част от звездно парти в 

Холивуд. Мила Христова, 

която е сред най-успешните 

български фешън модели, 

участва в благотворително-

то събитие на фондацията на сър Елтън 

Джон за болни от СПИН и ХИВ. Партито 

традиционно съпътства връчването на 

наградите „Оскар“, а тази година то се 

състоя за 27-и път. 

Мила, която е лице на парфюмна-

та линия Refangoldcollection, имала 

щастието да присъства и на коктейла, 

и на вечерята с петстепенно меню, при 

която присъстващите следят връчва-

нето на оскарите на огромни екрани. 

Българката е била и 

на афтър 
партито

след награждаването, където идват 

доста от наградените.

Сред гостите на галата на сър Елтън 

Джон са били Майкъл Дъглас, Парис 

Хилтън, Адриана Лима, Кейти Пери, 

Бритни Спиърс, Никол Шерцингер и 

Стивън Тайлър. 

Адриана Лима – един от култовите 

ангели на Victoria’sSecret –проявила 

симпатиите си към българския модел 

и направила комплимент на Мила за 

очарованието и тоалета – рокля на бъл-

гарската дизайнерка София Борисова, 

след което с радост позирала за снимка 

с българската красавица. 

Мила Христова е един от най-успеш-

ните български фешън модели, който 

работи зад граница. Тя има няколко 

поредни участия в Лондонската сед-

мица на модата, на които дефилира 

за английски дизайнери, както и за 

известния бранд за висша мода „Колча-

гов Барба”. При последното издание на 

събитието се появи 

в британския 
Vogue

Красивата българка има фотосесии 

за „Харпърс Базар”, „Гламър”, „Космопо-

литън”, „Грация”, „Хелоу”, както и за „Ева”, 

„Мода”, „Бюти”, „Максимум”, „Бела”. Мила 

вече се е снимала за реклама на све-

товна козметична марка, но откровено 

споделя, че е запленена от ароматите 

на българската марка, чиито компози-

ции са съвместна разработка с най-го-

лямата британска фирма в 

браншa. 

“От 13-годишна живея 

в Англия и познавам тази 

компания. Тя е известна с 

това, че създава аромати, 

които не само възбуждат 

въображението, но съ-

държат и уникални съставки, наречени 

„специалитети“, които са запазена мар-

ка и не могат да бъдат възпроизведени 

от друга фирма. Известно е, че аз имам 

слабост към 
неповторимите неща

казва Мила Христова, чиято успешна 

кариера на модел започва едва след 

като завършва образованието си. 

Учила е в Lancing College, частно 

училище в топ 15 на най-добрите в 

Англия. Бакалавърската й степен  по  

медия, пиар и културология е от London 

University of the arts, а магистърската – 

по стратегически маркетинг от London 

school of business and fi nance.

Мила е приета за член на International 

art club London, основан през 1863 

година от Чарлз Дикенс. В него се 

приемат единици и българката е сред 

малцината на възраст под 30 години, 

допуснати в клуба.

Като всяка млада жена Мила обича 

да екпериментира с нови ухания, тъй 

като е човек от променящия се свят на 

модата. Тя избира REFAN INTENSE GOLD, 

не само защото името кореспондира 

с интензивния й начин на живот – от 

подиум на подиум и от самолет на 

самолет.

Тя е дъщеря на политик. Но за 

разлика от децата в нейното 

положение от години гради ка-

риерата си на модния подиум, където 

помощта на родителите няма как да 

мине. Или пък помощта е косвена – 

учи в частно училище в Лондон.

Мила Христова е дъщеря на се-

гашния лидер на СДС, бивш депутат 

и зам.-министър Румен Христов. Но 

още от 13-годишна поема по свой път. 

Сред успехите й са и дефилета за 

Valentino, Versace, Just Cavalli, Donna 

Karan и др. У нас зад нея стои „Ивет 

фешън“. 

Снимала е два филма за Fashion TV 

– с бельото на Ан Съмърс и с тоалети-

те на Джуди Ву.

Мила и 
носителката 
на „Оскар” 
за най-
добър грим 
и прическа 
Кейт Бискоу

Дъщеря на политик, но сама си пробива пътДъщеря на политик, но сама си пробива път



Българка редом до Майкъл 
Дъглас и Адриана Лима
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В
нучката на цар Симеон II и 
наследница на българска-
та кралска фамилия Ма-
фалда ще изнесе концерт 
в Мадрид. Това съобщи 
испанското издание Hola, 

което нарече певицата „принцеса на 
феминизма”.

По повод 8 март в Мадрид ще се про-
веде фестивала „Ellas Crean”, посветен на 
равенството между половете. Музикал-
ното събитие се провежда вече над 10 
години и празнува ролята на испан-
ските жени като творци. Концертът на 
княгиня Мафалда ще бъде на 6 март в 
легендарната „Sala Siroco” в Мадрид.

Фестивалът обединява различни 
професионалистки от всички сфери на 
изкуството: певици, актриси, танцьор-
ки, писателки, режисьорки.

„Тази година във фестивала ще има 
участие на принцеса”, коментират от 
Hola.

Мафалда е дъщеря на княз Кирил и 
Росарио Надал. През ноември 24-го-
дишната певица пусна ново видео. 
Клипът й „Hate me right” 

събра над 100 000 
гледания

за три седмици, а Мафалда благода-
ри на феновете си през профила си в 
инстаграм.

Във видеото тя залага на изчистена 
визия. Гримирана е с блестящи сенки за 
очи, съвсем малко руж и нежнорозов 
гланц за устни. Сменя рокля в средно-
вековен стил и класическа риза – и две-
те, решени в бяло. Режисьорки на клипа 
са младите таланти Симон Риджел и 
Маги Маклафлин.

Мафалда е певица, пианист и компо-

зитор, а от няколко години има участия 
в заведения в Лондон и Ню Йорк. През 
октомври Сакскобургготска пя ака-
пелно на партито промоция на новата 
колекция на Майкъл Корс в лондонския 

хотел „Clardige’s”. 
Тя бе и сред най-търсените лица по 

време на отминалата Седмица на мода-
та в Ню Йорк.

Внучката на Симеон Втори е възпи-

таничка на „Бъркли“ и още в универси-
тета преподавателите й предсказваха 
бляскаво бъдеще. В момента клубовете 
в Бостън, Лисабон, Ню Йорк и Лондон 

са готови 
да се избият

за да си осигурят нейно участие.
Млада княгиня пее соул, инди поп, 

рок, електро блус и трип-хоп. Мнозина 
я сравняват с Адел и Лаура Перголизи, а 
неин продуцент е не друг, а Ян Бартър, 
който открива и Ейми Уайнхаус.

Синята кръв и състоянието на семей-
ството нямат нищо общо с успеха на 
Мафалда Сесилия.

Родената в Мадрид красавица грабва 
с глас, а песните й „Run“ и „Goodbyes“ 
стават хитове в музикалните канали в 
интернет и по музикалните телевизии 
на два континента. 

Младата принцеса мечтае да оглави 
музикалната класация „Билборд“ и 
нищо чудно да успее. Освен това тя е 
достатъчно популярна, за да я канят за 
лице на „Вог“, както и на модните дефи-
лета на Майкъл Корс. Чаровницата е из-
вестна и с увлечението си по българска-
та култура. Макар да не знае и думичка 
български език, Мафалда играе хора на 
инициативи, организирани от баща й, и 
пее народни песни.

Клубовете в Бостън, Лисабон, Ню Йорк Клубовете в Бостън, Лисабон, Ню Йорк 
и Лондон са готови да се избият за неяи Лондон са готови да се избият за нея

Красивата внучка на цар Красивата внучка на цар 
Симеон с концерт в МадридСимеон с концерт в Мадрид



Красивата внучка на цар 
Симеон с концерт в Мадрид
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Е
дно българско куче, оси-
новено в германския град 
Бон, се превърна в герой. 
Чаровната Мина спаси 
живота на стопанката си, но 
самата тя издъхна в жесток 

пожар. 
В ранните часове на една февруар-

ска събота в бонския квартал Холцлар 
избухва пожар. Къщата на 75-годиш-
ната Ирмгард Абу-Най е разрушена от 
пламъците. Германската пенсионерка 
оживява като по чудо. Спасява я кучето 
й Мина. То обаче умира.

В Бон Мина се превърна в герой. Дни 
след трагичния инцидент местните 
медии обърнаха внимание на

историята 
на кучето

Репортерът на бонския „Генерал 
Анцайгер” Николас Отерсбах, който 
отрази пожара в Холцлар, разказа пред 
Deutsche Welle, че Мина е българско 
куче. Чаровното четириного с къса 
черна козина (смеска между лабрадор 
и друга порода) е било осиновено от 
75-годишната пенсионерка преди три 
години.

Посредник в случая е било Бонското 
сдружение за защита на животните, под 
чийто покрив е приютът за бездомни 
животни „Алберт Швайцер”. 

„Средно при нас пристигат по 
три кучета месечно от България”, 
разказва Юлия Шрай от бонския 
приют. На уеб страницата на 
приюта все още може да се види 
снимката на чаровната Мина, 
до която е публикуван следният 
текст: „Най-после чувствителната 
Мина може да напусне приюта за 
животни. Кучето, което в България 
многократно е било жертва на 
брутално насилие, вече има свой 
чудесен дом. Приемното семейство 
живее в Бон Холцлар и има богат 
опит в отглеждането на животни.” 

На уеб страницата на приюта по-
сочват още, че там Минчето, както 
я наричат служителите на приюта, 

ще има възможност „да опознае света”. 
Юлия Шрай разказва, че Мина е била 
открита в центъра на Бургас. Била още 
малко кутре. Имала е наранявания по 
цялото тяло, едното от задните й кра-
чета било счупено, а опашката й била 
отрязана. 

„Мина беше много 
страхлива”

Пред бонския „Генерал Анцайгер” 
съседка на Ирмгард Абу-Най разказва, 
че за 75-годишната пенсионерка Мина 
е била най-скъпото й в живота. Жената 
е вдовица от дълги години, а синовете 
й отдавна са поели по своя път. „В на-
чалото кучето беше много страхливо”, 
спомня си съседката и добавя: „Нищо 
чудно, като се има предвид, че е било 
докарано в Бон от активисти, тъй като 
в България са се отнасяли зле с него.” 
Съседката добавя, че щом опознаела 
новите хора наоколо, Мина веднага 
ставала мила и добра.

Когато избухнали пламъците, Мина 
събудила с лай стопанката си. Благода-
рение на кучето 75-годишната германка 
успяла да излезе навреме от дома си. 
Кучето обаче останало вътре. Жената се 
опитала да се върне и да го изведе, но 
пожарникарите я възпрели.

Вече било прекалено опасно. Те 
изнесли Мина на ръце. Опитали се да я 
съживят, ала тя издъхнала в ръцете им.

Това е Мина от България, Това е Мина от България, 
в Германия тя е геройв Германия тя е герой
Кучето спасило от смърт стопанката си, но само загинало в пожарКучето спасило от смърт стопанката си, но само загинало в пожар
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Д
а се подготвим за бъдеще с 
повече руски ракети. За това 
съветва генералният секре-
тар на  НАТО Йенс Столтен-
берг в интервю за българ-
ската секция на „Свободна 

Европа“. Той бе на посещение в София 
в първите дни на март и се срещна с 
премиера и с президента на България.

Шефът на НАТО обясни, че в Алианса 
не искат нова студена война и надпре-
вара във въоръжаването, но са наясно, 
че трябва да са готови за бъдеще, в 
което Русия не спазва Договора за лик-

видиране на ракетите със среден обсег. 
„Бъдеще без Договор за ликвидиране 

на ракетите със среден обсег и с повече 
руски ракети е нещо, за което трябва да 
се подготвим“, обясни Столтенберг.

Преди месец САЩ заявиха, че спират 

да се съобразяват с Договора и ще се 
оттеглят окончателно през юли, ако 
Русия не започне да изпълнява задъл-
женията си по него. НАТО подкрепи 
решението на САЩ.

„Проблемът е, че за 6 години Русия е 
разработила и е разположила 

нови ракети 
със среден обсег

Наричаме ги SSC-8. Трудно е да бъдат 
засечени, мобилни са и могат да достиг-
нат до европейските градове. Ракетите 
намаляват времето за предупреждение 

почти до нула“, поясни генералният 
секретар на организацията.

Той допълни, че Алиансът иска 
запазване на договора, сключен през 
1987 г. между САЩ и СССР, но ако през 
предстоящите шест месеца Русия не 

започне отново да го спазва, ще трябва 
да се предприемат ответни мерки.

„Започнахме планове за ситуация 
без договора и с повече руски ракети. 
Твърде рано е да се каже какви ще са 
последствията от този процес. Мога да 
кажа, че ще бъдем премерени, отбра-
нителни. Нямаме никакви намерения за 
разполагане на нови ракети в Европа.“

Според Столтенберг българските 
граждани разбират риска, пред който 
е поставен регионът. Попитан дали 
според него 

българите разбират 
опасността

и от неспазването на договора за ра-
кетите от страна на Русия, Столтенберг 
отговори положително. „Чрез демокра-
тичен процес България реши да бъде 
част от НАТО”, коментира генералният 
секретар на НАТО.

Алиансът предоставя политическа 
и практическа помощ за Украйна и 
подкрепя териториалната цялост на 
страната. „Помагаме им да модернизи-
рат армията си, командната структура, 
логистиката и киберсигурността”, обяви 
Столтенберг.

Няколко страни членки на НАТО 
провеждат обучения. „За нас е важно да 
подкрепяме Украйна, защото видяхме, 
че суверенитетът и териториалната 
цялост бяха нарушени“, допълни Стол-
тенберг.

С поканата за присъединяване на 

Северна 
Македония

вратата на НАТО не се затваря за нови 
членове. „Вратата на НАТО е отворена. 
Видяхме вече в региона присъединя-
ването на Черна гора преди няколко 
години, сега и Северна Македония е в 
процес на присъединяване”, заяви той.

29-те страни членки на НАТО под-
писаха протокол за присъединяване 
на Република Северна Македония. Той 
беше ратифициран първо от Гърция, с 
което новото име на югоизточната ни 
съседка официално влезе в сила, а след 
това и от други страни членки, включи-
телно България.

След като всички държави от НАТО 
ратифицират протокола, Северна Маке-
дония ще получи официална покана и 
ще стане пълноправен член на органи-
зацията.

В НАТО правят планове за него – В НАТО правят планове за него – 
става ясно от думите на шефастава ясно от думите на шефа

Задава се бъдеще Задава се бъдеще 
с повече руски с повече руски 
ракети ракети 
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М
еждународният ден на 
жената се отбелязва за 
първи път през март 
1911 година в Копенха-
ген по инициатива на 
германската социа-

листка Клара Цеткин. Оттогава насам 
се празнува всяка година. Но е имало 
и прекъсвания. В нацистка Германия 
например е бил забранен. Затова пък 
беше много важна дата в календара на 
бившия Източен блок. В редица бивши 
съветски републики и до днес е офи-
циален празник, а на този ден жените в 
Китай работят само до обяд.

От 1911-а до днес са се променили 
доста неща. От 1918-а насам германките 
имат избирателно право, а от половин 
век насам жените в Западна Германия 
могат да започват работа, без да е не-
обходимо писменото съгласие на мъжа. 
А, и да не забравим, че на жените вече 
им е позволено да играят и футбол от 
1970 г. насам. А от 1997-а мъжете вече 
подлежат на наказателно преследване, 
ако изнасилват съпругите си. Но дали 
всичко това е достатъчно? И как да 
разберем кога е време да прекратим 
битката за повече женски права?

