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Богатите също плачат… 
когато ги арестуват

Ха! И в Америка е като в България – 
богатите и известните плащат подкупи, за 
да може техните малоумни отрочета да 
имат най-доброто образование. Това стана 
ясно от корупционната схема в колежите, 
разкрита през тази седмица от ФБР (всичко 
по темата на страница 10). Децата дори не 
знаели за действията на родителите си, но 
сега ще трябва да носят последиците от това. 
Има обаче една малка разлика между Бълга-
рия и САЩ – тук рано или късно тези схеми 
са разследвани, има обвинени и осъдени. 
Никой прокурор не се впечатли от имената 
в списъка – известни спортни треньори, 
холивудски звезди, шефове на инвестицион-
ни фондове, тв канали и мастити адвокати. 
Всички те бяха обвинени, арестувани и да, 
пуснати под гаранция – някои от тях за по 1 
милион долара. Доста от обвинените вече 
загубиха работните си места или са неплатен 
отпуск, докато тече разследването. Но 
последиците за всички ще бъдат огромни. А 
понеже са богати и известни, правосъдието 
ще бъде по-сурово за тях – знаете логиката 
на американците – тези хора трябва да са за 
пример на обществото, а когато сгрешат – за 
назидание. 

Тъжната истина обаче е, че тези хора 
са постъпили наистина глупаво – за тях 
съществуват толкова легални начини да 
гарантират приема на децата си. От скъпо 
платени консултанти и редактори, които да 
подготвят приемните есета и да ги навигират 
през сложния процес на кандидатстване, 
приятелства и контакти с бивши студенти 
и настоящи служители и преподаватели в 
университетите до дарения за тях. Всичко 
това отдавна е легално и дава огромно пре-
димство на тези, които имат възможности, 
пред тези, които разчитат само на знанията 
си. Разбира се, за някои родители може да е 
малко по-скъпо от платения подкуп, но сега 
евтиното ще им излезе солено.

Скандалът идва в момент, когато се вихрят 
дебатите за т.нар. affi  rmative action – прави-
ла, които гарантират приема на определени 
групи студенти в университетите.

През миналата година студенти от 
азиатски произход обвиниха Харвард, че 
приемът им е далеч по-нисък, отколкото би 
трябвало, като се имат предвид резултатите 
им от теста SAT. Университетът отхвърли 

обвиненията. Като правило в тези елитни 
университети преобладават белите и богати 
студенти, повечето от тях наследници на 
бивши възпитаници. Едва 3% от студентите в 
престижните университети са от семейства 
с ниски доходи. И това не е само в колежи-
те – неравенството започва още в детските 
градини.

А спортните програми на тези университе-
ти са пълни с дисциплини като поло, крикет, 
гребане, тенис, които също са практикувани 
основно от богати и бели студенти. За тях 
има специални бройки и стипендии, които 
отиват точно при тези кандидати. А както се 
разбра от разследването на ФБР – поняко-
га с подкупи, фалшифицирани с фотошоп 
снимки, показващи детето в изпълнението 
на някакъв спорт, който не играе всъщност. 

За амбициозните родители трябва да 
отбележим още една статистика – дипломата 
от т.нар. Ivy League университет не гаран-
тира бляскаво бъдеще. Освен ако не искате 
детето ви да стане член на Върховния съд – 
повечето съдии през годините са възпитани-
ци точно на тези колежи.

Но пък CEО-тата на големи корпорации 
идват от всякакви висши училища – едва 
14 от американските топ 100 компании са 
с дипломи от Ivu League колежи според 
анализ от миналата година на U.S. News & 
World Report.

Въпреки това този скандал още веднъж 
показва нарастващото неравенство у аме-
риканското общество – където богатите и 
известните имат връзките, парите, начините 
и методите – легални или не – да осигурят 
за себе си и наследниците си неравно 
предимство пред хора със знания и талант. 
Защото – не се бъркайте – това не е престъ-
пление без жертва, за всяко прието дете по 
“втория начин” е отпаднало някое, което е 
имало нужни качества и познания, но не и 
правилните връзки. А училището е мястото, 
което би трябвало да дава равен старт – това 
е и същината на американската мечта: че ако 
работиш и полагаш усилия, успехът зависи 
само от теб. Но май не е така.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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С
лед БСП и партия „Воля“ 
на аптекарския бос 
Веселин Марешки обяви 
в четвъртък сутринта, 
че напуска Народното 
събрание. Революцията 

на варненския депутат обаче трая само 
няколко часа и привечер той обясни, 
че всъщност ще участва във важни 
заседания и ще помага за кворума. 
Окончателно решение партята му щяла 
да вземе след среща с лидера на ГЕРБ 
Бойко Борисов другата седмица.

„Воля” има 12 депутати и ако Мареш-
ки напусне, ще постави управляващата 
коалиция ГЕРБ–”Обединени патриоти” 
на нокти, тъй като кворумът за работа 
на парламента ще е на границата. Мно-
зинството има 122 гласа от необходими 
121 за започване на пленарен ден.

БСП напуснаха парламента преди 
близо месец и управляващите досега 
зависеха от „Воля” за осигуряването на 
кворума. Ако напуснат и депутатите на 

Марешки, заседания трудно ще могат 
да се провеждат без ДПС.

При обявяване на новината за 
напускането си Марешки обясни, че 
ролята на партията му била да осветява 
манипулациите и да сваля маските на 
политиците. “Нека това решение да го 
приемете като част от тази последова-
телна политика”, добави той. По-късно 
обясни, че предупреждението му за 
напускане цели връщане на дебата в 
парламента.

В ГЕРБ и патриотите видимо 

демонстрираха 
спокойствие 

и сигурност в стабилността на управле-
нието. 

“ГЕРБ и „Обединени патриоти” имаме 
над 121 депутати – не смятам, че има 
парламентарна криза, коментира 
шефът на ГЕРБ в парламента Цветан 
Цветанов. Той беше категоричен, че 
няма предпоставка за предсрочни 

парламентарни избори. „Страната е 
стабилна и парламентът върши своята 
работа”, мотивира се Цветанов.  

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов 
също не показа притеснение от ситуа-
цията. 

“За кворума не съм особено притес-
нен, не виждам парламентарна криза”, 
каза той. Симеонов обясни, че дълг на 
всеки депутат е да ходи на работа и 
припомни поправките, които „патриоти-
те“ внесоха за орязване на заплатите на 
народните представители с неизвинени 
отсъствия. Той призна, че му е комфорт-
но, когато ги няма БСП. „Приемат се 
законите с 

едно 
добро темпо

Парламентът работи ли – работи. 
Добре ли работи – добре работи. Не 
виждам криза”, заключи той.

По-късно лидерът на БСП Корнелия 
Нинова коментира, че не е запозната с 
решението на „Воля” да напусне парла-
мента, както и с мотивите към него. „Ще 
видим ще има ли цена за евентуалното 
връщане на „Воля” в парламента”, каза 
тя. На въпрос при какви условия биха 
се върнали в парламента депутати от 
БСП, тя обяви, че остават непроменени 
– да се гарантират честни избори.

Марешки в разкрач: Марешки в разкрач: 
Ще остави ли Ще остави ли 
парламента на ДПС?парламента на ДПС?

Лидерът на „Воля“ първо обяви, Лидерът на „Воля“ първо обяви, 
че напуска, после май се отказаче напуска, после май се отказа



Лондон поиска: Отлагане Лондон поиска: Отлагане 
на Brexit поне до 30 юнина Brexit поне до 30 юни

В
еликобритания иска отла-
гане на развода си с Евро-
пейския съюз. Това стана 
след серия гласувания в 
британския парламент 
през последните три дни 

и 15 дни преди датата 29 март, на която 
Великобритания теоретично трябва да 
излезе от ЕС. 

При последното гласуване в чет-
въртък вечерта британските депутати 
решиха със солидно мнозинство да 
поискат от ЕС отлагане на Brexit. С 412 
гласа „за“ срещу 202 „против“ парламен-
тът прие предложението на правител-
ството за отсрочка и сега се очертават 
две възможности за това.

На 20 март депутатите

ще гласуват отново за 
сделката

която вече отхвърляха три пъти и ако 
този път я одобрят, премиерът Тереза 
Мей ще поиска от ЕС отлагане на Brexit 
до 30 юни. Вотът ще се извърши точно 
преди мартенската среща на Европей-
ския съвет.

Ако обаче парламентът отхвърли 
сделката, премиерът Мей ще трябва да 
представи ясна цел и съответно срок на 
удължаването, за да бъде одобрено то 
от 27-те й колеги.

Всяко удължаване след 30 юни ще 
изисква Великобритания да участва 
в изборите за Европейски парламент 
през май.

Преди решението за отлагането бри-
танските депутати отхвърлиха няколко 
внесени проекта за различен изход от 
заплетената ситуация в Лондон. 

Те не подкрепиха поправка за орга-

низиране на 

втори референдум за 
членството

на Обединеното кралство в ЕС. Общо 
334 депутати гласуваха против поправ-
ката, а само 85 я подкрепиха.

Решаващото гласуване в четвъртък се 
състоя близо три години след референ-

дума през юни 2016 г., на който британ-
ците гласуваха за напускане на ЕС.

Британските депутати отхвърлиха 
и предложената от лидера на опози-
ционната Лейбъристка партия Джереми 
Корбин поправка с искане Тереза Мей 
да използва евентуално отлагане на 
Brexit, за да даде време на парламента 
да осигури мнозинство за различен 
подход към Brexit.

Европейската комисия веднага реа-
гира на гласуването в Лондон. Говори-
телят й обясни, че искането на британ-
ските депутати ще бъде разгледано, а 
за да се одобри отлагането, то трябва 
да получи единодушната подкрепа на 
всеки от лидерите на държавите-член-
ки на ЕС.

Другата седмица британският парламент отново ще гласува сделката с ЕСДругата седмица британският парламент отново ще гласува сделката с ЕС
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С
ериозни критики към 
България отправя в 
годишния си доклад за 
правата на човека Дър-
жавният департамент на 
САЩ. 

В България законите гарантират 
човешките права, но те невинаги се 
спазват и това води до нарушения на 
основните права на личността, е сред 
изводите на документа. 

Сред най-сериозните проблеми, 
идентифицирани от доклада, са поли-
цейското насилие и превишаването 
на правомощията на служителите на 
реда спрямо задържани и заподо-
зрени в престъпления. Освен това се 
отбелязват неефективната съдебна 
система и корупцията, както и наруша-
ването на правата на малцинствата.

Полицейски произвол и 
тормоз в затвора

Над 40% от хората в българските 
затвори се оплакват от физическо 
насилие от страна на властите, пише 

в доклада. Има случаи на незаконни 
арести и нехуманно отношение към 
задържаните. 

Като пример се посочва арестът на 
бившата кметица на столичния район 
„Младост“ Десислава Иванчева и за-
местничката й, обвинени в корупция, 
които бяха държани на улицата чети-
ри часа, докато силите на реда брояха 
парите от подкупа, който се твърди, че 
те са получили.

В доклада се изтъква, че арестува-
ните често не получават адекватни 
медицински грижи, а условията в 
затворите са много тежки. Отбелязва 
се също, че сигналите за полицейско 
насилие често не се проверяват, а 
отговорните не се наказват.

Като пример за произвол се спо-
менава задържането на журналиста 
от сайта „Биволъ“ Димитър Стоянов и 
румънския му колега Атила Биро край 
Радомир. През септември двамата 
бяха арестувани, след като самите те 
подадоха сигнал за унищожаване на 
документи край радомирско село.

Корупцията 
като пречка

Конституцията и законите са пред-
поставка за независимо правосъдие, 
пише в доклада. „Корупцията, неефек-
тивната система и липсата на отчетност 
продължават да бъдат основни про-
блеми“, допълват авторите. В текста се 
подчертава, че общественото доверие в 
съдебната система остава ниско заради 
разпространеното мнение, че магист-
ратите се поддават на политически 
натиск.

В доклада се отбелязва, че няма 
правни пречки пред свободата на изра-
зяване. Става ясно обаче, че медиите са 
изправени пред засилващ се политиче-
ски и икономически натиск.

Като примери в доклада са посочени 
спирането на епизод от предаването 
„Часът на Милен Цветков“ по Нова тв, а 
също и публикацията на в. „Телеграф“ и 
в. „Монитор“, в която те призовават бТВ 
да се „прочисти“ от журналисти като 
Светослав Иванов.

Споменава се също, че до края на 
2018 г. не са открити и обвинени из-
вършителите на побоя над журналиста 
Христо Гешов, както и на Иво Никоди-
мов от БНТ.

