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ОТ РЕДАКТОРА

Часове след като написах колонката си 
през миналата седмица, посветена на схеми-
те, чрез които Русия финансира своето поли-
тическо влияние в Европа и САЩ, се появи 
разследване на “Капитал”, което разказва за 
подобна схема с български компании, свър-
зани с псевдопатриотите от “Атака” (повече на 
страница 6). И преди сме писали за руските 
връзки и финансиране на хора и политически 
сили от този спектър, както и за несъмнената 
им топла връзка с Държавна сигурност, която 
е била маша на съветското КГБ. Но за разлика 
от САЩ в България няма да чуете за разслед-
ване на руска намеса в политическия живот, 
няма да има специален прокурор, нито обви-
нения, камо ли присъди (дори и малки като 
47-те месеца за бившия шеф на предизборния 
щаб на Тръмп Пол Манафорт). Защото в Бъл-
гария политици, прокурори и съд отдавна са 
напазарувани на едро от Кремъл. А българите 
масово сочат руския диктатор Владимир Пу-
тин като пример за “лидер” (54% одобрение 
към януари според изследване на “Галъп”). 
Нищо че истинските лидери не убиват и не 
затварят противниците си, не ограничават 
свободата на словото и правата на различни 
социални групи, а успяват да поведат хората 
доброволно в това, в което вярват. Ще имаме 
още много поводи да коментираме руските 
ходове из Европа и САЩ.

Но нека се фокусираме върху българи-
те, които и тази седмица ни правят горди. 
Българският учен д-р Владимир Кефалов 
бе удостоен днес в Ню Йорк с престижната 
Бреслерова награда за 2019 г. за големите му 
заслуги в изучаването на човешкото зрение. 
„Д-р Кефалов е звезда в областта на изследва-
нията на зрението”, казват от организацията, 
която присъжда отличието. Повече за него 
може да прочетете на страница 11. 

През миналия уикенд за трети път през по-
следните 20-ина години в България се върна 
актьорът Димитър Маринов от спечелилия 
„Оскар“ за най-добър филм “Зелената книга”. 
И той, и д-р Кефалов са повод за национална 
гордост. Около Маринов се разрази буря от 
коментари за развятото флагче на сцената 

на Долби тиътър. Но хора като тези двамата 
наши сънародници са наистина повод всички 
гордо да развеем флага. И тук ще приложа 
един цитат от Маринов пред bTV: „Пожелавам 
на всеки един българин, ако един ден ви 
се удаде възможност да развеете флагчето, 
имайте причина да го развеете и го развейте 
гордо!” Повече за неговото посещение в 
България на страница 32. 

Маринов не е единственият наш успял 
сънародник в Холивуд. Едно красиво и 
талантливо

българско момиче смени попрището и 
от килима на художествената гимнастика 
се изстреля в холивудската мегапродукция 
„Дъмбо“. Златното момиче на България

Радина Филипова е част от екипа, избран 
от Тим Бъртън за нова адаптация на исто-
рията за Слончето с големите уши. Нейната 
история разказваме на страница 18. 

Повод за гордост са и тези успели българ-
ки, които са готови да предадат своя опит, 
знания и контакти на по-младите ни съна-
родници, родени в САЩ. За първи път Малко 
българско училище в Чикаго организира 
семинар “Силата на българката”. Поводът е 
8 март, а на събитието няколко успели българ-
ки разказаха на тийнейджърите от училището 
за техния път в Америка. Не само успехите 
им, но и желанието да отделят от времето 
си, за да предадат опита си на по-младите, 
е още един повод за гордост. Разказваме на 
страница 12. 

Багата също ни направи горди с поред-
ната победа и развят флаг на ринга. Още за 
мача му с Бен Ротуел може да прочетете на 
страница 42.

Горд и радостен съм, че и тази седмица 
имаме толкова много позитивни истории 
за истински български успехи и стойностни 
наши сънародници, за които може да ви раз-
кажем. Надявам се и на вас да ви е интересно.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Българи, с които може да сме горди
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Самолетната катастрофа с 

Boeing 737 MAX 8 в Етиопия 

причини смъртта на всички 

157 души на борда. И докато 

тече разследването, мнозина се питат 

дали е безопасно да се лети на новия 

самолет, след като през октомври съ-

щият модел катастрофира със 189 души 

на борда над Яванско море. Също при 

ясно небе.

Две от най-големите американски 

авиокомпании – American и Southwest, 

продължават да използват всекидневно 

модела, а някои други ги приземиха, 

докато текат разследванията.

Boeing 737 MAX е последната версия 

на най-продавания в света пътнически 

самолет на американския конструктор. 

След успешен първи полет през яну-

ари 2016 година четвъртото поколение 

737 преди две години започна да бъде 

доставян. Той е предназначен за полети 

на къси и средни разстояния.

Към края на януари са доставени 

350 броя от новия модел от общо 5,011 

поръчки към Boeing.

След първата катастрофа със 737 

MAX на Lion Air през 2018 година въз-

никнаха въпроси за липсата на инфор-

мация сред авиокомпаниите и пилотите 

за новата система против рязък спад на 

подемната сила, към която разследва-

щите са насочили вниманието.

Екип от американски авиационни 

специалисти вече е на мястото, където 

се разби самолетът на авиокомпания 

„Етиопиън еърлайнс”.

В изявление Федералното упра-

вление на авиацията (FAA) съобщи, 

че негови експерти са на мястото на 

катастрофата близо до етиопската 

столица заедно с представители на 

националния съвет за безопасност на 

транспорта.

Те са се присъединили към разслед-

ване на етиопските власти, в което 

участват също представители на съ-

седна Кения и други страни, както и на 

компанията Boeing.

Новият самолет Boeing 737 MAX 8 

падна в неделя шест минути след изли-

тането си от летището в Адис Абеба при 

ясно време.

Очевидец на катастрофата каза, 

че преди самолетът да се разбие на 

земята, от задния му край излизал дим. 

Човекът каза, че машината се завър-

тяла два пъти, преди да се разбие и да 

избухне.

САЩ ще задължат Boeing 
да извърши модификации

на моделите си 737 MAX 8 и 737 MAX 9, 

но няма да забранят използването на тези 

самолети за разлика от страни като Китай.

Управлението на авиацията поиска 

от производителя на самолетите да 

извърши промени „най-късно през 

април” в софтуера и в автоматизираната 

система за контрол, наречена MCAS, 

която насочва носа на самолета надолу, 

ако има опасност той да изгуби скорост. 

Boeing трябва също да осъвремени 

ръководството за пилоти.

„Ако установим проблем, засягащ 

сигурността, Управлението ще вземе 

незабавни адекватни мерки”, заяви 

транспортният регулатор.

Междувременно след Индонезия, 

Етиопия, Южна Корея и Китай все 

повече страни и авиокомпании спират 

полетите със самолети 737 MAX 8. Сред 

тях са южноафриканската „Комеър”, 

мексиканската „Аеромексико” и бразил-

ската „Гол”. Пилотите на аржентинската 

компания „Аеролинеас Архентинас” от-

казаха да летят на тези машини, докато 

не получат гаранции за безопасността 

им, а Сингапур забрани достъпа им до 

въздушното си пространство.

На този фон шефът на Boeing заяви, 

че е убеден в сигурността на самолети-

те 737 Max.

В САЩ обаче две от най-големите 

авиокомпании продължават да използ-

ват всекидневно MAX8 за полетите си. 

American Airlines имат 24 броя от този 

модел и засега оттам казват, че нямат 

намерение да ги приземяват. В изявле-

ние от компанията поднасят своите 

съболезнования на семействата на 

жертвите от катастрофата в Етиопия, 

но твърдят, че са напълно убедени в 

самолетите и екипажите си.

Southwest Airlines притежава 34 та-

кива летателни апарата и също изрази 

увереност в сигурността на всичките си 

750 самолета, произведени от Boeing.

Друга авиокомпания, която се ползва 

често от българите в САЩ и която при-

тежава 18 737 MAX 8, е нискотарифната 

Norwegian Airlines. Тя също продължава 

да лети с тях, но оттам обявиха, че сле-

дят препоръките на властите.

TUI, Fiji Airways, Icelandair, Flydubai, 

WestJet, GOL Linhas Aéreas също имат 

самолети от този модел и продължават 

да ги използват.

Безопасно ли е да летите на Безопасно ли е да летите на 
новия Boeing 737 MAX 8новия Boeing 737 MAX 8
Две от най-големите американски 
авиокомпании продължават да 
използват самолета, участвал в 
две катастрофи за няколко месеца

Все още не е известна причината за катастрофата над Адис Абеба на 10 март
Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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С промени в Закона за 
вероизповеданията 
държавата ще опрости 
8,2 млн. лв. дългове на 
мюфтийството. Проме-
ните, които предвиждат 

тази данъчна амнистия, бяха приети на 
първо четене от парламента в края на 
миналата седмица. Те станаха повод за 
среща между премиера Бойко Борисов, 
патриарх Неофит и главния мюфтия 
Мустафа Хаджи в понеделник.

Срещата бе по инициатива на пре-
миера Борисов. Повод за нея станаха 
критиките на БСП, че опрощаването на 
дълговете на мюфтийството е поредна-
та сделка между ГЕРБ и ДПС. От двете 
партии обаче обясниха, че опрощава-
нето е било решено на заседание на 
Консултативния съвет по национална 
сигурност при президента. Според тях 
целта е да се спре финансирането на 
мюфтийството от Турция. С последните 
промени в закона за вероизповедани-
ята обаче възможността за дарения от 
чужбина не беше премахната. Тогава 
коалиционните партньори на ГЕРБ 
“Обединени патриоти” също съзряха 

задкулисна сделка
между основната управляваща партия 

и ДПС.
След срещата при Борисов в поне-

делник Хаджи обясни, че дори имотите 
на мюфтийството не са достатъчни, за 
да покрият натрупаните дългове към 
държавата. И обвърза и готвените зако-
нодателни промени с призива „да пазим 
мира и спокойствието”.

Хаджи поясни, че задълженията на 
мюфтийството са стари и върху тях те-
кат лихви. И припомни, че голяма част 
от имотите на вероизповеданието са 
одържавени по време на комунистиче-
ския режим. За тези имоти мюфтийство-
то продължава да води съдебни битки.

След срещата с Борисов патриарх 
Неофит благодари за добронамереното 
отношение към вероизповеданията и 
допълни, че разговорът е бил полезен. 
Според неофициална информация на 
Българската православна църква ще 
бъдат 

опростени около 
100 хил. лева

„Благодаря ви, че сте тук. Както вина-
ги, имали сме една цел – българските 
граждани да бъдат спокойни, всеки 
да си изповядва вярата”, се обърнал 
премиерът Борисов към патриарха и 
главния мюфтия, цитиран от правител-

ствената пресслужба.
По време на разговора си с патриар-

ха и главния мюфтия министър-пред-
седателят е акцентирал още веднъж, че 
целта на закона е единна държава със 
сигурност на религиозната общност, 
уважение, толерантност, допълват 
от МС. „Много пъти сме го правили – 
владиката от едната страна, ходжата от 
другата. Всеки да прочете това, което 

мисли, и съответно заедно да работят 
за единството на държавата”, е казал 
още премиерът Борисов.

„Патриархът с мюфтията, докато се-
дят заедно и могат да си говорят, можем 
да сме спокойни за етническия мир и 
толерантност. Това ми е важно, всичко 
останало ще го наредим”, е подчертал 
министър-председателят пред духовни-
те водачи.

България опрощава 8,2 млн. лв. България опрощава 8,2 млн. лв. 
на мюфтийствотона мюфтийството

На Българската православна 
църква ще бъдат опростени 
около 100 000 лева

По-добре България, а не 
други държави

По време на срещата си с 
патриарха и мюфтията 
министър-председателят 
е подчертал, че на срещи 

и със Светия синод, и с патриарха, и 
с владиците, и с мюфтийството много 
ясно е било заявено каква е целта на 
промените в Закона за вероизпове-
данията. „За българските вероизпо-
ведания, за вероизповеданията на 
България, българската държава да си 
плаща, да не плащат други държави. 
Това не е и обида към другите държа-
ви”, е посочил Борисов. 

Той е конкретизирал, че по този 

начин няма да може чужди разуз-
навателни централи да работят по 
разединението на българския народ.

„Така че целта е била да поставим 
всичко на чисто и оттук насетне дър-
жавата да си плаща за съответните 
вероизповедания. Вие – спазвайки 
закона, съответно да си водите своята 
отчетност. Това е целта на закона 
плюс всички останали неща, за които 
идвахме и на среща в Светия синод, 
говорихме, така че ви моля да успоко-
ите хората и вие, че думата сделка в 
случая няма нищо общо”, категоричен 
е бил премиерът.
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Парламентарен 
съветник на лидера 
на „Атака“ Волен 
Сидеров е свързан 
с хора, съпричастни 
към руските тайни 

служби чрез сложни бизнес отношения. 
Съветникът Христо Маринов е съдруж-
ник и с италианци в компании, за които 
разследване на италиански журналисти 
твърди, че подпомагат финансиране на 
националистически формации в Италия 
с руски пари. Това пише в голям матери-
ал в последния си брой в. „Капитал“. 
Седмичникът описва сложните отноше-
ния на съветника на Сидеров с руснаци 
и италианци и макар да признава, че е 
трудно за доказване, обобщава подо-

зрението, че през компании на Мари-
нов и руснаците, свързани с руските 
служби, минава 

скрито финансиране за 
„Атака“

Маринов до този момент не е особе-
но известен публично. Името му обаче 
се появи преди две седмици в раз-
следването на италианското списание 
“Еспресо” за финансирането от Русия на 
тамошната управляваща националисти-
ческа партия “Лига”. 

Публикуваното в края на февруари 
мащабно разследване разкри, че пар-
тията на Матео Салвини е получавала 
финансиране от Москва, прикрито зад 
сделки за горива. Според италианска-
та медия “Роснефт” се е съгласила да 
направи отстъпка в цената на горивата, 
които се купуват от италиански компа-
нии, като сделката минава през компа-
ния посредник, а разликата в цената 
отива за партията на Салвини.

Разкритията на “Еспресо” сглобяват 
парче от пъзела, което показва обвър-
заността на крайнодесните формации 
от ЕС (в случая в България и Италия) с 
режима на Путин и прокарването на 
руската пропаганда.

Тези връзки не са нещо ново, но 
публикацията отива отвъд видимото и 
документално доказва, че зад прокре-
мълския дискурс на националистиче-
ските партии стоят и бизнес отношения.

Сидеров е един от най-пламенните 
защитници на Русия и руската политика 
в България от години. Извън думите 
за традиционното приятелство между 
двата народа обаче националистът, кой-
то в момента е част от управляващата 
коалиция, не рядко говори 

за пари, петрол и газ
През март 2018 г. например делега-

ция на “Атака” посети руския парламент, 
а Волен Сидеров даде своеобразен 
отчет пред депутати от международ-
ната комисия в него: “В момента между 

правителството на България и Русия 
текат преговори за възстановяване в 
някакъв вариант на газови доставки. 
Мога да кажа, че до някаква степен това 
става поради нашето, на патриотите, 
присъствие на “Атака” в правителството 
и моето влияние върху министър-пред-
седателя”, казва той. 

Думите на Сидеров не са пресилени. 
Партията му има съвсем реално участие 
във властта, а преговорите за газовите 
доставки, както се видя тази седмица по 
време на посещението на руския пре-
миер Медведев, вървят с пълна сила.

Разследването на “Еспресо” осветява 
мрежата от фирми, които близките до 
Салвини активисти са открили в Москва 
през последните няколко години. “Тази 
мрежа от компании с малка иконо-
мическа активност свърза “Лига” с 
италиански и европейски крайнодесни 
политици. Черно-зелената нишка, която 
води към Москва, към пропутинската 

пропаганда и идеолога на “съвършения 
фашизъм” – ортодоксалния философ 
Александър Дугин.”

Подобна 

мрежа от фирми 
– също с “ниска икономическа ак-
тивност”, е изградил и съветникът на 
Сидеров Христо Маринов, като тя се 
застъпва с италианската. През 2012 г. 
той основава шест фирми, като в пет 
от тях си партнира с руски граждани, 
чиято история показва, че не са слу-
чайни. Единият от руснаците, Виктор 
Родин, е съдружник в организации и 
сдружения с близки до Путин полити-
ци и депутати от партията му „Единна 
Русия“. Същото се отнася и за другия, 
Александър Рапопорт. Така може да се 
направи “обосновано предположение”, 
че съдружниците на Христо Маринов са 
с минало в руските служби за сигурност, 
пише „Капитал“.

Финансират ли руските Финансират ли руските 
служби „Атака“ и Сидеров?служби „Атака“ и Сидеров?

Съветник на Волен в сложни 
бизнес отношения с близки 
до властта в Москва

Христо Маринов и бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров посетили италианската партия 
„Лига“ през 2017 година
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САЩ са доставили над една 

трета от продадените по света 

оръжия за последните 5 годи-

ни и са затвърдили водещата 

си позиция като най-голям продавач 

на оръжие в света, показва доклад на 

Стокхолмския международен институт 

за изследвания на проблемите на мира 

(СИПРИ).

Глобалните продажби на оръжие са 

нараснали с близо 8 на сто в периода 

от 2014 до 2018 г. в сравнение с пре-

дишните пет години. САЩ са достави-

ли 36 на сто от тях в сравнение с 30 на 

сто за предишните пет години.

Най-малко 98 

страни са закупили 

оръжие от САЩ, 

което е повече от 

всеки друг доставчик, 

отбелязва СИПРИ. 

Малко над половина-

та от доставените от 

Вашингтон оръжия 

са били закупени от 

страни от Близкия 

изток. Саудитска 

Арабия е закупила 

22 на сто от прода-

дените от САЩ оръжия, което я прави 

най-важната им единична клиентка. 

Общо Рияд е внесъл 12 на сто от 

световните продажби на оръжие, като 

освен от САЩ е закупувал оръжия от 

Франция и Великобритания.

България продължава да бъде ма-

лък играч, що се отнася до търговията 

с големи оръжия, но въпреки това 

страната ни е увеличила с 225% износа 

си към други държави в сравнение с 

периода 2009-2013 г. 

Изследването на СИПРИ се съсре-

доточава само върху т.нар. големи 

оръжия – самолети и вертолети, ра-

кетни установки, бронирани машини, 

артилерия и ракети – и не засяга леки-

те оръжия като автомати, картечници, 

пистолети и т.н., в които традиционно 

България има установени традиции в 

производството и продажбата.

За периода 2014-2018 г. България 

се нарежда на 29-о място по износ на 

оръжие, което е с 10 позиции по-висо-

ко спрямо предходния период.

От изследването става ясно, че за из-

следвания период между 2014 и 2018 

г. България е продала големи оръжия 

на 11 държави предимно в Близкия 

изток и Африка. Най-големият клиент 

на България за този период е Ирак, 

следван от Саудитска Арабия.

Сред другите държави, които са по-

лучили оръжия от България, изпъкват 

Ангола, Кот д’Ивоар, Нигерия и Демо-

кратична република Конго.