Може би когато:
- спрем да искаме още защита за 

жертвите на домашно насилие, на 
секскормоз, на трафиканти на плът;

- престанем да се питаме дали е необ-
ходимо да има и граматически коректна 

форма за обозначаване на длъжности 
като министър-председател/ка/, канц-
лер/ка/, министър/ка/, президент/ка/. 
С окончанието „-ка” тези думи звучат 
наистина доста екзотично – може би за-
щото и присъствието на жените по тези 
постове е сравнително ново явление;

- когато престанат безсмислените де-
бати за това дали е редно две жени да 
стоят начело на една държава – съот-
ветно като президент/ка/ и министър-
председател/ка/, без в същото време 
да се пита защо заемането на същите 
позиции от двама мъже не предизвиква 
възражения;

- когато престанат шегичките по ад-
рес на „женската квота” и когато всички 
осъзнаят, че хората, заемащи високи 
постове, трябва да бъдат избирани 
според способностите им, а не според 
техния пол;

- когато никоя жена по света не се 
чувства принудена да се откаже от пла-
новете си да има деца поради опасения, 
че заради това ще изгуби работното си 
място;

- когато майчинството престане да 
води до обедняване;

- когато жените престанат да получа-
ват по-ниски заплати от колегите си от 
мъжки пол;

- когато всяка жена може да пътува до 
всяко кътче на света по всяко време на 
денонощието, без да трябва да се стра-
хува от нападения и изнасилвания;

- когато всяка 14-годишна девойка 
започне да се харесва такава, каквато 
е, вместо да се сравнява с хилавите 
манекенки;

- когато мъжете престанат да принуж-
дават жените си да ходят забулени.

Тогава и подобни коментари ще ста-
нат излишни.

В този смисъл: честит Осми март!

В този смисъл: 
Честит Осми 
март*

блог   

* По материал от Deutsche Welle.
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казана дума

„Руснаците още утре са готови да се обединим, но 
говорят за включване на Беларус в състава на Русия. 
Дайте да включим Русия в състава на Беларус.”

Беларуският президент Александър Лукашенко 
коментира с ирония плановете за бъдещата съюзна 

държава Русия-Беларус

„Гледайте в мачовете срещу 
„Левски” кой какво го чака. Аз 

залагам, че ще е клане.”
Президентът на „Славия” 

Венцислав Стефанов след загубата 
с 0:3 от „Левски”, белязана от 

засада след подаване от тъч и 
неотсъдена дузпа за белите

„Съдът в Полша прекрати производството 
срещу мен без постановление и каквато и да 
е присъда.”

Бившият посланик в САЩ Елена Поптодорова 
коментира скандала, при който бе обвинена в 

кражба на крем на летището във Варшава

„Ако бях приятел на Борисов, щях 
да му кажа: „Почивай си бе, човек. 
На 60 години отиваш, ти чудеса 
направи, 4 пъти избори спечели...”

Депутатът от ГЕРБ Георги Марков 
по адрес на премиера Бойко Борисов

„Медведев ясно даде да се 
разбере, че гледа на българските 

политици като на васали.”
Евродепутатът Николай Бареков 

коментира посещението на руския 
премиер в България



Ф
едералната забрана за 

употреба на марихуана 

в САЩ скоро може да 

остане в миналото. Но 

на настоящия фрагмен-

тиран пазар е трудно 

да се посочи кой ще е най-големият 

печеливш от това, посочват от банка 

Piper Jaff ray.

„Смятаме, че могат да се появят ус-

пешни марки в САЩ, по всяка вероят-

ност изградени на базата на продукто-

вата диференциация, но в началните 

етапи на една нова индустрия е трудно 

да се определят печелившите в дъл-

госрочен план“, посочва анализаторът 

Майкъл Лавери, цитиран от Bloomberg.

Според него пълното узаконяване на 

марихуаната и продуктите 

с тетрахидроканабинол 

(основното психоак-

тивно вещество в 

канабиса) в САЩ 

ще настъпи през 

следващите две 

до пет години. 

И макар някои 

компании 

като MedMen 

Enterprises Inc., 

Lowell Herb Co. и 

Pax Labs Inc. да из-

глежда, че набират 

инерция, то пазарът 

все още е много фраг-

ментиран. Това предоста-

вя възможност на канадски 

оператори като Canopy Growth 

Corp. и Tilray Inc. да се възползват, ако 

законът го позволи.

Не че 

американските компании 
не се стараят

MedMen се опитва да увеличи въ-

трешните си продажби, за да повиши 

и маржа си. От своя страна Lowell в 

момента е лидерът по продажба на 

предварително свити цигари с мари-

хуана в Калифорния с 35-процентен 

пазарен дял. Pax пък произвежда само 

оборудване, като по този начин избягва 

рисковете, свързани с отглеждането на 

самото растение.

А самият американски пазар предос-

тавя наистина уникални възможности, 

тъй като търговците на дребно събират 

значителен обем потребителски данни, 

тъй като трябва да сканират личните 

карти на всеки човек, който влиза в 

техните магазини, като се води отчет и 

за всяка направена покупка.

Поглед към това как може да се 

развие пазарът на марихуана може да 

ни даде пазарът на електронни цигари, 

смята Лавери. През 2013 г. основните 

петима играчи в сектора притежаваха 

общо 40% от пазара. Днес това са 97%, 

като само JUUL Labs контролират 70%.

В „зеления“ сектор Лавери изчислява, 

че седемте най-големи публично тър-

гувани американски канабис компании 

имат най-много 6% от пазара към 2018 

г. Това дава възможност на канадски-

те фирми да се възползват, след като 

федералната забрана за употреба евен-

туално бъде вдигната.

„Не знаем кои биха били евенту-

алните победители в категорията на 

канабиса“, посочва Лавери. „Очакваме с 

времето консолидиране и вярваме, че 

наличните 4 млрд. долара на Canopy и 

връзката на Tilray с американския опе-

ратор Privateer по всяка вероятност ще 

помогнат и двете да се позиционират 

успешно в САЩ“, допълва той.
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Канабисът – бизнесът на Канабисът – бизнесът на 
бъдещето в САЩ и Канадабъдещето в САЩ и Канада З

адържане и 1000 лв. глоба 

„струва“ 1 цигара мари-

хуана в България. Това е 

наказанието за притежани-

ето на високорисково наркотично 

вещество в минимално количество 

без надлежно разрешително.

Наскоро в това се увери младеж, 

у когото при проверка полицаите 

в Шумен открили 0,35 г марихуана. 

Докато патрулирали на 9 февруари, 

униформените забелязали двама 

непознати. 

При извършване на рутинна 

полицейска проверка единият 

предал доброволно малка метална 

кутийка, съдържаща суха тревна 

маса, като по данни на притежателя 

това било марихуана.

След това бил задържан за срок 

от 24 часа. В хода на разследването 

била изготвена физико-химична 

експертиза, която доказва, че пре-

даденото вещество е марихуана.

Тъй като не бил осъждан досега, 

обвиняемият бил наказан с „глоба“ 

от 1000 лева от шуменския районен 

съд.

“При определяне на наказанието 

съдът е отчел степента на общест-

вена опасност на деянието и дееца 

и счита, че наказание “глоба” в 

минималния предвиден от законо-

дателя размер ще породи възпита-

телната и превантивна функция у 

обвиняемия”, се казва в мотивите за 

наказанието.

Решението не е окончателно и 

подлежи на обжалване и протест.

В България: В България: 
1 цигара – 1 цигара – 
1000 лв. глоба1000 лв. глоба

Кои ще са Кои ще са 
големите големите 
печеливши печеливши 
в него?в него?

Търговията с марихуана Търговията с марихуана 
– новият бум– новият бум

А
кциите на компаниите, 

които се занимават с 

търговия на марихуана 

за медицински цели, са 

следващото голямо нещо на фон-

довия пазар. Това смята финан-

совият съветник Карол Пепър.

„Ако искате нещо, което има 

голям потенциал за растеж 

и е законно, мисля, че това е 

нещото, към което трябва да се 

насочите”, казва той, цитиран от 

CNBC.

Такива компании дебютираха 

през миналата година на амери-

канските борси в Ню Йорк през 

2018 година. Конкретен пример 

са базираните в Канада Canopy 

Grouth и Cronos Group. Към 

днешна дата акциите на първа-

та са поскъпнали с над 65%, а 

на втората – с впечатляващите 

115%.

Пепър подчертава, че лега-

лизирането на марихуаната в 

Канада е довело до по-голям от 

очакваното успех.

Експертът отрича очакванията, 

че интересът към тези акции ще 

бъде следващата мания след 

„лудостта” по bitcoin, обхванала 

пазарите и довела до рекордна-

та цена от над 19 000 долара за 

дигиталните пари, а след това до 

нейния срив.

Пепър смята, че сега големите 

производители на цигари и на-

питки в САЩ ще се насочат към 

този бизнес.

В
исокотехнологична подземна 

наркооранжерия беше разкрита 

след спецоперация на сектор 

„Наркотици“ в ГДНП и специа-

лизирани полицейски сили на дирекция 

„Жандармерия“. Акцията е проведена на 

6 март в София.

Съоръжението е изградено 

под имота на двама мъже на 

35 и 38 години, както и на 

жена на 63 г. До подземната 

оранжерия се достига през 

40-метров тунел, с размери 

45 на 45 см, прокаран под 

имота на тримата. Там е била направена 

и връзка с обществените водопроводна 

и електропреносна система, ползвани за 

отглеждане на растенията.

В оранжерията са открити: над 324 

растения в саксии; сушилня с няколко ра-

фта на които са били оставени за сушене 

глави канабис; множество чували с тор; 

везни. Помещението било оборудвано с 

осветление и други високотехнологич-

ни приспособления за отглеждане на 

марихуана.

По случая е образувано досъдебно 

производство в Трето РУ – СДВР, работата 

продължава под надзора на Софийската 

районна прокуратура.

На двамата мъже са наложени мерки 

„парична гаранция“, като на 35-годишния 

е повдигнато обвинение по чл. 354 а.

Подземна оранжерия с Подземна оранжерия с 
тунел откриха в Софиятунел откриха в София
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П
рез последните две сед-
мици родители и учители 
в Америка и Канада бяха 
в паника заради така 
нареченото предизви-
кателство „Момо“. Но, 

оказва се, притесненията са излишни.
Според описанията в различни медии 

това е игра, разпространяваща се в со-
циалните мрежи WhatsApp или YouTube, 
караща невръстните потребители да 
наранят себе си или дори да посегнат 
на живота си. 

Някои медии съобщиха, че заради 
„Момо“ са се самоубили 30 деца в Ру-
сия, а също и че смъртта на 12-годишно 
дете в Аржентина най-вероятно също 
се дължи на това. Редица експерти 
обаче опровергаха тези твърдения, 
като психолози в Америка заявиха, че 
дори да има такава игра, то тя не може 
да накара някого да се самоубие, ако я 
е гледал само за 30 
секунди.

През миналата 
седмица истерията 
застигна Щатите 
и Канада. Много 
училища в Америка 
изпратиха преду-
предителни имейли 
до родителите. В 
един от тях, адреси-
ран до майка в едно 
от предградията на 
Чикаго, се казва, 
че „предизвика-
телството „Момо“ 
е „онлайн игра 
за кибертормоз“. 
Отправя се и съвет 
родителите да говорят с децата си за 
интернет безопасността и че могат да 
подобрят защитата на компютрите си 
с филтриращи или блокиращи съдър-
жанието програми като “Касперски”, 
“Нортън” или “Скрийнтайм”.

Силвия Дончева от Атланта пък 
получава малко по-различно писмо от 
училището на 6-годишната си дъщеря 
Вики. В него изрично е подчертано, че 
„Момо“ не е реален образ и че не може 
да нарани никого. „След като получих 
имейла, показах човечето на дъщеря 
ми и тя каза, че не го е виждала, но мно-
го се уплаши и оттогава не иска да стои 
сама изобщо“, разказва тя. „Съпругът ми 

каза, че още преди да се заговори за 
„Момо“, го е виждал на телефона, дока-
то дъщеря ми гледа нещо, и я е питал 
какво е това грозно нещо с изцъклени 
очи“, допълва майката. 

Силвия споделя, че сега наблюдава 
какво гледа дъщеря й, защото й позво-
лява да пуска филми от YouTube само 
на телевизора у дома. Друга българска 
майка от Маями, която не пожела името 
й да се споменава, каза, че е взела кру-
ти мерки от много отдавна и нейните 
деца, които са в първи и в четвърти 
клас, са така или иначе с ограничен 
достъп до интернет и че е запозната, че 
„Момо“ е измислица.

Мария Сивкова-Илиева от София 
също казва, че да се уплаши „до смърт“ 
на сина й било достатъчно да види 
„Момо“ само веднъж, след като тя му 
го показала. Оттогава и това дете не 

иска да остава само в стаята. Майка в 
района на Чикаго пък, която не пожела 
да разкаже историята си, но за която 
писаха други жени във фейсбук, е ужа-
сена, защото видяла въпросната кукла, 
докато детето й гледало „Прасето Пепа“.

И в Канада притесненията за „Момо“ 
бяха големи. Жени Попова, ръководи-
тел на училището „Родна стряха“ в То-
ронто, потвърди, че и там в училищата 
са водени разговори с децата по темата.

Предизвикателството за самонараня-
ване  всъщност идва от 

жена с тяло на птица и 
изпъкнали очи

Създанието се появявало 
пред децата от непознат ака-
унт в платформата за общуване 
или по време на рекламите на 
различни филмчета и пиело 
белина, обтривало се със сол 
до изгаряне или се самоза-
палвало, а накрая давало 
инструкции как децата да се 
самоубият, като ги заплашвало 
да не казват на никого, защото 
родителите им ще пострадат. 

Безспорно образът на 
Момо и действията, за които 
се споменава, са смущаващи, 
плашещи и ужасяващи. Но 
няма индикации, че предизви-
кателството води или е довело 
до самоубийства на деца. 
Някои експерти повдигнаха 
въпроса и за това, че Момо не 

съществува изобщо. Силиконовата ста-
туя, първообраз на създанието, обаче е 
истинска и е направена за японска фир-
ма за спецефекти. Преди няколко дни 
създателят й обяви, че я е унищожил.

Медиите и родителите започват да 
обръщат внимание на феномена, след 
като родители в Обединеното кралство 
алармираха за възможната опасност. 
Тогава полицията реагира със серия от 
предупреждения. По-рано група испан-
ски говорещи младежи във фейсбук пък 
са забелязани да си отправят предиз-
викателства да се свържат с един от 
номерата, за които по-късно стана ясно, 
че може би са били свързани с „Момо“.

Сега истерията около „Момо“ намаля 
значително. Много родители все още не 
искат да повярват, че няма доказател-
ства играта да е реална и да е довела 
до самоубийства на деца. От ютюб вече 
излязоха с изявление, че видеосъдър-
жание с такова предизвикателство не 
е засичано в тази мрежа. Центърът за 
безопасен интернет в Обединеното 
кралство също заяви, че става дума за 
фалшива новина, както и уебсайтът за 
проверка на фактите Snopes.

Как да се предпазите от фалшиви 
новини и фалшиви игри, профили и 
предизвикателства? Когато научите за 
нещо подобно, изчакайте няколко дни, 
преди да говорите с детето си. Проче-
тете внимателно предупрежденията от 
училище и други институции и прове-
рете дали има реални доказателства, че 
някой е бил наранен от тази интернет 
игра или предизвикателство. Ако отго-
ворът е да, чак тогава говорете с детето 
си. Ако родителите веднага се поддават 
на паниката и истерията, ще станат част 
от измамата. 

Не се поддавайте на Не се поддавайте на 
„Момо“ истерията„Момо“ истерията

Българските родители и учители в САЩ и Българските родители и учители в САЩ и 
Канада са наясно с измамата и говорят Канада са наясно с измамата и говорят 
с децата за опасностите в интернетс децата за опасностите в интернет

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Създателят на първообраза

Фигурата на Момо 

Истинската скулптура
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ИВАН ПЪРВАНОВ

Н
ово поколение нетради-
ционни заплахи навли-
зат в сферата на сигур-
ността и на живота на 
всеки. Сред най-важните 
от тях са действията в 

киберпространството, което се очерта 
като ново поле на противоборство и 
конфликти. Ето пет от новите заплахи 
за киберсигурността, които лидерите 
от света на бизнеса, технологиите и си-
гурността трябва да приемат сериозно 
тази година.

Cryptojacking
Рансъмуерът или зловредният 

софтуер, който хакерите използват, за 
да заключат компютъра ви и да искат 
откуп, за да ви го „върнат“, е една от 
най-големите заплахи за бизнеса през 
последните две години, твърдят анали-
заторите от Gartner.

Днес същите актьори използват 
едни и същи варианти на рансъмуер, 
използвани преди това за шифроване 
на данни, за да отвлекат ресурсите на 
организацията или системите, които 
след това се използват за скрит добив 
на криптовалута – практика, известна 
като сryptojacking (криптоотвличане) 
или cryptomining (криптокопане).