Нарушения 
на правата 

Според данните, използвани при 
съставянето на доклада, 81% от реги-
стрираните случаи на реч на омразата 
са към ромското малцинство. 

Отбелязва се, че трите партии от 
„Обединени патриоти“, които са част 
от управляващата коалиция, използват 
риторика, която насажда нетърпимост 
към ромите, турците и други малцин-
ства.

Не са регистрирани случаи на 
физическо насилие с мотив антисеми-
тизъм, но се увеличават коментарите 
и публикациите в социалните мрежи с 
такава насоченост. Дискриминацията 
спрямо ЛГБТ общността остава серио-
зен проблем.

Отбелязва се и ограниченият достъп 
на хора с увреждания до обществени 
сгради и обществен транспорт. 

В доклада се припомня, че в про-
дължение на месеци майки на деца с 
увреждания протестираха пред парла-
мента, докато управляващите приемат 
промени в Закона за хората с уврежда-
ния, които да гарантират по-адекватно 
социално подпомагане за хората с 
увреждания.

Годишният доклад критикува спазването Годишният доклад критикува спазването 
на човешките права в странатана човешките права в страната

Държавният департамент за Държавният департамент за 
България: Полицейски произвол България: Полицейски произвол 
и дискриминацияи дискриминация

Кметицата на „Младост” Десислава Иванчева в съда





BG ТЕЛЕГРАФ
Арабаджиеви отказаха Арабаджиеви отказаха 
доброволна екстрадициядоброволна екстрадиция

Ветко и Маринела Арабаджиеви 
остават в ареста в Испания, но 
отказват доброволна екстра-

диция в България. Това стана ясно по 
време на съдебно заседание за мярката 
им за неотклонение в Националния съд 
в Мадрид.

Оттук нататък по случая трябва да 
бъде образувано дело за екстрадиция и 
испанският съд ще реши дали да върне 
Арабаджиеви в Родината им. Самата процедура може да отнеме до 2 месеца. А 
ако Испания ги предаде, то още при кацането на българска земя Арабаджиеви 
ще бъдат задържани.

Отсрочка, не амнистия за Отсрочка, не амнистия за 
дълговете на мюфтийствотодълговете на мюфтийството

Управляващите промениха позици-
ята си за опрощаването на над 8 
млн. лв. дългове на мюфтийството 

в България и обявиха, че те ще бъдат 
отсрочени, а не амнистирани. Решени-
ето дойде след седмица напрежение 
в обществото. Отсрочката ще стане с 
нови промени в Закона за вероизпове-
данията.

В началото на седмицата премиерът Борисов се срещна с главния мюфтия и с 
патриарха и обясни, че държавата опрощава парите, за да не зависят вероизпо-
веданията от други страни. 

Бой в училище в Ловеч, Бой в училище в Ловеч, 
включи се и учителят включи се и учителят 
Пореден случай на агресия в 

училище. В социалните мрежи се 
появи клип, на който се вижда 

как две момичета се бият в клас. Намес-
ва се и учител, но вместо да разтърве 
ученичките, той започва да удря едната 
от тях по главата.

Побоят е станал в училище в Ловеч 
на 8 март.

Нападнатото от учителя момиче обясни, че е искало да пусне съученичката 
си, но тогава започнало да получава удари от възпитателя и вече не знаело кого 
държи. 

Депутатът от БСП Славчо Депутатът от БСП Славчо 
Велков подаде оставка Велков подаде оставка 

Депутатът от БСП Славчо Велков 
подаде оставка и парламентът 
прекрати пълномощията му на 

народен представител.
В кулоарите на парламента Велков 

обяви, че остава в парламента като ли-
чен сътрудник на Корнелия Нинова по 
въпросите на националната сигурност. 
Мотивите му са усложнено здравослов-

но състояние и необходимост от продължително лечение и възстановяване. На 
негово място се очаква да встъпи в длъжност Георги Вергилов.

Съпругата на президента Съпругата на президента 
в гаф с целувка в Словакияв гаф с целувка в Словакия
Съпругата на президента Десис-

лава Радева влезе в новините с 
интересен жест към словашкия 

президент Борут Пахор по време на 
официалната визита на българския 
държавен глава в Братислава. 

След протоколната размяна на целув-
ки Радева посегна и изтри от лицето на 
домакина останалото по него червило. 
Пахор сподели снимката в профила си в 
Instagram, питайки последователите си какво прави според тях Радева.

И все пак ще им трябват ли
на американците визи за ЕС?
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М
ащабна корупционна 
схема за подкупи  за 
прием в елитни колежи 
в страната разтърси 
Холивуд и бизнес 
средите и остави 

няколко известни актриси и CEO-та зад 
решетките. Става въпрос за едни от 
най-елитните университети и колежи 
в Америка – Станфорд, Йейл, Джорд-
жтаун, Калифорнийския университет. 
Според ФБР над 50 души са свързани с  
корупционната схема. Подкупите вари-

рали от 15 000 до 1,5 милиона долара. 
“Тези родители са каталог на богатство-
то и привилегията”, заяви на прескон-
ференция прокурорът Андрю Лелинг.

В  центъра на разследването е Уилям 

Сингър - Риг, сочен за ор-
ганизатор. Той се призна-
ва за виновен по 4 обви-
нения – за пране на пари 
и възпрепятстване на 
правосъдието, и сключва 
сделка с прокуратурата. 
През последните месеци 
Сингър носил подслушва-
телно устройство като 
част от споразумението 
с ФБР.

Схемата
Богатите звезди и биз-

несмени плащали пари 
като дарение на фондаци-
ята на Сингър и така, ос-
вен че гарантирали прием 
на децата си, получавали 
и данъчни облекчения. 
“Тук не става въпрос за 

дарение на сграда, така че универси-
тетът да е склонен да вземе дъщеря им 
или сина им. Става въпрос за измама, за 
фалшиви оценки на тестовете, фалшиви 
спортни постижения, фалшиви снимки, 
подкупи на служители в колежите”, каза 
още прокурор Лелинг.

Сингър слагал с фотошоп лицата на 
децата на клиентите си върху 
документи на спортисти, 
плащал на треньори, квестори 
и служители в университетите, 
за да урежда приема.  Актри-
сата Лори Логлин от сериала 
“Пълна къща” и нейният 
съпруг са обвинени, че са 
дали половин милион долара 
подкуп, за да може техните 
дъщери да влязат с преферен-
ция като спортисти, въпреки 
че никога не са спортували. 
В четвъртък Hallmark уволни 
актрисата, която беше пусната 
под гаранция от 1 милион 
долара, а дъщеря й Оливия 
Джейд загуби договора си с козметич-
ната верига Sephora. 

Светът на Фелисити Хофман също се 
сгромоляса, след като федерални аген-
ти я задържаха в дома в Калифорния, а 
по време на изслушването за гаранция-
та й актрисата трябваше да предостави 
на съда паспорта си. В една от сериите 
на филма, в който Хофман играе ролята 
на отдадената майка Линет,

героинята й казва на съпруга си да 
„подсигури” приема на детето им 

като направи дарение към училището 
в размер на 15 хиляди долара – същата 
сума, която според ФБР актрисата е 
платила, за да се подправи приемният 
изпит на дъщеря й. След като прекара 
няколко часа в затвора, съдът я пусна 
срещу гаранция от 250 хиляди долара.

Според прокуратурата от 2011 до 
2018 година Сингър е получил 25 мили-
она долара от подкупи.

Реакциите от известни имена в Холи-
вуд не закъсняха. Актьорът от Breaking 
Bad Дийн Норис публикува в туитър: 
„Бях приет в Харвард против всички оч-
аквания с усърдна работа и упоритост. 

Нито един от родителите ми не е бил в 
колеж, нямахме пари дори за подготви-
телния курс, да не говорим за подкупи. 
Срамота!”

„За всеки студент, допуснат чрез 
измама, един честен и истински та-
лантлив ученик е бил отхвърлен”, каза 
прокурор Лелинг. Това е най-голямата 
измама от училищата, която някога е 
била завеждана от Министерството на 
правосъдието. В акцията са обвинени 
общо 50 души в цялата страна, сред 
които 9 треньори в елитни университе-
ти и 33-ма родители. 

Но дали възмущението от действията 
на задържаните в корупционната схема 
не е 

поредната порция 
лицемерие

Според запознати приемът в най-
елитните учебни заведения е опорочен 
по много начини не само с тази схема. 
Разликата между легалните и нелегал-
ните начини да си „подсигуриш” прием 
е много тънка. В колежи от т.нар. Ivy 
League по-голям шанс за прием имат 
наследници на бивши студенти в същия 
университет, особено ако са заможни. 
Процентът на прием на кандидати-на-

следници в Харвард, Йейл, Принстън, 
Джорджтаун и Станфорд е между два и 
три пъти по-висок от този на кандидат 
за първа година с добри резултати. 
Богатите обаче 

не харесват думата 
подкуп, затова пък 

обожават думата дарение
Зетят на Доналд Тръмп Джаред 

Къшнър е бил приет в Харвард едва 
след като баща му обещал дарение 
от 2,5 милиона долара. Но според 
учителите му от средното образование 
Къшнър нямал нужните оценки за елит-
ния университет.

Вместо да подкупват треньори, за 
да включат децата им в отбора, поне 
на документи, заможните често правят 
дарения директно към колежите. През 
2017 г. в. „Вашингтон пост” съобщи за 
лист от кандидати в елитни колежи, 
които били ВИП – или с други думи, 
родителите им са големи донори. На 
документите за прием на подобни 
кандидати пишело „$500К Трябва да е 
на списъка”. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Което не става с пари (или Което не става с пари (или 
знание), става с много пари знание), става с много пари 

Холивудски звезди, шефове на големи компании и адвокати Холивудски звезди, шефове на големи компании и адвокати 
арестувани в най-голямото разследване за подкупи в колежитеарестувани в най-голямото разследване за подкупи в колежите

Фелисити Хофман е обвинена, че платила 15 хиляди долара, за да се 
подправи приемният изпит на дъщеря й

Лори Логлин беше уволнена от Hallmark, а дъщеря й Оливия 
Джейд загуби договора си със Sephora
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Сенатът отмени извънредното Сенатът отмени извънредното 
положение на Тръмпположение на Тръмп

В рядък отпор срещу Доналд Тръмп 12 републикан-
ски сенатори се присъединиха към демократите 
в Сената и гласуваха в подкрепа на резолюция за 

прекратяване на действието на обявеното от президен-
та извънредно положение по южната граница.

Мярката бе приета от контролираната от Републикан-
ската партия горна камара на Конгреса с 59-41 гласа. 
След гласуването Тръмп написа лаконично в twitter: 
„ВЕТО!” Досега той не е ползвал това си право.

С обявяването на извънредно положение Тръмп иска-
ше да намери алтернативен начин да осигури милиарди 
долари за финансирането на „стена” по границата с Мексико за спиране на нелегал-
ната имиграция, след като Конгресът отказа да му отпусне тези средства. 

Камарата на представителите също гласува в подкрепа на резолюцията.

Мораториум върху смъртните Мораториум върху смъртните 
присъди в Калифорнияприсъди в Калифорния

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви 
мораториум върху изпълнението на смъртните 
присъди в щата, където 737 затворници чакат в 

„коридора на смъртта”.
„Смъртната присъда е несъвместима с нашите осно-

вополагащи ценности”, заяви губернаторът демократ, 
който ръководи Калифорния от януари. „Да убиеш 
човек преднамерено е безнравствено. В качеството 
си на губернатор няма да позволя екзекутирането на 
нито един човек”, добави Нюсъм.

Нанси Пелоси не е за Нанси Пелоси не е за 
импийчмънт на Тръмпимпийчмънт на Тръмп
Не бива да бъде правен опит за импий-

чмънт на президента Доналд Тръмп, 
освен ако причините са непреодо-

лими и за това е постигнато двупартийно 
съгласие. Това обяви председателката на 
Камарата на представителите на САЩ Нанси 
Пелоси в свое интервю. 

Думите й се възприемат като отстъпление 
от нейни предишни изказвания. Тръмп не закъсня с реакцията си и написа, че 
оценява високо казаното от Пелоси. „Всички трябва да помнят дребния факт, че 
не съм направил нищо нередно”, допълни той.