В случая доставките до Саудитска 

Арабия (противотанкови оръдия и 

бронирани возила) е доста вероятно 

да са били пренасочени към различни 

бунтовнически групи в Сирия, спонсо-

рирани от кралството, и/или за прави-

телството в Йемен, смята Уеземан.

В по-голямата си част изнасяните 

от България големи оръжия са втора 

употреба – поне 80% от износа през 

2014-2018 г., като според СИПРИ е 

напълно възможно дори повечето или 

всички останали 20% да са също втора 

употреба. Затова изследователите 

смятат, че държавата и/или компани-

ите, занимаващи се с уреждането на 

оръжейни сделки, са основният играч 

на пазара за големи оръжия от българ-

ска страна.

Износът на оръжия от Русия е спад-

нал със 17% между 2009-2013 и 2014-

2018 г., което според изследователите 

предимно се дължи на намаления внос 

от Индия и Венецуела. За посочения 

период Франция е увеличила износа 

с 43%, а Германия с 13%. Общо двете 

държави държат 27% дял от световния 

износ на оръжия през 2014-2018 г.

Като цяло всяко трето оръжие отива 

към държавите от Близкия и Средния 

изток. Борбата за надмощие в Близ-

кия изток и Северна Африка между 

Саудитска Арабия и Иран определено 

оказва влияние, както и плановете на 

престолонаследника принц Мохамед 

бин Салман за превъоръжаване на 

армията.

Къде България и САЩ изнасят оръжия

ЕС обяви в петък, че ще изисква 

визи за американски граждани, 

пътуващи до Европа от 2021 

година.

Американските граждани ще имат 

нужда от паспорт и кредитна или 

дебитна карта, за да кандидатстват за 

разрешително от т.нар. ETIAS – European 

Travel Information and Authorization 

System. Разрешителното ще им даде 

право да посетят Европа за период от 

до 90 дни.

Досега американските граждани бяха 

освободени от визови ограничения, 

когато пътуваха до Европа.

Системата ETIAS е сходна с електрон-

ната система за разрешително при 

пътуване (ЕSTA), която Съединените 

щати използват за страни от т.нар. Visa 

Waiver Program или всички страни от 

ЕС с изключение на България, Румъния, 

Полша и Кипър.

И двете програми (ETIAS) и (ESTA) не 

изискват да се ходи на интервю за раз-

решителното. За да получат т.нар. permit 

по тях, кандидатите преминават само 

т.нар. background check за криминално 

минало. Регистрацията по ETIAS обаче 

изисква малка такса, подобна на тази, 

която българите заплащат, когато попъл-

ват eTa формуляр за влизане в Канада.

Регистрацията да пътуват до страните 

от ЕС за американските граждани ще 

важи за период от 3 години и им дава 

правото да се движат в страните от 

Шенген за 90 дни.

Визи за Визи за 
американците американците 
за ЕС от 2021 г.за ЕС от 2021 г.
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BG ТЕЛЕГРАФ
САЩ показаха F-16 в Пловдив

Американската компания 
”Локхийд Мартин”, произ-
водител на  изтребителите 

F-16 Block 70, представи възмож-
ностите на самолета в България. 
Това е модификацията, за която 
страната води преговори със САЩ 
за превъоръжаване на армията. 
Демонстрацията бе направена в 
Пловдив, а намерението на Бълга-
рия е да купи 8 самолета. Реше-
нието за преговорите бе взето от парламента, очакват се преговори между 
САЩ и България. 

Обвиниха кмета на Созопол за 
2 млн. лв.

Софийската градска прокуратура обви-
ни кмета на Созопол Панайот Рейзи в 
длъжностно присвояване в особено 

големи размери.
Според обвинението в период от 3 години 

той присвоил близо два милиона лева. 
Парите били плащани от бюджета на об-

щината по фактури за ремонти. Сумите обаче 
постъпвали по сметка на физическо лице, 
нямащо нищо общо с фирмата изпълнител.

Започва търсенето на 
инвеститор за „Белене”
Националната електрическа компания /

НЕК/ даде стар на избора на стратегически 
инвеститор за изграждане на АЕЦ „Белене”.

В рамките на поканата се дава възможност и за 
заявяване на интерес за придобиване на минори-
тарно участие в бъдещата проектокомпания, както 
и/или за закупуване на електрическа енергия от 
бъдещата електроцентрала. Целта на поканата е да 
предостави определена информация на страните, 
които желаят да заявят участие в процедурата, доба-
виха от МЕ.

Бащата на Тита остава в ареста 
заради далавери

Специализираният наказателен съд 
остави в ареста тримата обвинени 
за отпускане на пенсии чрез фал-

шиви документи, сред които е и бащата 
на певицата Тита – Милен Пенчев, който е 
директор на НОИ-Силистра. Съдът смята, 
че те са участвали в престъпна група, 
осигуряваща максимално високи пенсии 
на хора без необходимия стаж. Според 
съдиите има опасност задържаните да се 
укрият, ако са на свобода. 

С код ще хващат фалшиви касови 
бележки 
Нова версия на мобилното при-

ложение на НАП ще направи 
възможна проверката дали една 

касова бележка е истинска или фалшива. 
За целта трябва да бъде сканиран QR 
код, който поетапно ще стане задъл-
жителен до края на годината за всички 
касови бележки, издавани от български 
търговец. Мобилното приложение на 
НАП може да бъде изтеглено през App 
store за телефони с операционна систе-
ма iOS или през Google play за Android.
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Българският учен Влади-
мир Кефалов е носителят 
на престижната амери-
канска награда “Бреслър“ 
за 2019 г.

Тя се присъжда от 2001 
г. насам от организацията Lighthouse 
Guild за изтъкнати постижения в сфера-
та на зрителните науки, направени от 
хора в средата на кариерата си. Състои 
се от чек за 54 000 долара. Парите са 
завещани от покойния филантроп 
Алфред У. Бреслър. Церемонията по 
връчването й ще се състои през ноем-
ври в Ню Йорк.

„Владимир Кефалов е един от воде-
щите световни изследователи на очната 
ретина. Неговата работа доведе до 
нови познания относно механизмите на 
многобройните смущения на човеш-
кото зрение. Сред които причините за 
дегенерацията и разстройството на 
фоторецепторите, нарушаващи възпри-
емането на цветовете и нощното вижда-
не. Те стимулират лечението на загубата 
на зрението“, се казва в съобщението на 
Lighthouse Guild.

А председателят на организацията 
Алън Морс обявява Кефалов за „звезда 
в сферата на изследването на ретината“.

51-годишният българин е доцент по 
невронаука в университета „Вашингтон“ 
в американския град Сейнт Луис, щата 
Мисури. „Много съм горд. Защото, като 
погледнах списъка с другите лауреати 
преди мен, всички те до един са светила 
в тази сфера“, каза българският учен 
пред Клуб Z.

Какво точно прави екипът 
на Владимир Кефалов

Специалистите са се посветили на 
изследването на зрителните клетки в 
ретината. Методът се нарича електро-
физиология. Екипът на Владимир Кефа-
лов изследва електрическите сигнали 
на тези зрителни клетки. Те всъщност 
поглъщат светлината и я превръщат в 
електрическия импулс, който след това 
произвежда зрителното възприятие.

Кефалов и хората му изследват тези 

клетки и от фундаментална гледна 
точка. Ръководеният от българския 
специалист екип иска да разбере какви 
са механизмите, превръщащи светли-
ната в електрически импулс, както и 
как те се адаптират към светлината и 
тъмнината.

В момента, в който екипът разбере 
механизма, по който дефекти в гените 
водят до слепота, следва нова стъпка. 
Целта на специалистите е да се опитат 
да обърнат нещата и да възстановят 
нормалната функция на клетките. Може 
да стане чрез генна терапия, т.е. да 
вкараш обратно нормалния ген, или по 
друг начин с фармацевтични терапии.

Върховете на генната 
терапия – момче с вроден 

дефект проглежда
Генната терапия е достигнала немис-

лими доскоро върхове. Съвсем наскоро 
с нея е възстановено зрението на 9-го-
дишно момче, разказва Кефалов. Това 
се е случило в университета в Маями, 
Флорида.

Детето е имало генетични уврежда-
ния. В този случай става дума за липса 
на ген, отговарящ за възприятието на 
светлината. В резултат детето не може 
да вижда.

С помощта на вирус правилният ген 

му е бил вкаран обратно. И той започ-
нал да произвежда правилния белтък. 
И зрението полека-лека заработва.

Владимир Кефалов за малко спира 
да разказва, сякаш е прочел нашите 
мисли.

„Не, това не може да бъде заглавие. 
Сещам се какво смятате да напишете, 
но то просто няма да е вярно. Защото за 
това изследване, както и за метода му 
аз нямам абсолютно никакъв принос. 
Аз просто отговорих на въпроса ви 
докъде е стигнала терапията“, бърза да 
успокои топката сънародникът ни.

И обяснява, че такива опити все още 
рядко се правят с хора. Извършват се 
предимно върху мишки или маймуни. И 
са много скъпи. По тази причина почти 
всичко в тази сфера е на етап клинично 
изследване. Самият Кефалов е прилагал 
такава терапия, но върху мишки.

Пътят от опитите до 
лечението

„Процедурата е следната. Първо 
такива като мен правят лабораторно 
изследване, за да видят дали изобщо 
работи. Ако работи в лабораторни усло-
вия с лабораторни животни, например 
мишки, се правят други опити с прима-
ти, да речем – маймуни. Така може да се 
види дали методът работи в организъм, 
който е по-близък до човешкия“, обяс-

нява ученият.
Следват няколко фази на тестове, 

вече с пациенти. Първо се пробва дали 
лекарството или терапията имат отри-
цателни ефекти. Необходимо е да не 
повреждат организма на лекувания.

При положителен резултат следват 
клиничните изследвания, които се пра-
вят от съвсем други хора. Те са безумно 
скъпи – струват десетки милиони дола-
ри. На една контролна група пациенти 
се дава плацебо или пък те просто са 
наблюдавани. А на други пациенти се 
извършва новото лечение. То може да 
трае няколко месеца, една-две години 
или повече. Тези хора периодично са 
изследвани за това дали има някакви 
отрицателни ефекти. Ако накрая се ока-
же, че терапията работи добре, феде-
ралното правителство на САЩ одобря-
ва това лечение. И лекарствата за него 
започват да се продават по-масово. При 
това на доста по-поносими цени.

Казано накратко – Владимир Кефа-
лов измисля методите за функциони-
ране на окото и на клетките, както и 
начините, по които те да се прилагат. 
Без тези методи не могат да се извър-
шат следващите стъпки – използване 
на лекарства, терапии и т.н. Следващи-
ят „ешелон“ от специалисти използва 
тези знания, за да се опита да ги реали-
зира върху хора.

Българин с награда „Бреслър“ Българин с награда „Бреслър“ 
в Ню Йорк за принос към в Ню Йорк за принос към 
изучаването на окотоизучаването на окото

Д-р Владимир Кефалов (вдясно) заедно с колега пред уред, който им позволява да засекат 
реакцията на ретината към светлина
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Имат ли момичетата Имат ли момичетата 
по-ниско самочувствиепо-ниско самочувствие

8 март даде повод не само за 
партита, но и за събитие, 
посветено на “силата на 
българката”. От Малко бъл-
гарско училище в Чикаго 
смятат, че децата от сред-

ните и гимназиалните класове имат 
нужда от съвети за кариерно развитие 
и от българската среда, не само от 
американската. „Особено важно е също 
да се подпомогнат и нашите момичета”, 
каза Евелина Петров, координатор за 
контактите с общността в района на 
училището. „И понеже март е месецът 
на жените, решихме да организираме 
семинар, посветен на това как младите 
момичета да преследват мечтите си и 
да работят това, което искат, а защо не 
и нещо, за което не са и мечтали, но то е 
престижно и интересно”, допълни тя.

Ниска самоувереност при момиче-
тата

От Малко българско училище са 
напипали един проблем, за който не се 
говори много често, а именно факта, 
че момичетата между 8 и 14 години 
имат значително по-ниско ниво на 
самоувереност от връстниците си от 
другия пол. В изследване на Кати Кей и 
Клеър Шипман, цитирано от „Ню Йорк 
таймс“, е установено, че разликата по 
този показател е 30%, което е притесни-
телно. Освен това всеки три от четири 
ученички в същата възрастова група 
имат постоянни страхове за това, че ще 
се провалят. 

Този проблем не се забелязва от об-
ществото, защото много често момиче-
тата се представят по-добре академич-
но от момчетата, имат по-добри оценки 
и вземат повече участия в клас. Така 
техният успех в учението се свързва 
погрешно с представата за наличие на 
високо самочувствие. 

„Силата на българката”
За да вдъхнат увереност у български-

те момичета, в Чикаго чрез своя личен 
пример за семинара в Малко българско 
училище дойдоха 13 изявени наши съ-
народнички, които да говорят по темата 
„Силата на българката“. Сред познатите 
на нашата общественост жени бяха 
Людмила Тасева, консул в ГК-Чикаго, 
Теодора Ботева, търговски аташе, Гер-
гана Тодорова, аграрен специалист и 
понастоящем агент за недвижими имо-
ти, Марчела Челебиева, собственичка 
на туристическа агенция и лицензиран 
преводач, Наталия Стоянова, завърши-
ла право и сегашен консултант по без-
опасността в транспортната индустрия, 
както и Елена Хотинова, която работи в 
отдела за връзки с обществеността към 
общината на Чикаго. 

Други участнички в панела бяха Лили 
Незирова – лекар, Силвия Иванова – 

зъболекар, Габриела Димова – начален 
педагог и модел, Айсун Ферад – студент 
по фармация, Елена С. Иванова – за-
вършила компютърни науки и настоящ 
студент в подобна специалност. Със съ-
вети се включиха и организаторките на 
семинара от Малко българско училище 
Евелина Петров – с опит в сферата на 
маркетинга, Жанета Ликов – графичен 
дизайнер, и Петя Гуереро – машинен 
инженер.

Всички дами акцентираха на това, че 
е много важно момичетата в публиката 
да изберат възможно най-рано какви 
искат да станат и да работят упорито по 
завършване на средното и висшето си 
образование. „Макар че дипломата не 
прави човека, а обратното, образова-
нието ще ви помогне неимоверно”, каза 
Гергана Тодорова.

Друго всеобщо послание беше за 
поставяне на приоритети от най-ранна 
възраст. Тук Лили Незирова се обър-
на към гостите в залата с въпрос от 
приказката за камъните и пясъка. „Ако 
имате един буркан и в него трябва да 
сложите три големи камъка, пет по-
малки такива и пясък, в какъв ред ще 
ги поставите вътре?“, попита тя. Децата 
първо се затрудниха, но после отгово-
риха правилно, че първо трябва да се 
сложат големите камъни или големите 
приоритети, после по-малките камъни 
или по-малките неща, а накрая пясъкът 
или съвсем незначителните неща. „За 
мен трите най-големи неща в живота 
са здравето, семейството и кариерата“, 
сподели още Незирова.

Не липсваха и примери и съвети, 
че е възможно ученичките да успеят 
дори без да знаят какво точно искат да 
работят и да следват само вътрешното 
си чувство. Всички се съгласиха, че об-
разованието в Америка е много скъпо, 
но посочиха начини за финансова под-
крепа, включително и завършването на 
класове за напреднали още от гимна-
зията, посещението на двугодишни ко-
лежи и търсене на стипендии. Теодора 
Ботева и Людмила Тасева напомниха 

на присъстващите да не отхвърлят въз-
можността за образование в България 
и Европа.

„Беше ми полезно да науча 
малко повече за кандидат-
стването в университет в 
Америка“, каза след беседата 
14-годишната Бояна, която 
е дошла в Америка преди 
малко повече от година. 
„От България имах идея да 
следвам моден дизайн, но 
сега, като виждам толкова 
различни възможности, съм 
малко разколебана. Все пак 
ми помогна да чуя как тези 
жени са следвали мечтите си 
и как това понякога е трудно 
или скъпо, но че невинаги 
мечтите са най-доброто 
нещо за нас”, допълни още 
тийнейджърката.

В бъдеще от Малко българ-
ско училище имат амбицията 
да създадат цяла менторска 

програма, която да включва всички 
българчета от Чикаго.

сн. Щерион Щерионов

Малко българско училище със семинар 
„Силата на българката” в помощ на децата 
за по-добра професионална реализация

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

 Концерт за пиано в българското 
училище в Нейпървил

МАРИЯ ХРИСТОВА

Ново българско училище 
в Нейпървил организира 
празничен концерт по 
случай Международния 

ден на жените.
Тази година малките възпитаници 

на г-жа Теменужка Григорова от пре-
дучилищната група предизвикаха въз-
торжените аплодисменти на гостите 
за изпълнените от тях песни за мама, 
които всички обичат. Голямата изне-
нада за гостите дойде с концертното 
изпълнение на пиано от преподава-
телката по музика Мария Калоферова. 
Тя плени публиката с изпълнения на 

пиеси от композиторите Ференц Лист, 
Астор Пиацола, Александър Скрябин 
и Фредерик Шопен. 

Мария е завършила Академията 
за музикално и танцово изкуство 
в  Пловдив в класа на професор 
Роксана Богданова. Специализира 
във Вроцлав и печели първи награди, 
лауреат е на конкурси в България и 
Полша. Пианистката има записи за 
БНР, рецитали и участия в концерти в 
България, Полша, Германия, Белгия, 
Финландия, Швеция. От началото 
на 2019 година г-жа Калоферова се 
присъединява към екипа на Ново 
българско училище в Нейпървил.

Мария Калоферова – концертното изпълнение на пиано 
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ остават лидери в 
търговията с оръжие
САЩ са доставили над една трета 

от продадените по света оръжия 
за последните 5 г. и са затвърди-

ли водещата си позиция като най-голям 
продавач на оръжие в света. Това показва 
доклад на Стокхолмския международен 
институт за изследвания на проблемите на 
мира. Глобалните продажби на оръжие са 
нараснали с близо 8% от 2014 до 2018 г. в 
сравнение с предишните 5 г. Най-малко 98 страни са закупили оръжие от САЩ, 
най-съществен купувач е Саудитска Арабия.

Вашингтон към Пхенян: 
Виждаме всичко

САЩ предупредиха режима в Пхенян, че не 
може да се изплъзне от наблюдението на 
Вашингтон. “Знаем точно какво правят”, 

каза съветникът по национална сигурност в 
Белия дом Джон Болтън. “Виждаме всичко, без да 
ни мигне окото, и не си правим никакви илюзии 
за какво става въпрос”, допълни той по повод 
възможността от ракетно изпитания в Северна 
Корея.

През миналата седмица се появиха снимки, които породиха подозрението, че 
Пхенян готви нови изпитания.

Тръмп ще иска пари за US военни 
при съюзниците 
В разговори със свои приближени президен-

тът на САЩ Доналд Тръмп предложил нова 
формула, с която Вашингтон да получава 

повече пари от съюзниците си за това, че амери-
канската армия служи на тяхна територия. Според 
плановете страните ще плащат пълните разходи по 
разполагането на американски войници на територията си плюс още 50 про-
цента, казаха американски и чуждестранни представители, запознати с идеята. 