Възходът на криптопохищенията 
означава, че аргументът, който много 
лидери от малкия и среден бизнес 
използваха в миналото – че техният 
бизнес е твърде малък, за да бъде ата-
куван, вече не важи. 

Интернетът на нещата – 
уязвимата концепция

Компаниите добавят все повече и 
повече устройства към своите ин-
фраструктури, казват експертите на 
Forrester.

„Организациите добавят решения 
като камери за сигурност и интелигент-
ни контейнерни кораби, а много от тези 
устройства не съдържат в своя дизайн 
заложена яснa функционалност как ще 
ги управлявате и използвате.”

Поддръжката често е последното 
съображение, когато става дума за 
интернет на нещата. Организациите, 
които искат да останат в безопасност, 

трябва да изискват всички устройства 
от платформата интернет на нещата да 
бъдат управляеми и да прилагат процес 
за тяхното актуализиране. Според 
изследване на Gartner през 2018 г. свър-
заните устройства ще се увеличат с 30% 
и се очаква да достигнат 8,4 милиарда 
броя, като 63% от тях ще са от потреби-
телския сегмент. 

Шпионаж в 
киберпространството

Кибершпионажът е  друг 
начин за възприемане 
на секретна инфор-
мация за граж-
дани, компании 
или държави. 
Когато такъв 
тип дейност е 
насочена към 
частния сектор, 
това неминуемо 
води до значител-
ни икономически 
загуби. 

За кибератаката 
е важно да успее дори 
веднъж, а киберзащитата е 
необходимо да издържа всеки път. 
Остава изключително трудно да се 

определи 
точният 
размер на 
причинените 
вреди, а от това 
следва и неясно-
тата за евентуал-
ното последствие, 
което отново е знак 
за нетипичността на 
киберзаплахите. Случаи 

на кибершпионаж 
вероятно ще се 

случват все 
по-често на 

междудър-
жавно ниво, 
включително и 
между съю-
зници. От една 
страна, заради 
политическия 

реализъм и 
непълното дове-

рие между тях, от 
друга – заради кон-

курентния характер на 
икономиката и търсене 

на сравнителни предимства, 
от трета, с цел адаптиране на добри 

практики в отговор на заплахи като 
тероризма. 

В рамките на проблема с американ-
ските президентски избори от ноември 
2016 г. следва да се спомене обаче 
и друг момент при използването на 
информационни технологии, най-вече 
анализи на големи данни за влияние 
върху общественото мнение. Докато 
изтичането на имейли е абсолютно 
директен начин, социалните мрежи 
предоставят алтернативно поле за про-
веждане на политическа кампания на 
подсъзнателно за избирателите ниво. 

Сross-site scripting (XSS) 
атаки

Много компании днес имат серио-
зен проблем с овладяването на т.нар. 
сross-site scripting (XSS) атаки. Над 20 
процента от уязвимостите, открити с 
програмите за търсене на бъгове, са 

именно в XSS области, което ги прави 
водещия вид уязвимост.

XSS атаките позволяват на злона-
мерени лица да използват бизнес 

уебсайтове, за да стартират 
непроверен код в браузъра на 

жертвата. Така става доста лес-
но за хакерите да откраднат 

лична информация и куки-
те от браузъра ви, за да я 

използват за достъп до 
сайтове и профили 

без разрешение за 
това. XSS ефек-

тите варират 
в диапазона 
от дребни 
неудобства 

до значителен 
риск за сигурността 

в зависимост от чувствител-
ността на данните.
Екипите за киберсигурност често 

пренебрегват този тип атаки, но и през 
2019 г. ще се разчита най-много на 
инициативите за откриване на експлой-
ти, за да се открият XSS атаки и други 
уязвимости в системите.

Мобилен малуер
Мобилните устройства все повече 

се превръщат в най-атакуваната цел 
– тенденция, която се корени в слабо 
управление на уязвимостите там. Но 
анализаторите твърдят, че много орга-
низации, които се опитват да внедрят 
решения за управление на мобилни 
устройства, откриват, че стремежът за 
запазване на неприкосновеността на 
личния живот ограничава онова, което 
може да се направи.

Най-голямата пробойна в това 
пространство е инсталационната база 
от Android устройства, която наброява 
милиарди телефони и таблети. Справка 
със сайта на Google за разработчици 
показва, че по-голямата част от Android 
устройствата в света работят с доста 
стари версии на Android. Когато се 
вгледате в мотивацията на много произ-
водители на устройства за интернет на 
нещата, предизвикателството е да ги 
накарате да продължат да поддържат 
устройства и да получават навременни 
корекции, защото тогава се връщате 
към проблемите с мобилните устрой-
ства и тяхната фрагментация.

Развитието на технологиите застрашава 
все повече сигурността нивсе повече сигурността ни

5 нови киберзаплахи 5 нови киберзаплахи 
през 2019-а през 2019-а 
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С
тартъпът Novalogy 
произвежда очила, 
които благодарение на 
технологиите и упра-
влявани чрез мобилно 
приложение, излъчват 

синя светлина за регулиране на био-
логичния часовник и повишаване на 
тонуса. 

“Идеята за подобен продукт не е 
нова, технологията съществува от над 
20 години, като най-често се прилага 
при хора, които страдат от сезонна 
депресия. 

Ние обаче се насочихме и 
към пътуващите хора

страдащите от липса на тонус и енер-
гия, тъй като очилата са добър метод и 
за повишаване на качеството на съня”, 
обясни съоснователят на компанията 
създател, българинът Александър 
Димитров.

За екипа било важно да направи 
един персонален продукт, защото 
всеки човек има различен биологичен 
часовник.

“Продуктът се състои от 2 части - 
калъфче за носене, което всъщност е 
и външна батерия, зареждаща се по 
безжичен начин, чрез сензори. Самите 
очила комбинират софтуер и хардуер 

и се контролират изцяло от мобилно 
приложение.”

Стартъпът вече е получил финанси-
ране от фонда за рискови инвестиции 
в стартиращи компании Eleven. От 
последните няколко месеца друже-
ството отчита и печалба, като пред-
стои набирането на нов капитал, който 

основателите му смятат да използват 
за създаването на нов продукт в съ-
щата гама, както и за доразвиване на 
потенциала на този.

“През миналата година отчетохме 
ръст от около 2,5% на годишна база 
като обем и приходи. Целта е процен-
тът да е 3 и повече през тази година.”

Телефоните 
с копчета 
се завръщат

С
мартфоните с физическа 
клавиатура просъщес-
твуваха много кратко, но 
тенденциите на изложе-

нието MWC 2019 показват, че все 
още е рано да бъдат погребвани 
окончателно. Представеният в Бар-
селона британски F(x)tec Pro1 далеч 
не е единственият представител на 
нова порода апарати с пълноценна 
клавиатура, каквито показват също 
BlackBerry Mobile и швейцар-
ската компания Punkt.

Все повече произ-
водители смятат, че 
колкото и съвър-
шена илюзия за 
допир да дават, 
екраните на 
телефоните не 
могат да се 
сравняват 
с тактил-
ното усе-
щане от 
истинско 
копче. Новите сгъваеми апарати на 
Huawei и Samsung пък са доказа-
телство, че място за клавиатура 
винаги може да се намери.

F(x)tec Pro1 е по-дълъг от стан-
дартен смартфон и малко по-тежък. 
Устройството явно е вдъхновено 
от Nokia 950 и различни модели 
на BlackBerry. Цената му е $649 или 
близо €570.

Те се контролират изцяло от мобилно приложениеТе се контролират изцяло от мобилно приложение

Умни очила борят Умни очила борят 
лошото настроениелошото настроение

Е
кипажът на Между-
народната кос-
мическа станция 
(МКС) произведе 

първото месо в Космоса, 
„напечатано“. Астронавтите 
обаче няма да могат да го 
пробват, защото образците 
са доставени на Земята за 
проучване.

Агенцията цитира Юсеф 
Хесуани, един от управителите на 
компанията, създала 3D биопринтера 
3D Bioprinting Solutions.

Биопринтерът беше доста-
вен на борда на станцията 
на 3 декември 2018 г. С не-
гова помощ стана възможно 
„отпечатването“ на малки 
образци човешка хрущялна 
тъкан и щитовидна жлеза 
на гризач. Органите, които 
бяха създадени в условия на 
безтегловност, бяха събрани 
от доставени на космиче-

ската станция клетки. Те са върнати на 
Земята и сега учените ги изучават.

Хесуани също така съобщи, че през 

август компанията ще изпрати на 
борда на Международната космиче-
ска станция синтетични материали 
въз основата на керамика. Освен това 

по това време може би ще се проведе 
още един експеримент – по събира-
нето на месо или риба от мускулни 
клетки.

Произведоха първото месо Произведоха първото месо 
в Космоса – напечатанов Космоса – напечатано

Юсеф Хесуани
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МАРИЯ ТАНЕВА

Докато в предишния документ се 

наблягаше на четирите основни групи 

храни, а именно растителни, зърнени, 

млечни и месни храни, то в новия брой 

на брошурата на Health Canada има три 

новообразувани групи, които са пред-

ставени като хранителни пропорции 

за едно ястие. Старият гид предлагаше 

количеството зеленчуци, месо и млеч-

ни, които всеки канадец би трябвало 

да консумира в един ден. Новият гид 

демонстрира по много по-опростен 

начин как трябва да изглежда съотно-

шението на приетата храна за всяко 

едно ястие. 

Той не предлага 
точни количества от 
определена  храна

Това е така поради факта, че всеки от 

нас има различни хранителни нужди, за 

да поддържа тялото си в добро здраве. 

Например хората, които са високи 

и слаби (ектоморфи), обикновено 

предпочитат да консумират по-големи 

количества растителни храни, докато 

тези, които са ниски и тантурести, обик-

новено имат нужда от повече протеин 

и мазнини. 

В предишния гид се препоръчваше 

от 5 до 10 порции (servings) плодове и 

зеленчуци на ден и от 5 до 12 порции 

зърнени храни на ден, което е огромно 

количество зърнени храни на ден за 

всеки от нас. В предишния документ 

бяха обяснени размерът и количество-

то на всички порции, но в новия гид не 

се споменават порции, а само пропор-

ции.

Както ще забележите, на снимката 

растителните храни представляват 

половината от приеманата храна. По 

време на представянето на новия илюс-

трован гид министър Ginette Petitpas 

Taylor обясни, че новата препоръчи-

телна организация на нашето меню е 

продиктувана от негативните резултати 

по отношение на 

влошеното здраве на 
канадците

Тя добави още, че редовното прие-

мане на растителни храни – зеленчу-

ци, плодове, зърна и семена, както и 

растителни протеини могат да имат 

позитивен ефект върху здравето ни, 

и по-точно за намаляване на риска от 

сърдечно-съдови заболявания, рак на 

дебелото черво и диабет тип 2. 

Това, което ми направи много добро 

впечатление, е, че инструкциите 

насърчават канадците да пият пре-

димно вода, за да поддържат тялото 

добре хидратирано. Тези напътствия 

са дошли вследствие статистиката за 

приемане на напитки с добавена захар, 

според която основното приемано 

количество рафинирана захар от мла-

ди хора на възраст от 9 до 18 години 

е от подсладените напитки. Този факт 

се свързва с друга статистика, която 

показва увеличаването на  диабетно 

болните сред младото поколение.

Илюстрация на по-горното твърде-

ние е фактът, че в предишната версия 

на този гид напитките от 100% плодов 

сок се считаха за здравословни, докато 

новата версия твърди, че това са захар-

ни напитки, чието приемане се асоции-

ра с влошаване здравето на зъбите ни, 

напълняване и диабет тип 2. 

Новият гид също така предупрежда-

ва, че „алкохолът прибавя много кало-

рии към диетата ни, които са с малка 

или никаква хранителна стойност”.

Препоръчва се консумацията на 

по-малко пакетирана 
храна

тъй като тя се асоциира с високи нива 

на сол, захар и наситени мазнини. 

Казва се, че „през последните години 

консумацията на пакетирани продукти 

се е увеличила значително”. Този факт 

се свързва с алармиращата статистика 

за увеличените случаи на сърдечно-

съдови заболявания, затлъстяването, 

диабета и дори някои видове рак.

Изброените пакетирани храни са мъ-

фини, хотдог, замразена пица, шоколад 

и газирани напитки.

Много приятно ми беше да открия, 

че гидът препоръчва да се вгледаме в 

хранителните си навици, да готвим по-

често, за да консумираме прясна храна, 

да се наслаждаваме на храната и да се 

храним с компания.

Надявам се, че все повече хора ще се 

замислят върху подобряване на начина 

си на живот. Имаме всякакви условия 

и помощни средства, за да постигнем 

най-оптимални нива на здраве и благо-

денствие. Ключът е в нашето мислене 

и правилните ни действия. Новият 

канадски гид е практическо помагало 

за осъществяване на тази част от наши-

те новогодишни резолюции, които се 

отнасят до крепкото ни здраве.

З
а много от нас 2019 година 

започна с новогодишни 

резолюции, с надежди за 

по-здраво и красиво тяло. В 

синхрон с тези наши жела-

ния и терзания и в точния 

момент федералното правителство на 

Канада в лицето на Health Canada още 

през януари разпространи обновено-

то препоръчително ръководство за 

здравословно хранене (Canada’s Food 

Guide).

Предишното ръководство по хранене 

беше многократно критикувано поради 

факта, че не беше осъвременено с 

научните заключения от последните ме-

дицински изследвания, отнасящи се до 

хранене, начин на живот и заболявания.

Така се появи новият опростен гид с 

акцент върху 
растителните храни

който леко позагърбва млечните и 

месните храни. 

В Канада: В Канада: 
Нов гид за Нов гид за 
здравословно здравословно 
хранене хранене 
Здравните власти наблягат на Здравните власти наблягат на 
зеленчуците и пиенето на вода зеленчуците и пиенето на вода 

Корицата на канадското ръководство с препоръчителната храна
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З
а пациент, излекуван от 
СПИН и рак, съобщават 
учени. Човекът, чието име 
се пази в тайна, е наричан 
от учените Лондонския 
пациент.

В продължение на години се правеха 
опити да бъдат повторени резултатите 
с т.нар. Берлински пациент, който стана 
първият излекуван от ХИВ. Очаква се 
по-късно днес да бъдат публикувани 
подробности за Лондонския пациент, 

който е вторият излекуван от вируса, 
предизвикващ СПИН. И двата успешни 
случая са станали факт сред трансплан-
тирането на костен мозък на пациенти-
те, което е направено с цел лекуване на 
рак, а не на ХИВ вируса.

Въпреки успеха учените отчитат, че 
трансплантацията на костен мозък 
няма как да се превърне в масова прак-
тика за лечение на заразените с ХИВ. В 
момента стандартната процедура е

 вирусът да се 
потиска със силни 

лекарства
Въпреки това трансплантирането на 

клетки, модифицирани да издържат на 
ХИВ вируса, може да се окаже животос-
пасяващо в определени случаи.

Лондонския пациент е бил излеку-
ван както от рак, така и от ХИВ вируса. 
Според лекарите той определил успеха 

в лечението му като „сюрреалистичен”.
Първият случай на излекуван от ХИВ 

беше представен през 2007 г. на същата 
научна конференция в Сиатъл, на която 
се очаква да бъдат показани резултати-
те на Лондонския пациент. 

Тогава германски лекар показа 
постигнатото с Берлинския пациент, 
който впоследствие беше разкрит като 
Тимъти Рей Браун, на 52 години, който 
живее в Калифорния.

Лондонския 
пациент е пациент е 
претърпял претърпял 
трансплантация трансплантация 
на костен мозъкна костен мозък

Излекуван от Излекуван от 
СПИН и рак!СПИН и рак!

Р
усия се готви да въведе глоби 
за пълни хора като начин на 
борба с излишните кило-
грами. Плановете включват 

санкции за наднормено тегло и талия 
над 90 см.

Това заяви наскоро ръководителят 
на „Роспотребнадзор“ Анна Попова на 
инвестиционен форум в Сочи.