Тръмп гневен на слухове Тръмп гневен на слухове 
за двойничка на Меланияза двойничка на Мелания

Доналд Тръмп разкритикува теориите, 
според които първата дама Мелания 
Тръмп била замествана от двойничка 

по време на някои официални посещения.
Тя бе припомнена, след като миналия 

петък президентската двойка посети щата 
Алабама, където серия от смъртоносни тор-
нада отнеха живота на над 20 души. Потре-

бители на интернет твърдят, че при това пътуване жената до Доналд Тръмп не 
била Мелания. Те подкрепят тезата си със снимки. Според Тръмп снимките били 
обработени с фотошоп. „Те станат все по-луди”, каза в туитър Тръмп по адрес на 
разпространителите на теорията. 

САЩ искат да изстрелят САЩ искат да изстрелят 
министанции към Венера министанции към Венера 
САЩ предлагат в рамките на руско-

американската мисия „Венера-Д” 
да бъдат изстреляни министа-

нции с дълъг живот. Това заяви един от 
авторите на проекта „Венера-Д” Виктор 
Воронцов.

„В САЩ настояват министанции с дълъг 
живот да бъдат инсталирани на спускаем 
апарат или да бъдат спуснати в атмосферата на планетата – каза той. –- Въз-
можно е и едното, и другото.” Той отбеляза, че подобни апарати ще могат да 
просъществуват два месеца. САЩ оповестиха за подобен срок на функционира-
не след разработването на специална електроника.
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Е
дно обаждане до 911 в сря-

да вечерта върна жителите 

на предградието Стейтън 

Айлънд, Ню Йорк, в години-

те на мафиотските показни 

убийства в Ню Йорк. Вла-

стите откриват тялото на известния ма-

фиотски бос Франческо Кали – Франки, 

на шосето пред дома му с множество 

прострелни рани. Той е транспортиран 

до Staten Island University Hospital North, 

където лекарите го обявяват за мъртъв.

Според федералните власти 53-го-

дишният Франки Кали е лидер на 

известния криминален клан Гамбино в 

Ню Йорк. Вестник „Ню Йорк пост” пише, 

че е бил фокусиран върху търговията 

с хероин. Разследван множество пъти 

като част от престъпна група, срещу 

него никога не е имало обвинения за 

трафик на наркотици.

Убийството станало буквално пред 

дома на Франк Кали в мафиотския квар-

тал Тод хил. Според полицията Кали 

излязъл от къщата, защото син автомо-

бил пикап дал на заден ход и ударил 

неговия сив „Кадилак Ескалейд“.

Очевидци казват, че стрелецът е бил 

в синия автомобил, който веднага след 

изстрелите напуснал сцената. На място-

то са открити най-малко 12 куршума, а 

според експертизата Кали е прострелян 

6 пъти. „Виждал съм мафиотски филми”, 

казва Прашат Ранаил, който живее 

в близост, „но никога не съм виждал 

подобни действия, които да подсказват, 

че нещо странно може да се случи в 

този район”. „Аз чух само „пау, пау, пау”, 

казва 58-годишният Салваторе, който 

също живее в квартала. Според други 

очевидци членове на семейството на 

Кали изтичали навън за да го открият 

прострелян. 

Това е първото показно убийство на 

мафиот в САЩ от 30 г. насам

Последното знаково убийство на ма-

фиот от клана Гамбино беше през 1985 

година, когато полицията откри тялото 

на Пол Кастелано пред ресторант в 

Манхатън. Къщата на Франки Кали е на 

по-малко от миля от имението на Касте-

лано в Стейтън Айлънд. 

“Teхнологиите, глобализацията и по-

явата на картели за наркотици по целия 

свят намалиха значително властта на 

мафията”, казва Джон Алком, който е 

преподавател по история на мафията 

в Trinity College. „Като цяло те залязват, 

но според мен индустрията, в която все 

още могат да извършват криминална 

дейност, са картелите за наркотици.”

Франческо Кали – Франки, е роден в 

Сицилия. Той става глава на клана Гам-

бино в Ню Йорк през 2015 година. Кали 

е женен за племенницата на покойния 

мафиотски бос от клана Джон Гамбино. 

Единствените обвинения срещу 

Франки Кали са отпреди 10 години, 

когато той пледира „виновен“ за схема 

за изнудване, която целяла да се по-

строи състезателна писта за NASCAR в 

Стейтън Айлънд. Тогава той е осъден 

на 16 месеца във федерален затвор и 

освободен през 2009 година.

Кланът Гамбино е 
сред най-влиятелните 

криминални 
организации в САЩ

През 80-те и 90-те години обаче 

серия от федерални дела оставиха 

знакови имена да гният зад решетките. 

Легендарният мафиотски бос Джон 

Готи почина във федерален затвор през 

2002 година. Друг известен член на 

групировката Кармин Джон Персило – 

Змията, почина в затвора на 85-годишна 

възраст.

Властите все още нямат мотив и запо-

дозрян за убийството на Франки Кали. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Последното знаково мафиотско убийство в Ню Йорк беше през 1986 г., когато Пол Кастелано е намерен 
мъртъв пред ресторант в Манхатън

Франческо Кали – Франки 

Ликвидираха боса на Ликвидираха боса на 
мафиотската фамилия мафиотската фамилия 
Гамбино в Ню ЙоркГамбино в Ню Йорк
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П
рактика от типа на 
Big Brother на имиг-
рационните власти 
(Immigration and Customs 
Enforcement, или ICE), 
която цели масово сле-

дене не само на имигрантите, но и на 
гражданите въобще, разкриха от непра-
вителствената организация Американ-
ски съюз за граждански свободи.

Във вторник оттам показаха докумен-
ти, обясняващи как агентите на ICE

проследяват 
и набелязват имигранти

чрез система за идентификация и лока-
лизиране на регистрационни номера на 
коли и издирване на собствениците на 
тези коли. 

Системата е създадена от частната 
фирма „Виджилънт солюшънс“ и включ-
ва използването на записващи камери, 
монтирани на паркинги, гаражи и 
пунктове за електронно плащане на 
винетни такси. Тези камери разполагат 
с електронни четци за регистрационни 
номера и възможност за идентифика-
ция на шофьора и пътниците в търсена-
та кола. От Американския съюз за граж-
дански свободи посочват, че в страната 
има над 5 млрд. локации за следене.

Досега системата се е ползвала от 
властите за издирване на автомобили, 
които трябва да бъдат иззети, или за на-
миране на престъпници. Тя на практика 
обаче засича всяка преминала кола, 
като системата

записва между 150 млн. и 
200 млн. регистрационни 

номера на ден 
без значение дали става сума за неви-
нен човек зад волана или не.

Имиграционните власти са сключили 
договор с „Виджилънт солюшънс“ през 
февруари миналата година и са платили 
6,1 млн. долара, за да имат достъп до 
базата данни. Изчисленията показват, 
че повече от 9 хиляди служители на 
ICE в цялата страна имат достъп до 
нея. Договорът изтича през 2020 г. Тъй 
като „Виджилънт солюшънс“ получава 
данни и от някои полицейски камери, 
имиграционните са получили достъп до 

информация, идваща от 80 полицейски 
служби, които покриват почти две трети 
от територията на САЩ и имат 1,5 млд. 
локации за наблюдение.

Обикновено камерите за Big Brother 
контрол са в големите градове в 
Америка като Чикаго, Ню Йорк и Лос 
Анджелис. В списъка на „Виджилънт 
солюшънс“ са общо 50 града, в които 
живее почти 60% от населението на 
страната. Проблемът е, че много от тези 
мегаполиси се превърнаха в така наре-
чените градове убежища и са защитени 
от закони за ограничаване на полицей-
ското сътрудничество с имиграционни 
агенции. Ню Йорк, Ел Ей и Чикаго са 
едни от тях. 

Доказателство, че тези закони са 
нарушени, са и публикувани имейли, 

които показват, 
че местната по-
лиция предоста-
вя информация 
на ICE не само 
чрез фирмата „Ви-
джилънт солюшънс”, 
но и неофициално при 
индивидуални поисква-
ния на приятелски начала. 
Така служителите на реда всъщ-
ност заобикалят законите за защита на 
правата на имигрантите в щата. 

От Американския съюз за граждан-
ски свободи са съсредоточили голяма 
част от разследването си срещу ICE в 
района на Лос Анджелис и споменават, 
че в Ориндж каунти се наблюдава дъл-
гогодишно взаимодействие между ICE и 
полицията и може да се каже, че там се 
е формирала обща агенция за обмен на 
разузнавателни данни, чиито действия 
нарушават гражданските свободи. 

Неформалните запитвания за 
информация към полицаите наруша-
ват и правилата за поверителност на 
самите имиграционни служби. Според 
разпоредбите на ICE всяка употреба на 
технологията с електронните четци за 
регистрационни номера трябва да бъде 
документирана и обоснована, а, оказва 
се, това в много от случаите не е така.

Достъпът до данни, 
който ICE имат, е 

значително по-голям
от този, който има един полицай. За 
некриминални имиграционни случаи 
тя може да обхване до пет години 
информация за водача на превозното 
средство. Такава проверка може да 
установи дали има причина за депорта-
ция. За криминалните случаи търсенето 

на информация 
е лимитирана, 

както и при 
органите на 
реда.

Според 
публику-
ваните 
документи 

ICE са съста-
вили „горещ 

списък“ на 
повече от 1,100 

регистрационни 
номера на заподо-

зрени, престъпници 
или други обекти, предста-

вляващи интерес. Ако се засече номер 
на кола от горещите списъци, се задей-
стват предупреждения, че превозното 
средство е забелязано, включително 
къде и кога.

В сряда Американският съюз за 
граждански свободи призова местните 
правоприлагащи агенции да спрат да 
споделят информация за местоположе-
нието на своите жители с ICE.

Говорител на ICE пък заяви, че 
агенцията не се опитва да изгради база 
данни за четци на регистрационни 
номера и няма да събира и не предос-
тавя данни в национална публична или 
частна база данни чрез този договор.

Документите, публикувани от Амери-
канския съюз за граждански свободи, 
които са събрани в 1,800 страници, 
разкриват също така, че от ICE първо-
начално са смятали да запазят базата 
данни в тайна. Техният аргумент бил, че 
разкриването на способността й „почти 
веднага ще намали ефективността й 
като инструмент за правоприлагане“.

Американският съюз за граждански 
свободи е завел дело срещу ICE по 
закона за свободното получаване на 
информация. Делото идва в момент, ко-
гато имиграционните увеличиха рязко 
броя на задържанията и депортациите 
на имигранти без документи.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Big Brother: Имиграционните Big Brother: Имиграционните 
следят имигрантите по следят имигрантите по 
номерата на колите номерата на колите 
Системата обаче е насочена Системата обаче е насочена 
срещу всички гражданисрещу всички граждани

Това е софтуерът, с който властите следят номерата на колите ни
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М
лада българка, жертва 
на трафик на хора, 
минала през ада на 
мъчения и изтезания, 
трогна хиляди итали-
анци със своята съдба. 

24-годишната жена, която бе предста-
вена като Стефания, разказа за прежи-
вяното по време на среща с президента 
Серджо Матарела, организирана по 
повод Международния ден на жените.

24-годишната българка е в Италия от 
седем години и в момента живее под 
протекция, след като била спасена от 
католическата общност на името на 
папа Йоан XXIII. Стефания пристигнала 
на Апенините, когато била на 17 г. При-
ятели на родителите й я излъгали, че са 
й намерили работа. Оказало се обаче, 

че ще трябва да проституира и да търпи 
нечовешки мъчения. Сводници 

отрязали ушите й и 
оскубали косата й

”Имах дупки по корема от токовете, с 
които ме ритаха. Бях без уши и с белези 
по лицето. Когато ме биеха, се надявах 
някой да види и да ме спаси. Когато 
след месеци видях да идват караби-

нери, се 
почувствах 
наистина 
щастлива”, 
сподели 
Стефа-
ния пред 
президента 
Матарела 
и присъст-
ващите на 
срещата, 
много от 
които се 

просълзиха, слушайки историята на 
българката.

Спасителите й споделят, че когато я 
намират, тя изглеждала като излязла от 
концлагер. След лечението й католиче-
ската общност поема грижите за нея. В 
момента българката е полуглуха, но е

успяла да 
си намери работа

и да се възстанови.
“За цивилизоваността на едно обще-

ство се съди по състоянието на жените 
в него. Сексуалната експлоатация за 
съжаление е широко разпространена 
престъпна практика. Добре е да се 
нарече с точното й име: робство. Това 
е позорното робство на нашия век”, ко-
ментира италианският държавен глава. 