Така страните ще трябва да плащат около пет пъти повече, отколкото сега.

Китай и САЩ отменят всички 
скокове на митата?

Китай и САЩ разглеждат 
варианти за отмяна на всички 
повишения на митата, които 

взаимно си въведоха. Това съобщи 
китайският заместник-министър на 
търговията Ван Шоувън. Според него 
взаимното налагане на мита ще на-
кърни интересите на САЩ, на Китай 
и на целия свят.

Досега САЩ са наложили мита на 
китайски вносни стоки на стойност 250 милиарда долара, а Китай отговори с 
мита върху американски стоки за 110 милиарда долара. 

Задържаха бивш разузнавач 
заради Уикилийкс
Транссексуалната Челси Манинг, 

бивш анализатор на разузнавател-
на информация за американските 

въоръжени сили, бе задържана отново в 
САЩ. Причината е отказ да даде показания 
пред голямо жури, разследващо разобли-
чителния сайт Уикилийкс.

Съдия в град Александрия, щата Вирджи-
ния, призна Манинг за виновна за възпре-
пятстване на правосъдието и постанови 
тя да остане в ареста, докато не промени 
решението си да не свидетелства.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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Ружа Игнатова, българката с 
германски паспорт, за която от 
години различни държави, не-
правителствени организации 

и медии предупреждават, че ръководи 
компания за фалшива криптовалута, 
вече е обвиняема в САЩ. Тя е в неиз-
вестност и американската прокуратура 
обяви, че я издирва по oбвинeниe зa 
oтĸpaднaти “милиapди дoлapи” чpeз 
фaлшивaтa ĸpиптoвaлyтa ОnеСоіn. 
Дъpжaвнoтo oбвинeниe e зaдъpжaлo 
брат й Koнcтaнтин Игнaтoв, който в мо-
мента се води ръководител на OneCoin.

Според обвинителния акт двамата са 
подвеждали инвеститорите, обещавай-
ки им големи печалби при нисък риск в 
схема, в която всички пари оставали за 
тях. Установени са 1.2 милиарда долара 
на инвеститори, 

изпрани в десетки 
държави

уточнява прокуратурата в Манхатън. 
Предполага се, че инвеститорите са 
дали поне още толкова пари на бълга-
рите. 

Игнатов е арестуван на 6 март на 
летището в Лос Анджелис. Максимал-
ното наказание в САЩ за повдигнатите 
му обвинения е до 20 г. лишаване от 
свобода.

Криптовалута OneCoin е създадена 
през 2014 г. от Ружа Игнатова. Още на 
следващата година Игнатова придоби 
чрез дубайски компании две знакови 
сгради в центъра на София – ресторант 
“Крим” и къщата на някогашния кмет 
Димитър Моллов срещу Народното 
събрание за общо 9 млн. евро.

В началото на миналата година в съв-
местна операция на българските власти 
с германските им колеги беше разбита 
международна група за пране на пари, 
използвала OneCoin за разплащане. 
По време на разследването е устано-

вено, че регистрирано в Обединените 
арабски емирства дружество действа 
на 4 континента чрез стотици свързани 
с него фирми. То въвежда разплаща-
ния с OneCoin, но тази криптовалута е 
забранена в Германия.

ОnеСоіn Ltd. paбoти ĸaтo мyлтилeвъл 

мapĸeтинг мpeжa, в ĸoятo yчacтницитe 
пoлyчaвaт ĸoмиcиoнa 

пpи пpивличaнeтo нa нoви 
члeнoвe

ĸoитo ĸyпyвaт т. нap. ĸpиптoпaĸeти, 
ĸaзвaт oт пpoĸypaтypaтa. Caйpъc Baнc-

Игнатова се издирва от 
американската прокуратура, 
задържан е брат й

САЩ издирват българката Ружа САЩ издирват българката Ружа 
заради измами за милиардизаради измами за милиарди

Обвинения за 85 години затвор

Според обвинителния акт 
прокурорите досега са 
проследили около 1.2 млрд. 
долара средства на инвес-

титори в OneCoin, които са изпрани 
през финансови институции в 21 
различни дестинации. 

По данните до 2016 г. около 60% от 
постъпленията са идвали от азиатски 
инвеститори, 18% от Европа, 15% от 
Австралия и другите - от останалия 
свят. За САЩ от мейл кореспонден-
ция е взето числото 50 млн. долара, 
но няма точна оценка. На телефона 
на Игнатов са открити документи за 
регистрирането на един от използ-
ваните за целта и вече проследени 
фондове в Обединените арабски 
емирства, където са се озовали 185 

млн. долара.
Срещу 38-годишната Ружа Игна-

това са повдигнати пет обвинения. 
Четири от тях (присвояване, участие 
в организирана група за присвоява-
не, измама с ценни книжа и пране на 
пари) се наказват всяко с максимум 
20 години затвор, а петото (съучастие 
в измама с ценни книжа) може да й 
донесе до 5 години затвор. Самата 
тя е в неизвестност, като по данни на 
разследващите е напуснала Бълга-
рия през октомври 2017 г. с полет на 
Ryanair за Атина, но след това няма 
сигурна информация за движението й.

Константин Игнатов има едно об-
винение за по до 20 години затвор. За 
българина се твърди, че е участвал в 
организирана група за присвояване.

Ружа и брат й Константин

Константин Игнатов

Игнатова изкарала цяло 
лято в Созопол

Макар и да се издирва от 
властите в Германия и от 
прокуратурата в САЩ, 
Ружа Игнатова е била 

забелязана през лятото в Созопол, 
пише “24 часа”.

“Виждахме я редовно, остана доста 
време, а яхтата й зимува тук. Забеляз-
ва се отдалече, защото е най-внуши-
телна сред останалите на пристани-
щето”, каза предприемач от Созопол. 
Той видял за последно Игнатова през 
август м.г.

Шармантната дама била забелязва-
на да се разхожда из центъра на Ста-
рия град, но повечето време прекар-
вала на яхтата, разкриват запознати. 
Често посрещала гости на луксозния 
плавателен съд.

Според местни основателката на 
виртуалната валута притежавала и 
имот на Буджака, където тузарски 

вили имат известни – и не толкова – 
олигарси. Мълвата носи, че Игнатова 
преоткрила Созопол с помощта на 
българин, известен с прозвището 
Оризовия бос. Тя се сближила с него и 
съпругата му, докато двойката се укри-
вала в САЩ заради разследване у нас 
за пране на пари, рекет и заплахи. По 
непотвърдена информация Игнатова 
купила апартамент в един от вакан-
ционните комплекси на Оризовия бос 
в Созопол. Наскоро в морското градче 
дори тръгва слух, че Игнатова се е 
завърнала през зимата, но официално 
потвърждение, че издирваната биз-
несдама е в Созопол, няма.

В края на октомври 2017 г. супер-
луксозна яхта акостира на Морската 
гара в Бургас. Тя привлече погледите 
на бургазлии, а по-късно стана ясно, 
че е на българката с германски пас-
порт Ружа Игнатова.

Луксозната яхта на Игнатова на пристанището в Бургас
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джyниъp, cъщo пpoĸypop, пocoчвa, чe 
ĸoмпaниятa e “cтapoмoднa пиpaмидa нa 
мoдepнa плaтфopмa”.

Cпopeд oпиcaниeтo нa caйтa нa Оnе-
Соіn ocнoвният бизнec e пpoдaжбaтa 
нa oбyчитeлни мaтepиaли. Члeнoвeтe 
мoгaт дa ĸyпyвaт “oбyчитeлни пaĸeти” 
нa cтoйнocт мeждy 100 и 118 000 
eвpo. Bceĸи пaĸeт вĸлючвa “жeтoни”, c 
ĸoитo ce пoлyчaвa пpaвoтo дa ce ĸoпae 
ОnеСоіn. Зa paзлиĸa oт ocтaнaлитe 
ĸpиптoвaлyти oбaчe тaзи нe e дeцeн-
тpaлизиpaнa, a цялaтa инфopмaция e нa 
cъpвъpитe нa ĸoмпaниятa. B мoмeнтa 
нямa ниĸaĸъв нaчин виpтyaлнaтa вaлyтa 
дa бъдe oбмeнeнa.

ОnеСоіn Ltd. твъpди, чe eднoимeн-
нaтa “ĸpиптoвaлyтa” ce “ĸoпae” чpeз 
cъpвъpи, yпpaвлявaни oт ĸoмпaниятa, 
ĸaĸтo и чe cтoйнocттa нa тoĸeнитe ce 
oпpeдeля oт тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo. 
Tвъpдeниeтo им e, чe cтoйнocттa нa 
eдин ОnеСоіn e нapacнaлa oт €0,50 дo 
пoчти €29,95 ĸъм янyapи тaзи гoдинa. 
Oбвинeниeтo пocoчвa, чe тeзи твъpдe-
ния ca нeвepни.

B ĸpaйнa cмeтĸa ĸoмпaниятa e имaлa 
нaд 3 милиoнa члeнове пo cвeтa и 
пpoдължaвa дa paбoти. Cпopeд oбвинe-
ниeтo мeждy чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa 

2014 г. и тpeтoтo нa 2016 г. ОnеСоіn Ltd. 
e гeнepиpaлa $3,353 милиapдa пpиxoди 
и “пeчaлбa” oт $2,232 милиapдa.

“Oбвинeнитe ca cъздaли мyлтими-
лиapднa “ĸpиптoвaлyтнa” ĸoмпaния, 
изгpaдeнa изцялo нa лъжa и измaмa. Te 
ca oбeщaвaли oгpoмнa възвpъщaeмocт 
и минимaлeн pиcĸ, нo 

тoзи бизнec e бил 
пиpaмидa

ocнoвaнa нa пyшeĸ и oглeдaлa”, ĸaзвa 
пpoĸypop Джoфpи Бъpмaн.

Бeлгия, Beлиĸoбpитaния, Угaндa, 
Итaлия, Hигepия, Гepмaния, Индия, 
Унгapия, Бългapия, Bиeтнaм, Aвcтpия, 
Финлaндия, Люĸceмбypг, Kитaй и Caмoa 
ca cpeд дъpжaвитe, ĸoитo ca oтпpaвяли 
пpeдyпpeждeния или ca пpeдпpиeмaли 
мepĸи cpeщy ОnеСоіn oт 2016 гoдинa 
нacaм.

Ha 19 янyapи 2018 гoдинa бългapcĸи 
пpoĸypopи зaeднo c тexни eвpoпeйcĸи 
ĸoлeги пpeтъpcиxa oфиcитe нa 
ĸoмпaниятa в Coфия.

Американското обвинение и арестите 
от САЩ са най-силният удар по структу-
рата не само заради мощта на амери-
канските власти, а и заради разкритите 
детайли. 

Коя е кралицата на ОnеСоin

Ружа Игнатова е родена на 30 
май 1980 г. Живяла е в Пле-
вен и в София до 10-годишна 
възраст, след което родите-

лите й се местят в Германия. Игнатова 
има германско гражданство, завърш-
ва право и икономика. Твърди, че е 
защитила докторантура в Оксфорд.

Между 2009 и 2011 г. e била управи-
тел на “Си Ес Ай Еф файненшъл сърви-
сиз”, собственост на инвестиционния 
фонд CSIF.

През 2012 г. Ружа Игнатова и баща й 
Пламен са замесени в скандал около 
германското металургично предпри-
ятие Gusswerk Waltenhofen в Бава-
рия. Пламен Игнатов, който е бивш 

изпълнителен директор на завода, е 
проверяван заради фалита на компа-
нията и заради съмнения в източване 
на средства.

Междувременно Ружа Игнато-
ва се “завръща” в България с нов 
бизнес и репутация. През декем-
ври 2014 г. Игнатова е обявена за 
Бизнесдама на годината – конкурс, 
организиран от Евгени Минчев 
в хотел “Шератон”. Започва да 
изкупува серия от луксозни имоти 
в центъра на София. Сред тях са 
ресторант “Крим” на ул. “Славян-
ска”, сграда на площад “Славейков”, 
къщата на Димитър Моллов пред 
Народното събрание и др.
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Една българска грация в Една българска грация в 
мегапродукция на Disneyмегапродукция на Disney

Едно красиво и талантливо 
българско момиче смени 
попрището и от килима на 
художествената гимнасти-
ка се изстреля в холи-
вудската мегапродукция 

„Дъмбо“. Златното момиче на България 
Радина Филипова е част от екипа, из-
бран от Тим Бъртън за нова адаптация 
на филм за Слончето с големите уши. 

През последните няколко години 
режисьорът, известен с мрачните си и 
мистични филми като „Едуард Ножици-
те” и „Кошмари преди Коледа”, покори 
публиката с двете си адаптации на 
„Алиса”.

А най-новата му разказва историята 
на бивш цирков артист, който след 
войната трябва да се грижи за слонче с 
големи уши, подложено на подигравки 
в цирка. Част от актьорския състав са 

световноизвестните 

Дани де Вито и Колин 
Фарел

Радина се запознава с тях на снимач-
ната площадка и по-късно споделя, че 
освен ненадминати професионалисти 
те са и изключително земни и приятни 
хора, с които всеки би бил щастлив да 
общува.

Нашето момиче получи одобрение 
от студиото на Disney след изключи-
телно прецизен подбор. Тя е избрана 
за участие в цирковата хореография 
на „Дъмбо” и заедно с още 4 български 
момичета поемат към Лондон, където 
протича и целият снимачен процес.

„Подготовката за такава грандиозна 
продукция е изключително сериозна. 
Месец и половина бяхме в Лондон, за 
да направим най-съвършената хорео-

графия, в която всички сме като една. 
Беше огромна чест и удоволствие за 
мен да бъда част от този невероятен 
екип“, споделя Радина.

„Тази възможност беше не просто 
професионален ангажимент, това беше 
уникален шанс, който рядко може да 
се случи. Затова съм благодарна, че по-
паднах там, вложих всичките си усилия 
и енергия, запознах се със страхотни 
хора и научих много“, казва още Радина 
за приключението, наречено „Дъмбо“.

Цирковите сцени във 
филма

се отличават с изключителен синхрон и 
представляват абсолютен връх в едно 
от най-древните и обичани изкуства. 
Циркът представлява своеобразен дом 
и професионална арена, където всички 
герои във филма намират своето вдъх-
новение, сигурност и път към мечтите и 
именно заради това той се превръща в 
един от най-ярките акценти с послание 
към зрителите.

Точно в тези сцени място намери и 
Радина, която с нетърпение очакваме 
да видим като част от прелестната хоре-
ография в продукцията.

Творческият екип на |“Дъмбо“ включ-
ва оператора Бен Дейвис („Доктор 
Стрейндж”, „Пазители на галактиката”), 
носителя на „Оскар” и дизайнер на про-
дукцията Рик Хайнрикс („Междузвездни 
войни: Последните джедаи”, „Къщата 
на сенките”), дизайнерката на костюми 
и четирикратна носителка на „Оскар” 
Колийн Атууд („Алиса в страната на 
чудесата”, „Фантастични животни и къде 
да ги намерим”). 

В света на красивите грации Радина е 
една от най-неотразимите. Неслучайно 
21-годишното момиче бе определено 
и за 

официален талисман
на Световното първенство по художест-
вена гимнастика в София от 10 до 16 
септември. Тя е и част от клипа на най-
новата песен на Deep Zone „Българка”.

Доскоро Радина бе в националния 
отбор по художествена гимнастика, 
представяше България по европейски и 
световни форуми, но контузия я отказа 
от килима.

Затова тя стана съдийка в художест-
вената гимнастика, а вече я виждаме и в 
още една роля.

Радина Филипова бе избрана за 
участие в „Дъмбо“ на Тим Бъртън
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41% от младите в Русия 41% от младите в Русия 
мечтаят да избягатмечтаят да избягат

Кремъл не смята, че е 
висок процентът на 
жителите на Русия, 
които искат да емигри-
рат, пише в заглавие 
“Аргументи недели”. 

Прессекретарят на президента Путин 
Дмитрий Песков нарече “не толкова 
висок показател” данните, според които 
41 на сто от младите хора искат да се 
изселят от Русия, посочва “Комерсант”. 

Песков заяви, че не смята за пока-
зателни резултатите от проучването 
на социологическия център “Левада”, 
според чиито експерти 41 на сто руски 
граждани от 18 до 24 години искат да 
заживеят постоянно в чужбина, отбе-
лязва “Труд”.

Кремъл “не се притеснява от тези 
цифри”, не се интересува от нагласите 
сред младежта, на която й се ще “да 
си вдигне чукалата”, гласи изводът на 
“Свободная пресса”.

По повод коментара на Песков вест-
никът пише: “Оптимизмът по принцип 
естествено е хубаво нещо, помага в 
работата и в личния живот. Още повече 
щом собствената ти дъщеря Елизавета 
отдавна 

вече живее и учи в Париж
и засега не гори от желание да се върне 
в страната, в която работи татко.”

“Ние обаче сме хора по-обикновени 
и щом почти половината хора, с които е 
прието да свързваме бъдещето на стра-
ната, мечтаят да я напуснат, това буди 
известна тревога”, добавя изданието.

В Русия, “нямаш ли сериозни връз-
ки, едва ли те очаква фантастичната 
кариера на сенатора Рауф Арашуков 
или на сина на Валентина Матвиенко”, 
оглавяваща руския сенат, констатира 
електронният вестник.

Синът на Валентина Матвиенко 
Сергей е бизнесмен, а според медиите – 
доларов милиардер. Руският сенатор от 
кавказката република Карачаево-Чер-
кесия Рауф Арашуков бе арестуван през 

януари за кражба на гориво от “Газ-
пром” на стойност 30 милиарда рубли. 

“Чудовищното финансово разслоява-
не в Русия и отдавна ръждясалите, де-
монтирани поради ненужност социал-
ни асансьори” провалят всички планове 
за реформи в икономиката на страната, 
изтъква “Свободная пресса”.

Нагласите за емиграция сред руската 
младеж нарастват и това не е безобид-
на тенденция, смята “Ведомости”. 

Желанието за изселване
невинаги се осъществява, но растящата 
готовност за заминаване сред младежта 
– най-активната част от населението, 
склонна към риск и иновации, необ-
ходими за развитието на страната – не 
може да не буди тревога, пише всекид-
невникът в редакционен коментар.

Русия я напускат най-квалифицира-

ните и амбициозни млади хора. Делът 
на висшистите сред тях е висок – от 
30 на сто (заминаващи за балтийските 
държави) до 50 процента ( в Австралия, 
Канада, Франция). Освен това официал-
ната статистика не отчита заминалите 
да учат или да работят временно, които 
са останали там.

При това руските емигранти не 
желаят да се връщат, констатира 
“Ведомости”. Данни от допитвания по-
твърждават, че изтичането на мозъци от 
Русия продължава и може да затрудни 
технологическия пробив, анонсиран от 
първите лица на страната, предупреж-
дава вестникът.