В момента руските специалисти ак-
тивно изучават чуждестранния опит в 
тази посока. Така например в Япония 
всеки гражданин на възраст от 40 
до 75 години трябва всяка година да 
ходи на замерване на талията. Ако 
обиколката й превишава 90 см при 

мъжете и 80 см при жените, японците 
са изпращани на консултация за 
съставянето на стратегия за понижа-
ване на телесното тегло. В Страната на 
изгряващото слънце не глобяват, но 
работодателите носят отговорност за 
здравето на служителите.

Според статистика от проблеми с 
излишно тегло страдат около 2 млн. 
руснаци. Инициативата за въвеждане 
на глоба ще бъде обсъдена на феде-
рално ниво през следващите месеци.

За целта „Роспотребнадзор“ ще 
проведе мониторингови изследвания 
и контрол на качеството на хранител-
ните продукти.

Русия ще въвежда Русия ще въвежда 
глоби за дебеланковциглоби за дебеланковци

Б
ританец пие всекидневно по 
една халба от собствената 
си отлежала урина за добро 
здраве и признава, че се 

чувства прекрасно. 
Вегетарианецът Фейбиан Фаркю-

харсън от Шефилд е на 37 години и е 
вътрешен дизайнер. Той прибегнал 
до нетрадиционната напитка заради 
силни болки в корема, които с нищо 
не могъл да изцери. Пробвал с вегета-
рианството през 2013-а, но постигнал 
частични успехи. Тогава попаднал на 
алтернативна статия, възхваляваща 
ползата от консумирането на собстве-

ната си урина.
Ейдриан преодолял първоначално-

то си отвращение и започнал да пие 
по една халба на ден. Но за да постиг-
не по-добри резултати, от собстве-
ния си опит установил, че когато 
урината му отлежи 30 дни, тя ставала 
по-целебна. Тогава се получавала 
ферментация и нивото на нейното PH 
достигало 9 пункта.

За да складира своя лек, Ейдриан 
използвал високи стъклени колби. 
Когато ги напълнел с урина, той им 
слагал лепенка с датата и ги оставял 
да престои 30 дни.

За добро здраве – по една За добро здраве – по една 
халба... урина на денхалба... урина на ден

Сюрреалистично: Сюрреалистично: 
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З
имата почти е зад гърба 
ни и желанието за повече 
красота и експерименти с 
външния вид се засилва. 
А и да сте от тези, които 
не позволяват времето да 

влияе на безукорния им външен вид, 
пак може да прочетете съветите на топ 
гримьорите за тази година. 

Дръзки 
цветове

Оставете за малко палитрата с нюд 
цветове да си почива в шкафчето и 
вземете тази с ярките нюанси. „Неоно-
вият поглед е добър начин да привет-
ствате дръзките цветове с отворени 
обятия – коментира избора Сър Джон, 
гримьорът на Бионсе. – “Първоначално 
тествайте с цветна спирала или очна 
линия.“ Добър пример е визията на 
Джоан Смолс. Не се страхувайте да 
пристъпите в неизследвани от вас 
територии с хипермодерни нюанси 
при сенките за очи – мандарина или 
яркочервено например.

Монохромен 
грим

Брилянтно опростен, но безспорно 
очарователен подход към разкрасява-
нето. Когато създаваш монохромния 
външен вид, следвай правилото „ед-
накво, но различно“. Това означава, че 
трябва да използваш същите нюанси 
или такива от еднаква цветова гама. 
Увери се, че скулите, очите и устни-

те си подхождат по цвят красиво и 
ненатрапчиво. Сър Джон има и друго 
предложение. Той го нарича „неутра-
лен чар“: тъмнокафяво върху устните, 
подобен нюанс върху скулите и малко 
по-светлокафяво за клепачите.

Кожа, която 
блести отвътре

Този тренд ви е познат – сияещата 
кожа никога няма да излезе от мода, 
защото придава младежки вид на ли-
цето. Пробвайте да пропуснете твърде 
покривните фондьотени и изберете 
такива, които хем замаскират несъ-
вършенства, хем не стоят като маска. 
По-точно – инвестирайте в продукти, 
които имат и съставки за грижа за 
кожата. Хидратиращите кремове в цвят 
например са идеална алтернатива на 
фондьотена.

За съжаление, сиянието далеч не е 
въпрос на грим. За да го постигнете, 
трябва да мислите в насока грижа 
за кожата. Чак тогава преминавате 
към правилния макиаж. Продукти с 
витамин C и хиалуронова киселина със 
сигурност ще върнат загубения блясък 
на тена (първата съставка изчиства 
тъмните петна, а втората дава ударна 
доза влага на кожата).

Розови сенки 
за очи

Винаги е идеалният момент да 
пробвате това романтично дуо: розови 
сенки за очи и черешови устни. Не се 

притеснявайте за клепачите – козме-
тичните марки от няколко години насам 
предлагат по-светъл пепеляв нюанс 
на розовото, което го прави по-лесен 
за носене от наситения му, подобен на 
детска дъвка събрат. Текстурата на сен-
ките може да подберете сами – може да 
е матова или пък с блестящи частици. 
Дори да изберете матов финиш, добра 
идея е да поставите малко блестящи 
сенки за очи върху вътрешния ъгъл 
на клепачите – стар гримьорски трик, 
който „събужда“ погледа и прави очите 
да изглеждат по-големи.

Добре изразени 
вежди

Те продължават да са актуални 
и през 2019 година. Тъмни, добре 
забележими вежди, хубаво очертани 
и с идеално очертана арка – към тях 
трябва да се стремите. Актрисата Сара 
Паулсън (снимката горе) носи своите 
със завидно достойнство.

Блещукащи 
акценти

Сър Джон обяснява, че тазгодишната 
тенденция по броката и блестящи-
те частици е малко по-различна от 
предишната, която поставяше на почит 
тенденциите от 80-те. Тази година 
трябва да се съсредоточиш върху 
визия, която изглежда една идея по-
небрежна. Трендът е футуристичен и 
холографен – брокатът се използва не 
като основен продукт, а като средство 

за добавяне на повече блясък (а не да 
се посипеш с него от глава до пети).

Красиви 
пастели

Ако смятате, че ярките цветове не 
са за вас, то пастелите са вашият № 1 
избор. Разцъфнат ли пролетните цветя, 
ще виждате тези феерични нюанси 
навсякъде. За да не изглежда лицето 
ви съвсем „размито“ в тяхно присъст-
вие – отнася се особено за притежа-
телките на светла кожа – „подправете“ 
визията си с хубаво изписана черна 
очна линия.

Хидратирани 
устни в розово

Ако използвате овлажняващ балсам 
за устни в розов цвят, получавате най-
доброто от два свята – суперсочни, 
идеално хидратирани устни, които 
същевременно са със свежия цвят на 
розова пъпка.

„Издължени“ 
сенки за очи

Тази тенденция е намигване към 
великата Ейми Уайнхаус и нейната 
издължена и удебелена очна линия. 
Само че вместо нея вие можете да 
използвате сенки за очи – поставят 
се много по-лесно, дори да не сте кой 
знае какъв майстор художник. Дра-
матичният поглед ви е гарантиран. 
Подходящ е особено за официални 
събития и парти.

Гримът на 2019-а – Гримът на 2019-а – 
9 топ тенденции9 топ тенденции

Дръзки или 
пастелни 
цветове – 
избере сами 
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C
hanel се сбогува с ле-
гендарния си дизайнер 
Карл Лагерфелд, като 
представи последната 
му колекция. Това стана 
сред алпийски декор в 

Гран пале в Париж.
Преди началото на дефилето в дво-

реца се стече елитът на модния свят. 
На първия ред седна Ана Уинтур. Близо 
до нея беше Калудия Шифър – една от 
музите на Карл Лагерфелд, както и ак-
трисата Моника Белучи, а и корейската 
певица Джени. 

След минута мълчание в памет на 
дизайнера, който беше художествен 
директор на Chanel 36 години, започ-
на и представянето на последната му 
колекция. Прозвуча гласът на Кайзера с 
прословутия му немски акцент. Избра-
ният откъс беше от негово интервю, в 
което си спомня за дебюта си в Chanel 
по времето, когато още не е сигурен 
дали ще се справи с предизвикател-
ството. 

По подиума сред дървени хижи и под 
сипещи се снежинки преминаха негови 
музи. Ревюто откри Кара Делевин. 
Последваха я актрисата Пенелопе Крус 
в бяла рокля и младата Кая Гербер. Де-
филето беше подходящ начин за Chanel 
да отдаде почит на гиганта на висшата 
мода, който не пожела да има официал-
на церемония след смъртта му преди 
две седмици.

В колекцията 
доминира бялото

Дефилето на Chanel в рамките на 
Парижката седмица на модата е и 
първото, в което на преден план излезе 
Виржини Виар, работила по идеите на 
Карл Лагерфелд повече от 30 години. 
Той я наричаше „своя дясна и лява 
ръка”. На 22 януари, когато Лагерфелд 
за първи път не присъства на дефилето 
си, тя излезе на подиума да се поклони 
на публиката. Представяната в Париж 
колекция е подписана „Лагерфелд и 
Виржини Виар”.

В рамките на Парижката седмица на 
модата почит на Карл Лагерфелд отдаде 
също и модна къща „Клое”.

На подиума в Париж: На подиума в Париж: 
Chanel се сбогуваChanel се сбогува
с Лагерфелдс Лагерфелд
Модният елит и музите на 
Кайзера почетоха паметта му
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7 храни, полезни за 7 храни, полезни за 
щитовидната жлезащитовидната жлеза

П
роблемите с щитовидна-
та жлеза са често среща-
ни, особено при жените. 
Има обаче храни, които 
подпомагат функциони-
рането й и компенсират 

недостига на селен, цинк или йод.
Независимо дали се притеснявате 

за хипотиреоидизъм или хипертире-
оидизъм, е важно да внимавате какво 
консумирате. Ето какво е добре да 
имате редовно на масата според спе-
циалистите. 

Риба
Съдържащите се в рибата омега 3 

мастни киселини са благотворни за 
хората с този проблем, тъй като нама-
ляват лошия холестерол и снижават 
риска от сърдечно-съдово заболяване. 
Рибата е и добър източник на селен 
и йод. Полезни са мазните риби като 
сьомга, тон, сардини, скумрия, а така 
също и пъстървата.

Картофи
Картофите съдържат високи нива на 

селен, нужен за правилното функцио-

ниране на щитовидната жлеза. Но ако 
страдате от хипотиреоидизъм, огра-
ничете консумацията на кръстоцветни 
зеленчуци като броколи и зеле, защото 

те могат да блокират способността на 
щитовидната жлеза да усвоява йода. 

Водорасли
Водораслите съдържат много йод, 

който е важен елемент за правилното 
функциониране на щитовидната жлеза. 
Той регулира производството на хор-

мони. Водораслите са и 
добър източник на фи-
бри, калций и витамини 
А, В, С, Е и К.

Мляко
Според ендокриноло-

зите има връзка между 
недостига на витамин D и болестта на 
Хашимото, която е и една от най-чес-
тите причини за хипотиреоидизъм. А 
в млякото освен витамин D има и зна-
чителни количества калций, протеини, 
цинк и йод, които увеличават положи-
телния ефект. 

Орехи и лешници
Друг източник на селен и цинк са 

ядките, и по-конкретно орехите (както 
обикновеният, така и бразилският) и 
лешниците. Малка шепа ядки дневно 
доставя на организма нужното количе-

ство селен. Може да се хапват като меж-
динна закуска, към десерти и салати.

Пълнозърнести храни
Запекът често съпътства хипотирео-

идизма. Затова е важно да се приемат 
храни, които улесняват перисталтиката. 
Такива са всички пълнозърнести про-

дукти (хляб, макаронени 
изделия, ориз и др.). 
Те са богати на фибри, 
които улесняват храно-
смилането и балансират 
редовността на изхож-
дането. Има обаче една 
особеност. Влакнините в 
пълнозърнестите проду-
кти могат да попречат на 
синтетичните хормони, 

които някои хора приемат, за да ком-
пенсират намалената или повишената 
функция на щитовидната жлеза. В този 
случай препоръката е медикаментите 
да се приемат много преди хранене.

 Бобови храни
Фасулът е чудесен източник на 

енергия, тъй като съдържа протеини, 
антиоксиданти, сложни въглехидрати, 
както и много витамини и минерали. 
Бобовите храни също така са богати на 
фибри, полезни срещу запек при хора с 
хипотиреоидизъм.

Според експертите те ще ви осигурят селен, цинк и йодСпоред експертите те ще ви осигурят селен, цинк и йод
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Т
ренировките освен изпита-
ние за тялото са и изпитание 
за волята и постоянството. 
Всеки, който се е убеждавал 
дни и седмици да отиде в 
залата за фитнес, знае колко 

трудно може да бъде началото. 
Ето 8 начина за намиране на моти-

вация за спорт от фитнес инструктора 
Страхил Иванов. А ти добави и своите. 
Сигурен съм, че ги имаш. И започни да 
работиш за целта си.

Запиши 
целта си

Запишете целите си на малки лист-
чета и ги разлепете навсякъде около 
вас – на огледалото, до компютъра, 
на хладилника… Няма да повярвате 
колко по-лесно е да започнете, когато 
постоянно имате пред себе си визуален 
стимул, който да ви подсеща.

Сподели 
с приятел

Много начинаещи във фитнеса отиват 
с приятел и тренират заедно, мотиви-
райки се един друг. И това е чудесна 

практика – когато започнете заедно, 
всеки от вас ще се старае да поддържа 
добро ниво на мотивация, за да не изо-
става от другия и да се чувства несери-
озен. А освен това – ако един от вас го 
домързи да тренира, другият веднага 
ще може да го държи отговорен и да го 
върне отново в ритъм.

Планирай 
тренировките

Много по-лесно е да се придържате 
към плана, когато действително имате 
такъв. В днешното натоварено всеки-
дневие, изпълнено с работни срещи, 
домашни задължения и излизане с 
приятели, понякога е доста трудно да 
намерите време за спорт.

Но когато имате предварително 
изготвена фитнес програма, към която 
да се придържате – разделена на дни и 

часове за трениране, ще имате въз-
можността да планирате това време в 
графика си и няма да се налага да тър-
сите възможност за спорт в последния 
момент.

Избери подходяща 
физическа активност

Друг силен мотиватор за постигане 
на целта ви е да изберете физическа ак-
тивност, която е приятна за вас. Фитнес 
залата, колкото и да е ефективна за тази 
цел, не е любимо място на всеки. Може 
би предпочитате групови тренировки? 
Или пък плуване, упражнения за дупе 
и корем вкъщи или дълги разходки в 
парка? Не всички варианти за спорт 
са еднакво ефективни, но всички те 
помагат! Придържайки се към рутината, 
която хем е полезна, хем ви носи удо-
волствие, рано или късно ще постигне-
те резултати.

Тренирай според 
настроението си

Освен че можете да се спрете на 
физическа дейност, която ви е приятна, 
можете да изберете и вида спрямо на-
строението и физическото си състоя-
ние.

Супер е, когато сте мотивирани, енер-
гични и готови да покорите фитнеса, но 
какво правите, когато денят в работа е 
бил дълъг и изтощителен, чувствате се 
раздразнени и изморени, а идва време 
и за тренировка... Вместо напълно да се 
откажете от нея – можете да я замени-
те с по-лек вариант. Може би кратко 
кардио вкъщи? Или лека разтоварваща 
стречинг сесия… Имате варианти.

Така ще останете отговорни пред 
себе си, че не сте се отказали при 
първата възможност, а сте направили 
всичко, за да се пригодите към ситуаци-
ята и да продължите напред.

Тренировки 
с треньор

Много хора във фитнеса признават, 
че една от причините, които ги моти-
вират да продължат да гонят целта 
си, е именно работата с персонален 
фитнес треньор – някой, който те 
държи отговорен пред самия теб, да 
следи напредъкът ти, за да си сигурен, 
че се справяш добре и да те подкрепя 
и мотивира, когато вижда напредък. 
Много е приятно да тренираш, когато 
има с кого да споделиш положителните 
си резултати и с когото да преодолееш 
трудностите.

Вземи си 
фитнес гривна

Фитнес гривните доскоро бяха 
доста скъп аксесоар, но бързо станаха 
популярни, а цената им – достъпна. Тя 
ще следи колко движение имате през 
деня, приблизително колко калории сте 
изгорили и колко дълго сте останали 
активни. А и е симпатичен моден аксе-
соар, ако си падате спортна натура.