Българка, Българка, 
минала през минала през 
ада, разплака ада, разплака 
ИталияИталия
24-годишната Стефания била 24-годишната Стефания била 
подмамена и изтезавана от своднициподмамена и изтезавана от сводници



WORLD ТЕЛЕГРАФ
В Белгия: Държавата В Белгия: Държавата 
да отглежда канабисда отглежда канабис

Партията на белгийските социали-
сти франкофони – втората поли-
тическа сила в страната, предло-

жи държавата да отглежда и продава 
канабис. Предложението е част от 
кампанията за предстоящите през май 
избори за федерален парламент.

Председателят на партията Елио ди 
Рупо обясни в поредица интервюта, че 
целта е потребителите на този лек наркотик да бъдат защитени по-добре. По 
неговите думи в страната над 1,5 милиона граждани използват канабис.

Русия ще привлича Русия ще привлича 
милиони нови жителимилиони нови жители

Кремъл е формирал институцио-
нална инфраструктура, чрез 
която да подсигури преселването 

в Русия на възможно повече хора от 
съседни държави.

Целта е населението на Русия да 
нарасне с 5 до 10 милиона нови жители. 
Като донори се разглеждат страни 
като Украйна, Казахстан, Узбекистан и 
Молдова.

Работната група, реализираща тази концепция, включва 24 души – служители 
от министерства, ведомства и депутати от Държавната дума. 

Предлагат ученичка Предлагат ученичка 
за Нобела за мирза Нобела за мир
Норвежки депутати номинираха 

за Нобеловата награда за мир 
16-годишната шведска активис-

тка Грета Тунберг. Тя стана популярен 
глас в кампаниите за действия срещу 
климатичните промени.

Фреди Андре Йовстегор и още двама 
членове на Социалистическата лява 
партия заявиха пред норвежкия вест-
ник VG, че „масовото движение, задействано от Грета, е много важен принос за 
мира”, докато „климатичните заплахи имат може би най-значителния принос за 
войни и конфликти”.  

Сграда с училище Сграда с училище 
се срути в Лагоссе срути в Лагос

Най-малко осем души са загинали 
при срутването на триетажна 
жилищна сграда в икономическата 

столица на Нигерия Лагос. Спасителните 
екипи са извадили живи изпод развали-
ните 37 души.

На последния етаж на сградата е имало 
детска градина и начално училище.  Спо-
ред местни жители в училището е имало 
около сто ученици, когато сградата се 
срутила.

Спасителите продължават да търсят 
оцелели.

Шпионски скандал Шпионски скандал 
се разрази в Швециясе разрази в Швеция
Шведското външно министерство из-

вика руския посланик Виктор Тата-
ринцев и настоя един от служители-

те в посолството да напусне страната. Става 
дума за руски дипломат, който се срещнал 
с 45-годишен швед в ресторант в Стокхолм. 
Шведът бил задържан на тази среща от слу-
жители на шведското контраразузнаване. 
След инцидента се появи информация, че 
дипломатът е напуснал страната, но както се 
изясни, това не се случило.
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Т
рима мъже и една жена са 
арестувани след стрелба в 
две джамии в новозеланд-
ския град Крайстчърч в пе-
тък вечерта местно време. 

Полицията потвърди, че 
има „значителен” брой жертви, но не 
уточни колко са те. 

Местни медии съобщават за 27 заги-
нали и около 30 ранени, но до редак-
ционното приключване на BG VOICE 
нямаше потвърждение за точните 
цифри.

Комисар Майк Буш определи като 
абсолютен акт на смелост действията 
на полицаите при задържането на 
заподозрените. 

Той посочи също така, че са открити 
няколко импровизирани взривни ус-
тройства, прикрепени към автомобили.

Медиите пишат, че задържаният е 
крайнодесен радикалист от Австралия. 
Той 

излъчвал на живо във 
Facebook стрелбата

Мъжът оставил антиимигрантски 
манифест от 87 страници, в който 
обяснява кой е и какви са причините 
за действията му. Той заявява, че ги 
възприема като терористична ата-

ка. Според властите манифестът е 
насочен срещу имигрантите и срещу 
мюсюлманите.

Свидетели посочват, че мъж в каму-
флажно облекло, носещ автоматична 
пушка, открил безразборна стрелба в 
джамията „Ал Нур”. 

Премиерът Джасинда Ардърн нарече 
случилото се „един от най-мрачните 
дни в историята на Нова Зеландия”. 

Това е необичаен и безпрецедентен 
акт на насилие, посочи тя. По думите й 
много от хората в джамията вероятно 
са мигранти. „Нова Зеландия е техният 

дом. Те би трябвало да са в безопасност 
тук. В Нова Зеландия няма място за 
екстремно насилие”, подчерта Ардърн. 

Отбор по крикет от Бангладеш 
пристигал за молитва, когато стрелбата 
започнала, но всичките му членове са в 
безопасност, разказа треньорът.

Десетки жертви при стрелба Десетки жертви при стрелба 
срещу 2 джамии в Нова Зеландиясрещу 2 джамии в Нова Зеландия

Полицията открила бомби в няколко автомобилаПолицията открила бомби в няколко автомобила



Част 2

Здравейте, скъпи приятели и чи-
татели! Днес ще продължим темата 
за различните спестовни и инвести-
ционни акаунти за деца, които могат 
да бъдат използвани в Америка днес. В 
предишния брой на вестника като от-
говор на въпрос на читател относно 
спестявания за нашите деца акценти-
рахме върху три от тях – обикновен 
спестовен банков акаунт, CD (Cerfi ticate 
of Deposit) и много популярния през 
последните години „529 план“. 

4. Coverdell Education 
Savings Account

Този вид спестовен акаунт се използ-

ва за подпомагането на образованието 

на деца от предучилищна възраст до 

30-годишни. Веднъж обаче детето ста-

нало ли е на 30 г., трябва или да извади 

тези пари от този акаунт до 30 дни след 

навършването на тази възраст, съот-

ветно плащайки данъци на лихвите и 

10% наказателна глоба, защото парите 

не са използвани за образование, или 

да ги прехвърли на брат, сестра, първи 

братовчед или родител, който би искал 

да ги използва за образование. 

Специфичното при Coverdell ESA е, 

че парите могат да бъдат предпазени 

от данъци на лихвите (под формата на 

дивиденти и капитални печалби) през 

годините и същият този растеж да не 

бъде обложен с данък, ако използва за 

образователни цели.

Например, ако човек е инвестирал 

$5,000 в такъв акаунт и те са пораснали 

до $10,000 в срок на 10 години, то ако 

тези $10,000 бъдат използвани за обра-

зователни цели, т.е. по предназначение, 

на лихвата от $5,000 няма да бъдат 

наложени данъци. Ако обаче се налага 

да използваме само $8,000 за образо-

вание, но вземем $10,000 от акаунта, 

на разликата от $2,000 ще се наложи да 

платим полагаемите се данъци. 

Лимитът, който може да се спестява в 

такъв вид акаунт на година, е $2,000 на 

дете, което може да бъде добавено към 

вече съществуващ „529 план“, прави-

телството разрешава да имаме достъп 

и до двата образователни акаунта и да 

вкарваме пари едновременно в тях, ако 

имаме желание и финансова възмож-

ност. 

5. UTMA/UGMA
Този вид акаунти са често използвани 

за безвъзмезден подарък към деца или 

внуци без образователен аспект, прика-

чен към тях. Според законите на всеки 

щат децата могат да притежават парите, 

заделяни за тях в такъв вид акаунти на 

18-, 21- или 25-годишна възраст. 

При навършване на определената 

възраст детето има пълно право върху 

парите и може да ги използва както 

намери за добре. Това може да озна-

чава образование или чисто нова кола 

– наистина всичко зависи от детето и 

неговите желания, а хората, които са 

спестявали в този акаунт като родители 

или баби и дядовци, нямат правото 

на глас по въпроса за това как да се 

използват събраните ресурси. 

Няма определени данъчни облек-

чения към сумите, инвестирани през 

годините, с изключение на това, че тези 

суми се облагат като данък на детето 

(обикновено с много по-малка данъчна 

отговорност заради липсата на доход) 

и това може да намали процентово 

данъчното облагане на дивидентите и 

капиталните печалби през годините. 

6. ROTH IRA/
Traditional IRA

Ето ги и нашите добри познайници от 

много други статии, появяват се отново 

и тук. Те определено са една от най-

интересните опции за спестяване за 

образование, защото дават възможност 

на родителите да запазят парите си и да 

ги насочат към пенсионното си осигу-

ряване, ако децата им не ги използват 

за образование. Това е една добра 

алтернатива, защото по този начин ние 

ще запазим данъчните си преимущест-

ва, без да се налага да ги вадим от тези 

акаунти, ако децата ни преценят да не 

учат на по-високо ниво, или пък имат 

стипендии, които да се погрижат за 

образователните им разходи. 

Единствената разлика при двата 

акаунта, в случай че са използвани за 

образование. При ROTH IRA вие можете 

да дръпнете всички пари, които сте вло-

жили до момента, без да плащате данък 

или наказание (след като данъците 

на тях вече са платени) плюс всичката 

лихва, която е заработена до момента, 

без да плащате наказание от 10%, ако 

парите са използвани за образователни 

цели за детето ви или за вас самите. 

При 

Traditional IRA
нещата са почти същите с изключение 

на това, че ако се наложи да ги използ-

вате за образование, ще бъдете обло-

жени на абсолютно цялата сума, която 

решите да извадите от тях, след като 

до момента сте приспадали от данъци 

главницата, внесена в този вид акаунт, 

но и натрупаната лихва също трябва да 

бъде таксувана. 

Плюсът е, че както и при ROTH IRA, ще 

можете да избегнете 10% наказателна 

глоба, ако парите са използвани за 

образование. 

Но както казах по-рано, ако по 

някаква причина парите в тези акаунти 

не се наложи да бъдат използвани за 

образование, те остават като спестява-

не за пенсионни цели и продължават 

да трупат дивиденти през годините до 

пенсиониране. 

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! :)

Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица

Къде да спестявам Къде да спестявам 
за децата си?за децата си?

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

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com
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131 
млрд. дола-
ра – толкова е 
богатството на 
най-богатия чо-
век в света. Това 

продължава да е милиардерът Джеф 
Безос (Amazon).

Той отново оглавява списъка с най-бо-
гатите хора на света според последното 
33-то издание на списъка на милиарде-
рите, който изготвят от Forbes.

Най-голямата заплаха за богатството 
на Безос – разводът с неговата съпруга 
Макензи, все още не е финализирана, 
така че за момента той запазва короната 
със своите впечатляващи 131 милиарда 
долара (с 19 милиарда повече от 2018 г.). 
С тази космическа сума изпълнителният 

директор на Amazon увеличава предни-
ната си пред втория – Бил Гейтс, който 
има „едва” 96,5 милиарда. Разликата 
между първия и втория е най-голямата 
такава от 2001 година насам.

Нещо друго обаче прави по-сериозно 
впечатление в тазгодишната класация – 
в сравнение с миналата година 

намаляват броя на 
милиардерите

както и общото им богатство.
2153 милиардери попадат в списъка 

за 2019-а, което е спад в сравнение с 
2018-а (тогава са били 2208). Освен това 
общото богатство на най-заможните се 
равнява на 8,7 трилиона долара при 9,1 
трилиона през 2018-а.

Тези спадове се случват за пръв път от 
2016-а насам и едва за втори за послед-
ното десетилетие.

Редакторът Луиса Крол коментира, 
че списъкът е доказателство за това, че 
„дори най-богатите не са имунизирани 
срещу икономическите сили и непосто-
янството на пазарите”.

Сред „засегнатите” е и изпълнителният 
директор на Facebook Марк Зукър-
бърг, който е с три позиции по-ниско в 
тазгодишната класация, след като през 
последните 12 месеца загуби 8,7 милиар-
да долара.

Въпреки това милиардерите в топ 20 
все още имат общо богатство в размер 
на 1,2 трилиона долара. Това не се е про-
менило от миналата година и е рекордна 

сума в исторически план.
Средното богатство на хората в класа-

цията е 4 милиарда долара, което също е 
по-малко в сравнение с миналата година 
(4,1 милиарда). Друг интересен факт е, 
че от 2153-ма общо 1450 души в списъка 
сами са стигнали до това богатство.

Сред тях е и 

21-годишната 
Кайли Дженър

която за пръв път попада в класацията 
(на 2057-о място) благодарение на коз-
метичната си компания „Кайли къзме-
тикс”. Дженър не само е най-младият 
милиардер в света, но и най-младият 
милиардер в историята, който сам е 
постигнал богатството си.