Седем на сто от хората в Русия със 
сигурност искат да се преселят в друга 
страна, а още 10 на сто по-скоро желаят 
това. Не виждам нищо трагично в тези 
цифри. Защото от тях следва, че 82 

процента от гражданите на Русия не 
искат да емигрират, пише наблюдател 
на “Московский комсомолец”.

Това съвсем не прилича на страна, в 
която голям дял от населението просто 
мечтае да избяга, коментира той.

Авторът обаче добавя, че днес ру-
ското общество е в дълбока морална 
криза. “Продължителен конфликт 
по периметъра на границите ни. 
Икономика, която упорито отказва 
да расте. Постъпателно свиване на 
възможностите за развитие на биз-
неса. Не съвсем здрава вътрешнопо-
литическа атмосфера. “Непрозрачно” 
бъдеще. Всичко това, взето заедно, 
не съдейства за добра емоционал-
на нагласа на страната и подхран-
ва емиграционните нагласи сред 
най-мобилната част от обществото”, 
заключава коментаторът.

Според Кремъл данните не са притеснителни
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Делото срещу шефката на Huawei 
– на 8 май

Върховният съд на канадската провинция 
Британска Колумбия определи 8 май 
за дата на следващото си заседание по 
делото за екстрадиция в САЩ на финан-

совия директор на Huawei Мън Ванчжоу.
На продължилото 17 минути заседание в сряда 

защитата и обвинението са се съгласили за такава 
по-късна дата за следващото заседание по делото 
поради неговия “необичаен характер и големия 
брой страници”. Канада арестува Мън на 1 декември по молба на САЩ, предиз-
виквайки дипломатическа криза с Китай. 

Канадски самолет кацна аварийно 
в Ню Джърси

Канадски самолет кацна аварийно на лети-
ще Нюарк в американския щат Ню Джър-
си заради опасение от пожар на борда. 
„Боинг 737“ на “Еър Трансат”, изпълняващ 

полет 942 от Монреал за Форт Лидърдейл, Флори-
да, бил отклонен за летище Нюарк, съобщи Феде-
ралното управление за гражданска авация на САЩ. 

Пътниците – 189 души – били евакуирани по надуваеми пързалки, двама леко 
са пострадали. Представител на летището каза, че на борда не е имало пожар, а 
задимяване, уточнява се от какво.

Сняг блокира за седмици мъж в 
дома му в Отава

Полицията в Отава е спасила възрас-
тен мъж, блокиран няколко седми-
ци в къщата си от  натрупалия се 
пред врата и в двора сняг.

Повикани от притеснените съседи, които се 
върнали от почивка във Флорида, полицаите 
видели към входа на къщата “сняг, натрупван 
цяла зима”. След като си проправили път, те 
открили мъжа “съвсем сам и жив”. Той бил 
блокиран от снега в дома си и живял с каквото 
имал в килера. Полицаите разчиствали снега час и половина със специализирана 
машина.

Ученици поставиха Гинес рекорд с 
игра на дама

Католическият училищен съвет на 
Хамилтън Уентуърт в провинция 
Онтарио съобщи, че 910 ученици 
от 3 до 8 клас са поставили све-

товен Гинес рекорд, като едновременно са 
играли на дама.

Те са взели участие в юбилейния 50-и 
турнир на играта. Предишното постижение в 
тази дисциплина беше регистрирано в аме-

риканския град Рино през 2014 г. Тогава едновременно играха на дама 540 души.

Най-големият снежен лабиринт в 
света е в Канада

Най-големият снежен лабиринт в 
света е с площ 2789,11 кв.м и се 
намира в Канада. 

На двойка селскостопански 
работници от Манитоба била нужна едно-
месечна работа, за да го създаде. Наскоро 
той влезе в Книгата на рекордите на Гинес. 
Разположен е южно от Уинипег и се превър-
на в туристическа атракция.

Построяването на снежния лабиринт 
рекордьор струва 57 000 канадски долара (38 000 евро). “Производството на сняг 
е много скъпо”, обясниха създателите.





(Част 1)

Здравей, Ангеле! Редовно чета 

статиите ти и се радвам от 

информацията, която полу-

чавам, и особено от факта, че 

тази информация е практична за мен 

и за моето семейство. Има обаче един 

въпрос, който ме интересува много и 

не съм чела статии от теб по тази тема – 

спестявания за моите деца. 

Имам познати, които са ти клиенти 

и ми препоръчаха да говоря с теб, 

защото ти отваряш различни видове 

акаунти за деца, но не съм сигурна 

кой би бил най-подходящ за мен. Аз 

имам две деца, на 3 и на 5 г., в момен-

та имам отворен спестовен акаунт за 

тях в моята банка, където депозирам 

събрани пари след рождени дни и 

празници, но там лихвата е много мал-

ка. Просто не знам какви са алтерна-

тивите, би ли ми обяснил? Благодаря 

предварително! 

Здравейте и от мен, благодаря ви 

за важния въпрос! Това определено е 

тема, която е важна за много родители 

в нашата общност – ние, българите, 

винаги искаме най-доброто за децата 

си, дори често повече, отколкото за 

нас самите. Може би това е останало от 

поколения и е част от гена ни, но няма 

нищо лошо в това да се опитваме да 

предоставим най-добрите възможности 

за нашите наследници. 

Във вашата ситуация е много важно 

първо да помислите каква е целта на 

спестяванията ви – дали искате просто 

да предоставите тези пари като пода-

рък на децата ви един ден, като станат 

на 18, 21, 25 години (на каквато възраст 

решите, че е правилно), или искате тези 

пари да бъдат използвани специфично 

за образование един ден. А може да 

искате и двете неща. 

Все пак подходите при тях са раз-

лични и затова бих ви посъветвал да 

помислите върху това. По мои наблю-

дения повечето ми клиенти са заин-

тересовани от образователни сметки, 

които в същото време дават данъчни 

преимущества, за да насърчат хората 

да финансират образованието си чрез 

лични инвестиции. 

За тази цел в следващите редове 

ще ви запозная с няколко начина за 

спестяване, които ще ви дадат по-ясна 

представа за нещата и как е най-пра-

вилно да се подходи според вашите 

нужди и лични убеждения. 

Спестовен банков акаунт
Ако става дума за период по-дълъг 

от 3 години, този вид акаунт е доста 

безсмислен. Лихвите по спестовните 

акаунти са все още сравнително ниски с 

това, което една правилно подготвена и 

данъчно съобразена инвестиция могат 

да дадат. За жалост това са най-често 

използваните акаунти, защото повече-

то родители не знаят какви са техните 

опции и това е първото, което им идва 

наум. Позитивното тук е, че парите са 

в наличност по всяко едно време, но в 

ситуация с малки деца и дългосрочен 

хоризонт, преди да използвате парите, 

този акаунт би бил изяден изцяло от 

инфлацията през годините и стойността 

на парите, които бихте дали на децата 

си един ден след 10-15 години, би била 

по-ниска от това, което сте вложили в 

него. 

CD (Certifi cate of Deposit) – това е още 

една от хитрите клопки на банковата 

индустрия, която е неефикасна в дъл-

госрочен план. В този вариант банката 

затваря парите ви за определен период 

от време (1–3–5 години) и ви дава мал-

ко по-голям процент от това, което ви 

дава спестовният акаунт за този пери-

од. В замяна на това вие обещавате да 

не пипате тези пари в този даден срок, 

което дава спокойствие на банката, 

че спокойно може да работи с вашите 

пари и да се опита да направи по-голя-

ма възвръщаемост за този същия пери-

од. След като периодът изтече, можете 

да го подновите отново за нов срок, но 

лихвата ще е равна на инфлацията от 

2.5–3% годишно (в най-добрия случай), 

които ще бъдат обложени с данък вед-

нъж щом срокът на влога изтече и не го 

подновите за нов срок. 

529 College Account
Това е най-използваният вариант 

за спестовен акаунт за образование. 

Той съчетава данъчно облекчение на 

лихвите, които този акаунт е генерирал 

през годините, ако парите ще се използ-

ват за образование. Обикновено парите 

са инвестирани във взаимни фондове, 

които са специфично съобразени с 

възрастта на детето и хоризонта преди 

образование. Средно бих казал, че в 

един 10-годишен период на спестяване 

такъв вид акаунт би изкарал между 

5-7% лихва, съобразена със стоковия 

пазар. Хубавото е, че няма данъци на 

парите, които са заработени от лих-

ви през годините, а също така, ако 

имате повече от едно дете, можете да 

прехвърляте суми между децата според 

техните образователни нужди. По този 

начин парите не се губят, а могат да се 

използват по предназначение, в случая 

– за образование. 

Ако не искате тези пари да са специ-

фично за образование, не използвайте 

този вид акаунт, защото ако издърпате 

тези пари, без да са вложени в обу-

чение, вие ще имате 10% наказание 

върху лихвата, натрупана плюс данъци 

на същата тази лихва. Но главницата 

остава незасегната от наказанието и да-

нъците, защото данъците на нея са вече 

платени, преди парите да са влезли в 

този акаунт. 

До 2017 година този вид акаунти се 

използваха специфично 

само за висше 
образование

но днес парите в тези фондове могат 

да бъдат използвани от детската 

градина до 12-и клас и нагоре до 

по-висше образование, както бе и 

досега. Лимитът на вноска е $14,000 

на година. 

В следващия брой ще поговорим за 

още три различни места, в които можем 

да спестяваме за децата ни – Coverdell, 

UTMA/UGMA и Roth IRA планове. 

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 консул-

тации в моя офис. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Как да спестяваме Как да спестяваме 
за децата си? за децата си? 
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Броят на милиардерите в 
света намалява, показва 
тазгодишната класация 
на списание Forbes. 
Според нея ултрабога-
ташите на планетата са 

точно 2153 души, а тяхното състояние 
се измерва в 10-цифрена сума! Дали 
са малко или много, едва ли някой ще 
се наеме да анализира, но има един 
сигурен факт – че те са с 55 по-малко в 
сравнение с данните година по-рано.

Сред топ милиардерите има и 8, кои-

то са на възраст под 8 години. Петима 
от тях са наследили парите си, но трима 
са ги спечелили сами въпреки крехката 
си възраст.

Ето и кои са най-младите милиарде-
ри в света днес, подредени по тяхното 
състояние във възходящ ред:

Анна Каспрзак
Тя е само на 29 години, а състоянието 

й се изчислява на 1 млрд. долара.
Анна е датчанка. Тя заедно с брат 

си Андре и майка им Хани основава 
датската компания за производство на 
обувки ECCO. Днес продуктите на ECCO 
се продават в 90 държави по света, 
генерирайки годишни продажби от 1.5 
млрд. долара.

Анна взе участие на конен спорт в 
Олимпийските игри през 2016 г., прове-
дени в Рио, където зае 14-о място.

Кайли Дженър
Тя е американка и едва на 21 годи-

ни, а вече има богатство от 1 милиард 

долара!
Кайли е най-младият милиардер в 

историята. Тя притежава 90% от компа-
нията си Kylie Cosmetics, а останалите 
10% са собственост на майка й.

Компанията обяви приходи от 360 
млн. долара за миналата 2018 г., което е 
ръст от 9% на годишна база, по инфор-
мация на Forbes.

Лудвиг Теодор Браун
29-годишният германец също се рад-

ва на сериозно състояние от 1 милиард 
долара. Той и по-голямата му сестра Ева 
са двама от наследниците на импери-
ята на Лудвиг Георг Браун – B. Braun 
Melsungen AG. Най-младият немски 
милиардер държи 10% от капитала на 
компанията, която има годишен оборот 
от 8 млрд. долара.

Александра Андресен
Тя е на 22 години и има богатство в 

размер на 1,4 милиарда долара. Алек-
сандра е норвежка.

Тя наследи 42% от инвестиционната 
компания на баща си Fred. Компанията 
управлява хеджфонд, който инвести-
ра в имоти и в публични компании от 
скандинавските държави.

Катерина Андерсен 
23-годишната Катерина е по-голямата 

сестра на Александра. Тя също има бо-
гатство от 1.4 милиарда долара и също 
контролира 42% от капитала на Fred, 
въпреки че баща им Йохан все още при-
тежава 70% от акциите с право на глас.

Евън Спигел
28-годишният американец има 

състояние от 2,1 милиарда долара. Той 
е един от най-младите изпълнителни 
директори на публична компания в 
САЩ. Евън основава Snapchat през 2011 
г., а днес продължава да държи 18% от 
капитала й. Компанията се оценява на 
12.5 млрд. долара.

Джон Колисън

Той е ирландец и е на 28 години, 
а богатството му се изчислява на 2.1 
милиарда долара.

Колисън е президент и съосновател 
на Stripe. Днес компанията за онлайн 
разплащания е оценена на 20 млрд. до-
лара. Джон и Патрик основават Stripe, 
докато учат в Харвард.

Густав Магнар Витзоу
Норвежецът Густав е най-състоя-

телният млад милиардер. Само на 24 
години той притежава богатство от 3 
милиарда долара. 

Густав Магнар Витзоу притежава 
47% от капитала на един от водещите 
производители на сьомга в света Salmar 
ASA. Той наследява дела си от баща си 
Густав Витзоу, който е и основател на 
компанията.

Днес интересите на 24-годишния ми-
лиардер са насочени към недвижимите 
имоти и технологичните стартъп компа-
нии. Бизнесът все още се ръководи от 
баща му.

Младите топ богаташи: Младите топ богаташи: 
Нямат 30 г., но имат Нямат 30 г., но имат 
милиарди милиарди 

Анна Каспрзак Александра Андресен

Кайли Дженър Евън Спигел

Катерина Андерсен Густав Магнар Витзоу

Джон Колисън

В класацията на Forbes те са 8, 
едва трима са забогатели сами



Вътре и вън
ТОНИ НИКОЛОВ

блог   

Половинчатостта е изнача-
лен български проблем, а 
пък дилемата „нито–нито“ 
– може би най-предпочи-
таното у нас решение. До 

какво води всичко това е видно дори с 
просто око. За политиката, политиците 
и редовите граждани.

Ето защо и цялата тази шумотевица 
около намеренията на БСП – да останат 
или да не останат „вън“ от парламен-
та – не звучи чак толкова стряскащо. 
Всичко това е част от диалектиката на 
българската политика: да стоиш „вън“ 
от парламента, когато би трябвало да 
си „вътре“, у нас увеличава ролята на 
опозицията, набива й тежест.

ГЕРБ пробваха тази роля през 2013 г., 
ала в доста различна ситуация.

2013-а бе последната „голяма българ-
ска политическа година“ – поне с оглед 
на гражданската енергия. Сега такова 
нещо не се забелязва. Затова и полити-
ката се прави под знака на нещо, което, 
заемайки един израз от есе на писателя 
Георги Марков, ще определя като траен 
„политически фалш“.

Изрично искам да уточня, че имам 
предвид писателя Георги Марков, а не 
бившия конституционен съдия и още 
по-бивш агент на службите, който като 
„граждански депутат“ сега дава акъл на 
ГЕРБ какво мислят гражданите и защо е 
по-добре да си „вътре“ в парламента.

Просто такива са правилата на иг-
рата. Като на детската люлка: един път 
горе, друг път долу, един път „вътре“, 
друг път „вън“. И отново.

Само ДПС са неизменно „вътре“ (по 
силата на мълчанието на електората 
си). А що се отнася до „патриотите“ или 
до „Воля“, те гледат да са на всяка цена 
„вътре“, защото при първо разместване 
могат да се окажат „вън“.

И това е обратната страна на монета-
та. В нея, уви, също няма нищо интерес-
но.

Тя е тривиална до втръсване.
„Вътре“ – „вън“. „Вън“ – „вътре“.
Отдавна не сме във времената на 

„гражданския избор“, когато излизането 
на 39-те депутати от СДС през юли 1991 
г., разразило истинска политическа 
криза, бе последвано от създаването на 
„Града на истината“ и доведе до предс-
рочни избори.

Нима някой вярва, че оставането на 
БСП „вън“ от парламента може да има 
такъв политически отзвук, който да 
изведе десетки хиляди хора на улицата 
и да предизвика предсрочни избори?

Звучи толкова нереалистично, че е 
почти невероятно. Не че няма поводи 
за протести в страната. А защото бъл-
гарското общество доста се промени и 
рефлексите му са все по-малко „поли-
тически“.

Странно как столетната партия още 
не го е осъзнала (популистки настро-
еният президент изглежда долавя 
ситуацията по-добре с кожата си и пре-
дупреди БСП да чакат „вътре“ развоя на 
събитията).

Вече казах, че след 2013 г. няма пик 
на гражданска енергия – „вътре“ и „вън“. 
Причините са най-различни. Липса 
на ясни каузи, на водещи личности. 
Затъване, под една или друга форма, в 
„колективния фалш“.

И някои изводи се налагат:
Старателно и престарателно органи-

зираният „колективен фалш“ е една от 
най-отличителните черти на режима.

В основата си той се гради на времето 
след Девети септември, когато народ-
ните маси бяха дресирани, за да вземат 
участие в импозантните прояви на ко-
лективния фалш. По-късно това участие 
се превърна в инстинкт.

Но защо изобщо съществува този 
„колективен фалш“? Кому е нужен? Кой 
го налага на хората?

Все въпроси, които чакат своя отго-
вор.

Бедата е в това, че на света няма по-
неясна дума от „партийно“. Дума, чието 
значение може да бъде изменяно най-
произволно в цялата гама на диалекти-
ческата необходимост. Всеки български 
гражданин е разбрал многократно, че 
партийно може да значи едновременно 
всичко или нищо.

Изреденото дотук в курсив са 
всъщност цитати от две есета на Георги 
Марков – „Колективният фалш“ и „Кри-
терият“. Да си призная, изкушавах се да 
дам дори по-големи цитати – не само 
заради годишнината от рождението на 
този голям и проницателен български 
писател.

А заради диагностицирането на про-
блемите, които, уви, са си все същите.
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хил. стръка лавандула бяха откраднати от нива край Добрич. 
Собственикът се оплакал в полицията, че хилядите растения 
са изчезнали между 25 февруари и 7 март. Цената на един 
килограм лавандулово масло е 240 лева.

градуса бяха измерени в Пловдив на 9 март. Топлото време в 
България постави температурни рекорди за този период на 
годината. В Силистра бяха измерени малко над 24 градуса, а в 
Сливен – почти 22 градуса.

души бяха ранени, след като ферибот се сблъска с голямо 
морско животно, най-вероятно кит. Инцидентът е станал 
в Японско море. Пострадалите са с различни наранявания, 
повреди има и по ферибота.

в цифри

млн. долара плати фондът на нюйоркския инвеститор 
в недвижими имоти Аби Роузен за емблематичната 
сграда на Ню Йорк Crysler Building. 77-етажната страда е 
смятана за архитектурен шедьовър.



забавлява публиката си пролича по време 
на цялото участие, докато българите рапираха 
заедно с него. „Бих казал, че атмосферата е доста 
добра, събрали са се много българи и доста добре 
изкарваме”, каза Марин, който живее в Чикаго. 