Виждайки визуално постиженията си 
за деня, много по-лесно ще разберете, 
че всъщност правите нужното, за да 
гоните целта си. А това си е сериозна 
мотивация.

Време 
за себе си

Спортът е чудесен отдушник. Носи 
редица физически ползи и ви прави 
по-здрави както физически, така и пси-
хически, като пренастройва мисленето 
ви в различна насока, далеч от зло-
бодневните проблеми, задължения и 
други психически стресори.

Затова гледайте на тренировките си 
не просто като на поредното задълже-
ние, а като на време за себе си, в което 
можете както да работите за целта си, 
така и да се отърсите от психическо на-
товарване и да се отпуснете. Когато на 
тренировката се гледа като на награда, 
вместо като на задължение, е много 
по-лесно да останете мотивирани и да 
продължите напред.

Време за спорт: Време за спорт: 
8 начина да се мотивираш8 начина да се мотивираш

Направете си план и тренирайте Направете си план и тренирайте 
според настроението сиспоред настроението си
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 8-14 март 2019 г.за 8-14 март 2019 г.

ОВЕН
Очаквайте 
неочакваното, 
що се отнася 
до служебните 
взаимоотноше-
ния и профе-
сионалното 

ви развитие – ще има промени, а 
дори и сериозни обрати, които да ви 
тласнат в нова посока. Възможно е 
неудовлетворението ви да достигне 
връхната си точка и да пожелаете да 
си потърсите нова работа. 

БЛИЗНАЦИ
Вниманието ви 
ще бъде насо-
чено повече 
към вътреш-
ния ви свят 
и интимните 
ви преживя-

вания, отколкото към работата – в 
професионалната сфера като че ли 
всичко ще върви гладко и едва ли 
ще срещате някакви трудности. В 
личния ви живот обаче е възможно 
да изплуват проблеми.

ЛЪВ
Не мислете за 
другите – сега 
е моментът 
да се пог-
лезите и да 
покажете и на 
себе си, и на 

хората около вас, че се оценявате 
достатъчно високо. Направете 
го, особено ако имате усещане-
то, че не получавате достатъчно 
внимание и любов от човека до 
вас – това вероятно е знак, че сте 
пренебрегвали себе си и не сте си 
обръщали достатъчно внимание.

СТРЕЛЕЦ
За съжале-
ние едва ли 
ще успеете 
да направи-
те реална 
преценка за 
случващо-

то се – особено ако са замесени 
чувства. Ще проявявате склон-
ност да раздухвате всичко онова, 
което привлича вниманието ви, 
и навярно ще се заблуждавате. В 
резултат на това е възможно да 
преувеличавате проблемите и да 
се притеснявате ненужно за нещо.

ВЕЗНИ
Опитайте да 
се съсредо-
точите върху 
работата и 
всекидневни-
те си задъл-

жения, не задълбавайте толкова 
в собствените си грижи и пробле-
ми, не се разпореждате кой какво 
да казва или да прави. Възможно 
е да ви обхване безпокойство 
или да се сблъскате с нерешени 
проблеми от миналото.

ВОДОЛЕЙ
Ще се стре-
мите към 
материална 
стабилност. 
Много от вас 
ще разрабо-
тят нова фи-

нансова стратегия. Прегледайте 
приоритетите си по отношение на 
финансите, анализирайте при-
ходите и разходите и преценете 
покупките и сметките. Някои от 
вас ще открият нов източник на 
доходи. 

ТЕЛЕЦ
Бъдете по-
внимателни, 
защото има 
риск да изпа-
дате в крайни 
състояния и по 
този начин да 

вредите на себе си или на околните. 
Бъдете умерени, що се отнася до 
харченето на пари. В емоциите и 
поведението също може да изгубите 
мярката.

РАК
Динамично 
време. Кому-
никацията с 
околните ще 
бъде доста 
активна, а е 
възможно да 

си имате вземане-даване с адми-
нистративни или правни служби. 
Някои от вас може да подпишат 
важен договор или да финализират 
сделка, върху която са работили 
известно време.

ДЕВА
Ще бъде 
поставено 
ново начало. 
При някои 
промените 
ще бъдат 
внезапни и 

може напълно да преобърнат ня-
коя сфера от живота ви, най-вече 
представата ви за самите вас. При 
други трансформациите ще са по-
фини и неуловими, а конкретните 
резултати ще се видят по-късно.

КОЗИРОГ
Начало на 
положителни 
промени във 
важна област 
от живота 
ви. Тези 
промени ще 

бъдат свързани с възможности за 
личностно, професионално или 
духовно развитие, а нищо чудно 
и с някакво приключение – на-
пример пътуване или обучение в 
чужбина.

СКОРПИОН
За тези от 
вас, които се 
занимават 
с творческа 
работа или са 
вложили душа 
и сърце в ня-

каква дейност или идея, времето 
е твърде значимо. Възможно е да 
се случат интересни и неочаквани 
обрати – например най-накрая да 
ви се удаде шанс да реализирате 
идеята си, да се изявите или да 
придобиете нов опит.

РИБИ
Време е да 
се покажете 
пред света и 
да изразите 
своята инди-
видуалност. 
Вие сте сър-

дечни и приятелски настроени, с 
удоволствие общувате с всички, 
споделяте с тях душевната си 
топлина. Започвате да чувствате 
в себе си голям творчески по-
тенциал. Дерзайте и действайте, 
звездите са на ваша страна. 
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� � ☺
8 март, прибира се съпругата. 
Мъжът: 
- Ето, миличко, ела да видиш как съм 

изчистил банята... 
- Отлично , скъпи! Имаш шестица! 
- Сега ела да видиш как съм изпрал и 

прострял…  
- Супер, скъпи, имаш шестица! 
- Влез в кухнята да видиш какво съм 

ти сготвил... 
- Ти си съкровище, миличък, полу-

чаваш отличен! Хайде сега ела с мен в 
спалнята! 

- Ааа, не, аз заради единия секс няма 
сега да си развалям успеха!!!

� � ☺
Украинец, който бил в Испания, раз-

казва за коридата:
„Арената такава хубава, на трибуната 

- испанците такива добри, спокойни... 
Испанските жени такива хубави, спо-
койни.... Пуснаха бика на арената - та-
къв един голям, спокоен.... Тореадорът 
излезе - един такъв хубав, спокоен...

И изведнъж тореадорът измъкна 
едно комунистическо знаме... И всички 
полудяха!

� � ☺
На 8 март изпрати анонимно букет 

цветя и кутия бонбони на жена си! Ако 
се прибере без тях, значи си има любов-
ник. А ти си мухльо....

� � ☺
Научила мечката, че ще има ревизия 

в гората. Разтревожила се:
- Бре, ами сега! Аз - с кожух, мъжът ми 

- с кожух, децата - и те с кожуси. На една 
заплата - откъде!?

Хукнала да се спасява. Срещнала я 
костенурката:

- Мецо, накъде си хукнала?
- Остави се... Ревизия ще има. Как 

да обяснявам откъде са всичките тези 
кожуси?

Стреснала се костенурката:
- Бре, ами сега! Аз - с къща, мъжът ми 

- с къща, децата - и те с къщи. На една 
заплата - откъде!?

Хукнала след мечката. Срещнал ги 
щъркелът:

- Какво сте се разбягали така? Фитнес 
за сваляне на килограми ли правите?

- Остави се... Ревизия ще има. Как да 
обясняваме откъде са всичките тези 
кожуси и къщи?

Изстинала му усмивката на щъркела:
- Бре, ами сега! Аз - всяка година 

на екскурзия в чужбина, жена ми - на 
екскурзия в чужбина, децата - и те на 
екскурзия в чужбина. На една заплата - 
откъде!?

Хукнал с тях. Срещнали маймуната. 
Като ги видяла, че бягат - и тя се при-

съединила. По едно време се умори-
ла и се сетила да ги пита защо бягат. 
Обяснили й за ревизията. Маймуната се 
плеснала по челото и рекла:

- Бягате, защото не ви е чиста работа-
та. Ами аз с моето голо дупе накъде съм 
хукнала?!

� � ☺
- Скъпи, нали казваше, че съм напъл-

няла… Виж, този шлифер е отпреди 10 
г. и дори исега ми стои добре!

- Скъпа, объркала си се нещо - това е 
палатката, с която преди 10 г. ходихме 
на Каварна...

� � ☺
Калории: Това са едни много малки и 

гадни неща, които живеят в гардероби-
те ни и тайно смаляват дрехите ни!

� � ☺
- Ей, синеочкеее…
- Ха-ха-ха, очите не са ми сини…
- Ти още веднъж пиши на мъжа ми и 

ще станат, не се безпокой!

� � ☺
Вчера беше 20 градуса, събуждам се 

сутринта - навън сняг! Чудя се - колко 
ли време съм спал?!?

� � ☺
- Тате, как е „Мама и баа заминават на 

почивка”?
- УЕS, бе, yeeeees! Yes! Yes! Yes!!!

� � ☺
След погребението на жена си мъжът 

започнал да се вайка:
- Защо ме оставии, защо си отидееее, 

върни сеее, без тебе не мога да живея-
яяя…

Една къртица започнала да надига 
пръстта от гроба и паникьосаният мъж 

започнал да затиска с 
крак надигнатото.

- Стига, ма, ти от 
майтап не разбираш 
ли? Недей сега....

� � ☺
Връзка зелен лук вече е с 

такава цена, че спокойно може 
да го подариш за 8 март, без да 
рискуваш да те овикат!

� � ☺
- Що си тъжен, брато?
- Гледах един порнофилм… Тога-

ва влезе гаджето ми през вратата…
- И какво лошо има?
- През вратата… във филма!

� � ☺

Мъж и жена в леглото.
- Скъпи, спиш ли?
- Не…
- А искаш ли?
Мъжът (възбудено):
- ИСКАМ!
- Ами спи тогава, какво толкова се 

въртиш!!!

� � ☺
- Бабо, защо ми е толкова голяма 

мартеницата?
- Е как защо, моето дете - за да ти 

топли на кръста!

� � ☺
Мъж и жена засядат в асансьор. 

Жената:
- Само да ме пипнеш - ще викам!!!
Той:
- И аз!!

� � ☺
- Ало, вие ли сте пуснали обява, че 

търсите нов счетоводител?

- Да, ние сме. Стария също го търсим.

� � ☺
В магазина:
- Здравейте, искам едно смокиново 

листо - ще ходя на маскен бал и ще се 
маскирам на Адам.

Носят му едно, после второ, трето - 
все са му малки… Накрая подавачът се 
ядосал и му казал:

- Що не си го преметнете през рамо и 
се направете на бензиноколонка!

� � ☺
Лекар към пациента:
- Днес кашлицата ви е по-добре.
- Разбира се, докторе, цяла нощ се е 

упражнявала....

� � ☺
Рангел се буди след едногодишна 

кома. До леглото седи обляната в сълзи 
Мара, която и за миг не изоставила 
съпруга си по време на комата! Той й 
хванал ръката и започнал:

- Маро, помниш ли как едно време, 
като загубих всичките си пари на покер, 
всички ми се смяха, а ти бе до мен?

- Помня, скъпи!
- А, помниш ли как, когато катастро-

фирахме и един месец бях на легло, ти 
пак бе до мен?

- Помня, любими!
- А, помниш ли как, като започнах 

частен бизнес и после фалирах, ти пак 
бе до мен?

- Помня, Рангeле!
- И сега, като 1 година бях в кома, ти 

пак си до мен...
- Да, скъпи.
- Знаеш ли какво си мисля, Маро...     

Мара умилена:
- Какво, любов моя?
- Страшен карък ми носиш ма, Маро!

� � ☺
Мъжът ми ми каза, че между нас вече 

няма искри - наложи се да купя елек-
трошокова палка... Сега го чакам да се 
свести, за да го питам пак...

� � ☺
Свекървата: 
- Ние в нашето семейство казваме 

молитва преди ядене! 
- Снахата: 
- А ние не! Мама готви прекрасно! 

� � ☺
- Скъпи, на нослето ти има муха... - 

Скъпа, какво искаш да ми кажеш - че 
съм лайно ли?!? 

- Една жена винаги може да сбърка, 
скъпи, но една муха никога!

� � ☺
- Защо фалира българският цирк? 
- Не успя да удържи на конкуренция-

та на парламента...

� � ☺
Получих sms от непознат номер с 

текст: „Искам да се разделим!” Баси, 
вече и непознати започнаха да ме 
зарязват! 

- Скъпи, за 8 март 

нищо не искам, 

само любов и вни-

мание.... 

- Късно е, вече ти 

купих пасатор!

Виц в снимка



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
! 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 №15973
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 – до 70 цента на галон 
8476659273 №15974

DISPATCHER NEEDED

Цена US$ , Зипкод 60160, VV Logistics 

Solutions is looking for an OTR Dispatcher. 

You must have a recent dispatch 

experience. Emphasis on fl eet productivity, 

communication, negotiation skills, driver 

motivation/retention. Please call 708-

223-0552 for more information, or for 

immediate consideration send resume & 

salary requirements to roxanne@vvlsinc.

com. 7082230552 №16001 

ШОФЬОРИ / DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за пребиране в къщи през ден и 
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! За повече информация 847-
665-9273! 8476659273 №15975
CDL-DRIVER WANTED 
Цена US$ , Зипкод 60068, CDL class A 
driver,коректност, добро заплащане 
и добро отношение,всеки weekend 
в къщи. Директ депозит всеки петък 
2244270455 №15987

МЕСТЕН ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Шофьор за 
доставки и взимане на товари от Чика-
го и предградия с 26 фитов камион. Ра-
ботата е в радиус 50 мили от Франклин 
парк. $1000/седмица. Изисквания: Class 
C DL,1г опит, зелена карта или амери-
кански паспорт. Работа от понеделник 

до петък, събота и неделя-почивка. 
6093568261 №15989
ДОСТАВЧИЦИ НА ХРАНА
Цена US$ , Зипкод 60056, Ако търсите 
добре заплатена работа, в която може 
да работите дните и часовете, които 
са ви удобни, то това е работата за вас. 
Това, което ви трябва е автомобил и шо-
фьорска книжка. За повече информация 
звъннете на 847-262-1315, Борислав. 
8472621315 №15983

PARTS / ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз 
за камиони и трейлъри намиращ се в 
West Chicago,IL търси да назначи PARTS 
/ ACCOUNTING на пълен работен ден.
За повече информация се обадете на 
773.600.3992. 7736003992 №15993

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз 
за камиони и трейлъри намиращ се 
в West Chicago,IL търси да назначи 
DIESEL MECHANIC на пълен работен ден.
За повече информация се обадете на 
773.600.3992. 7736003992 №15994

ТЪРСИМ CЕРВИТЬОРИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Набраме 
сервитьори за ресторанд и банкетна 
зала в Schiller Park близо до O`Hare. Раз-
положени сме в Four Points Sheraton 
Hotel и предлагаме работни позиции на 
full-time и part-time. За повече инфор-
мация моля обадете се на Мариела 847-
671-4230 8476714230 №15996

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van. Без 
нарушения и с опит. Най-добро запла-
щане- стопове,мили, чакане. Каране по 
договаряне! 7734128280 №15999

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания в Wood Dale, IL със собствен 
сервиз, търси да назначи МЕХАНИК НА 
КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ на пълен рабо-
тен ден. Опит не е необходим, но е пре-
поръчителен. За повече информация 
моля обадете се на 630-948-4547 х.601 
6309484547 №15958

LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
предлага нова LEASE TO PURCHASE про-

грама за шофьори. NO MONEY DOWN. 
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на 
630-948-4547 х.601.№15959

! 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 №15973

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? **Тел. 847-665-
9273 **** 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Леки товари * Fuel Discounts – до 
70 цента на галон 8476659273 №15974

ШОФЬОРИ / DRIVERS
US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за регионални 
шофьори!Добро заплащане! Възмож-
ност за пребиране в къщи през ден и 
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно 
отношение! За повече информация 

8476659273 №15975

ТЪРСЯ CDL
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор 
CDL за стеди до Канзас или pick up - 
delivery all over the road. Добро заплаща-
не. Тел. 847 224 5462 №15939

Sales- make 3K/week

Цена US$ , Зипкод 60527, Top producers 

make over 150k/year. We are a restoration 

company looking for motivated person to 

assist homeowners with storm restoration 

process. No limit of income!!! Earn 

commission up to 15% of gross sales. 