Джеф Безос е добавил $19 млрд. към имането си през 2018 годинаДжеф Безос е добавил $19 млрд. към имането си през 2018 година

$131 млрд. – състоянието $131 млрд. – състоянието 
на богаташ № 1на богаташ № 1



Б
ългарската държава раз-
полага със стотици имоти 
в чужбина, които в пове-
чето случаи генерират 
загуби вместо приходи. 
В Северна Америка те са 

девет на брой – два в Отава и седем в 
САЩ. В Съединените щати България 
разполага с жилищна сграда в Ню Йорк 
и вила в Ню Джърси.

Това става ясно от справка на Ми-
нистерството на външните работи за 
Mediapool.

Състоянието на някои от имотите е 
трагично, а МВнР трудно се справя с 
поддръжката на посолствата, камо ли 
на имотите с отпаднала необходимост.

През последните години България 
започна да продава част от тях, но това 
става бавно. Традиционно министер-
ствата се провалят в ролята си на бро-
кери. През годините е имало различни 
идеи за управлението на имотите, 
включително създаването на специална 
агенция, която да отговаря за всички 
държавни имоти.

Периодично около имотите зад 
граница избухват различни скандали 
основно с привилегированата им упо-
треба или 

натрупани 
задължения

Отдалечеността им обаче логично ги 
държи настрана от актуалния дневен 
ред вътре в България, а решаването на 
проблемите около тях изисква приори-
тетно финансиране.

Тази година Министерството на 
външните работи си постави амбици-
озната задача да продаде 10 от имотите 
си в чужбина. В отговор на запитване 
по Закона за достъп до информация 
от ведомството уточниха, че става 
въпрос за сграда на бивше посолство 
в Богата (Колумбия); апартамент във 
финландската столица Хелзинки; бивша 
сграда на посолство в Брюксел; бивши 
резиденции в Ню Джърси (САЩ) и 
Отава (Канада), две сгради в град Ма-
нагуа (Никарагуа)], апартамент, бивше 
посолство и резиденция в Монтевидео 
(Уругвай), апартамент и сграда на би-
вша търговско-икономическа служба в 
Буенос Айрес, както и сграда на бивше 
посолство в Атина.

През последните две години МВнР е 
успяло да продаде три имота.

През 2017 г. е продаден имот в Бей-
рут, Ливан, за близо 294 хиляди лева, 
през миналата година в Хага за близо 
2.250 млн. лева и във Виетнам. Вторият 
случай засяга размяна на имоти между 

двете страни с доплащане от страна на 
Виетнам – 1.26 млн. лева.

Външно министерство обаче е успяло 
през миналата година да даде 

под наем 
общо 640 имота

апартаменти, офиси, складове и гаражи. 
Общите приходи са близо 5 млн. лева, а 
тази година очакванията са да нараснат 
на 6 млн. лева.

Преди 10 години обаче – през 2009-а, 
приходите от наеми бяха 8 021 970 лв. 
През 2015 г. приходите също са били 
значително по-високи от сега – отново 

около 8 млн. лева. 
В определени случаи МВнР има 

практика да отдава имоти за ползване 
и безвъзмездно. Това засяга случаи, 
когато от жилище имат нужда свеще-
ници, неделните български училища 
или стажанти в задграничните ни 
представителства, които не получават 
заплащане.

През 2018 г. безвъзмездно са ползва-
ни едва 26 жилища или помещения.

Наемателите на българските имоти 
в чужбина са основно за български 
студенти, други българи, които работят 
в съответната страна, представители 

на фирми или международни органи-
зации. Изискванията за отдаване на 
държавен имот не са високи – основно-
то е кандидатите да не са нарушавали 
законите и да не уронват престижа на 
българската държава.

Въпросът обаче е откъде и как може 
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Имотите на България Имотите на България 
зад граница – загуби зад граница – загуби 
вместо приходивместо приходи
В САЩ българската държава има В САЩ българската държава има 
сграда в Ню Йорк и вила в Ню Джърсисграда в Ню Йорк и вила в Ню Джърси

Външно министерство

Външният министър Екатерина Захариева



обикновените граждани да си осигурят 
информация.

Преди две години от министерството 
обясниха, че наемните цени са под па-
зарните, тъй като имотите не са в добро 
състояние. 

Имотите в чужбина генерират и се-
риозни разходи. През миналата година 
външно министерство е заплатило 
близо 

447 млн. лева 
данъци

От ведомството не уточняват колко 
са натрупаните задължения от такси и 
данъци.

България обаче има сериозен про-
блем със задълженията. В много случаи 
през последните години страната 
оспорва изискваните такси и данъци с 
основен аргумент, че според Виенска-
та конвенция приемащата държава е 
длъжна да освободи от заплащане на 
данък сгради дипломатическия и адми-
нистративно – технически персонал на 
посолството.

Доскоро бе известно за наличие на 
предявени такси още от 80-те години 
на миналия век, но няма информация 
дали МВнР е успяло да изчисти всички 
спорни случаи.

Сериозен проблем е и поддръжката 
на сградите на посолствата, някои от 
които са с безспорни архитектурни 
качества, но изглеждат доста занема-
рени. Известни са случаи на потъващи 
основи, рушащи се фасади и какво ли 
още не.

През 2019 г. са предвидени 2 млн. 
лева за строително – ремонтни дей-
ности на 23 български задгранични 
представителства. Ще се поправят 
сгради в Австрия, Алжир, Белгия, САЩ, 

Германия, Испания, Унгария, Франция 
и други.

През миналата година пък са били 
ремонтирани задгранични представи-
телства в Македония, Австрия, Гърция, 
Полша, Унгария, Великобритания, 
Чехия, САЩ, Китай, Италия, Украйна, 
Белгия, Алжир, Бразилия, ОАЕ, Арме-
ния, Виетнам и други.

Проблемите със сградния фонд се 
решават на парче вероятно заради 
липсата на достатъчно средства.
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Към момента МВнР управлява 
около 200 имота в 71 държави, 
закупени предимно през 70-те 

и 80-те години на миналия век.
Сред тях са комплекси на посол-

ства, цели сгради с апартаменти, 
офиси, резиденции и други.

Според справката на външно 
министерство България има над 110 

имота в Европа, сред които жилищни 
сгради във Виена, Брюксел, Лондон, 
Атина, Копенхаген, Рим, Будапеща и 
жилища в Париж, Хага и други.

Българските имоти в Азия са ос-
новно в Ирак, Сирия, Ливан, Китай, 
Япония и други (общо 25).

В Африка също са 25 имота – в 
Алжир, Зимбабве, Мароко, Тунис и 
други.

В Южна Америка имотите са 18, 
основно в Аржентина и Бразилия, 
а в Северна Америка са 9 – два в 
Отава и седем в САЩ. В Съединените 
щати България разполага с жилищ-
на сграда в Ню Йорк и вила в Ню 
Джърси.

България има генерално кон-
сулство и две жилища и в Сидни, 
Австралия.

ИМОТИТЕ ЗАД ГРАНИЦА

Посолството на България в Отава

Посолството на България във Вашингтон
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Хали Бери завладяна от Хали Бери завладяна от 
български фитнес уредбългарски фитнес уред
Наскоро актрисата беше забелязана с Bulgarian BagНаскоро актрисата беше забелязана с Bulgarian Bag

Х
али Бери е една от най-сек-
сапилните жени в Холивуд 
и изглежда блестящо дори 
и на 53 години. В последно 
време за поддържането на 
безупречната си фигура ак-

трисата, спечелила „Оскар“, се доверява 
на уреда Bulgarian Bag, или българска 
трнировъчна торба, изобретена от Иван 
Иванов.

Преди две седмици Хали Бери 
сподели снимка в Instagram заедно с 
треньор си Питър Лий Томас. На нея 
двамата клякат с известния вече в цял 
свят уред на раменете си. В поста си 
актрисата обясни, че знае за торбата за 
тренировки отскоро. За използването й 
я заинтригувал именно инструкторът й. 
Хали Бери признава, че била 

напълно завладяна
и сега Bulgarian Bag присъства винаги 
при рутинните й упражнения за сила, 
кардио или разтягане на мускулите. 
Треньорът на Хали Бери също сподели 
снимката, както и няколко допълнител-
ни фотоса, на които отново се вижда 
как Жената котка поддържа форма.

Хали Бери казва, че тичането, бойни-

те изкуства, йогата и използването на 
българската тренировъчна торба й по-
мага да остане в топ форма. Треньорът 
й я описва като много упорита в трени-
ровките. „Когато упражненията станат 
трудни, Хали ме мотивира и ме кара да 
преодолея желанието да се откажа и да 
направя още повторения на движения-
та”, пише той. Хали Бери тренира също 
бокс и муай-тай. Не е тайна, че 

спортува 5 дни 
в седмицата

и често мотивира последователите си в 
Instagram да опитат поне част от неща-
та, които прави. Актрисата се кълне в 
непрекъснато гладуване и кетогенната 
диета, чрез които контролира диабета 
си. Тя гладува до 2 часа следобед всеки 
ден и се ограничава до консумацията 

на храна само два пъти на ден, режим, 
който твърди, че й помогнал да не взе-
ма повече инсулин.

Bulgarian Bag e измислена от Иван 
Иванов около 2005 г. Тя има формата на 
полумесец и напомня тялото на агнето, 
което българските борци мятали на 
гръб по време на националните събори 
по народни борби. Уредът се произ-
вежда в България и може да се намери 
в Amazon. Има различни размери – от 
3 до 38 кг. Много специалисти споде-
лят, че българският уред е фактически 
еквивалент на торбата с пясък, но е 
много по-удобен, безопасен и може да 
се използва по разнообразни начини. 
Треньорът на Хали Бери например 
съветва спортуващите да опитат 

да поставят 
Bulgarian Bag

отпред на гърдите си и да правят 
коремни преси, да я повдигат напред и 
нагоре от земята или напред и надолу 
с привеждане, при което торбата отива 
между краката и зад гърба. Той не 
пропуска да спомене, че начинаещите 
трябва да изберат тежест на уреда не 
по-голяма от 9 кг.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Б
ългарин направи шопска 
салата на Тина Търнър, а 
тя, очарована от нея, му 
поиска рецептата. Май-
сторът на вкусната храна 
е шеф-готвач Александър 

Мартинов, който години наред пре-
следва американската си мечта. Сред 
звездните клиенти на неговите ястия в 
САЩ освен Търнър са им Мохамед Али, 
Денис Родман, Ролинг Стоунс, Шакил 
О’Нийл и Дрийм тиймът на НБА.

Историята на българина от Провадия 
е странна смесица от „Одисея” и „Пепе-
ляшка”, в която героят успява да пребо-
ри трудностите, да срещне принцесата 
и да постигне американската мечта. 
Мартинов живял от 1996 г. до 2011 
година в Детройт. Прекъснал престоя 
си там за три години, за да замине за 
Париж, където завършил престижния 
университет Le Cordon Bleu. Две години 
бил управител на верига ресторанти в 
Швейцария.

Именно в Детройт българинът готвил 
за звездите на сцената и на ринга. Но за 
да стигне дотам, животът му се развива 
като в приказка.  

След промените през 1989 г. младият 
Мартинов отива с туристическа виза 
в Гърция, където се хваща като черно-
работник в един хотел. Там съдбата се 
намесва и се появява красивата прин-
цеса от Америка. Един ден край хотела, 
в който работи, 

минава 
младо момиче

и пита за свободни места. Собственич-
ката веднага решава, че работникът 
й ще спи на терасата, а в стаята му ще 

бъде настанена туристката. Младото 
момиче моли българина да го заведе до 
плажа и през следващите две седмици 
непрекъснато търси услугите му. На 
въпроса как са се разбирали, след като 

не е знаел английски, Мартинов казва, 
че са си говорели на езика на любовта 
и с пантомима, разбира се. В края на 
почивката си Джулия му заявява, че ще 
се омъжи за него. 

„Всъщност аз не разбрах съвсем как-
во ми казва, но се съгласих, само мир да 
има”, обяснява със смях Мартинов. 

Признава, че бъдещите му тъст и 
тъща – с доходи доста над средните за 
САЩ, надали вой. Но Джулия беше кате-
горична и отстоя решението си, спомня 
си Мартинов. Двамата насрочват дата 
за сватбата, той остава в Гърция, а тя 
заминава за Франция да си довършва 
дисертацията. Малко след това обаче 
се обажда и го вика при себе си. След 
дълги перипетии Мартинов пристига в 
Лион, където се събира със своята Джу-
лия, дори успява да я доведе до Бълга-
рия през 1995 г., за да сключат брак, и 
в началото на следващата заминават за 
САЩ, където заживяват в Детройт.