Цялата програма на рапъра продължи няколко 
часа, а публиката скандираше „Още, още” в края 
на участието. „Благодаря на българите в чужбина, 
които дават шанс да може и моят глас да се чуе на 
тази невероятна земя на възможностите. Мисля 

беща и го направи. 
Рапър номер 1 в 
България – 100 Кила, 
дойде и взриви пуб-
ликата от тази страна 
на Океана. „Ще ви 

попилея”, закани се той минути преди 
да излезе на сцената на Escape Lounge 
в Чикаго и да вдигне на крака всички 
в заведението. „Много ми харесва това 
момче, просто аз не очаквах, наистина, 
че ще е толкова яко. Само бях чувала 
за него”, казва Антония Стефанова, 
която отпразнува рождения си ден с 
голяма група приятелки на концерта.

Килата постави началото на серия от 
страхотни партита в Ню Йорк, където 
изпълнителят изпълни мечтата си да 
разгледа космополитния град и да 
сграбчи бика на Уолстрийт за топките. 

„Стартирахме в петък вечерта с неве-
роятно парти в Ню Йорк, където имаше 
хора, дошли отвсякъде за партито, 
много се отпуснаха, пяха с мене, за-
бавляваха се”, казва 100 Кила. „Бяха се 
облекли специално за партито – беше 
невероятно, благодаря на организа-
торите там, които ме посрещнаха и 
ми показаха Ню Йорк.” Българите в 
града бяха очаровани от това колко е 
истински рапърът, който ги забавлява 
повече от 5 часа. „Килата Майка е в 
майката, в родната земя на рапа”, казва 
с усмивка Явор Янакиев, за когото това 
е първо идване в САЩ. 

Зареден с много енергия преди Чи-
каго, рапърът взриви града с най-мно-
го българи, като им остави спомени 
за месеци напред. „Много се радвам, 
че съм тук, усещам, че има страхотно 

настроение”, сподели Килата, преди 
да излезе на сцената в най-ветровития 
град, или както сам го нарича „Сливен 
на Щатите”. „Не съм ви виждал от Слън-
чев бряг на 4 крака”, каза Килата от 
DJ-ския пулт, където поздрави всички 
дошли да го видят в събота вечер.

Още в началото Escape Lounge дос-
тигна капацитета си и десетки жела-
ещи бяха върнати заради стриктните 
правила на градската управа. Всички 
места в заведението бяха резервира-
ни още преди две седмици. Затова и 
организаторите обявиха две нови дати 
за участие на рапъра в града с най-
много българи, Чикаго, на 29 и 30 март, 
отново в Escape Lounge. 

„Научих със специален акцент да 
казвам Шикаго”, каза с усмивка Килата. 
Ентусиазмът му да пее, танцува и да 

Българите в Ню Йорк
Маями във възторг о
нови дати за участия

Килата Майка направи 
майката на всички 
партита
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само за успеха и за 
присъствието ми 
и си пожелавам, 
разбира се, да се 
върна в Ню Йорк, в 
Чикаго и да напра-
вя цялото турне, 
така че да мога да 
идвам спокойно по 
два пъти годишно”, 

каза Килата за BG VOICE. 
Изпълнителят продължава да търси гайдари за 

следващите си участия от турнето си – в Бостън, 
Сан Франциско, Лас Вегас, Сиатъл и Торонто. 

„Засега намирането на гайдари е мисията 
невъзможна”, казва Килата, но се надява при 
второто идване в Чикаго да изпълни хита си 
“100 гайди” с местни музиканти. Ако желаете 
да свирите с рапъра, може да се свържете 
директно с него чрез фейсбук или с BG VOICE.

к, Чикаго и 
от 100 Кила, 

я в Чикаго
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ИВАН КУРОН
Франс прес

Итън Линдънбъргър 
прекарва първите си 
18 години без никакви 
ваксини: нито срещу 
тетанус, нито срещу 
детски паралич, нито 

срещу морбили. През декември обаче 
той, въпреки мнението на майка си, 
отива да се ваксинира – бунт, който 
му спечели покана в американския 
Конгрес.

“Израснах с майка, която вярва, че 
ваксините са опасни и открито говори 
за това онлайн и на живо”, заяви гим-
назистът пред американски сенатори, 
експерти и представител на обществе-
ното здравеопазване.

Младежът само за няколко седмици 
се превърна в герой за поддръжници-
те на ваксините в САЩ, където между 
експерти и хора на изборни длъжности 
тече дискусия за хората, отказващи да 
се ваксинират и станали причина за 
сегашната поява огнища на морбили, 
подобно на други страни, сред които 
Франция, Бразилия и Украйна.

Облеченият в костюм и с вратовръз-
ка Итън Линдънбъргър сподели, че 
“бавно е започнал да си дава сметка за 
доказателствата. Бях заинтригуван от 
факта, че толкова много хора изразяват 
несъгласие с майка ми” онлайн. Майка 

му се е информирала 

за ваксините във Facebook
За разлика от нея Итън започнал да 

черпи информация по въпроса от аме-
риканските здравни служби, организа-
ции за обществено здраве и от научни 
издания.

Когато показал обаче на майка си на-
учна статия, в която пишело, че вакси-
ната срещу морбили, заушка и рубеола 
не причинява аутизъм, тя му отговори-
ла: “Това е, което искат да вярваш.”

Итън стана известен през ноември с 
публикацията си в сайта Reddit, озагла-
вена: “Родителите ми са леко глупави и 
не вярват във ваксините. Сега, след като 
станах на 18 г., къде мога да отида да се 
ваксинирам? На моите години мога ли 
да се ваксинирам?” 

Голям брой ваксини на 
теория са задължителни в 
САЩ, за да можеш да ходиш 
на училище. Четирийсет и 
седем от общо 50-те щата 
обаче разрешават да не се 
правят ваксини по “лични”, 
“философски” или “религи-
озни” причини. Сред тях е и 
щатът на Итън – Охайо.

Итън получил хиляди 
отговори и дори привляк-
ъл вниманието на няколко 
медии и сенатори.

Няколко седмици след 
публикацията си той бе вак-

синиран срещу хепатит А и Б, грип, те-
танус и папиломен вирус. Впоследствие 
е ваксиниран срещу рубеола, морбили, 
заушка и детски паралич.

“Бих желал да ме поканите на гости 
у вас по случай Деня на благодарност-
та”, каза с ирония председателят на 
комисията, републиканецът Ламар 
Алекзандър.

“Приветствам критичния Ви дух”, 
заяви сенатор Тим Кейн.

Майката на Итън не присъстваше на 
публичното изслушване.

“Продължавам да бъда толкова ува-
жителен и любезен, колкото е възмож-
но, и опитвам да й покажа истината. 

Мисля, че тя разбира
че това е важно за мен. Това само 

по себе си е достатъчно, за да бъдат 
изградени отношения”, заяви Итън пред 
конгресмените.

Всъщност Итън, който живее с 
баща си и мечтае да стане пастор, е 
дълбоко убеден, че майка му не цели 
нищо лошо, като се противопоставя 
на ваксините. Според него вината е 
на уебсайтовете и социалните мрежи, 
от които тя се информира и които 
разпространяват “анекдоти” вместо 
сериозни проучвания.

“Хората всъщност не се влияят от 
числа и данни. Майка ми защитаваше 
позицията си с аргумента, че познава 
хора и е станала свидетел на лични 
истории. Корелативната връзка обаче 
не е причинно-следствена връзка”, каза 
Итън.

Гимназистът изложи пред Конгреса 
идеите си. Според него на личните 
истории трябва да бъде даван отговор 
със също толкова 

лични истории 
за смъртни случаи и усложнения на ин-
фекциозни заболявания, срещу които 
съществуват ваксини.

“Ако убедим родителите, че децата 
им са в опасност, ще успеем по-лесно да 
променим мнението им”, заяви Итън.

Той има четирима по-малки братя и 
сестри, които се опитва да убеди. “Засе-
га те започват сериозно да застават на 
моя страна”, каза Итън Линдънбъргър.

Итън, който се ваксинира Итън, който се ваксинира 
напук на майка синапук на майка си

Гимназистът е герой за под-
дръжниците на ваксините в САЩ
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Димитър Маринов, бълга-

ринът, който извади три-

багреника на сцената на 

„Оскарите“ в момента, в 

който филмът с негово 

участие „Зелената книга“ 

спечели наградата, призова всеки бъл-

гарин в един момент да направи това. 

Българската звезда в Холивуд се за-

върна в България и представи „Зелената 

книга” пред българската публика.

Той сподели, че появата му с българ-

ския флаг на церемонията на наградите 

е била спонтанно решение в последния 

момент.

„Предния ден имах клас и препода-

вах. Обадих се на Вера, която е сътруд-

ник в консулството ни в Лос Анджелис, 

и й казах, че ми трябва малко българско 

флагче. Тя ми каза: „Ще те видя долу в 

гаража след час, прати ми адреса.” Вера 

взе това флагче от бюрото на консула в 

Лос Анджелис”, разказа той в интервю 

пред bTV. 

„В деня на „Оскарите“ го сложих във 

вътрешния си джоб. Определено каза-

но, не бях готов. 

Нещо в мен се преобърна
Казах си: „Защо да не се възгордея 

просто от чисто чувство за родолю-

бие?” Дори на червения килим имаше 

4 мексикански знамена. Те са горди, 

защо да не съм и аз горд? Но го оставих 

във вътрешния джоб. В момента, в 

който се произнесе „Зелената книга”, 

минах отзад. Тогава извадих флагчето, 

когато видях голямата сцена, когато 

видях четирите мексикански байраци в 

залата. Тогава просто нещо отвътре се 

преобърна, извадих го и леко го сложих 

в малкото си джобче. Просто бях горд 

от това, че България стъпи на тази голя-

ма сцена”, категоричен беше Димитър 

Маринов.

Виго Мортенсен посочи българско-

то флагче, издаде Димитър Маринов. 

„Неговата реплика беше: „Nice touch.” 

„Хубаво докосване, вярвам, че твоята 

държава ще бъде горда.” Тогава той си 

отвори сакото – беше си залепил лепен-

ка на любимия датски футболен отбор. 

Каза, че ако беше взел оскара, щеше 

да си отвори сакото и да го покаже”, 

разкри още българският актьор.

На сцената той е държал оскара на 

продуцента Джим Бърк, който се е озо-

вал в неговите ръце.

„Той каза: „Някой да го държи”, и изле-

зе да говори. Джулия Робъртс стоеше с 

оскара, а аз просто бях до нея. Тя каза:

„Ти го вземи, заслужаваш”
Аз отговорих: „Той не е мой”, а тя каза: 

„Знам.” И ми го даде. В този момент 

Махершала ме извика, прегърна ме и 

направи коментара: Looks good on you”, 

допълни Маринов.

Посланието му към всички българи е: 

„Един ден и те да си сложат флагчето в 

ревера и да не им пука.”

Той подчерта, че когато развееш зна-

мето, трябва да знаеш защо го правиш. 

„Пожелавам на всеки един българин, 

ако един ден ви се удаде възможност 

да развеете флагчето, имайте причина 

да го развеете и го развейте гордо”, 

отбеляза Маринов. 

Маринов се е родил с животозастра-

шаваща бронхопневмония. Осиновен 

е от лелята на своята истинска майка, 

която е от богато семейство, което впо-

следствие му донася много негативи. 

Димитър обаче е благодарен на съдба-

та за всичко, което му се е случило.

„Всичко това, което в момента се 

случва с мен, се случва точно защото аз 

съм преживял този живот. Страданието 

е вид двигател, но да не се превръща в 

меланхолия и депресия. За актьорите 

страданието е преживяване, което ни 

кара да раждаме, да пресъздаваме, да 

се стремим, защото във всяко нещо, 

което правиш, 

основното е любов и 
оптимизъм

Да, трудно беше, ревове, чувстваш 

се самотен, непризнат, няма път, няма 

надежда, но има едно нещо – вярата 

дълбоко вътре”, изтъкна Маринов.

„Казвах на осиновителката „мамо”. 

Това, което ми липсваше, е да казвам 

„татко”. Аз не съм израснал с мъжка 

фигура в живота си, въпреки че съпру-

гът на родната ми майка беше много 

грижовен и приятен човек”, разкри 

Маринов.

Срещнал е родния си баща за пръв и 

единствен път в Русе през април 1986 г., 

след като го е намерил чрез приятели. 

„Буквално се появих в апартамента му, 

разговаряхме десетина минути, дадох 

му моя телефон и адрес в София. Казах 

му, че не желая нищо, просто едно при-

ятелство и любопитство, нищо повече. 

Той никога повече не се обади”, сподели 

Димитър Маринов.

Той разказа и как се е опитал да из-

бяга с влак от страната заедно със свой 

приятел, а след като е заловен, влиза 

в затвора. Там е подложен на тормоз, 

включително старшина чупи пръстите 

на ръцете му.

Маринов разкри и кой го е открил за 

актьорската професия: „Невена Кокано-

ва ме откри заедно с Доротея Тончева 

едно лято в Тетевен, където майка ми 

беше учителка на нейната дъщеря Теди.”

„Отидох само за 3 дни на този детски 

лагер, където беше майка ми. В края 

на карнавала нямаше кой да изиграе 

Горския цар – трябваше да е един 

чичко, който си е пийнал малко повече. 

И на 14 години облякоха мен да играя 

Горския цар. Тогава ми казаха, че трябва 

да се насоча към актьорството”, спомня 

си той.

Като

свои учители в 
професията

Маринов посочи проф. Крикор Азарян, 

Тодор Колев и Елена Баева.

Идеята да замине за САЩ се ражда 

още през 1979 г., когато отива там за 

първи път с филхармония „Пионер”. 

„Виждайки Ню Йорк и Вашингтон, си 

казах, че един ден аз искам да съм тук”, 

призна той.

Със 112 долара в джоба и самолетен 

билет за Сан Диего започва амери-

канската му мечта. Заминава в САЩ на 

турне и остава в Ноксвил. В началото не 

е знаел английски и се е наложило да 

бъде на улицата. „Избягах от аерогара-

та. Единственият, който знаеше, че ще 

бягам, беше Андрей Баташов, Бог да го 

прости”, заяви той.

Първата роля на Маринов в Америка 

е за реклама. Снима я с известния ак-

тьор Ащън Кътчър. „В деня на кастинга 

бях при Башар Рахал да ме тренира. Аз 

не го слушах, изпих две бири и отидох 

на кастинг”, каза с усмивка Маринов.

Димитър Маринов от София: Димитър Маринов от София: 
Всеки българин с байраче на Всеки българин с байраче на 
ревераревера Сънародникът ни с оскара в разказ за церемонията 

и своето минало
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Автомобилната индус-

трия е създал огро-

мен брой марки през 

последните години, а 

пазарът ги е редуцирал. 

Едни поглъщат други, а 

трети просто изчезват. За някои скър-

бим, за други не чак толкова. Ето някол-

ко американски марки, които изчезнаха 

през последните 20 години.

Oldsmobile: 1897-2004 г.
Oldsmobile ще бъде запомнена като 

първата марка, която стартира масово 

производство на коли няколко години 

преди Ford. Първият модел се казва 

Curved Dash (1901 г.). Това е й първият 

производител, който предлага авто-

матична трансмисия. Технологията, 

която е адаптирана и към моделите 

на Cadillac, се казва Hydramatic и има 

4 предавки. На марката се приписва 

и едно от първите въплъщения на 

масълкара – Oldsmobile Rocket 88 

(1949). В своята 107-годишна история 

Oldsmobile произвежда модели с най-

готините имена – Viking (1929), Cutlass 

(1961), Toronado (1986). GM решава да 

закрие марката през декември 2000 г. 

поради спад в продажбите. Убийството 

на Oldsmobile е завършено през 2004 

г. Последният модел с тази емблема е 

кросоувърът Bravada. 

Plymouth: 1928-2001 г.
Plymouth е марка, родена от корпо-

ративни прищевки. През 1928 г. Chrysler 

се пробва да навлезе в бюджетния 

сегмент на пазара, където доминират 

конкурентите Ford и Chevrolet. Така се 

появява Plymouth, чиито корени могат 

да бъдат проследени в марката Maxwell, 

придобита от Walter Chrysler в началото 

на 20-те години. През 1939 г. Chrysler 

представя Plymouth Convertible, първи-

ят масов кабриолет с прибиращ се по-

крив, на Световния панаир в Ню Йорк. 

За 73 години под марката Plymouth 

излизат такива модели като Belmont 

(1953), Barracuda (1964), Road Runner 

(1968), Caravelle (1985) и Prowler (1998).

Mercury: 1938-2011 г.
В края на 30-те години Ford продава 

основния си продукт и автомобилите 

Lincoln като горещ хляб. Компанията 

се нуждае от премиална марка, която 

да запълни празнината между двата 

основни бранда. И тогава синът на 

Хенри Форд – Едсъл, създава Mercury. 

На Mercury се възлагат големи надежди, 

но, честно казано, марката се бори за 

своето съществуване през всичките си 

73 г. на пазара. Брандът не успява да 

набере скорост въпреки факта, че авто-

мобилите й носят готини имена: Meteor 

(1961), Marquis (1968), Marauder (2003) 

или последния модел Milan (2009). Ford 

спира работата на Mercury през 2011 г., 

оправдавайки решението си с необхо-

димостта да обърне повече внимание 

на брандовете Ford и Lincoln.

Pontiac: 1926-2010 г.
Pontiac е представена като родствена 

марка на бранда Oakland през 1926 

година. Постепенно тя се разраства, 

става неразделна част от империята на 

GM и накрая се превръща в пърфор-

мънс подразделение на компанията. 

Брандът бързо надминава Oakland 

благодарение на популярния Pontiac 

Five Passenger Coach (1926) и Pontiac 

Big Six (1929). Pontiac Gran Turismo 

Omologato, известен още като GTO, де-

бютира през 1964 г. и се смята от тези, 

които не признават достойнствата на 

Oldsmobile, за първия истински масъл 

кар. Надявайки се да получи голям заем 

от правителството и да избегнат колапс, 

GM решава да изключи Pontiac от своя 

регистър през 2010 г., 84 години след 

раждането му.

Hummer: 1992-2010 г.
GM убива и друга легендарна, 

макар и много по-млада марка – 

Hummer. В началото на 90-те светът 

е очарован от големите военни 

камиони, които се сражават в Ирак – 

M998 Humvee. За да се възползва от 

този интерес, през 1992 г. AM General 

започва да произвежда граждан-

ската версия на Humvee, наречена 

Hummer. Седем години по-късно AM 

General продава правата за произ-

водството на GM и продължава да 

ги сглобява за гиганта от Детройт. 

С годините оригиналният Hummer 

става известен като H1, следван от H2 

и H3. Като ненаситна марка Hummer 

не успява да мине подбора, когато 

GM се опитва да спаси кожата си. 

Продажбата на марката на китайците 

пропада и тя потъва в забвение.

Saturn: 1985-2010 г.
Saturn става поредната жертва на 

чистката, а е създадена като амери-

канския противовес на европейския и 

азиатския внос. По време на краткия 

си живот пуска редица повече или по-

малко успешни модели, включително 

S-Series (1991), Vue (2002) и Ion (2003). 