Company Vehicle and Fuel Card for top 

producers. Please call at 630-463-2729.  

№15947

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания в Wood Dale, IL със собствен 
сервиз, търси да назначи МЕХАНИК НА 
КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ на пълен рабо-
тен ден. Опит не е необходим, но е пре-
поръчителен. За повече информация 
моля обадете се на 630-948-4547 х.601 
№15958

LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 

предлага нова LEASE TO PURCHASE про-
грама за шофьори. NO MONEY DOWN. 
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на 
630-948-4547 х.601 №15959

ТЪРСЯ ВОДОПРОВОДЧИК
Цена US$ , Зипкод 60131, Набираме 
водопроводчици с опит. Необхо-
димо е да разполагат със собствен 
транспорт и инструменти. Англий-
ски не е необходим. Заплащане спо-
ред опита. Позицията е за фук тайм. 
Резюмета може да изпращате на 
имейл: plumbing.experts.com. Тел за 
инфо: 2245956170  №15933

FEDEX DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60062, Fedex Home 
delivery набира шофьори за терминали 
в Carol Stream и Wheeling. Part time and 
Full time позиции. Изисква се обикнове-
на шофьорска книжка и желание за ра-
бота. Заплащането започва от $16 на час. 
За повече информация (312)375-3770 
Стефан, или (773) 988-6905 №15925

CAREGIVERS
Цена US$ , Зипкод 60016, търся бол-
ногледачи, жена или мъж за деца с 
disabilitIes. Има възмносност за работа 
в: Skokie, Lockport, Naperville, Arlington 
Heights. Изисква се легален статут и 
превоз до работното място. Part time. За-
плащане от $13-15 на час. 630-442-4997.
Започване веднага №15928

HAIR STAYLIST
Цена US$ , Зипкод 60089, Hair Clue 
Salon в Бъфало Гроув, търси да на-
еме фризьор на пълно или непълно 
работно време. Плащаме на час + 
комисионна. Супер локация с много 
walk-ins клиенти. 779 s Buff alo Grove 
Rd, Buff alo Grove, IL 60089. Тел за 
инфо: 847-845-7776 №15934

LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time 
шофьор за local, за клиенти с disabilities.
Работата е по appointments в Чикаго 
и предградията. Изискват се легални 
документи и собствен автомобил или 
миниван. Обадете се на 630-442-4997. 
Започване веднага №15929

CDL-A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори CDL-
class A с чист драйвинг рекърд, за 
постоянни курсове заплащане 300 $ 
на ден или 60 cents/per mile. За ин-
формация и контакти : 7736036413  
   №15926 

OTR DRIVERS NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся шофьори 
за Single и Team за Dry Van камион със 
или без hazmat endorsement. Заплащат 
се пълни и празни мили, fl exible график. 
Камиони 2015 и 2019 Volvo автоматик. 
Direct depozit. За повече информация 
обадете се на: 4147024349 №15930

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

Hanover Park
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
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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

БОЯДЖИЙ, 
Цена US$, Зипкод 60004, ТЪРСЯ БОЯ-
ДЖИЙ ТЕЛ. 773-865-0406 №15844

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 

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

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

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 

  

COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in 
Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815

CDL-DRIVER STEADY 
Цена US$ 0.00, Зипкод , i need drivers 
for Steady lines IL-CO for team and single 
IL-CA only team for this line more info 
contact Emil tel 847 254 2504 8472542504 
№15980

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

SOMEWHERE ELSE

2019 REEFERS 4 RENT
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 Reefers 
For Rent. $450.00/weekly. For more 
information, please call 630-566-8606. 
6305668606 №15990

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
 Цена US$ , Зипкод 60193, Търся ра-
бота като детегледачка на едно дете. 
7088900577 7088900577 №16000

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

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

APARTAMENT POD NAEM
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60176, 
Apartament pod naem v Schiller Park, 
2 spalni, 1 banq, prostoren hol, golqma 
kuhnq i spalni. Otoplenieto i vodata sa 
vklucheni v naema. Bezplaten parking. 
Naem $1100. Tel: 630-670-6468 Ivan 
6306706468 №15986

1 BED CUMBERLAND 
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1bdr for 
rent.heat and gas included. All hardwood.
new paint. Stainless steel appliances.no 
pets.5 min to o’hare. I 90 and Cumberland 
ave 2246164327 №15997

1 AND 2 BRD FOR RENT
Цена US$ 0.00, Зипкод , Fully remodeled 
1 and 2 bedroom apartments for rent in 
Des Plaines, IL Please call for showings 
and more info 630-539-4849 6305394849 
№15998

WELLNESS COMPANY
Цена US$ , Зипкод , Shop non-toxic 
and environmental safe products! Great 
for you, family and home! Opportunity 
for extra income available. Interested? 
Send email to melgimom@gmail.com 
7337446039 №15995

1 BED FOR RENT
Цена US$ 1000, Зипкод 60656, 1bdr for 
rent .heat and cooking gas included. 
Hardwood fl oors. New kitchen. Freshly 
painted. 5 min to o’hare. I90 and 
Cumberland ave. 2246164327 №15949

СЪКВАРТИРАНТКИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търся 
съквартирантка/и в много топъл апарта-
мент до удобен транспорт и голям хра-
нителен магазин 7738292329 №15962

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 stores everything. 10 
min away from o-hare airport and blue 
line. 7734707914 №15967

СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/
ка за двустаен в Шилер парк, наема от 
$450 + задължителен депозит, включва 
: отопление, вода топла и студена, газ, 
паркинг. ел. и интернет се плащат от-
делно. Стаята е свободна от 01Юни2019 
7737042622 №15978

СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 300.00, Зипкод 60656, Търсим 
съквартирант/съквартирантка за самос-
тоятелна стая. Цена 300$+ток+интернет. 
Близо до синя линия Cumberland. От 1 
Май. тел:17736814562 тел:18724842401  
№15948   

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

.heat and cooking gas included. Hardwood 
fl oors. New kitchen. Freshly painted. 5 
min to o’hare. I90 and Cumberland ave. 
2246164327 №15949   

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем стая в Des Plaines за непушачи, 
7739344547 №15927

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

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

СТАЯ LOMBARD, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Стая 
под наем в къща в Lombard, IL $ 500. тел 
.6309151352  №15895

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

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 

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

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

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 
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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

2 BED ARL. HEIGHTS
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 
Renovated 2 bedroom 2 bathroom 
apartment in most desirable part of 
Arlington Heights. Everything included 
in the rent (heat, cooking gas, water, 
garbage), new carpet, new paint, new 
vanities, Prospect High School, close 
to downtown and stores. For more 
information call 847-644-8952. №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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

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

АПАРТ ВАРНА Ш ЦЕНТЪР
Цена US$ 80,000.00, Зипкод 60171, Про-
давам нов апартамент вав Варна, Широк 
център - ъгъла на Братя Миладинови и 
Ангел Кънчев.Обадете се за повече ин-
формация и снимки 7083696618 Цвето. 
7083696618 №15981

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целоднев-
но и почасово гледам дечица в дома си 
в Elk Grove Village .Предлагам домашно 
приготвена храна ,ежедневни разходки 
и занимания.За повече индормация на 
тел:2244253371 2247899296 №15982

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Иска-
те ли нещо красиво и свежо да сгрява 
погледа ви по всяко време ?! Напра-
вете си прекрасен маникюр!!!Гел,гел-
лак,изграждане и подарък -ръчно рису-
вана декорация.За да запазите своя час 
обадете се на 224- 423- 4245 Миглена 
2244234245 №15985

WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уеб-
сайт за всякакъв вид бизнес. Стартова 
цена $995. Готов само за 2 седмици! За 
повече информация може да ни пише-
те на имейл: alleasyfreelance@gmail.com 
или да посетите нашия уебсайт www.all-
easy.com 7738916957 №15988

ПОМОЩ В ДОМАКИНСТВО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Прела-
гам помощ в домакинството. Всичко за 
което не ви остава време. Почистване, 
готвене, подреждане, гледане на деца. 
Целодневно или почасово. Имам опит. 
Тел.за връзка 7735101992. 7735101992 
№15991

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам 
помощ в отглеждането на деца. Поча-
сово или целодневно.Имам богат опит. 
Тел.за връзка:7735101992 7735101992 
№15992

HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60016, Гледам деца в 
районите на Des Plaines и Mt. Prospect. 

Предлагаме домашна храна, игри и 
щастлива и спокойна обстановка, раз-
ходки и игри навън. Целодневни и поча-
сови грижи. За информация на тел. 847-
744-4870. 8476121822 №15938

DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 
New Dispatcher Training Starts March 
№15952

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 
Three Hour IFTA Calculation Class - April 6 
at 10.00 AM №15953

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center 
www.smarttrucking.us 331-551-8787 New 
Safety Manager Training Starts March 15 
3315518787 №15954

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

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

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

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ПОСТАВЯНЕ НА ОГРАДИ

Цена US$, Зипкод 60707, Търся ком-
пания, която се занимава с поставяне 
на огради. Имайл:fi kikar@yahoo.com 
7087763357 №15924

VIDEO TRANSFER - ANA

Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете ваши-
те стари ленти като ги направите диги-
тални преди на станат неизползваеми. 
Презапис от VHS , MiniDV видео касети 
на DVD. Трансфер на негативни фил-
ми в дигитални снимки. 630-456-1366 
6304561366 №15976

SOMEWHERE ELSE

ФОТОЕПИЛАЦИЯ 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, ПРОМО-
ЦИЯ! ФОТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + ПОД-
МИШНИЦИ само за 48лв. вместо 80лв.! 
Повече информация можете да полу-
чите на тел. 0885 108502 (салон Pretty 
Lab ул.Оборище №86 до МОЛ СЕРДИ-
КА) и https://prettylab.bg/fotoepilacia . 
Промоцията е валидна до 31.03.2019 
г. с предварително записване на час. 
+359885108502 №15968

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВАМ
Цена US$ 33,000.00, Зипкод 60008, Про-
давам VOLVO VNL 630, 2013г. 675000.Из-
чистен DPF. За повече информация 224 
595 0257 2245950257 №15984

МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС 
номер ( Authority ) / тръкинг компания 
на 8 години , чист перфектен рейтинг 
на работеща компания !!!! Възможност 
да влезете в тръкинг бизнеса и буквате 
товари с най-добрите брокери в бран-
ша моментално ! 224-999-2750 Николай
№15960

ШЕВРОЛЕТ 2004
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60007, Запа-
зена 2004 г. Шевролет кавалер за 2500$, 
на 100 000мили, с нови гуми. За контак-
ти и снимки моля на емайл: milen20061@
gmail.com 6302548374 №15971

VOLVO TRUCK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Волво 
2013 автоматик перфектно всичко сме-
нено сьединител, скоростна кутия, 
инжетрори,радиатор.Възможност и на 
изплащане 2243882400 №15942   

DRY VAN UTILITY,
Цена US$ 26000, Зипкод 60007, 2018 
Utility 2243882400 №15950  

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
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: „Затворнически рок” - Триор - Спирала - Ек-
сод - Лакти - Азия - Лиман - Фронт - Дон - Зона - „Алиот” - Апа - 
Нотара(Константин) - Тафта - Як - Хив - Лимфа - Оофор - Теке - Пилон 
- Трем - „Не” - Осман (Ал Гази) - Софит - Листо - Атина - Иск - Виме 
- Аплик - Устои - Арара - Пауни - Ас - Лян - Венци - Капери - Нето - 
Тиква - Асен - Ек - Рахит - Изпит - Омара - Април - Ето - Брук - Ботуш 
- Обрат - Устрем - Шишче - Но - Оса - Орляк - Калеко - Елам - „Евита” 
- Елек - „Сватбата на Фигаро”. 

ОТВЕСНО: Разклонители - Янко Русев - Синове - Имане - Мусала - 
Автомат - Косер - Тракт - Ат - Орда - Алест - Авоар - Ромб - Три - Нари 
- Моаре - Хабер - Нол (Дитер) - Лампа - Панти - Омлет - Жирафи - Фи-
нал - Цитат - Ява - Кротал - Типик - Пушкин (Александър) - Честота - 
Осика - Вирши - Та - СПИН - Фонон - Укази - Шкаф - Ски - Тато - Фауна 
- Плоча - Ира - Пафти - Сипаи - Белег - Бразда - Ортит - Естер - Ела 
- Олио - Яре - Соаре - Танкер - Окаяник - „Мики синьото око”. 

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.

ХАЙДУШКИ калпак

ЗА ТЕСТОТО:
400 г брашно;
20 г мая;
1 ч.л. захар;
1 ч.л. сол;
250 мл прясно мляко;
 2 с.л. олио.

ЗА ПЛЪНКАТА:
1 кг пилешко или свин-
ско месо;
200 г бекон;
3-4 глави лук;
4 червени печени 
чушки;
400 г гъби;
3-4 с.л. соев сос;
100 г кашкавал;
сол, чубрица, червен и 
черен пипер на вкус.

Продукти

Р
азтворете маята и захарта в топлото прясно 
мляко. С пресятото брашно замесете меко 
тесто и оставете да втаса, докато удвои 
обема си.

Направете плънката, като загреете мазнина в 
дълбок тиган. Нарежете месото на кубчета и за-
пържете. Прибавете ситно нарязаните бекон, след 
това лука и гъбите. След като поомекнат, добавете 

печените чушки, соевия сос и подправките. 
Гответе плънката до готовност. Оставете да се ох-

лади. Премесете тестото и го разселете по дъното 
и стените, на тавичка с размери 26-28 см. Намажете 
хубаво с разтопено масло и оставете да втаса за 
15-20 минути. 

Изсипете плънката и печете ястието на 200 граду-
са около 35 минути. Накрая поръсете с настърган 

кашкавал. Върнете обратно във фурната за няколко 
минути, докато се разтопи.

Да ви е сладко!  Цвети
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Ю
ичиро Оказаки и 
Тошиюки Ниино 
са много добри в 
напускането. През 
последните 18 ме-
сеца те са напус-

нали общо поне 1500 работни места.
Но двамата японци от Токио не 

напускат свои собствени позиции. Те 
са съоснователи на старт-ъп, който 
предлага поръчкова услуга за служите-
ли, изгарящи от желание да напуснат, 
но с нужда от малко помощ. Повечето 
от тях се боят от шефовете си, казва 
Оказаки.

Те очакват шефовете им да кажат, че 
не могат да напуснат. Донякъде това 
е свързано с японската култура – да 
напускаш е нещо много лошо. И когато 
искат да напуснат, се чувстват като 
лоши хора. 

Точно там се намесва Сенши С. и 
услугата му за напускане Exit. Срещу 
сумата от 50 000 йени (около 400 евро) 
Exit ще се обади на шефа на клиента си 
и ще му връчи оставка чрез посредник. 
Понякога са нужни няколко обажда-
ния. Други пъти компаниите не искат 
да си имат работа с Exit и заявяват, че 
служителят трябва да дойде да връчи 
оставката си лично.

Но когато това се прави успешно, 
облекчението от клиентите е огромно. 
Exit имат клиент, който казва, че са 
Месията. Човекът

искал да напусне 
от 10 години

и страдал от това, че остава на работ-
ното си място.

По негови изчисления има вероятно 
около 30 компании, които предлагат 
подобни услуги в Япония. Служителите 
там традиционно са оставали до живот 
при един и същ работодател, но в по-

следните години повече хора сменят 
работата си и намаляващата работна 
ръка означава, че това е и пазар на 
кандидатстващи за работа.

Хората се променят, но културата не 
се променя и компаниите също не се 
променят.

Естествено, да накарате някой друг 
да връчи оставка от ваше име е един 
от по-необичайните начини да напус-
нете. Но как да напуснат работата си 
е дилема, пред която са се изправяли 
повечето хора. И въпреки че разго-
ворът с шефа вероятно още остава 
най-популярният избор, много неща 

зависят от обстоятелствата на напус-
кането. Ами ако трябва да напуснете 
бързо или установите, че работата не 
е точно това, което сте очаквали, или 
може би дори откриете, че не можете 
да я вършите? Ами ако вместо да се 
налага да водите неловкия разговор, 
просто изчезнете?