Започва работа в мексикански рес-
торант. Три месеца по-късно талантът 
му е оценен и мениджърът го вика, за 
да го повишат. Така попада в кухнята 
на „Детройт Пистънс“ – баскетболния 
отбор на града. Тогава тръгва на интен-
зивни езикови курсове, записва се и 
в колежанска кулинарна програма. За 
този период от живота спомените му са 
доста смътни, тъй като спи само по 2-3 
часа на денонощие. „Днес говоря сво-

бодно не само английски, но и френски, 
гръцки, турски, но тогава беше ужасно”, 
спомня си Мартинов. 

След шест месеца усилията му дават 
плод и той вече 

готви за 
ВИП гостите

на баскетболния отбор. Най-яркият 
му спомен е за Големия Шак. „Един ден 
подготвих огромна телешка рибица 
около 9 килограма, печена цяла в про-
дължение на 8 часа. Тръгвам да режа 
първите парчета, пред масата застава 
някой и ми казва нещо. Вдигам глава и 
виждам Шакил О’Нийл, който друже-
любно избоботва да му подам по-дебе-
ло парче”, спомня си Мартинов.

Впоследствие той прекъсва престоя 

си в САЩ за три години и заминава за 
Франция, за да учи в престижния Le 
Cordon Bleu. Дипломира се с правото 
не просто да работи като шеф-готвач 
или шеф-сладкар, но и като мениджър 
на цял курортен комплекс или верига 
заведения. 

След завръщането в САЩ започва 
работа в елитни ресторанти. Сред 
клиентите му са „Ролинг стоунс“, Арета 
Франклин, Барбара Буш, Ана Курнико-
ва, Мохамед Али. Особено топли споме-
ни храни за срещата си с Тина Търнър. 
При посещението си в ресторанта тя си 
поръчва гръцка салата. Мартинов обаче 
го ударя на патриотизъм и решава, че 
може да я изненада с българска шопска 
салата, която оценява като по-хубава. 
Прави я както му е редът – с печен, а не 
със суров пипер, с настъргано сирене, 
маслина и люта чушка отстрани. Накрая

Тина Търнър 
го вика

и му благодари за изненадата, като иска 
рецептата.

Успехите му далеч не се изчерпват с 
ВИП клиентите, които обслужва. Явява 
се и печели кулинарни състезания. Пре-
подава. Успява да създаде и патентова 
собствени сосове. А първият му съвет 
към всеки, който ще готви, е да при-
готвя храната така, все едно я прави за 
себе си. Ако готвачът е доволен, и хора-
та ще са щастливи, казва майсторът.

Сред десертите, които приготвя за 
специални гости, фигурира един, който 
е бил сервиран само на хората, пътува-
ли в първа класа с „Титаник“. Става дума 
за кексче със стафиди, орехи, сушени 
плодове и бита сметана, приготвена по 
особен начин, повдига леко завесата 
на професионалните си тайни Марти-
нов. Друго лакомство, което приготвя 
с удоволствие, е било любим десерт на 
богаташите в средновековен Рим – ком-
бинация от биволско мляко с шафран, 
мед и кадаиф.

Днес 50-годишният Мартинов се е 
завърнал в Родината си и ръководи 
кухнята на един от най-престижните 
хотели в курорта Св. св. Константин и 
Елена край Варна. Приготвя с еднакъв 
мерак както храната за туристите, така 
и гурме вечери за ценители.

Александър Мартинов готвил и за Арета Александър Мартинов готвил и за Арета 
Франклин, Денис Родман и Мохамед АлиФранклин, Денис Родман и Мохамед Али

Българин направи шопска Българин направи шопска 
салата на Тина Търнър салата на Тина Търнър 
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Б
ългарка се превърна в 
събитие на книжния пазар 
на над десет езика. Сабина 
Радева предизвика фурор 
най-напред във Велико-
британия с адаптация на 

Дарвиновата теория за деца. Книгата 
й е бестселър в британския Amazon и 
вече е преведена на 17 езика.

Тя живее в Оксфорд. Има две дъщери 
и две магистратури – по илюстрация 
и по молекулярна биология. Общото 
между всичко това е идеята й да адап-
тира  „Произходът на видовете” за деца.

“Всичко започна като една акаде-
мична задача за магистратурата ми по 
илюстрация“, разказва Сабина.

За реализацията търси финансова 
помощ в интернет. Надявала се е да 
събере 30-40 последователи. Резулта-
тът надхвърля и най-смелите й мечти 
– 1399 души застават зад идеята й. 
Издателствата на Острова реагират 
незабавно.

Всичките 
топ 7 издатели

в UK се свързаха с мен и проявиха доста 
голям интерес”, споделя тя. Остава и 

самата Сибина да се зарадва на успеха 
си, защото знае горчивия вкус на неспо-
луката.

“Имам приятели илюстратори, които 
от години се опитват да пробият и полу-
чават предимно откази”, коментира тя 
опита на другите.

Идеята й да преведе една сложна на-
учна материя на разбираем език грабва 
и децата й. 

“Те си направиха свои научни книги 
за природата и за животните“, смее се 

българката.
Неслучайно момичетата са и 

първите редактори на Сабина.
„Голямата ми дъщеря про-

вери текста ми по едно време 
и каза, че му липсват прилага-
телни. Аз изпаднах в паника и 
започнах да му слагам прилага-
телни”, разказва Сабина.

Книгата е предназначена за 
читатели от 4 до 12 години, но 
Сабина вярва, че техните роди-
тели също ще й се насладят.

И макар да е на пазара като книжно 
издание от началото на февруари, вече 
има няколко ласкави отзива от читате-
ли. Разбира се, най-впечатляващият

от тях е на
Ема Дарвин

“Това е много важен проект, осъщест-

вен по най-красивия начин. Задълбоче-
ният текст на Сабина Радева и вели-
колепните картинки разказват заедно 
историята за произхода на видовете и 
на самата еволюция с яснота, хумор и 
голямо очарование”.

Ема Дарвин е праправнучка на Чарлз 
Дарвин, чиято еволюционна теория 
Сабина Радева на практика пренаписва 
или по-скоро рисува в съвременен 

вариант. Така че нейната оценка е мно-
го важна, още повече че самата Ема е 
доста успешна писателка на Острова. А 
и да се адаптира труд, който се смята за 
основополагащ в историята на науката, 
е доста дръзко начинание.

“В момента, в който за първи път ви-
дях страниците на Сабина в Kickstarter, 
знаех, че искам да публикувам нейната 
невероятна и важна книга. Уменията й 
като учен и художник я правят идеална, 
за да създаде тази книга, и съм сигурна, 

че както родители, така и деца 
ще открият, че тя е образова-
телна и вдъхновяваща”, казва 
Анна Барнз Робинсън, един 
от главните редактори на 
“Пенгуин”.

През 2008 г. Радева получава 
магистърска степен по моле-
кулярна биология в Института 
“Макс Планк” в Германия. 
Година по-късно обаче започва 
да се занимава с графичен 
дизайн. Просто 

решава да послуша 
сърцето си

тъй като още от дете е обичала да 
рисува и любимото й занимание било 
да си прави книжки за оцветяване. 
През 2015 г. получава магистърска 
степен по илюстрация в Университета в 
Хартфордшър и точно тогава се ражда 
идеята й за адаптиране на Дарвин. 
С публикуването на “Произход на 
видовете” през 1859 г. английският учен 
обяснява своята теория, че организми-
те еволюират с помощта на естествения 
подбор. Радикалните му възгледи будят 
духовете до днес и на Сабина й се нала-
га да проведе задълбочени проучвания, 
преди да се заеме с тяхното преразказ-

ване на достъпен за деца език.
“Когато прочетох, че “Произход 

на видовете” е в първата десетка на 
най-популярните научни книги за 
всички времена, си помислих, че това е 
възможност да приложа своите умения 
и познания. Докато търсех данни за 
оригинала на Дарвин, открих, че много 
родители я подаряват на своите деца и 
я смятат за настолно четиво. Еволюция-
та е не само важна тема, но също така и 
трудна и противоречива, тъй като има 
много погрешни схващания, свързани 
с нея.

Помислих си, че както деца, така и 
възрастни могат да спечелят от една 
по-достъпна и визуално стимулираща 
адаптация. Исках да направя книга с 
картинки, която е артистична, красива, 
приканва те да я разгърнеш и същевре-
менно дава точна научна информация”, 
разказа още Радева.

Български фурор с Дарвиновата Български фурор с Дарвиновата 
теория за деца на 19 езикатеория за деца на 19 езика
Сабина Радева я адаптира в книжка с илюстрации Сабина Радева я адаптира в книжка с илюстрации 



Български фурор с Дарвиновата 
теория за деца на 19 езика
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А
лжир се намира между еуфо-
рията и съмненията. Хората 
там тънат в догадки относно 
отлагането на президент-
ските избори, първона-
чално насрочени за април, 

което фактически удължава мандата на 
президента Абделазиз Бутефлика, станал 
мишена на протести, безпрецедентни за 
20-годишното му управление.

В понеделник президентът заяви, че 
няма да се бори за пети мандат, за което 
настояваха милионите демонстранти, 
но увери, че ще остане на поста си до 
изборите, отложени за неизвестна още 
дата. Така той удължи четвъртия си ман-
дат, заради което според опозиционери 
демонстрациите може да продължат.

„Той отмени президентските избори, 

но остава на власт
последната хитрина на Бутефлика”, писа 
в заглавие на първа страница влиятел-
ният всекидневник „Уатан”.

Според Али Бенфлис, бивш премиер 
на Бутефлика, минал в опозиция, „удъл-
жаването на четвъртия мандат е нападе-
ние срещу конституцията от страна на 
неконституционните сили (по-специално 
един от братята и специален съветник 
на президента, смятан за същинския 
държавен глава)”.

Тези сили „превзеха центровете за взе-
мане на решения”, заяви в разпростра-
нен чрез интернет видеоклип Бенфлис, 
създал през 2014 г. партията „Авангард 
на свободата”.

Изявлението на държавния глава в 
обръщение към нацията, публикувано от 
официалната информационна агенция, 
първоначално бе приветствано с не-
спирно натискане на клаксони в центъра 
на Алжир, откъдето се изтегли полици-
ята, внушително присъствала в района 
през деня.

Радостта обаче постепенно отстъпи 
място на съмнения, когато алжирците се 
задълбочиха в подробностите на плана, 
предложен от Бутефлика, чиито пълно-

мощия изтичат на 28 април.
„Отначало подскочих от радост, щом 

чух първите съобщения по телевизията, 
но после разбрах неща, от които 

ме побиват тръпки
пише на страницата си във фейсбук 
Латифа Бен, пенсионирана преподава-
телка.

„Приятели, ПОБЕДАААААААААА”, 
пише в началото на поста си Акли Урад, 
строителен инженер. После обаче 
се сепва: „Всъщност е замислил тази 
хитрина, за да получи още една година 
и да организира превъплъщаването на 
мафиотската власт. Бдете! Бдете!”

Сайтът Те Ес А също призовава към 
бдителност. „Алжирците трябва да 
проявят бдителност, за да не им отнемат 
красивата и пълна с радост революция, 
която започва да буди възхита в света”, 
пише той.

Бившият дипломат и министър на кул-
турата (1998-1999) Абделазиз Рахаби зая-
вява в туитър, че „президентът Бутефли-
ка се подиграва с народа. (...) Упоритият 
му стремеж да остане на власт ще тласне 
страната в незнайна посока, опасен е за 
стабилността на държавата и единството 
на страната.”

Социалните мрежи са изпъстрени с 
призиви за участие в „шествие за твър-
дост и сплотяване” на 15 март.

Друго послание гласи: „Стига са мами-
ли народа, среща на 15 март” – за поред-
ната четвърта петъчна демонстрация.

„Пети мандат няма да има”
и „няма да има президентски избори на 
18 април”, заяви президентът, ден след 
като се завърна в Алжир от Швейца-
рия, където бе прекарал две седмици 
в болница, официално за „медицински 
прегледи”.

Следващите президентски избори 
„ще се състоят като продължение на 
инклузивната и независима национална 
конференция (...), представителна за 
алжирското общество”, която „ще трябва 

да положи усилия, за да приключи своя 
мандат до края на 2019 г.”, продължи 
държавният лидер.

Тази конференция ще определи дата 
за бъдещите президентски избори, „в 
които няма в никакъв случай да бъда 
сред кандидатите”, увери той.

Като се ангажира „да предаде прези-
дентските функции и прерогативи на 
приемника, който бъде свободно избран 
от алжирския народ”, Бутефлика отправя 
сигнал, че ще остане държавен глава и 
след изтичането на сегашния му мандат 
на 28 април 2019 г., докато избирателите 
не посочат нов президент.