По едно време Opel Astra се продава в 

САЩ под марката Saturn.

Американските коли, 
които вече не 
съществуват

Ето няколко марки, които 
изчезнаха през последните 
20 години

PPPPPPPPooooonnnnttttiiiiac: 1926-2010 г.
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Съобщенията между 
потребителите може да 
станат криптирани

Facebook ще се 
промени значително, 
прогнозира основателят 

му Марк Зукърбърг. 
Една от най-масовите социални мре-

жи ще стане много по-затворена, като 
съобщенията между потребителите 
може да бъдат криптирани. 

Целта е хората да имат много по-голя-
ма сигурност, че написаното от тях няма 
да излезе в общественото простран-
ство. Освен това услугата може да стане 
платена, защото няма да е възможен 
сегашният начин на издръжка на 
Facebook от реклами. 

„Промяната е във философията на 
компанията с акцент върху сигурната 
лична комуникация, заяви създателят й 
Марк Зукърбърг в блог пост.

Вместо Facebook да поощрява пуб-
личната комуникация, както е в момен-
та с пускането на статуси и коментари, 
тя ще обърне по-сериозно внимание 
върху личните съобщения. Зукърбърг 

коментира, че това ще стане след 
промени, които ще позволят потре-
бителите на Instagram, Facebook, 
WhatsUp и Messenger да си 
изпращат съобщения.

За разлика от пуб-
личните съобщения, 
които всеки ден пуска-
ме в личните си профили 
в социалната мрежа, тази 
комуникация ще може да бъде 
изтривана след определен период 
от време.

Зукърбърг описва предстоящата про-
мяна като преминаването от “дигитален 
градски площад”, каквото в момента 
представлява Facebook, към “дигитален 
хол”. Това ще рече, че много по-малки 
групи от хора ще могат да комуникират 
в защитена среда.

“Ние строим основата на социалната 
комуникация онлайн в посоката, която 
хората искат – да разговарят сигурно и 
лично. Смятам, че платформа, фокусирана 
върху защитената комуникация, ще стане 
много по-важна, отколкото съвременните 
платформи”, коментира Зукърбърг.

Последна мода: 
Рокля от смартфони

“Телефонна” рокля с прикре-
пени към нея 10 смартфона 
Motorola беше представена на 
Седмицата на модата в Париж. 

Тя олицетворява “селфи ерата”, в коя-
то живеем, и е дело на провокативна-
та дизайнерка Флора Миранда, която 
предизвиква остарелите норми във 
висшата мода с всяко творение. 

Моделът е наречен Digital Aura и 
представлява класически вълнен 
бизнес костюм със силно подчертан 
женски силует. Смартфоните са пози-
ционирани на метална конструкция, 
така че да изглеждат като цветя, но 

всъщност я снимат от различен ъгъл. 
Скритият лайтмотив е в отражението 
и в това, че реалността всъщност е 
въпрос на перспектива. 

Стойката за 10-те телефона 
Motorola също е произведение на 
изкуството сама по себе си, тъй като 
е създадена от белгийския скулптор 
Николас Байенс. Дръжките на “те-
лефонните цветя” са селфи стикове, 
които, от една страна, осигуряват 
стабилност на телефоните, а от друга, 
пресъздават връзката между реалния 
свят и дигиталното през призмата на 
модата. 

Руска ракета ще се 
задвижва със спирт

Руската ракета за суборби-
тални космически полети 
на туристи от космодрума в 
Нижгородска област ще се 

задвижва със спирт.
По думите на Павел Пушкин, 

генерален директор на компанията 
“КосмоКурс”, която разработва проек-
та, ще бъдат използвани екологични 
чисти компоненти. В качеството на 
окислител ще се разчита на течен 
кислород, а в качеството на гориво 
– на етилов спирт, който в разреден 
вид е познат също като водка.

Като съпътстващ компонент в гори-

вото на двигателите ще бъде използ-
ван азот в течен и газообразен вид.

Компанията “КосмоКурс” разра-
боти собствен ракетен двигател 
за суборбитални полети. Неговите 
огневи тестове са предвидени за 
средата на 2020 година. А опитните 
образци ще могат да бъдат предста-
вени още през тази година. Компани-
ята предвижда суборбитални полети 
с екипаж от шестима души и един 
инструктор. Туристическите разход-
ки в близкия Космос ще бъдат на 
височина 200 километра и с време-
траене 15 минути.

Facebook сменя фокуса 
с нова голяма промяна
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Марката Луи Вюитон 
закри Парижка-
та седмица на 
модата с ревю, за 
което пресъздаде 
тръбите и скелето 

на музея „Помпиду” в квадратния двор 
на Лувъра.

Известната преди с куфарите и чан-
тите марка от години представя пищни 
дефилета. Дизайнерът Никола Гескиер, 
който подготвя колекциите дамска 
мода, придаде футуристичен вид на об-
леклата, откакто пое поста през 2014 г.

Новата колекция на Гескиер продъл-
жава тази насока с градско облекло и 
пънк елементи, подчертани рамене и 
шокиращи цветове. Той смеси карета, 
райета, синьо и червено с черно и 
сребристо.

Никола Гескиер каза, че идеята му 
е била да покаже стила на обличане в 
квартала около центъра „Помпиду”, съ-
четаващ парижкия шик и еклектичното 
улично облекло. 

От първия ред ревюто гледаха фил-
мовите звезди Сиена Милър, Дженифър 
Конъли, Ема Робъртс, Джъстин Теру.

С Парижката седмица на модата 
приключи един месец от дефилета, 
преминали също през Ню Йорк, Лондон 
и Милано.

Футуризъм 
от райетарайета  и каретакарета 
на Louis Vuitton
Известната марка представи 
най-новата си колекция в Париж
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Пиенето на сок от цели-
на за закуска набира 
все повече популяр-
ност. Ако се чудите 
дали да се присъеди-
ните към почитатели-

те на зеленчуковата напитка, вижте 6 
причини защо да пиете сок от целина.

Витаминозен коктейл
Сокът от целина е една от най-бога-

тите на витамини и минерали напитка, 
която зарежда организма със значител-
но количество полезни вещества, като 
по този начин подобрява имунитета и 
цялостното му здраве. В него се съдър-
жат витамини от групата А и С, минера-
ли като калций, калий, фосфор, желязо, 
известно количество фибри. В същото 
време напитката е нискокалорична, не 
тежи на хранителния ви режим и дори 
ви държи сити по-дълго време.

Подпомага 
тренировките

Ако сте от активно 
спортуващите, сокът от 
целина може да е ваш 
съюзник в борбата за 
поддържане на добра 
форма. Съдържа-
нието на магнезий в 
състава на зеленчука 
помага за възстановя-
ването на мускулите след 
тренировка, действа отпуска-
що и обезболяващо.

При детокс режим

Използвайте сок от целина, ко-
гато искате да изчистите органи-
зма от натрупани токсини. Сокът 
действа като диуретик и с негова 
помощ изхвърляте вредните 
вещества, като най-благотворен 
ефект има върху черния дроб. 
Освен това зеленчуковата напит-
ка се грижи за електролитния 
баланс в организма и ви поддър-
жа хидратирани.

Полезен за стомаха
Някои избират да започнат 

деня си със сок от целина не 
защото се борят с килограмите, 
а заради чувствителен и пробле-
мен стомах. Сокът се грижи за 
баланса на чревната флора, има проти-
вовъзпалително действие, облекчава 
подутия стомах, а фибрите в състава 
му се отразяват добре на стомашно-

чревния тракт и на метаболитните 
процеси.

За регулиране на 
кръвното

В сока от целина се 
съдържат фитохими-
кали и антиоксиданти, 
които отпускат арте-

риите и позволяват 
по-голям приток на 

кръв към органите и в 
крайна сметка допринасят 

за регулирането на кръвното 
налягане. 

Подмладяващ ефект

Заради високото съдържание на 
витамини и минерали, както и заради 
хидратиращия ефект, се смята, че сокът 
от целина има подмладяващ ефект и 
може да се ползва при anti-age диети. 
Изглажда бръчките по лицето, поддър-
жа кожата мека, гладка и еластична. 
Може да се прилага и директно като 
серум, а не само като напитка.

Той регулира кръвното и е 
полезен за стомаха

Съвети, 
когато пиете 
сок от целина

Сокът от целина има най-
голям ефект, ако се прие-
ма сутрин рано за закуска 
или преди тренировка.

Не използвайте листата, а само 
стъблата на целината, когато при-
готвяте сока.

Комбинирайте с други зелено-
листни зеленчуци и подправки.

Сокът от целина може да се съче-
тае със сок от краставица, зелена 
ябълка, лайм, спанак.
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Хората са най-щастливи 
на 70 години, защото с 
възрастта започват да 
пренебрегват гнева и 
стават по-позитивни.

С годините хората об-
ръщат повече внимание, когато някой е 
щастлив. Така светът става по-приятно 
място, отколкото може да е в действи-
телност.

Най-малко щастливи са хората на 
средна възраст. При тях нивата на стрес 
и гняв са най-високи.

Учените от Харвардското медицинско 
училище са изследвали как хората забе-
лязват промените в социалните сигнали 
и как се засилват или намаляват емоци-
ите с възрастта. Те са работили с 10 000 
британци на възраст от 10 до 85 години 
и са анализирали как участниците въз-
приемат гнева, страха и щастието, като 
са им показвали снимки.

„С възрастта възприемаме гнева и 
страха все по-малко, а щастието – на 
същото ниво. Така с времето хората 
виждат всичко по-позитивно” – каза 

проф. Лора Джърмин от екипа.
Резултатите от изследването, което е 

най-мащабното по рода си, разграничиха 

няколко фази в живота
През детството способността за 

възприемане на емоциите нараства. 
Реакцията към гнева е най-силна през 
пубертета. Пикът за възприемане на 
трите емоции е около 30-годишна 
възраст. След това способността да раз-
граничаваме фините промени между 
страх и гняв намалява.

„Известно е, че с възрастта способ-
ността за декодиране на емоционални 
сигнали най-общо намалява. Но ние 
наблюдавахме много малък спад в спо-
собността за улавяне на нюансите на 
щастието” – каза проф. Джърмин. 

Защо това е така, не е ясно. Възможно 
е да се дължи на намаляване на когни-
тивните умения, дори на влошаващо се 
зрение.

Тези две обяснения обаче не изглеж-
дат правдоподобни за възприемането 
на щастието, което нараства с годините.

Щастието идва Щастието идва 
на... 70 годинина... 70 години
С годините страхът и гневът 
намаляват, но не и 
усещането за щастие

Намалиха разрешената доза 
сол до 1,5 г на ден

Доклад на американската 
Национална академия на 
науките свърза препоръч-
ваното ограничение за 

натрия в храната с намален риск от 
хронични болести.

Препоръките целят да внушат, че 
ако бъде намалена солта, ще намалее 
рискът от сърдечно-съдови болести 
дори и хората да надвишават 2,3 г 
дневно, каквато беше досегашната 
горна граница. Новата е почти напо-
ловина по-ниска – 1,5 г. 

Това е първата препоръка за 

хранене в САЩ, която е свързана с 
намален риск от хронични боле-
сти. 

Солта предизвиква задържане 
на течности в тялото и това води до 
повишаване на кръвното налягане. 
То натоварва органи като мозъка, 
бъбреците, сърцето и може да доведе 
до сърдечно-съдови заболявания, 
инфаркт и инсулт. Затова прекомер-
ната употреба на сол повишава риска 
от сърдечно-съдови заболявания, 
които са на първо място по смърт-
ност в света.

Американка хвана рак заради 
импланти на дупето

Американка разви рядък вид 
рак на кръвта, след като й 
бяха поставени импланти 
в задните й части, съобщи 

медицинското сп. Aesthetic Surgery 
Journal.

Хирурзи от Южнокалифорнийския 
университет за пръв път съобщиха за 
връзка между операция по поставяне 
на текстурирани импланти в задните 
части и развитие на анапластичен 
едроклетъчен лимфом. Те уточниха, 
че към тях се обърнала пациентка на 
средна възраст, преживяла пластична 
операция преди година. През това 
време в белите й дробове се появили 

тумори.
По-рано компетентните органи 

съобщиха за 457 случая на рак след 
поставяне на гръдни импланти. Девет 
от тях приключиха със смъртта на 
пациентките.

Президентът на Американското 
дружество на пластичните хирурзи 
„Матарассо“ не е изненадан, че симп-
томите се повторили у пациентката с 
импланти в задните части.

„Въпросът не е в локализацията, а в 
типа импланти и времето от момента 
на операцията. Наличието на възпа-
ления и генетичното предразположе-
ние са главните фактори”, заяви той.
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Сълзи и болезнени спо-
мени в новия сезон на 
„Гласът на България“. Ка-
мелия не можа да скрие 
мъката си по време на 
втория епизод, а повод 

да се разстрои стана един момичеш-
ки дует и тяхното изпъление. Маги и 
Джули бяха решили да опитат късмета 
си в музикалното риалити с един от 
златните шлагери от зората на попфол-
ка – “Две очи разплакани“ на Румяна.

След като те напуснаха сцената без 
нито един обърнат стол, Камелия не 
успя да сдържи сълзите си, спомняйки 
си за 

загиналата в катастрофа 
Румяна

с която се познавали.
След силните емоции, предизвикани 

от болезнения спомен, Камелия спе-
чели битката за двама от безспорните 
таланти в кастингите на тъмно до този 

момент. 25-годишният учител по музика 
Георги Пеев предизвика Камелия да 
танцува на рок песен, а актрисата Яна 
Огнянова бе определена от новия си 
треньор като „прекрасно острие в пре-
даването, а защо не и финалистка“.

Вторият епизод от кастингите на тъм-
но започна ударно с четири обърнати 
стола и ново попълнение за отбора на 
Иван Лечев. 29-годишната Ива Георги-
ева предизвика истинска битка между 
треньорите.

Певицата е с успешна музикална ка-
риера в Дубай, мечтае да се реализира 
професионално в Родината си и получи 
признанието на Михаела Филева, че 
притежава 

най-впечатляващия глас
от явилите се до момента участници. 
Въпреки че Влади Ампов се опита да 
спечели Ива с тениска с надпис: „Отбор 
Графа“, в крайна сметка тя реши да се 
присъедини към тима на Иван Лечев.

Михаела Филева също имаше повод 
за радост, след като успя да привлече 
в отбора си друг изявен талант – Вени-
амин Димитров от Бургас. Животът на 
младото момче е белязан от трагични 
събития, но той намира утеха в музи-
ката и в шанса да се качи на сцената на 
„Гласът на България“. Михаела, Камелия 
и Графа оцениха високо представянето 
му, развълнувани от емоционалното и 
технически чисто изпълнение на хип-
хоп парчето „Чужди усмивки“ на Тото от 

„СкандаУ“.
След като успя да спечели симпати-

ите на Вениамин, Михаела се включи и 
в битката за друг изключителен талант 
– 16-годишната балканска и републи-
канска 

шампионка по карате
Ния Крушева. С четири обърнати сто-

ла след изпълнение на песента Tell Me 
‘Bout It на Joss Stone Ния получи шанса 
да избира между четиримата треньори. 
В опит да привлече влюбената в кара-
тето участничка Михаела призна, че 
нейната майка е сенсей с черен колан 
в бойния спорт. В крайна сметка Ния 
избра да се присъедини към отбора на 
Графа, което предизвика благородна 
завист от страна на Иван Лечев.

Място в отбора на Мастера си спече-
ли и 21-годишната Симона Симеонова, 
за която това е втори опит на сцената 
на „Гласът на България“. В миналия 
сезон на шоуто тя не успява да спечели 
симпатиите на журито, но тази година 
младото момиче показа видимо усъ-
вършенствани вокални умения.

Достоен финал на втори епизод от 
кастингите на тъмно постави актьор-
ът Даниел Пеев, чието изпълнение 
завърши с четири обърнати стола, а 
чувството му за хумор бе оценено като 
достойно за стендъп комедийно шоу. 
Красивият и специфичен глас на Даниел 
ще бъде още един силен коз в отбора 
на Графа.

Момичешки дует върна спомена за Момичешки дует върна спомена за 
загиналата в катастрофа Румяназагиналата в катастрофа Румяна

„Гласът на България“ „Гласът на България“ 
потопи в сълзи Камелияпотопи в сълзи Камелия
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Багата се справи с Багата се справи с 
американеца Бен Ротуел в САЩамериканеца Бен Ротуел в САЩ

Световният шампион по 
бойно самбо от 2008 г. 
Благой Иванов–Багата, 
постигна първата си 
победа в престижната 
организация за смесени 

бойни изкуства UFC!
В Уичита, САЩ, българинът се 

справи с американеца Бен Ротуел в 
3-рундов мач в тежка категория. И 
тримата съдии бяха категорични, че 

Багата заслужава повече победата и 
отсъдиха еднакво в негова полза 29-
28 (2-1 рунда).

Така Благой вече има 1 победа и 1 
загуба в актива си в UFC. През юли 2018 
г. той загуби дебютния с мач срещу 
Жуниор Дос Сантос. 

За Бен Ротуел мачът срещу бълга-
рина беше завръщане в октагона след 
повече от 2 години, в които той изтър-
пяваше наказание заради допинг. За 
последно американецът участва в мач 
на 4 октомври 2016 г.

Иванов излезе под звуците на 

“Притури се планината”
и беше подкрепян от малка, но ат-
рактивна българска агитка в залата. 
32-годишният българин и съперникът 
му започнаха срещата предпазливо и в 
първия рунд по-скоро се опознаваха. 
Във втората част и двамата опитаха да 

си нанесат по-тежки удари. Багата зала-
гаше на десни прави в главата на Ротуел 
и успя да блокира няколко от неговите 
атаки, след което да разкървави носа 
му. В третия рунд българинът вкара две 
мощни леви крошета, докато америка-
нецът успя да пласира удар с крак, но 
пропусна с коляно.

В крайна сметка ръката на Иванов 
беше вдигната победоносно, след като 
стана ясно решението на съдиите. 

За Багата това беше 17-а победа сред 
ММА професионалистите. Той има и 2 
загуби в актива си. 6 пъти побеждава с 
нокаут и 6 пъти със събмишън.

Благой Димитров вече има 1 победа и 1 загуба в  UFC

Малка, но шумна българска подкрепа

Малка, но много шумна и 
атрактивна агитка оказа 
огромна подкрепа на 
българския ММА боеца 

по време на мача.
В залата присъстваха българи, 

които не спираха да скандират името 
на своя сънародник и се радваха след 
края на трите рунда.

“Всички наши спортисти ги уважа-
вам, обожавам. Винаги сме заедно, 
винаги им помагаме, на всяка битка 
сме. Следваме Благой Багата. Той е 

мой любимец, аз съм му любимец. 
Уважаваме се, слушаме се и постоян-
но сме заедно. Благодарим му за по-
бедата! Следващите боеве ще са още 
по-силни. Той ще побеждава, докато 
стигне големия връх”, заяви Тодор 
Мангелов – български емигрант от 23 
години в САЩ.