Тази форма на поведение на работ-
ното място е известна като ghosting – 
фраза, еволюирала в света на запоз-
нанствата, която означава внезапно 
да прекратиш всякакви контакти 
без обяснения. Сега изглежда, че тя 
навлиза и на работното място. В края 
на миналата година „Бежовата книга” 
на американския Федерален резерв – 
доклад за икономическите условия в 
САЩ, публикуван осем пъти в годината 
– дори 

спомена този 
феномен

Крис Йоко, който ръководи компа-
ния за уеб дизайн в американския щат 
Вирджиния, е имал странна случка с 
подизпълнител, който е трябвало да из-
пълнява дигитален проект от дома си.

Той тъкмо започва да работи за него 

и изглежда като подходящ служител, 
като наистина свестен тип. За начало 
му дават относително прост проект. 
Той се съгласява, но след това няма 
нищо налице.

Многобройни имейли и телефонни 
обаждания остават без отговор. Въ-
просният служител пропуска още една 
среща за проекта. В крайна сметка 
след пълното мълчание от подизпъл-
нителя работата е възложена на друг.

Скоро след това човек, представящ 
се за приятел на подизпълнителя, се 
свързва с фирмата по имейл. Той казва, 
че неговият приятел е загинал в авто-
мобилна катастрофа и иска данъчни 
документи, от които се нуждае семей-
ството му. Нещо звучи не както трябва, 
така че Йоко проверява Twitter акаунта 
на подизпълнителя.

В социалните медии изглежда подиз-
пълнителят е напълно жив. Всъщност 
той тъкмо е отговорил на туит от бра-
товчед за присъствието си на семейна 
сбирка. Той отговорил на този човек 
със своя снимка с бутилка уиски в ръка 
с думите: „Не само че идвам, но и ще 
нося това.” Йоко прави скрийншот и 
го препраща на човека с думите: „Хей, 
добри новини, изглежда че той е жив и 
е добре!”

Преструването на мъртъв, за да 
избегнеш да изпълниш възложена 
работа, очевидно е екстремен пример. 
Но тръгването от офиса и 

отрязването 
на всякакви контакти

с работодателя изглежда набира попу-
лярност.

Мениджърка на средно ниво, рабо-
теща в британския сектор за търговия 
на дребно (която държи да остане 
анонимна), казва, че е напуснала ком-
панията си, защото, въпреки че е била 
с договор с тримесечно предизвестие, 
е намерила нова работа и те са искали 
да започне веднага. Така че тя просто 
си е тръгнала.

Това се е случило в началото на 
кариерата й, в пика на рецесията.

Тя казва, че напускането й донякъде 
е било свързано с осъзнаването колко 
„несигурни и непостоянни” могат да 
бъдат взаимоотношенията с работода-
телите.

Внезапното Внезапното 
напускане без напускане без 
обяснения с обяснения с 
шефа става все шефа става все 
по-популярнопо-популярно

Да изчезнеш Да изчезнеш 
безследно... безследно... 
от работаот работа
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Ф
утболистите от Колора-
до Рапидс и Портланд 
Тимбърс се превърнаха 
в герои за футболните 
фенове в САЩ след 
зрелищен двубой в сняг 

и при минус 8 градуса. 
Мачът бе наречен от медиите „Снеж-

ното класико”. И наистина, това едва ли 
е било просто мач, а игра с максимално 
усилие на волята, на мускулите и на очи-
те. Защото в такива условия дори топката 
е трудна за виждане.

Колорадо Рапидс и Портланд Тимбърс 
направиха зрелищно (въпреки трудно-
стите със зрението) 3:3 на старта на се-
зона в американската Мейджър лига по 
футбол. Мачът се игра при температури 
от -8 до -10 градуса по Целзий (започна 
при -8).

Условията бяха като за зимна класика 
в хокея, но на терена се игра съвсем 
приличен футбол с шест гола.

Реферът Дрю Фишер – 38-годишен ка-
надец, призна след двубоя, че му е било 
трудно. Не заради грубости по игрището, 

а защото на моменти зрението му е било 
затруднено в снега. 

Топката просто 
не се виждаше

от снеговалежа, въпреки че беше черве-
на”, каза арбитърът, стоически издържал 
да ръководи двубоя. 

Снимката на същия този Фишер с ле-
дени висулки от веждите, ушите и косата 
стана символна за мача.

Той все пак успя да види достатъчно, за 
да изгони шведа Аксел Сьоберг от дома-
кините още в 27-ата минута. Гостите пък 
пропуснаха дузпата, която бе отсъдена за 
нарушението на Сьоберг.

Домакините си вкараха и автогол в 
мача, а после изравниха за 3:3 в четвър-
тата минута от добавеното време, за да 
е пълна драмата, а всеки долар, даден 
от „героите” по трибуните, да си струва 
в този ужасен студ. Да, точно герои. В 
Щатите нарекоха така играчите на двата 
отбора, както и тези 12 717 зрители, кои-
то мръзнаха, завити с одеяла по трибуни-
те на стадиона в Денвър.

Играчите се превърнаха в герои за фенове и медии заради хъса и героизма сиИграчите се превърнаха в герои за фенове и медии заради хъса и героизма си

„Снежното класико“ –„Снежното класико“ –
футбол при минус 8 градуса футбол при минус 8 градуса 
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D
eep Zone Project откри-
ват новия музикален 
сезон със зашеметяващо 
видео и силно послание. 
Групата се завръща в об-
новен състав и сигурна 

заявка „Българка“, стартовата им песен 
за 2019-а, да се превърне в тотален хит.

В центъра на новия си проект Deep 
Zone поставят българката и нейната 
натурална уникална красота. 

„Неслучайно в текста се казва: Ако ви-
диш някъде по света красива жена, про-
говори й на български“ – споделя Дидо, 
фронтменът на Deep Zone, и добавя, че 
„Българка“ е завършена още през мина-
лата година, но групата нарочно забавя 
промоцията. „Направихме няколко 
песни, които да включим в селекцията 
си за 2019 година, и се колебаехме с 
коя да стреляме в началото – разказва 
китаристът на групата Danny Dimitroff . 
– Представихме тестово „Българка“ на 
публиката по време на турнето ни в 
САЩ и… Песента още от първо чуване 
предизвика такъв възторг, че без да се 
колебаем, я определихме за водещия 
ни сингъл.“ 

Музиката на „Българка“ е изцяло в 
разпознаваемия мелодичен денс на 
Deep Zone. Енергията на проекта дотол-
кова завладява майсторката на рими 
Мариета Ангелова, че буквално 

за ден тя 
пише текста

и го подава на групата в съвършен 
вариант. 

Ефектът на думите, силният момент 
с мотива от „Девойко мари, хубава“ и 
цялостното послание на „Българка“ 
особено въздействат на очарователна-

та Ева-Мария – нежната част е екипа на 
Deep Zone. Тя признава, че до момента 
не се е вълнувала така и едва сдържа 
сълзите си, когато за пръв път прави 
вокалите.  Майсторът на добрата визия 
Bashmotion завежда екипа в Нацио-
налната художествена галерия, която 
за пръв път затваря за ден, за да може 

Deep Zone да заснемат видеото си 
там. Ефектът на достолепната сграда е 
подсилен от специалното участие на 
„златната грация“ Радина Филипова.  То 
е една от първите й артистични изяви, 
след като заради контузия се отказа от 
националния отбор по художествена 
гимнастика. 

„Българка“ отбелязва и 20 години на 
сцената на Deep Zone Project. По този 
повод групата тръгва на клубно турне 
из България с най-новото си лайф шоу и 
актуален състав: DJ Dian Solo, Ева-Ма-
рия (вокал) и Danny Dimitroff  (китара). 

Партитата ще представят по различен 
начин чисто нови песни и ремикси, 
есенция от всички авторски хитове на 
Deep Zone и нови версии на златни 
български и световни песни.

Deep Zone избухват с Deep Zone избухват с 
новия си хит „Българка“новия си хит „Българка“

С песента, изпълнена на турнето в САЩ, С песента, изпълнена на турнето в САЩ, 
групата отбелязва 20 години на сценагрупата отбелязва 20 години на сцена
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Ф
ики Стораро стана на 24 години. Попфолк 
певецът, роден точно на 3 март, праз-
нува остаряването си с една година на 

сцената, тъй като точно на този ден бе на участие 
в Сливен.

„Днес е моят рожден ден! Благодаря за пре-
красните пожелания! Горд съм, че съм роден на 
тази дата!“, написа Фики във Facebook.

„Честит рожден ден! И честит празник 3 март! 
Бъди жив и здрав, много щастлив и успехи и къс-
мет във всичко... Весел двоен празник!“, написа 
почитателка под негова снимка.

Заради участията си той избра да отбележи 
своя празник в тесен семеен кръг.

В средата на февруари певецът вдигна шумно 
парти в центъра на София по случай първия 
рожден ден на сина му – Тони Стораро-джуниър. 
Събитието бе почти като една малка сватба.

Повечето хора не разбират, че излизат 
с неподходящ човек, докато не стане 
твърде късно. Затова 26-годишен младеж 

сподели в Twitter „ръководство за оцеляване от 
любовни срещи” за мъже, което да им помага да 
видят веднага, че момичето им е бъдещ кошмар.

Ръководството на Маруан Алтейр, наричан 
Роки, бързо предизвика интерес и за ден го харе-
саха 228 000 души, а 84 000 го споделиха. То се 
нарича „Нокти от пръв поглед”, защото определя 

характера на жената по маникюра й.
Маруан показва шест страници с образци 

във видео. Той анализира различните форми на 
ноктите, дължина и цвят и какво говорят те за 
момичето. 

„Най-важното нещо, брато, е цветът, цветът, 
цветът” – е един от коментарите му. 

Телесният цвят е безопасен, твърди Маруан. 
„Можеш да спиш със затворени очи... и дори да 
очакваш закуска сутринта.”

Ярките цветове на дъгата обаче са опасни, а 
най-лошият от тях е жълтият.

Маруан е изготвил ръководството на базата на 
разговори с 20 приятели и 10 непознати. 

Фики Стораро празнува 
рожден ден на сцената

Младеж създаде  „ръководство 
за оцеляване от любов” 

А
ктьорът Явор Бахаров е 
бил задържан след сред-
нощен скандал в центъра 
на София. Той е престоял 

72 часа в ареста и е бил осъден на 
пробация за „хулиганство и непри-
стойни действия, грубо нарушаващи 
обществения ред и изразяващи 
явно неуважение към обществото”.

33-годишният Бахаров е бил 
задържан в нощта на 3-ти срещу 
4-ти март. Актьорът се сблъскал на 
ул. „Фритьоф Нансен” с бившата си 
приятелка и настоящия й приятел. 
Последвала размяна на реплики, 
а по неофициална информация се 
е стигнало и физическа разправа 
от страна на актьора с бившeто му 
гадже.

На място е пристигнал екип 
на Първо РПУ, но Явор Бахаров е 
отказал да представи документи 

на полицаите, които го задържали. 
Актьорът се държал агресивно с 
представителите на реда. Бахаров е 
осъден на 9 месеца пробация, като 
през този период ще трябва да се 

подписва в пробационната служба и 
да осъществява срещи с пробацио-
нен служител, уточниха от СРС.

По-късно актьорът е бил освобо-
ден от следствения арест. 

„Д
а напуснеш Невърленд“ 
може да повлияе нега-
тивно на имиджа на Па-
рис Джексън. Дъщерята 

на легендарния певец била в паника 
за своята кариера поради предсто-
ящото излъчване на филма.

Според източник на Mirror 
20-годишната красавица искала да 
се развива в киноиндустрията, но 
споделила с приятели, че филмът на 
HBO ще попречи на плановете й.

Парис била разстроена, защото 
осъзнавала, че шансовете й някой 
да й даде роля в близките месеци е 
минимален.

Освен като актриса дъщерята на 
Джексън от връзката му с Деби Роу 
се изявява и като модел.

В края на миналата година дъще-
рята на Парис Джексън се изгуби от 
медийното пространство. Тя влезе в 
болница, като мнозина си помисли-
ха, че младото момиче отново е в 
депресия, но тя отрече това. 

Арестуваха актьора Явор Бахаров 
след скандал в София

Парис Джаксън в паника 
заради филма за баща ù

Л
еонардо ди Каприо отда-
де почит към колегата си 
Люк Пери, който почина в 
понеделник на 52-годишна 

възраст, след като през миналата 
седмица беше приет в болница 
заради инсулт. 

„Люк Пери беше добросърдечен 
и невероятно талантлив актьор. За 
мен беше чест да работя с него. Ми-
слите и молитвите ми са отправени 
към него и близките му”, написа 
44-годишният Леонардо ди Каприо 
в Twitter. 

Ди Каприо е работил съвместно 
с Люк Пери над предстоящия филм 

„Имало едно време в Холивуд” на 
Куентин Тарантино.

Почит към Пери, прочул се с 
ролята си в сериала „Бевърли хилс 
90210” от 90-те години на миналия 
век, отдадоха и други знамени-
тости. Сред тях са Лили Райнхарт 
– една от звездите на сериала „Ри-
върдейл”, и Джени Гарт – екранна 
партньорка на Люк Пери в „Бевърли 
хилс 90210”. 

Актрисите Оливия Мън и Росарио 
Доусън също отдават почит към ак-
тьора, когото наричат своя „първа 
тръпка”, но същевременно неверо-
ятен, добър и сърдечен човек.

Леонардо ди Каприо отдаде Леонардо ди Каприо отдаде 
почит към Люк Перипочит към Люк Пери
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Митническите власти във Филипините 
конфискуваха над 1500 живи екзотични 
костенурки, скрити в багажа на пътник на 

летището в Манила.
Животните, 1529 на брой, са били открити в 

четири изоставени куфара, които са били прите-
жание на пътник, пристигнал с полет от Хонконг 
на международното летище „Ниной Акино” в 
Манила.

Пасажерът явно е бил информиран за засиле-
ните проверки срещу нелегалния внос на екзо-
тични животни и е изоставил товара си. Той не е 
потърсил куфарите си, след като са преминали 
през багажната лента. Нарушителят се издирва 
от полицията и може да получи ефективна при-
съда от две години затвор и 2000 долара глоба.

Спипаха 1500 костенурки, 
скрити в куфари

М
ексикански археолози 
се натъкнаха на стоти-
ци ценни артефакти в 
пещера, разположена в 

близост до древния град на маите 
Чичен Ица на полуостров Юкатан в 
югоизточната част на Мексико.

„Намерихме изключителни наход-
ки, запазени в отлично състояние”, 
заяви археологът Гийермо де Анда. 
Сред тях фигурират керамични 
кадилници за тамян и други над 200 
предмета. Възможната им датиров-
ка е отпреди 1300 години.

Пещерата е била открита още 
преди 50 години от местните 
жители, но входът й е бил зазидан. 
Тя се намира на около 3 километра 
източно от Кукулкан, най-голямата 
пирамида в Чичен Ица. Дълбочина-
та на пещерата е 24 метра. Архео-

лозите са открили и много глинени 
съдове, съдържащи семена, нефрит, 

морски раковини и кости на малки 
животни. 

В древния град на маите: 
Предмети на над 1300 години

И 
големият режисьор Сти-
вън Спилбърг призова за 
промени в изискванията 
за номинациите за “Оскар”, 

които да спрат филмите на Netfl ix по 
пътя към наградите. Филмът „Рома”, 
продукция на Netfl ix, не можа да 
спечели топ приза за най-добър 
филм на „Оскарите“ през тази годи-
на, но беше на една ръка разстоя-
ние и това разтревожи големите 
играчи в Холивуд. 

Според култовия Спилбърг, който 
е начело на режисьорския клон на 
„Оскарите“, ленти, които не са били 
излъчвани в киносалон повече от 
четири седмици, не трябва да бъдат 
класирани за голямото филмово 
отличие, а само за наградите “Еми”. 
Той се опитва да прокара новите 
правила в изискванията на Акаде-
мията.

Режисьори и актьори се обърнаха 
към него с молба да не се въвеждат 
промените, като много изразиха 

мнение, че платформите за разпрос-
транение вече нямат значение.