Никакъв текст – нито конституцията, 
нито някой закон, бе споменат в посла-
нието, с което Бутефлика отложи вота. 
Според специалиста по конституционно 
право Фатиха Бенабу, преподавател в 
Алжирския университет, „липсва законо-
во основание за 

отлагане на изборите
В случай на политическа криза алжир-

ската конституция е отчасти неефектив-
на.”

Франция „приветства” решението на 
алжирския президент, като „изрази на-
дежда, че ще може бързо да се задейства 
нова динамика, способна да отговори 
на дълбоките стремежи на алжирския 
народ”.

Междувременно Бутефлика уволни 
непопулярния премиер Ахмед Уяхия и 
сложи на мястото му вътрешния минис-
тър Нуредин Бедуи.

В понеделник вечерта на Бедуи бе въз-
ложено да състави ново правителство. 
В помощ му бе отреден вицепремиер, 
какъвто се назначава за пръв път от 2012 
г. насам – Рамтан Ламамра, заслужил 
дипломат, уважаван в чужбина, който 
получава отново и портфейла на външен 
министър, какъвто бе от 2013 до 2017 г.

С изявлението от 10 февруари, че ще 
се включи в президентската надпревара, 
Бутефлика сложи край на неколкомесеч-
на неяснота, но отприщи 

протести, незапомнени 
от 1999 г.

откакто бе избран за пръв път начело на 
държавата.

82-годишният Абделазиз Бутефлика 
е претърпял инсулт, чиито последици 
му попречиха да говори на живо пред 
алжирците от 2013 г. насам и разредиха 
публичните му появи.

В петък човешка вълна заля за трета 
седмица поред улиците на Алжир и го-
лемите градове от страната; с всяка сед-
мица прииждаха нови и нови участници 
въпреки опитите на правителството да 
успокои нещата.

Алжир – между еуфорията Алжир – между еуфорията 
и съмненията и съмненията 

Хората тънат в догадки какво се Хората тънат в догадки какво се 
крие зад отлагането на изборитекрие зад отлагането на изборите





АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

В 
България скандалите са 
толкова много и толко-
ва често, че понякога 
съществените новини 
минават почти незабеля-
зано. Преди две седмици 

американският посланик Ерик Рубин 
направи многозначителен рейд в ня-
колко знакови български институции, 
които управляващите се опитаха да 
омаловажат, преиначат и премълчат. В 
рамките само на няколко дни той отиде 
в кабинета на премиера Бойко Борисов, 
посети ръководството на БНБ и 
накрая даде интервю във въз-
становената поради недостиг на 
демокрация „Свободна Евро-
па”, където обяви, че заради 
проблемите с върховенството 
на закона и заради корупцията 
в посолството в София отново 
пристига специалист по въпро-
сите на правосъдието. 

Именно последната новина 
е от съществено значение за 
България – това е ясен сигнал, 
че положението в страната 
драматично се е влошило.

Американската страна изтегли от 
България съветниците си по правните 
въпроси, които бяха служители от аме-
риканското Министерство на правосъ-
дието, в навечерието на приемането на 
страната в ЕС. 11 години по-късно обаче 
България е върната в изходно положе-
ние и е очевидно, че САЩ нямат кой 
знае какво доверие, че управляващите 
ще се справят – дали поради нежелание 
или некадърност, в случая няма особе-
но значение.

Определено се връщаме и към 
времена, в които вече американските 
посланици говорят без заобиколки за 
върховенството на закона и борбата 
с корупцията. Да си припомним как 
посланик Джеймс Пардю казваше: „Го-
лямата опасност за България е патрона-
жът, който упражнява организираната 
престъпност над легални структури, 
организации и политици.” И цитатът е 
от времето, когато сегашният премиер 
Бойко Борисов беше главен секретар 
на МВР...

Приемникът на Пардю Джон Байърли 
също не действаше много диплома-
тично, като казваше, че „българите са 
възмутени и отвратени от провала на 
борбата с организираната престъпност 
и с корупцията в страната”. 

Може ли някой да каже, че тези думи 
на американски посланици не звучат 
актуално и сега? 

Сигурно мнозина биха отбелязали, че 
САЩ, а и повечето европейски държави 
имат не по-малки проблеми от Бълга-
рия, включително и с престъпност, и с 
корупция, и с наказването им. Или че 

българската мафия нерядко инвестира 
плодовете от своята престъпност точно 
на тяхна територия – купува там имоти, 
прави фирми, открива банкови сметки. 
В същото време обаче не може да се от-
рече, че ако е имало големи операции 
срещу силни фигури от подземния свят 
в България, то те са започвали от други 
държави и са приключвали успешно 
само под силен международен натиск.

Защото в България всички гласове 
срещу корупцията, престъпността и 
мафията бързо се заглушават, а пра-
вораздавателната система абдикира с 
най-разнообразни аргументи.

Последният тур на американския 
посланик само потвърждава това. 
Действията на САЩ тотално опровер-
гаха Бойко Борисов, който яростно се 
обясняваше, че не западните послани-
ци са го привикали, за да му разкрият 
информация, а той тях. Премиерът 
уверяваше, че така се било случило и по 
случая с отравянето на бизнесмена Еми-
лиян Гебрев, и по казуса с милионите, 
получени от венецуелската държавна 
петролна компания в българска банка. 

Ръководството на БНБ беше също 
толкова трогателно – оттам пък се 
похвалиха, че посланикът ги посетил, 
за да „изрази признателност” за това 
как централната банка действа спрямо 
мръсните пари. Малко по-късно шефът 
на „Банков надзор” в БНБ Димитър Кос-
тов подаде изненадващо оставка.

Дали съвпадението е случайно, няма 
особено значение. То е показателно.

Долу-горе по същото време излезе и 
поредният доклад на ЕК, в който директ-
но се казва, че ДАНС и прокуратурата не 
разследват сигналите срещу политици 
за пране на пари.

И за да е картинката още по-пълна, 
това съвпадна с новината, че по искане 
на Австрия в България е задържан изра-
елски гражданин, известен като Вълка 
от София...

В случая имаме една хубава и една 
лоша новина. Хубавата е, че за пореден 
път управляващите паднаха в капана, 
който сами си заложиха. Лошата е, че 
очевидно демокрацията в България е 
в пълно отстъпление и надежда се не 
вижда отникъде.

САЩ върнаха 
България на 
поправителен

блог   
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„Подхвърлят на гладното население 
парадиращите с богатството си.”

Татяна Дончева коментира ареста на 
хотелиерския бос Ветко Арабаджиев и 

съпругата му Маринела

казана дума

„Лека-полека наближава времето, 
в което в мъжка баня ще влезе гола 
жена и мъжете ще избягат с писъци.”

Бившият депутат Петко Симеонов 
коментира отношенията между 

мъжете и жените

„Мюфтийство от „муфта” ли 
идваше, че съм забравил.”

Журналистът Драгомир Симеонов 
реагира на промените в Закона за 

вероизповеданията

„Ахмед Доган се рее в 
парламента духовно.”

Лидерът на НФСБ Валери 
Симеонов коментира 

опрощаването на 8 млн. лв. на 
мюфтийството

„Меката сила Европа разбра, 
че й трябва твърдост.”

Политологът Огнян Минчев 
коментира политическите процеси 

на Стария континент



П
реди дни излезе информа-
ция, че САЩ продължават 
да са световен лидер по 
продажба на оръжие, като 
са продали една трета от 
продадените по света оръ-

жия за последните 5 години. Данните са 
от доклад на Стокхолмския междунаро-
ден институт за изследвания на пробле-
мите на мира (СИПРИ). Цифрите показват, 
че най-малко 98 страни са закупили 
оръжие от САЩ, най-съществен купувач 
е Саудитска Арабия. Според данните 
продажбите на оръжие нарастват – и не 
само на американско.

Какво показват цифрите за България? 
Тя продължава да бъде малък играч, що 
се отнася до търговията с големи оръ-
жия, но въпреки това е увеличила 225% 
износа си към други държави в сравне-
ние с периода 2009-2013 г. 

Изследването на СИПРИ се съсредо-
точава само върху т.нар. големи оръжия 
– самолети и вертолети, ракетни уста-
новки, бронирани машини, артилерия 
и ракети – и не засяга леките оръжия 
като автомати, картечници, пистолети и 
т.н., в които традиционно България има 
установени традиции в производството и 
продажбата.

За периода 2014-2018 г. страната се 
нарежда на 

29-о място 
по износ на оръжие

което е с 10 позиции по-високо спрямо 
предходния период.

Така в момента на България се падат 
около 0,1% от общия пазар на големи 
оръжия, обяснява за webcafe Сиймън 
Т. Уеземан, старши изследовател към 
програмата за проследяване на транс-
фера на оръжие и разходите за отбрана 
към СИПРИ.

От изследването става ясно, че 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 
получили оръжия от България, си личат 
Ангола, Кот д’Ивоар, Нигерия и Демокра-
тична република Конго.

В случая доставките до Саудитска 
Арабия (противотанкови оръдия и 
бронирани возила) е доста вероятно да 
са били пренасочени към различни бун-
товнически групи в Сирия, спонсорирани 
от кралството, и/или за правителството в 
Йемен, смята Уеземан.

В по-голямата си част изнасяните от 

България големи оръжия са втора упо-
треба – 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 смята, че дър-
жавата и/или компаниите, занимаващи 
се с уреждането на оръжейни сделки, са 
основният играч на пазара за 

големи оръжия от 
българска страна

Разбира се, България е само капка в мо-
рето на оръжейния пазар, доминиран от 

години от САЩ. В изследването обаче се 
вижда, че Америка само увеличава тази 
си доминация с нарастващи доставки към 
различни държави.

Износът на оръжие от САЩ е нараснал 
с 29% в периода 2014-2018 г. спрямо пре-
дходния изследван период, като за това 
време американците вече държат 36% 

от световния пазар – с 6 на сто повече 
спрямо 2013 г. След САЩ в класацията за 
най-големи износители се нареждат още 
Русия, Франция, Германия и Китай.

Същевременно обаче разликата в изно-
са между първия и втория в тази класа-
ция също продължава да расте – САЩ са 
продали със 75% повече големи оръжия 
на други държави отколкото Русия. За 
сравнение, в периода 2009-2013 г. тази 
разлика е едва 12%.

Повече от половината от американ-
ските оръжия (52%) са били доставени 
в Близкия изток през 2014-2018 г. От 
СИПРИ отбелязват, че САЩ още по-ста-
билно затвърждават позицията си на 
водещ световен оръжеен износител. 
Американците са изнесли оръжия, сред 
които

бойни самолети, 
крилати ракети

балистични ракети и голям брой бомби.
Износът на оръжия от Русия е спаднал 

със 17% между 2009-2013 и 2014-2018 г., 
което според изследователите предимно 
се дължи на намаления внос от Индия и 

Венецуела. За посоче-
ния период Франция 

е увеличила износа с 
43%, а Германия с 13%. 

Общо двете държави 
държат 27% дял от светов-

ния износ на оръжия през 
2014-2018 г.
И докато САЩ доминират 

износа на големи оръжия, най-го-
лемият вносител е Саудитска Арабия, 

измествайки Индия от челното място. За 
последното десетилетие доставките на 
оръжия до кралството на Арабския полу-
остров са се увеличили почти двойно.

Тук заключението на изследователите 
е категорично – никога досега за региона 
не е имало толкова мащабни доставки на 
оръжия.

Като цяло всяко трето оръжие отива 
към държавите от Близкия и Средния 
изток. Борбата за надмощие в Близкия 
изток и Северна Африка между Саудит-
ска Арабия и Иран определено оказва 
влияние, както и плановете на престоло-
наследника принц Мохамед бин Салман 
за превъоръжаване на армията.

Извън собствената си армия обаче, 
която все още води война в Йемен в под-
крепа на правителството срещу хутските 
милиции (спонсорирани от Иран), крал-
ството също така спонсорира редица

бунтовнически 
групировки

изпращайки им оръжие и муниции.
Всичко това води до рекордно увели-

чаване на износа на оръжия за Близкия 
изток като цяло. Увеличението в Близ-
кия изток само за периода 2009-2013 и 
2014-2018 г. е 87%. Общите доставки за 
региона представляват 35% от световния 
оръжеен внос през 2014-2018 г. Вносът на 
оръжие от страна на Египет, третият най-
голям вносител в света през 2014-2018 г., 
се е утроило (206%) между 2009-2013 и 
2014-2018 г.