“Той ще стане световен шампион!”, 
категорични са феновете на ММА 
боеца.

След мача Багата не пропусна да бла-
годари за подкрепата на своите фенове.
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
От бира още никой не е умрял, виж от 

вода… Колко народ само се удави!

� � ☺
- Ако въведат и в България "Родител 

1", "Родител 2", "Родител 3" - как ще се 
псуваме?

- Ами как - да ти е.. номерата!!!

� � ☺
Опишете с три думи какво харесвате 

в работата си? 
- Петък, заплата, отпуск...

� � ☺
Той влезе в аптеката и поиска презер-

вативи XXXXL. Аптекарката се ожени за 
него - оказа се, че просто заеквал...

� � ☺
- Ванчо, къде се изцапа така, бабе?
- Бабо, престани да ме триеш - това 

ми е татуировката!

� � ☺
Инкасо кола се блъсна в кола на 

лекар от ТЕЛК - 8 часа не могат да се 
разберат кои пари чии са...

� � ☺
Иван имаше два неуспешни брака - 

първата жена го напусна, втората пък 
не ще....

� � ☺
Влиза мъж в бара с пушка и се провиква:
 - Кой е спал с жена ми? 
От дъното на бара се чува глас:
 - Пич, нямаш толкова патрони!

� � ☺
- Скъпа, в събота съм на лов, нали 

знаеш - лов не се пропуска…
 - Тази събота няма да ходиш - разбих 

муцуната на оная лисица!

� � ☺
- Пено ма, пенсийката ти малка, пък 

ти хубаво си живееш - как става това?
 - Ами аз работя, ма Мико!
 - Е, че какво работиш? 
- На магистралата. Всяка сутрин 

заставам сабахлем до една проститутка 
и чакам. Тя ме гони, аз не мърдам, като 
й омръзне, ми дава 20 лева да се махна 
и да не й гоня клиентите… и така вече 
цял месец. Не се оплаквам.

� � ☺
Когато бях дете, толкова често ме 

наказваха, че практически ме отглежда-
ха паяците...

� � ☺
Разхождам се днес в парка. Влюбени 

двойки, а по дърветата издълбани с 
нож сърчица и имена... И се питам, кой 
нормален ходи на среща с нож, баси?

� � ☺
Тия светофари са влюбени в мен... 

всеки път, щом ги доближа, и се изчер-
вяват...

� � ☺
Двама влюбени лежат на тревата в 

парка през нощта:
- Виж, падаща звезда - пожелай си 

нещо! - казва момчето.
- Желая си да се ожениш за мен!
- А, звездата почна да се връща!

� � ☺
Между влюбени:
- Вчера с татко пренасяхме греди в 

двора и се сетих за теб, любима.
- Какво съвпадение! Преди малко 

сложих в микровълновата мини пица 
за две минути и веднага си спомних за 
тебе, бебчо.

� � ☺
Минка при врачка:
- Ох, лельоо... двама са влюбени в 

мен, кажи ми на кого ще му излезе 
късметът?

Метнала боба циганката и вика:
- Късмет ше има Пенчо... штот Бончо 

шта вземе.

� � ☺
Звездна нощ. Влюбени на пейка в 

парка.
Младежът: 
- Виж, любима! Падаща звезда! Поже-

лай си нещо!
- Искам да се омъжа за теб!
- Ааа, объркал съм се… То било 

самолет.

� � ☺
Нощ. На пейка в 

парка се целуват двама 
влюбени.

Той: 
- Искаш ли да ти покажа 

Голямата Мечка?
Тя: 
- Олеее, ами ако мине някой…?

� � ☺
Двойка влюбени се целуват на 

дивана. По някое време младежът 
минава към по-решителни дейст-
вия и поваля девойката по гръб.

- Почакай, казва тя. - Не е ли по-добре 
след сватбата?

- Знам ли… Ами, ако мъжът ти се 
случи някой ревнивец?

� � ☺
Двама влюбени в леглото:
- Скъпи, как намираш гърдите ми?
- Скъпа, аз въобще не ги намирам…

� � ☺
Един борец и някакъв друг мъж били 

влюбени в една и съща жена, обаче 
жената не обичала бореца, а другия. 
Борецът много се натъжил и отишъл в 
църквата. Молил се на Бог:

- Боже, моля те направи така, че аз да 
застана между тях двамата!

Молил се половин-един час, на Бог 
му писнало и го превърнал в презер-
ватив.

� � ☺
- Скъпа, мъжете често се чудят дали 

да се оженят за красива или умна жена. 
Аз обаче нямам претенции нито към 
едното, нито към другото. Искам да се 
оженя за теб...

� � ☺
В спално купе на долните кушетки 

спят две възрастни дами. На горните 
обаче са настанени двама влюбени.

- Скъпа, ела при мен да те гушна! - 
шепне младежът.

- Не мога! Ще събудим другите.

- Спокойно! Аз ще го просна между 
кушетките и ти ще минеш като по мост 
по него.

В това време от долу се чува:
- Добре бе, синко, а на връщане?

� � ☺
- Скъпи, ще ти кажа тези две думи, 

които завинаги свързват двама влюбе-
ни…

- Кои?
- Бременна съм.

� � ☺
Двама влюбени седят на брега на 

езерото. Момичето поглежда към своя 
любим и казва:

- Не е ли време да се оженим?
Момчето въздъхва:
- Ех, кой ли ще ни вземе нас!

� � ☺
Влюбени наблюдават звездното небе.
- Това там Марс ли е? - пита тя.
- Не! Това е Венера.
- Невероятно! Как можеш от такова 

разстояние да различаваш такива под-
робности?

� � ☺
- Мила, как да ги заблудим в хотела, 

че сме съпрузи?
- Ами... Няма да ми обръщаш никакво 

внимание, а поглеждай администратор-
ката с влюбени очи...

� � ☺
Двама влюбени. Тя му казва:
- Скъпи, много искам да се оженим, 

обаче… в работата ще тръгнат едни 
клюки, хич не ми се иска да знаят че 
съм женена.

- Добре, ако искаш - ще се оженим 
тайно. На никого няма да казваме.

- А ако ни се роди дете?
- Като порасне, на него може да му 

кажем.

� � ☺
Между влюбени:
- Скъпа, обичаш ли животните? - по-

питал мъжа.
- Не толкова много, че да се омъжа 

за теб.

� � ☺
Станах раничко и отидох до цветар-

ницата за букет, по пътя взех и торта. 
Връщам се, тя вече се е събудила, гледа 
ме и се пули? Казвам й, че ей така за 
Деня на влюбените, скъпа, а нейният 
отговор ме накара да се замисля:

- Влюбени ли сме? Че ние сме женени.

� � ☺
В агенция за запознанства:
- Какво предпочитате, господине - 

блондинка или брюнетка?
- Бих искал червенокоса! Всичките ми 

мебели са с червен оттенък!

� � ☺
Най-силният комплимент на първа 

среща със жена е:
- СЪЩАТА СИ... КАТО ВЪВ ФЕЙСБУК

Виц в снимка

– Как да те по-

зная?
– Ми като видиш 

един и си кажеш 

дано да не е тоя – 

аз съм...

ВОДОРАВНО: „Тихият американец” - Ка - Годеж - Йомени - Бонд(Джеймс) - Потоп 
- Седеф - Имане - Емине - Корниз - Одри - Лар - Пеан - Грац - Диямб - Таз - Цяр - Недъг 
- Ил - Гол - Дино - Охрана - Галош - Заник - Елит - Перун - Сенки - Химера - Искра - ОТК - 
Нес - Пазар - Сатър - ЗИЛ - Тил - Жерар(Шарл) - Пе - Бридж - Дни - АКАЙ - Ишиас - Идиом 
- Ранг - Де юре - Сарай - Ламанш - Петно - РАИ - Фар - Урок - Своге - Мос(Кейт) - Бри - 
Сение(Луи) - Ар - Влог - Атоми - Риск - Леонардо ди Каприо.

ОТВЕСНО: Николо Паганини - Шкафове - Хан - Резол - Мелби - Масло - Дина - 
Лопес(Дженифър) - Радар - Он - Бяг - Минц - ШЕР - „Тисен” - БГА - Топаз - Яд - „Рапид” 
- Юшур - Радон - Гризу - Алжир - Риад - Метеор - Наниз - Депо - То - ПЕЖО - ДАНОН - 
Сажди - Ексод - Перце - Искреност - ЕМИ - Кий - Ми - Докер - Риман(Хуго) - Ник - Коси 
- Дъх - НАСА - Роси(Паоло) - Гамен - Игрек - Арара - Верп - Неделя - „Алиот” - Кайро - Ир 
- Чене - Амини - Тъпан - Агаси(Андре) - Циферблат - Крейг Биерко.

ПЕРНИШКА ТОРТА



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

РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
DISPATCHER WANTED
Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Bulgarian 
transportation company is looking for a 
dispatcher with 2+ years of experience. 
We off er • Competitive compensation 
- Base salary plus a percentage, Health 
insurance, 401(k), Paid vacation, Various 
opportunities to earn bonuses & awesome 
rewards Job Type: Full-time. Tel.: 224 436 
1033 №16002
! 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 №16003
РАБОТА ЗА ШОФЬОРИ
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! №16004
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***Тел. 847-665-
9273 *** 24/7 Диспеч * Регионална рабо-
та * Леки товари * Fuel Discounts – до 70 
цента на галон №16005
CDL DRIVER 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, We are 
looking for CDL Driver for over the 
road. Great Pay, Safety Bonuses, friendly 
dispatch. 2500-3000 miles per week, $0.60 
per Mile Brand new 2020 Cascadias with 
APU Inverter and fridg. If you are interested 
call 773-387-3497 Yuli We speak Bulgarian. 
№16007
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим 
Сервитьорки за събота и неделя. Може 
и без опит-Тел.773-470-5589 №16008
ВОДОПРОВОДЧИК
Цена US$ 0.00, Зипкод 60660, Търся да 
назнача помощник водопроводчик за 
ремонтни работи. Добро заплащане и 
възможност за професионално разви-
тие (apprentice program available). Жела-
ние за работа е задължително. 312-560-
0493 Христо. №16009

CDL DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60025, Experienced 
CDL with haz mat drivers needed. OTR 
dry van, 0.70$ per mile (or 1750 per week 
if miles are less than 2500). All miles 
paid. Home every weekend. 200$ bonus 
every month for safe and on time driving. 
Detention 25-50$ per hour after 2-3hours. 
Direct deposit every week. 8478406176 
№16013
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60008, Looking for 
limo drivers. All candidates should live 
near O’Hare Airport or Arlington Heights 
7733197024 №16014
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

! 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 №16017
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***Тел. 847-665-
9273 *** 24/7 Диспеч * Регионална рабо-
та * Леки товари * Fuel Discounts – до 70 
цента на галон №16018
РЕГИОНАЛНИ ШОФЬОРИ 
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! №16019
TЪРСЯ CDL ШОФЬОРИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим шо-
фьори с 2г. опит за full или part time job.
Нови камиони Freightliner Cascadia 2018 
автоматик,нови dry van trailers. Старт 
заплаштане 0.65-0.70цента на миля.Ми-
нимум 3 работни дни за part time шо-
фьорите.За повече информация моля 

обадете се и оставете съобщение на 
708-717-3132. №16020
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

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 

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. $1000/седмица. Изисквания: Class 
C DL,1г опит, зелена карта или амери-
кански паспорт. Работа от понеделник 
до петък, събота и неделя-почивка. 
6093568261 №15989
DIESEL MECHANIC
Цена US$ 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
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 

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

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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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
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

  
COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in 
Harrisburg, Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815
НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$, Зипкод 60016, Малка ком-
пания набира шофьори за HOOK 
AND DROP. Терминал до терминал от 
Мidwest за West Coast и обратно. Из-
исква се Double и Triple. Нови камиони 
и луди пари !!! За повече инфо 773 747 
0875  №15854

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

LIVE-IN ELDERLY HELP
Цена US$ 0.00, Зипкод 60061, Experienced 
Female Helper for Elderly person for LIVE-
IN 6-7 days week- will cook meals, laundry, 
beds, and light cleaning. No driving / No 
heavy Lifting /NO agency, just private 
families please. NW Suburbs preferred - 
Call 224-800-2683 №16010
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
 Цена US$ , Зипкод 60193, Търся ра-
бота като детегледачка на едно дете. 
7088900577 7088900577 №16000
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

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
BASEMENT STUDIO -$600
Цена US$ 600.00, Зипкод 60018, Basement 
Studio под наем в къща в Des Plaines. Има 
самостоятелна кухня и самостоятелна 
баня Наемът е $600.00 на месец и включ-
ва ток, вода, газ и интернет. Изисква се 
депозит при настаняването $600.00 За 
повече информация се обадете на тел 
773-344-7012. №16016
APARTAMENT POD NAEM
Цена US$ 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
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
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. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 №15744
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СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща 
Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
№15751
FOR RENT, 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60007, 
Completely renovated 2 bedroom, 2 
bathroom apartment available for RENT 
in Buff alo Grove. Heat, water, garbage 
included in the rent. For more information 
call 773 996 8900 №15759
2 BED ELK GROVE
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 2 
bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms, 
windows, fl ooring, painting etc. For more 
information call 773 996 8900. №15760
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

WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уеб-
сайт за всякакъв вид бизнес. Стартова 
цена $995. Готов само за 2 седмици! За 
повече информация може да ни пише-
те на имейл: alleasyfreelance@gmail.com 
или да посетите нашия уебсайт www.all-
easy.com 7738916957 №15988
LIFE INSURANCE
Цена US$ , Зипкод 60181, Life insurance 
! Term Life, Permanent Life, Whole Life, 
Annuity. We present carriers AIG, NLG, 
ANICO, Mutual of Omaha, Fidelity and 
Guaranty. For free quotes: 224-423-
5654. Email:lubo.phpagent@gmail.
com Address:1s450Summit Ave, Suite 
230,Oakbrook Terrace, Illinois 60181 
№16006
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 
всички видове Перални, Сушилни, Съ-
домиални, Хладилници, Фризери, Гот-
варски и Микровълнови Печки. Търсете 
Свилен 847-962-0242 №16015

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

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

NO ELD
Цена US$ 35,000.00, Зипкод 60515, Volvo 
VNL770 в много добро състояние над 
50000$ инвестирани за послените 9 
месеца, двигател D12 на около 695000 
мили оригинални. Може и на изплащане 
7735400101 №16011
VNL 730 2014
Цена US$ 55,000.00, Зипкод 60515, 
2014 Volvo VNL730. EngineD13 518000 
mi. Novo turbo, radiator, injectori, king 
pins, trans oil smeneno, mMPG8+, No 
DPF/DEF bypassed by OTR Performence. 
7735400101 №16012
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, ЕРУСАЛИМ 
ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. ТРЪГВА СЕ 
ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА ОТ 300-400 
лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА САМ. МОЖЕ И 
ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИКАГО ДО ЕРУСА-
ЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА Е 550ДОЛАРА 
ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. ХОТЕЛ, ЗАКУСКА, 
АВТОБУС, МУЗЕИ. ЗОРА АВРАМОВА 0894 61 
70 69 8474630199 №15765
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Брад Пит вини Анджелина, 
че разглезила децата
Анджелина Джоли е 

разглезила твърде много 
децата. Това твърди Брад 
Пит и е категоричен, 

че ако бившата му съпруга про-
дължава в този дух, те ще станат 
неконтролируеми и ще получават с 
лекота всяко нещо, което поискат.

Източник на Hollywood Life съ-
общава, че актрисата се чувствала 
отлично без него, но била гузна, че 
лишава децата от присъствието му. 
За да изкупи вината си, тя не може-
ла да им каже „не“ и отговаряла на 
всяка тяхна прищявка.

В момента децата живеят с 
Анджелина. През последните дни 
те бяха уловени да се забавляват 
заедно из увеселителни паркове.

Пит и Джоли все още не са се 
разбрали за попечителството на 
наследниците си. 

Моника Белучи показа новата 
си любов
Моника Белучи отново 

е влюбена и по всичко 
личи, че няма никакво 
намерение да крие 

това. Актрисата се появи на Седми-
цата на модата в Париж в компания-
та на по-младото си гадже.

Звездата бе забелязана на ревюто 
на Chanel заедно с Никола Лефебр 
– френски скулптор. Мъжът, който е 
само на 37 години, не се притесня-
ваше от камерите.

Белучи носеше тренч и чанта на 
модната къща, почела паметта на 
Карл Лагерфелд. Те бяха комбини-
рани със сиво-черно палто и дълъг 
черен панталон. Половинката й 
пък бе с широк костюм, разкопчана 
риза, съчетани с мокасини.

Освен със стилното си облекло 
новият мъж до Моника привлече 
вниманието на гостите на ревюто с 
дългата си и леко разрошена коса, 
както и голямата си брада.

Размишления на Айнщайн за 
първи път на показ
Броени дни преди 140-го-

дишнината от рождението 
на Алберт Айнщайн уни-
верситет в Израел показа 

110 страници, написани на ръка 
от легендарния учен, които дават 
възможност на читателя да опознае 
неговия гениален ум. 

Писмените документи бяха 
представени на пресконферен-
ция, организирана от Еврейския 
университет в Ерусалим, член на 
чийто първи управителен съвет е 
Айнщайн. 

Страниците, повечето от кои-
то досега не са били показвани, 
включват както лични, така и науч-
ни размишления. Много от тях са 
написани между 1944 и 1948 г. 

Сред документите фигурират 

четири писма от Айнщайн до него-
вия приятел и колега Микеле Бесо. 
Три от тях, написани през 1916 г., 

се отнасят до „славната идея”, която 
ученият има за поглъщането и из-
лъчването на светлина от атоми. 

Лъв уби 
стопанина си в 
Чехия

Чех, който незаконно отглеждал два 
лъва, беше нападнат и убит от единия 
от тях – 9-годишен мъжкар. 

Инцидентът е станал в Здехов – 
село в източната част на Чехия.

„Мога да потвърдя смъртта на лицето, което 
е отглеждало лъвовете”, каза говорителката на 
регионалното полицейско управление Ленка 
Яворкова.

Води се следствие, за да бъдат изяснени 
обстоятелствата по инцидента.

Загиналият е на 34 години. Той е държал 
животните – лъв на девет години и лъвица на 
две години – в незаконно построено помеще-
ние. Мъжът не е притежавал и разрешително от 
местните ветеринарни служби.

„Полицията бе принудена да застреля двете 
животни”, обясни говорителката.

Австралия счупи 
200 рекорда с 
жегата през 
лятото

В най-горещото австралийско лято, от-
както се води статистика, са отчетени 
над 200 климатични рекорда, съобщи 
базираната в Сидни организация 

„Клаймит каунсъл”. 
Летният сезон в Австралия между декември и 

февруари беше белязан от рекордни горещини 
и други екстремни климатични проявления. 

От организацията отбелязват, че само за 90 
дни в страната са отчетени 206 климатични 
рекорда. 