И Спилбърг срещу Netflix, И Спилбърг срещу Netflix, 
не ги иска на „Оскарите“не ги иска на „Оскарите“

С
ръбската баба Йела се 
превърна в звезда в 
Сърбия с готвенето си он-
лайн. 69-годишната жена 

използва дългогодишния си опит в 
готвенето и стартира онлайн уроци 
по готвене. 

Истинското й име е Йелена 
Петрович и нейният канал в Youtube 
и блог, наречен „Кухнята на баба”, се 
радват на над 50 милиона гледания 
и почти 150 000 абонати, които все-
ки ден проверяват за нова рецепта 
за домашно приготвено ястие. 

Подпомагана от своя съпруг 
Милан, който стои зад камерата и 
купува продуктите, баба Йела се 
превърна в местна знаменитост и 
сензация, спечелвайки награда през 
миналата година.

„Всичко, от което се нуждаете, е 

любов, воля и желание да направи-
те нещо”, смята Петрович. „Моите 
рецепти са местни, традиционни 

рецепти за домашни манджи. Правя 
това, което майка ми и баба ми 
правеха”, допълва тя. 

Сръбска баба се превърна 
в онлайн звезда

Н
овият албум на Ед Шийран ще включ-
ва негови дуети с Джъстин Бийбър и 
Бионсе.

Двадесет и осем годишният Шийран 
записва нов албум, който се очаква да излезе 
по-късно тази година. В диска ще намерят място 
единствено негови дуети с други изпълнители. 

Британският певец заяви, че в новия диск ще 
попаднат също песни, които са плод на сътруд-
ничеството му с Андреа Бочели и малко известни 
хип-хоп изпълнители.

През миналата година Шийран подобри рекор-
да за най-големи суми, спечелени за година 
от музикант – 342 милиона британски лири от 
световното му турне. Той не издаде нов албум 
през 2018 г., но това не му попречи да постигне 
значими финансови успехи. 

Ед Шийран и Джъстин 
Бийбър направиха дует
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С
аундтракът към филма 
„Роди се звезда” се завър-
на на челна позиция в 
престижната класация топ 

200 на „Билборд” за албуми, отбеляз-
вайки четвърта непоследователна 
седмица на върха. 

По данни на „Нилсен Мюзик“ от 
саундтрака за периода на отчита-
не са продадени 129 000 албумни 
единици. Наблюдателите припис-
ват възхода на тавата отчасти на 
церемонията за наградите „Оскар”, 
за които филмът „Роди се звезда” 
беше с осем номинации. Хитовото 
парче Shallow, изпълнено от Лейди 
Гага и Брадли Купър на наградното 
шоу на 24 февруари, спечели приза 
за песен от филм. 

След две седмици на върха 
певицата Ариана Гранде отстъпи на 
втора позиция със 116 000 продаде-
ни единици от албума Thank U, Next. 

А
рхеолози от Вашингтон-
ския университет откриха 
най-древния инструмент за 
татуиране.

Било установено, че артефактът е 
на най-малко 2000 години. Инстру-
ментът включва дръжка, изработена 
от клонки смрадлика, и два разпо-
ложени успоредно един до друг 
бодила от кактус, които са своеоб-
разни игли за татуировки.

Инструментът бил създаден и 
използван от древните народи 
пуебло, които живеели на днешната 
територия на щата Юта.

Специалистът по антропология 
Андрю Гилрит-Браун случайно 
открил артефакта, който е с разме-
рите на ръка от китката до върха 
на пръстите, докато се извършвала 
инвентаризация в склад на универ-
ситета. 

Артефактът бил съхраняван пове-
че от 40 години в склада.

Откриха инструмент за 
татуси на над 2000 години

Н
икол Шерцингер наруши 
мълчанието, което си 
наложи през последните 
седмици заради скандала 

с изтеклото в интернет интимно 
клипче, на което се „гушка“ с бившия 
си приятел – автомобилния състе-
зател Люис Хамилтън. 40-годишната 
певица нарече хакера, публикувал 
видеото, „изключително подло съще-
ство“. „Беше ужасно преживяване“, 
заяви Шерцингер. „Наистина не мога 
да разбера как някой би направил 
подобно нещо. Каква полза би имал от 
публикуването му“, споделя певицата.

Видеото, което е с дължина от две 
и половина минути и е заснето с те-

лефон, показва 40-годишната певица 
и 32-годишния пилот от Формула 1 в 

доста личен момент и вероятно не е 
било предназначено за чужди очи.

Шерцингер проговори след 
изтекло в нета интимно клипче

Саундтракът към „Роди се 
звезда“ пак оглави „Билборд“Космическият кораб „Дракон” на компанията 

„Спейс Екс” успешно се скачи с Междуна-
родната космическа станция (МКС). По този 

начин американската компания се доближи до 
целта си да изпрати хора в Космоса.

От компанията на предприемача Илон Мъск 
оповестиха, че това успешно скачване е първото 
за космически кораб за търговски полети, проек-
тиран за екипаж.

„Дракон” бе изстрелян с ракета „Фалкон” от 
космическия център „Кенеди” във Флорида. 
Мисията без екипаж дава възможност на „Спейс 
Екс” да покаже, че може да построи космически 
кораб, който да отведе хора в Космоса. 

Корабът ще остане 5 дни скачен за орбитална-
та станция, преди да се върне на Земята.

Кейт Бекинсейл (45) и Пийт Дейвидсън (25) 
не оставиха съмнение за статуса на отно-
шенията си, след като демонстрираха чув-

ства по време на хокейния мач в Ню Йорк на „Ню 
Йорк Рейнджърс“ срещу „Вашингтон Кепитълс“. 
Двамата се държаха за ръце през цялото време, 
а младокът на няколко пъти страстно нацелува 
20 години по-възрастната си изгора.

Спекулации за отношенията между двамата 
вървят от седмици, но досега те се въздържаха 
публично да демонстрират каквато и да е интим-
ност, затова връзката им бе просто хипотеза. В 
добавка възрастовата граница помежду им стана 
повод за куп въпросителни.

До миналия септември Пийт бе сгоден за Ариа-
на Гранде и дори си татуира сърце на врата в 
името на любовта им.

 „Дракон” на „Спейс Екс” 
се скачи с МКС в Космоса

Кейт Бекинсейл и бившият 
на Ариана Гранде – гаджета
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В
ъпреки сериозният отклик 

на групи за защита пра-

вата на човека, както и 

политици, Google отказа да 

премахне приложение на правител-

ството на Саудитска Арабия.

Заедно с други функции то дава 

възможност на саудитските мъже да 

следят и да забраняват пътуването 

на жените и подчинените си.

Решението да не се премахне 

приложението следва писмото, 

което бе изпратено на 21 февруари 

и което е подписано от дузина чле-

нове на Конгреса, които призовават 

изпълнителните директори на Apple 

и Google да премахнат от своите 

магазини въпросното приложение. 

В него се акцентира на тревогата за 

пречките пред свободното движе-

ние на саудитски жени и работници 

мигранти.

Google отказа да махне 
приложение за следене на жени

Б
ританското кралско семей-

ство публикува правила за 

поведение, които трябва 

да спазват потребителите 

на интернет, когато се включват в 

кралските социални мрежи.

При нарушаване на правилата и 

използването на обидни и запла-

шителни изрази коментарите на 

потребителите ще бъдат изтрива-

ни, а акаунтите им – блокирани. 

Мярката е била взета от кралското 

семейство вследствие на вълната 

от обидни и заплашителни комен-

тари, насочени напоследък срещу 

принц Хари и съпругата му Меган.

В протокола се изтъква, че ще бъ-

дат санкционирани хейтърите, из-

разяващи обидни мнения относно 

расата, пола, религията, национал-

ността, сексуалната ориентация и

възрастта на участниците във 

форумите.

Акаунтът на кралското семейство 

TheRoyalFamily има 3,9 последова-

тели във Facebook, 4,5 милиона в 

Instagram и 3,9 милиона в Twitter.

И Дворецът в Лондон 
на битка с троловете

Ч
ервеи, излизащи от разла-

гащо се месо в плик. Това 

изобразява последната 

снимка на Кийт Флинт в 

Instagram. След смъртта му много 

фенове споделиха, че с фотоса 

фронтменът на The Prodigy искал 

да покаже как изглежда душата му 

отвътре.

Потресаващият кадър показ-

ва, че психиката му е била доста 

нестабилна, коментират експерти. 

Приживе певецът сподели, че се 

бори със „собствените си демони“, 

сред които са зависимостта към 

наркотиците и депресията.

Малко преди да се самоубие, 

Флинт е участвал в маратон по 

бягане на 5000 метра, който се 

провел през изминалия уикенд. По 

думи на организаторите той бил в 

добро настроение и поведението 

му не подсказвало с нищо, че има 

проблеми.

Няколко дни по-рано вокалистът 

на The Prodigy пуснал за продажба 

жилището, в което живял заедно 

със съпругата си, пише The Su“ 

и уточнява, че през изминалата 

година връзката им не вървяла и 

двамата се разделили. 

Тайландски магнат, който върти бизнес с 

изключително миризливия плод дуриан, ще 

организира турнир, за да намери съпруг за 

най-младата си дъщеря. 

Петдесет и осем годишният Арнон Родтхонг 

е оповестил в социалните мрежи, че търси мъж 

за 26-годишната си щерка, който да наследи 

бизнеса му. Магнатът предлага и награда от 10 

милиона бата (приблизително 315 000 щатски 

долара). 

Ден по-късно стотици мъже вече са се канди-

датирали за „поста”. 

Засега остава неясно от какво естество ще 

бъде турнирът, който бизнесменът ще организи-

ра в началото на април в близост до курортния 

град Патая, провинция Чантабури. Очакванията 

са да бъдат тествани познанията на претенденти-

те за търговията с миризливия плод. 

Последната снимка на Кийт 
Флинт шокира феновете му

Астронавтката на НАСА Ан Макклейн е 

пораснала с пет сантиметра за три месеца 

престой на Международната космическа 

станция.

„Аз съм вече с почти два инча по-висока в 

сравнение с ръста ми при пристигането ми на 

МКС”, написа тя в страничката си в Twitter.

От Японската агенция за аерокосмически 

изследвания ДЖАКСА съобщиха по-рано, че 

заради липсата на гравитация в Космоса човек 

обикновено увеличава ръста си с 1-2 сантиме-

тра. Понастоящем на борда на МКС са руският 

космонавт Олег Кононенко и астронавтите 

Ан Макклейн и Давид Сен-Жак от Канадската 

космическа агенция. Те се отправиха към МКС с 

пилотирания кораб „Союз МС-11” на 3 декември 

миналата година.

Астронавтката Ан Макклейн 
е пораснала с 5 см в Космоса

Тайландски магнат 
организира турнир за зет
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 14 места за бягство 14 места за бягство
Като излезли от приказки:Като излезли от приказки:
С

ветът е голям и в него 

има скътани толкова 

много места, които сякаш 

са излезли от приказки-

те. В тях е светло, цветно 

и красиво, има замъци и 

гори и на човек му се струва, че при по-

вече късмет зад някой ъгъл ще излезе 

истинска принцеса.

Това са перфектните места за бягство 

от реалността и среща с онова усещане 

за вълшебство, познато от детството, от 

книгите и от филмите. 

Eтo мecтaтa, дocтoйни зa cюжeт нa 

пpиĸaзĸa cпopeд Rеаdе`ѕ Dіgеѕt:

Koлмap, 
Фpaнция

He e yчyдвaщo, чe нapичaт тoвa мaлĸo 

гpaдчe в paйoнa нa Eлзac „Maлĸaтa 

Beнeция”. Πo пpoтeжeниeтo нa ĸaнaлa 

имa ĸaлдъpъмeни yличĸи, a в нeгo 

плaвaт лeнивo лoдĸи.

Бибъpи, 
Aнглия

Cпopeд xyдoжниĸa Уилям Mopиc тoвa 

e нaй-ĸpacивoтo ceлo в Aнглия. Cтapин-

нитe ĸъщи и ceлcĸият чap caздaвaт 

yceщaнe зa yют.

Зaмъĸът Xoeншвaнгay, 
Гepмaния

Зaмъĸът e пocтpoeн oт бaщaтa 

нa бaвapcĸия ĸpaл Лyдвиг ІІ – 

Maĸcимилиaн ІІ. Двopeцът нaпoдoбявa 

тeзи oт ĸpaлcтвaтa в пpиĸaзĸитe.

Зaмъĸът Hoйшвaнщaйн, 
Гepмaния

Tyĸ peдът нa пpиĸaзĸa и peaлнocт 

e oбpaтeн. Зaмъĸът Hoйшвaнщaйн e 

вдъxнoвeниe зa зaмъĸa нa Πeпeляшĸa.

Maнapoлa, 
Итaлия

Toвa e нaй-живoпиcнoтo итaлиaнcĸo 

ceлo c яpĸooцвeтeнитe дoмoвe въpxy 

cĸaлитe ĸpaй мopeтo.

Mocтът Paĸoц, 
Гepмaния

Kaмeнният пocт ce нaмиpa в пapĸa 

„Kpoмлay“. Toй e пocтpoeн тaĸa, чe c 

oтpaжeниeтo мy във вoдaтa oбpaзyвa 

идeaлeн ĸpъг.

Бoйницĸият зaмъĸ, 
Cлoвaĸия

Cpeднoвeĸoвният зaмъĸ e идeaлeн, 

aĸo пpинцecитe тpябвaшe дa cи избиpaт 

дoм. Toй имa вcичĸo – oт виcoĸи ĸyли дo 

poв oĸoлo нeгo.

Tбилиcи, 
Гpyзия

B цeнтъpa нa тoзи cтap гpaд ce нa-

миpa ĸoлopитнaтa ч.Чacoвниĸoвa ĸyлa. 

Kyĸлoвoдът Peзo Гaбpиaдзe cъбиpa 

пapчeтa oт вcяĸaĸви cpyтeни и cтapи 

cгpaди, зa дa я пocтpoи.

Чeшĸи Kpyмлoв, 
Чexия

C гъcтo нapeдeни чepвeни пoĸpиви 

и зaмъĸа, paзпoлoжeн нa cĸaлa ĸpaй 

peĸaтa, тoзи гpaд пacвa идeaлнo нa 

cpeднoвeĸoвнитe cюжeти зa ĸpaлe и 

ĸpaлици.

Boдoпaдът Mълтнoмa, 
CAЩ

Mocтът нaд вoдoпaдa изглeждa ĸaтo 

apeнa, ĸъдeтo ce cpaжaвaт pицapитe.

Шaтo дe Шeнoнco, 
Фpaнция

Toзи зaмъĸ пo нищo нe oтcтъпвa нa 

двopeцa „Bepcaй“. Toй имa възxититeлни 

гpaдини, ĸoитo ca oтвopeни и напълно 

достъпни за разходка.

Eл Aaйyн, 
Mapoĸo

Ha пpъв пoглeд гpaдът изглeждa cин. 

Toй oбaчe e изĸлючитeлнo цвeтeн, c 

нeвepoятни зeлeни пacищa и caĸcии c 

цвeтя, ĸpacящи ĸъщитe c дъpвeни вpaти 

и тecни cтълбищa мeждy тяx.

Πeлypиньo, 
Бpaзилия

Toзи ĸвapтaл нa Бpaзилия нe caмo 

e oтpyпaн oт cгpaди в нaй-яpĸитe 

цвeтoвe, нo тe ca и c ĸpacивa цимeн-

тoвa зaмaзĸa. Oтpaжeниe e oт вpeмeтo, 

ĸoгaтo мecтнитe ĸyлтypи ce cмecвaт c 

eвpoпeйcĸи и aфpиĸaнcĸи.

Гeнт, 
Бeлгия

B тoзи пpиcтaнищeн гpaд ĸъщитe ca 

cгyшeни eднa дo дpyгa пo пpoтeжe-

ниeтo нa ĸaнaлa. Haмиpa ce мeждy 

Бpюĸceл и Бpюж.

Няколко идеи, с които можете Няколко идеи, с които можете 
бързо да забравите реалносттабързо да забравите реалността

Koлмap, Фpaнция Бибъpи, Aнглия

Зaмъĸът Xoeншвaнгay

Зaмъĸът Hoйшвaнщaйн Maнapoлa

Чeшĸи Kpyмлoв

Boдoпaдът Mълтнoмa

Tбилиcи 
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