„Характерни за лятото бяха продължител-
ните горещини, условията на суша в източната 
част на Австралия и горските пожари в цялата 
страна”, казва Аманда Маккензи от „Клаймит 
каунсъл”.
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Откриха 
динозавърски 
следи във „Вали 
фордж” 

В националния исторически парк „Вали 
фордж” в района на Филаделфия 
отскоро има нова атракция, която е на 
2000 години.

Доброволец в парка открил десетки фоси-
лизирани динозавърски следи върху плоски 
камъни, използвани за настилка на туристиче-
ска пътека. 

Фосилизираните следи са върху камъни, 
взети през 2011 г. от намираща се наблизо 
кариера. За нетренираното око следите изглеж-
дат като грапавини върху пясъчници.

В страната има десетки подобни обекти с 
фосилизирани следи от древни гръбначни. 

Преслава избяга 
от градския шум 
в планината

„Сладки моменти“. Това написа Преслава 
във Facebook. Певицата публикува сним-
ка с бебешкото кошче.

Фолк фурията е използвала хубавото 
време през почивните дни, за да се качи на 
Витоша. От кадъра се вижда, че тя е облечена в 
спортни дрехи и носи маратонки.

Преслава неведнъж е споделяла, че обича да 
бяга от мръсния въздух и шума в града, като се 
разхожда в планината.

До момента певицата не е показвала малка-
та Паола отблизо. На всички снимки детето е 
уловено в гръб. На 14 февруари изпълнителката 
пусна най-новата си песен – „Изтрезняваш ли“. 
Само за няколко часа клипът към нея събра над 
55 хиляди зрители.

„Бон Джоуви” подготвят 
нов албум
Групата „Бон Джоуви” 

започва работа над нов 
албум, обяви лидерът на 
състава Джон Бон Джоуви 

в навечерието на европейското 
им турне. Музикантите се съби-
рат в студио в Нашвил още през 
следващите дни. По думите на 
Бон Джоуви ще бъдат записани 23 
нови песни. „Не зная коя от тях ще 
стане хит, но до юни трябва да сме 
приключили работата над албума”, 
обясни той.

„Засега не сме избрали име на 
новата тава, сподели още Джон Бон 
Джоуви. Имаме само подборка от 
23 песни, но много се радвам, че те 
са налице. Засега това са само запи-
си на моя смартфон и те са с ниско 
качество. Когато групата се събере, 
аз ще им представя песните си и 

започваме работа.”
През април 2018 година „Бон 

Джоуви” бяха въведени в Залата на 
славата на рокендрола. 

Школа по самба е победител 
на карнавала в Рио
Школата по самба 

„Мангейра” завоюва 
двадесетата титла в 
своята история и е 

големият победител на карнавала 
в Рио.

По време на шествието си 
танцьорите отдадоха почит на 
чернокожата бразилска правоза-
щитничка Мариеле Франко, убита 
преди една година. Обявяването 
на „Мангейра” за победители в над-
преварата на 14-те школи по самба, 
достигнали до финала, предизвика 
бурна радост в града.

По време на своето зрелищ-
но представяне танцьорите от 
„Мангейра” отдадоха почит на 
чернокожите и индианските 
герои, които не са включени в 
бразилските учебници. Школа-
та направи своя трактовка на 

историята на страната и дори си 
позволи да „коригира” нацио-
налния флаг, като замени със 

своите маркови розови и зелени 
краски традиционните цветове 
на знамето.

Почина първият басист на 
Queen Майк Гроуз

Барабанистът на леген-
дарната британска група 
Queen Роджър Тейлър 
съобщи, че се е споминал 

първият бас китарист на бандата 
Майк Гроуз.

„Толкова е тъжна новината за 

кончината на Майк, написа музи-
кантът във Facebook. Аз за пръв 
път го чух в групата „Индивидюълс”, 
когато още бяхме ученици. Винаги 
е забивал яко. Почивай в мир, 
приятелю!”

Майк Гроуз пристига в Queen в 

ранните дни на групата през 1970 
година и свири с нея само някол-
ко месеца, както и другите двама 
басисти – Бари Мичъл и Дъг Боги. 
Докато бандата не се запознава с 
Джон Дийкън и той става постоя-
нен член.
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Китайски рапър възпя 
депутатите в Пекин
Китайският рапър Су 

Хан възпя работата на 
парламента на своята 
страна във видеоклип 

с одобрен от Китайската кому-
нистическа партия (ККП) текст на 
английски език.

В клипа Су Хан реди рими с по-
литически хвалебствия. В песента 
става въпрос за две парламентар-
ни сесии, които се провеждат до 
15 март. Рапърът пее за мерките 
срещу замърсяването на околната 
среда, за научния напредък, за 
намаляването на бедността, за из-
стрелването на сонда към Луната, 
като текстът възхвалява големите 
постижения, изтъкнати от прави-
телството.

„Крал маймуна се устремява на 

Запад, легендарен дракон лети към 
небето. Всички знаете, че настъпи 
часът на китайското чудо”, казва Су 

Хан на фона на кадри от китайската 
космическа програма и от клонира-
не на макаци. 

Деми Ловато потвърди 
раздялата с Хенри Леви
Певицата Деми Ловато 

потвърди раздялата си с 
модния дизайнер Хенри 
Леви след четиримесеч-

на романтична връзка. 
Двайсет и шестгодишната из-

пълнителка на песента Tell Me You 
Love Me и дизайнерът на модна-
та линия „Анфан риш деприме” 
(което в превод от френски значи 
„Депресирани богати деца”) бяха 
забелязани заедно за първи път 
през ноември миналата година в 
ресторант „Матсухиса” в Бевърли 
хилс, Калифорния. Тогава Лова-
то бе излязла от клиника след 
възстановяване от свръхдоза с 
наркотични вещества. 

Източници, близки до звездата, 
разказаха, че Ловато и Леви са се 
запознали преди две години при 
престой в друг възстановителен 
център. Те веднага си допаднали, 
но след като тя се е излекувала, не 
са поддържали връзка. 

Дани де Вито падна в Мексико, 
не е пострадал
Актьорът Дани де Вито не 

пострада след падане по 
време на промоцията на 
новия филм на „Дисни” 

„Дъмбо” в Мексико.
Фотографите заснеха момента, 

когато холивудската звезда се 
спъна и падна, изкачвайки се на 
малък подиум. Седемдесет и чети-
ри годишният актьор изглеждаше 
развълнуван, но не претърпя 
наранявания. Той падна, след като 
се спъна в стъпало, водещо към 
сцената, за да участва в пресконфе-
ренция. Звездата остана за няколко 
секунди с лице към пода, докато 
не му помогнаха да се изправи. „Не 
публикувайте тази снимка”, каза 
шеговито актьорът, след като беше 
отново на крака.

Де Вито посети Мексико за 

промоцията на новия игрален 
филм на „Дисни” „Дъмбо”, който 

ще излезе на екран по-късно този 
месец. 

Невинен 39 г. в 
затвора! Компен-
сираха го с $21 млн. 

Мъж, който прекара 39 години в 
калифорнийски затвор заради 
двойно убийство, но впоследствие 
се оказа невинен, ще получи 21 

милиона долара обезщетение. 
Крейг Коули винаги е твърдял, че е невинен, 

но през 1978 г. беше признат за виновен по 
обвинения в убийството на бившата му прия-
телка, 24-годишната Ронда и 4-годишния й син 
Доналд. Две години по-късно Коули, който е 
ветеран от войната във Виетнам, получи дожи-
вотна присъда без възможност за освобожда-
ване. Той трябваше да изчака почти 40 години, 
за да бъде освободен. Коули беше помилван 
от губернатора на Калифорния, след като ДНК 
експертиза доказа невинността му. Днес той е 
на 71 години.

Коули постигна споразумение с властите в 
Сими вали, Калифорния, в съответствие с което 
ще получи 21 милиона долара обезщетение.

Той е бил осъден въз основа на показанията 
на съсед, уверил, че видял автомобила му да 
напуска местопрестъплението.

Десетки искат 
да са палачи и да 
бесят осъдени

Стотина души са се отзовали на обява, 
публикувана в Шри Ланка, търсеща 
палачи, които да екзекутират чрез 
обесване осъдени на смърт затвор-

ници.
Сред кандидатите е фигурирал и американ-

ски гражданин. Властите в страната възнамеря-
ват отново да въведат смъртното наказание за 
трафик и разпространение на наркотици. Пре-
зидентът на Шри Ланка Маитхрипала Сирисена 
заяви през миналата година, че възнамерява да 
възобнови изпълнението на смъртните нака-
зания чрез обесване, след като в продължение 
десетилетия те бяха отменени. Правителството 
пусна обявата за набиране на палачи през 
миналия месец.

На нея се отзовали 102-ма души и те всички 
считали, че отговарят на условията - „да бъдат с 
висок морал и психическа устойчивост”.
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Преди смъртта Флинт искал 
да се събере с жена си
Преди да сложи край на 

живота си, вокалистът 
на групата „Продиджи” 
Кийт Флинт умолявал 

съпругата си Маюми Каи да се 
завърне у дома.

Флинт отлагал продажбата на 
дома си в графство Есекс с надеж-
дата да се сдобри с половинката 
си, която е японска диджейка. 
През миналата година двойката се 
раздели.

„Кийт винаги си мислеше, че 
двамата ще се справят с настъпи-
лата криза, звънеше й по телефо-
на, умоляваше я. Но тя не склони 
и настояваше домът им да бъде 
продаден. Това прекърши Кийт. 
Маюми не е виновна, но изглежда, 
че Флинт си бе помислил, че няма 
да може да продължи живота си 
без нея”, обясни близък на музи-
канта.

Вокалистът на британската група 
„Продиджи” Кийт Флинт беше на-
мерен мъртъв в дома си на 4 март. 

Неговият състав взе решение да 
отмени всичките си концерти след 
кончината му.

ЦЕРН търси нови данни за 
тъмната материя
Нов експеримент на 

Европейския център 
за ядрени изследвания 
(ЦЕРН) ще търси части-

ци, свързани с тъмната материя. 
В изявление на организацията 

се посочва, че експериментът е 
проектиран да търси леки слабо 
взаимодействащи частици. Някои 
от тях са свързани с тъмната 
материя, наричана „хипотетична”, 
тъй като не излъчва светлина и 
не може да бъде наблюдавана 
директно. 

От 2010 г. ЦЕРН осъществява 
сблъсъци на частици в Големия 
адронен колайдер. В 27-кило-
метровия пръстеновиден тунел, 
разположен на около 100 метра 
под повърхността, снопове висо-
коенергийни протони пътуват със 

скорост, близка до тази на светли-
ната, и се сблъскват в четири точки 
на взаимодействие. 

Сблъсъците генерират нови 
частици, които физици от цял свят 

анализират с цел да задълбочат 
познанията за законите на приро-
дата. Учените се надяват чрез тях 
да открият нови частици и нови 
физични феномени. 

Откриха  „еликсир на 
безсмъртието” в древна 
гробница
Археолози установиха, че 

загадъчната жълтени-
кава течност в бронзов 
съд, открит в китайска 

гробница на 2000 години, е леген-
дарният „еликсир на безсмърти-
ето”.

Бронзовият съд е намерен при 
разкопки на гробница на благород-
ник в провинция Хънан в края на 
миналата година. Той съдържал 3,5 
л течност, която излъчвала силна 
миризма на алкохол. 

Лабораторният анализ разкрил, 
че това е нещо много по-интересно. 
Течността се състои от калиев ни-
трат и алунит – основните съставки 
на еликсир, споменаван в древни 
даоистки текстове. 

Еликсирът надали е осигурявал 
безсмъртие. Дали древните китай-
ци наистина са го пили, или той е 

използван само ритуално в погре-
балната церемония, не е ясно.

Жената на 
Джъстин Бийбър 
звезда на Мax 
Mara

Хейли Бийбър е звезда в рекламна 
кампания на „Уикенд Макс Мара”.

Двадесет и две годишната манекен-
ка, която е омъжена за певеца Джъс-

тин Бийбър, рекламира колекцията за сезона 
пролет/лято 2019 г. на италианския бранд. Тя е 
създадена в сътрудничество с американския 
специалист по вътрешен дизайн Антъни Барата.

Капсулната колекция включва 12 облекла 
и ще бъде достъпна в магазина на бранда в 
интернет този месец.

Русата красавица, която е дъщеря на Стивън 
и Кения Болдуин, по-рано довери, че обича мо-
дата и се вдъхновява от дизайнери и творчески 
директори на модни къщи, с които е работила 
като модел.

„Работих с много хора и придобих усещане за 
вкусовете и стила им в модата”, каза тя. 

От Малдивите 
Диляна Попова 
иска плаж без 
пластмаси

„През последните 50 години замърсява-
нето с пластмаса се е удвоило. Ние сме 
последното поколение, което може да 
направи нещо...“ Това написа Диляна По-

пова в Instagram. Моделът използва трибуната 
от социалната мрежа, за да призове последо-
вателите си да пазят чистота и да не изхвърлят 
пластмаса по плажовете.

Красавицата, която е на почивка на Малди-
вите, показа както красиви места там, така и 
мръсотията, изхвърлена на пясъка и в океана.

Попова е цитирала тревожни данни, според 
които 73% от замърсяването на плажовете в 
света е от пластмаса.
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Той е един от най-големи-
те държавници на XX век. 
Блестящ математически 
ум, вглъбен, аналитичен 
и последователен в 
действията си. Герой от 

войните, човек, изпълнен с любов към 
Родината си, отдаден на националната 
идея и жаден за промяна – Мустафа Ке-
мал Ататюрк е бащата на съвременната 
турска република.

Тя е одухотворена, интелигентна 
и високообразована софийска дама, 
ветеран от Балканската война в ролята 
си на милосърдна сестра, дъщеря на 
пълководец с много военни заслуги и 
бивш министър на войната. Димитрина 
Ковачева, наричана от всички Мити, е 
въплъщение на европейската изтънче-
ност.

Ататюрк пристига в София през есен-
та на 1913 година с назначението си за 
военен аташе, което току-що е получил. 
Конкурентите в Родината му го смятат 
за опасен и се стараят да го държат на-
страна от политиката в Турция. Слиза на 
обвитата в мъгла софийска гара и само 
няколко месеца по-късно ще е влюбен в 

балканската роза
– както чуждестранните кореспонденти 
наричат Димитрина Ковачева помежду 
си.

21-годишната Мити наскоро се е 
завърнала от швейцарския Ньошател, 
където е учила френска литература и 
музика, а 32-годишният дипломат, който 
е силно повлиян от европейската култу-
ра и идеите на Русо, пристига у нас след 
служба във Франция.

Двамата се запознават в казиното на 
новия хотел „Сплендид” през февруари 

1914 г. Той потъва в интелигентните й 
кафяви очи и е запленен от русите й 
къдрици. Тя усеща химията между тях 
и двамата започват своя романтичен 
танц. Буквално.

На 24 май във Военния клуб се 
провежда годишният маскен бал, на 
който дипломатът се появява в специ-
ална еничарска униформа, изписана от 
музея в Анкара, за да направи впечат-
ление. С Димитрина танцуват в такт 
3/4 валс след валс, разказва dir.bg. А 
погледите са вперени в тях.

Мустафа Кемал има безупречна 
репутация и е желан гост във всички из-
искани домове в българската столица. 
Божествените звуци на пианото, които 
излизат изпод пръстите на Мити, изпъл-
ват салоните. Ковачева често изнася 
благотворителни концерти, а Ататюрк 
има чудесен повод да присъства на тях 
като представител на дипломатическия 
корпус. И двамата обичат Шопен.

Коментарите и подмятанията за една 
от 

най-обсъжданите двойки
в София не секват. 

Четири месеца след запознанството 
им Мустафа Кемал Ататюрк се появява 
в дома на генерал Стилиян Ковачев, за 
да поиска ръката на дъщеря му. Само 
преди по-малко от година Мити е от-
хвърлила предложение на швейцарски 
аристократ, по когото въздишат всич-
ките й съученички. Защо ли? Защото не 
го обича.

Не така стоят обаче нещата с Мус-
тафа. Двамата поддържат публична 
връзка.

Редовно карат кънки на езерото 
„Ариана” и ходят на дълги разходки в 

Бояна. Бащата на Димитрина одобрява 
и харесва турския дипломат, с когото 
може да води безкрайни разговори за 
военни стратегии. Но когато Мустафа 
решава да поиска ръката на дъщеря му 
– той отказва. Причините са не толкова 
лични, колкото политически и религи-
озни. Генералът обяснява на Ататюрк, 
че подобен брак би бил приет като пре-
дателство от негова страна. За Мустафа 
обвързването му с Мити завинаги също 
би било сериозен проблем, но той все 
пак е твърд в позицията си и решен да 
се бори за любовта си. Въпреки че няма 
преки свидетели на разговора между 
двамата военни, се смята, че Ататюрк 
се опитва да лавира и да размекне 

сърцето на генерала, като изтъква, 
че най-важно е щастието на Мити. Но 
Ковачев не отстъпва с аргумента, че 
няма как дъщеря му да влезе в лоното 
на чужда вяра.

„Брак няма да има”, отсича генералът 
и нарежда Димитрина да не се среща 
повече с Мустафа.

По време на Първата световна война 
Ататюрк е призован на фронта, където 
жъне военни успехи. Той се завръща 
в София и за втори път иска ръката на 
Димитрина Ковачева. Развръзката е 
ясна – българката никога няма да стане 
съпруга на Ататюрк. Мустафа и Мити 
правят

прощалната си среща
в кафенето на хотел „България”. Град-
ската клюка твърди, че с последните си 
пари той й изпраща цял файтон рози.

Мустафа и Димитрина прекъсват 
връзката си. Завинаги. През годините 
Ататюрк продължава да се интересува 
от съдбата на любимата си. Елисавета 
Багряна разказва, че при едно от посе-
щенията й в Турция, той я кани на танц 
и й задава въпроса: „Кажете ми как сега 
живее Мити?”

Единственият път, когато Ататюрк се 
свързва отново с Димитрина, е, когато 
лично й пише писмо с молба да издаде 
в България романа на класическия 
турски писател Решат Нури „Чучулигата”.

След окончателната раздяла с 
Ататюрк Мити се омъжва за заможния 

адвокат Деян Деянов. Семейството има 
три деца. След Деветосептемврийския 
преврат адвокат Деянов, който по това 
време е депутат, получава смъртна 
присъда от Народния съд. В последния 
момент името му е извадено от списъ-
ците, но семейството е интернирано в 
Делиормана, а имуществото на фамили-
ите е национализирано. 

Мити умира през 1966 г. и въпреки че 
е известно, че през годините тя никога 
не говори за Ататюрк, се твърди, че 
последните й думи, преди да угасне са 
били: „Тази нощ сънувах Кемал.”

След неговата смърт пък в личните му 
вещи откриват една-единствена снимка 
и тя е на Димитрина Ковачева.

Ататюрк и ДимитринаАтатюрк и Димитрина –  – 
една голяма любовна историяедна голяма любовна история

Един от големите държавници на XX в. бил в плен 
на българката Мити

Мити (седнала) със своя приятелка
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