Вносът на оръжие от Израел (354%), 
Катар (225%) и Ирак (139%) също е нарас-
нал през 2009-2013 и 2014-2018 г., докато 
Сирия е намалила вноса на оръжия с 87%, 
което до голяма степен се дължи и на 
факта, че много държави наложиха оръ-
жейно ембарго върху държавата заради 
водещата се гражданска война там.
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И
зследването показва на 
практика и заздравяването 
на отношенията между Китай 
и Пакистан, подпечатани с 

огромни оръжейни сделки.
Китай регистрира сериозно увели-

чение в износа на оръжие – 195% като 
основната държава, в която китайските 
оръжия се внасят, е Пакистан. Ислямска-

та република продължава да е в изклю-
чително обтегнати отношения с Индия 
по кашмирския въпрос и през последния 
месец се стигна до множество сблъсъци 
по границата между двете държави.

Едно е сигурно от доклада на СИПРИ 
– сегашният период регистрира рекорд 
по продадени големи оръжия. А това не 
говори за нищо добро.

Н
апрежение в отношенията 
между САЩ и Турция зара-
ди сделка с оръжие. Изтича 
срокът, в който Анкара трябва 

да реши дали да закупи система за 
противовъздушна отбрана от Русия или 
от Щатите. Турция възнамерява да за-
купи от Русия 
отбранителна 
система С-400, 
като част от 
парите вече 
са преведени 
на Москва. 
Планирано 
е тя да влезе 
в употреба 
през октом-
ври. САЩ не 
одобряват 
това. Тяхната 
оферта към 
Турция е на стойност 3.5 милиарда 
долара за противовъздушна система 
„Пейтриът“. Срокът за решение изтича 
в края на месеца. От Вашингтон твърдо 
заявяват, че като партньор в НАТО, 
Турция не може да купува военна 
техника и от Русия. Това би направило 
бъдеща покупка на изтребители F-35 

невъзможна. Съществува вероятност да 
бъдат наложени и санкции на Анкара. 
Последният по-остър конфликт между 
САЩ и Турция доведе до срив на цената 
на лирата.

Казусът със системата за противо-
въздушна отбрана, освен че може да 

блокира 
поръчка за 
американски 
изтребители 
F-35, същест-
вува и риск 
изтребители 
F-16 на тур-
ската авиация 
да останат без 
поддръжка 
и източник 
на резервни 
части.

В изявле-
ние за Анадолската агенция турският 
военен министър Хулуси Акар обясни, 
че закупуването на руската система за 
противовъздушна отбрана С-400 е било 
въпрос на „необходимост, не на избор“. 
Анкара полага усилия да разреши 
безизходицата около покупката на F-35, 
увери Акар.

Турция и САЩ пред Турция и САЩ пред 
конфликт заради сделкаконфликт заради сделка

Бомби, ракети, самолети: Бомби, ракети, самолети: 
Светът продава все Светът продава все 
повече оръжиеповече оръжие
САЩ продължават да са лидер по продажби, САЩ продължават да са лидер по продажби, 
България е увеличила износа с 225%България е увеличила износа с 225%

Китай и Пакистан – дружба, Китай и Пакистан – дружба, 
подпечатана с оръжиеподпечатана с оръжие
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Н
якои модели автомобили 

стават звезди още преди 

да бъдат обявени за про-

дажба, но други нямат 

този шанс. Често те оста-

ват просто прототип или 

дори само схема на чертожната дъска. 

Ето някои от редките и хубави автомо-

били, за които едва ли сте чували. 

Saab 9-6X от 2004 г.
В началото на новия век американ-

ската компания General Motors изкупу-

ва 20,4% от акциите на Subaru. С това 

партньорство ръководството на GM 

вижда възможност да запълни „дупките” 

в линията модели на шведския авто-

мобилен производител Saab, в който 

държи 50% от 1989 г. Така през 2004 г. 

на пазара се появява Saab 9-2X, който 

по отношение на технологиите е пълно 

копие на Subaru Impreza. На базата на 

Subaru B9 Tribeca е планиран и кро-

соувър 9-6X, но шведите правят само 

една бройка, която сега се съхранява 

в музей. Интересното е, че в Subaru 

проучват обстойно скандинавския про-

тотип и дори вземат някои дизайнерски 

особености. Saab 9-6X от 2004 г.

BMW M3 Compact (E36) 
от 1996 г.

През 90-те години BMW иска да 

навлезе на нови сегменти на пазара. 

Германците дори включват спортното 

подразделение M в своите планове за 

експанзия и създават експеримента-

лен модел, базиран на седаните от 3 

Series – M3 Compact. BMW се надява, 

че автомобилът ще привлече младите 

потребители и ще ги превърне във 

фенове на марката за цял живот. Пър-

вият и единственият сглобен прототип 

получава редови 6-цилиндров двигател 

с мощност от 321 к.с., а на серийните 

модели се предвижда да бъде монтират 

същия мотор, но с по-малка мощност.

Lancia Pangea от 2005 г.
През последните десетилетия ита-

лианската компания Lancia преминава 

през трудни времена и за да печели 

поне някакви пари, заводите й произ-

веждат чужди модели със своята си 

емблема (разбира се, по лиценз). Така 

през 2005 г. се планира пускането на 

малък кросоувър на базата на Suzuki 

SX4. Моделът е наречен Pangea, но така 

и не влиза в серийно производство. На 

снимката е Fiat Sedici – още един итали-

ански кросоувър, изграден на базата на 

Suzuki SX4 през 2005 г.

Jaguar C-X75 от 2010 г.
През 2010 г. Jaguar празнува 75-го-

дишнината си и в чест на това събитие 

представя футуристичния концептуа-

лен автомобил C-X75. Колата е оборуд-

вана с хибридна система (традиционен 

ДГГ + електрически мотор). Моделът 

се харесва на феновете на марката и 

на експертите, а компанията планира 

ограничено производство от 250 брой-

ки. Финансовата криза обаче удря и по 

автомобилния пазар и затова проектът 

е отменен. Пет години по-късно – по 

случай 80-годишнината на компани-

ята производството на C-X75 отново 

излиза на дневен ред. Колата обаче 

пак не влиза в серийно производство. 

Сглобени са само 7 бройки, пет от които 

се използват при снимките на филма 

„Спектър” за Джеймс Бонд.

Volkswagen 
Passat GT от 1977 г.

През 1977 г. инженерите на 

Volkswagen поставят 1,6-литров 4-ци-

линдров двигател с мощност 110 к.с. от 

Audi 80 GTE в моторния отсек на Passat. 

На прототипа с две врати са монтирани 

също по-мощни спирачки, поставени са 

широки гуми, както и спортни елемен-

ти, като при Golf GTI. Колата е наречена 

Passat GTI и тествана по пътищата около 

Волфсбург. Тестовете показват добри 

резултати, но шефовете на компанията 

закриват проекта, защото не вярват, че 

Passat може да се превърне в пълноце-

нен спортен автомобил.

Pontiac G8 ST 
от 2009 г.

Планира се този пикап да бъде нещо 

като Chevrolet El Camino, но по-удобен и 

с подобрени характеристики. Двига-

телят е 6-литров V8 с мощност от 361 

к.с. Ръководството на американската 

компания предвижда Pontiac G8 ST да 

се сглобява в австралийския завод на 

Holden, а продажбите се очаква да бъ-

дат около 5000 единици годишно. През 

януари 2009 г., когато General Motors 

беше близо до пълен крах обаче, про-

ектът е отменен. Освен това през април 

същата година GM обяви, че скоро 

планира да ликвидира прочутата марка 

Pontiac, което става факт през 2010 г.

10 отлични автомобила, за 10 отлични автомобила, за 
които може и да не знаетекоито може и да не знаете

От Volkswagen 1977 до Jaguar От Volkswagen 1977 до Jaguar 
и Pontiac от XXI веки Pontiac от XXI век

Fiat Sedici

Jaguar C-X75 от 2010 г. Volkswagen Passat GT от 1977 г.

BMW M3 Compact (E36) от 1996 г.

Saab 9-6X от 2004 г.
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F
acebook и Instagram спряха 

да работят за милиони 

потребители в глобален 

мащаб в продължение на 

часове в сряда.

Най-много трудности в 

достъпването на социалните платфор-

ми имаха хората в Югоизточна Англия. 

Потребители в САЩ, Перу, Колумбия и 

Мексико обаче също се оплакваха от 

липса на достъп.

Facebook и Instagram бяха недостъп-

ни и за много от потребителите в Бъл-

гария. Mashable съобщава, че сървъ-

рите на WhatsApp също са засегнати.

Според повечето потребители сри-

вът е бил 

безпрецедентен и 
рекордно дълъг

И досега е имало случаи социалната 

мрежа да спре, но проблемът е бил 

отстраняван сравнително бързо.

„Нещо се обърка. Работим по въпро-

са“ – това бе в общи линии съобщени-

ето, което виждаха милионите, когато 

се опитваха да влязат в социалните 

мрежи.

Естествено хората побързаха да 

изразят възмущението си в Twitter. 

Други пък не престанаха да се шегуват: 

„Facebook, изглежда, не работи. Сега 

хората ще се принудят да си говорят 

един с друг!”

В САЩ и България потребителите не 

можеха да изпращат файлове, снимки, 

видеа през Facebook Messenger. В нюз-

фийда на Facebook също не може да се 

споделят линкове, единствено текст.

Рекордно дългият срив на социална-

та мрежа Facebook и на притежавания 

от компанията на Марк Зукърбърг 

бранд Instagram не се дължи на хакер-

ска атака. Това съобщи Facebook в офи-

циалния си профил в Twitter.

Безпрецедентният срив на социал-

ната мрежа я принуди да използва

големия си конкурент 
Twitter

за да осведомява какво става с нея. 

Всъщност дори сега не всичко от 

проблемите е изчистено, макар че 

сигналите за проблеми в специализи-

рания сайт Dowdetector да намаляват. 

През последните 12 часа обаче пикът 

на оплаквания за нередности във 

Facebook беше огромен. Съгласно 

оскъдната информация става въпрос 

за проблеми с приложенията, с които 

работи Facebook. Не е ясно обаче в 

кои точно приложения има проблеми 

и дали говорим за един или повече 

проблеми, тъй като от компанията 

на Марк Зукърбърг не дават повече 

информация. 

А
мериканският технологи-

чен гигант Apple ще обяви 

телевизионна и видеоуслуга, 

която да конкурира Netfl ix и 

Prime Video на Amazon. Журналисти 

от цял свят са поканени в Купертино, 

Калифорния на 25 март, за да отразят 

презентацията. Apple отдавна дава 

сигнали, че ще стартира телевизионна 

и видео услуга. Компанията похарчи 2 

милиарда долара в Холивуд, за да съз-

даде свое съдържание. Бяха подпи-

сани и договори с големи звезди като 

Опра Уинфри. Apple преговаря с HBO 

да станe част от новата им телевизи-

онна услуга и постигане на споразуме-

ние все още е възможно преди офи-

циалното обявяване на новата услуга 

на компанията на Стив Джобс, твърдят 

източници. Това ще бъде първата голя-

ма презентация на Apple, на която не 

се показва ново устройство. Инвести-

торите следят внимателно дали Apple 

ще навлезе в бизнеса с телевизия и 

видео в мрежата, след като за пръв 

път продажбите на iPhone отбелязаха 

спад по време на ключовия период на 

коледните празници.

Apple тръгва на война Apple тръгва на война 
с Netflix за онлайн твс Netflix за онлайн тв

LG пусна 
машина за 
сладолед на 
капсули

К
орейската компания LG 

представи на изложението 

SXSW в Тексас домашен 

апарат за приготвяне на 

сладолед от капсули по подобие 

на популярните кафемашини. 

Кръстен съвсем подходящо Snow 

White („Снежанка”), уредът може да 

приготвя 7 вида сладолед.

Машината работи с два вида 

капсули. Едните съдържат вкусо-

вия компонент, а другите създават 

базовата текстура на ледения 

десерт – сорбе, джелато, обикновен 

сладолед, замразен йогурт и т.н. 

На всяка капсула има QR-код, 

който „съобщава” на машината 

какво точно да приготвя.

От LG не съобщават какво освен 

пастьоризирано мляко съдър-

жат капсулите и дали могат да се 

съхраняват извън хладилник. Snow 

White все още се намира на етап 

разработка и е рано да се говори за 

конкретна цена.

Facebook и Instagram – Facebook и Instagram – 
рекордно дълъг сриврекордно дълъг срив

Сървърите на WhatsApp също са оказаха засегнатиСървърите на WhatsApp също са оказаха засегнати
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П
ретовареният интернет 
трябва да преоткрие 
своите силни страни 
и да узрее. Това обяви 
създателят на световната 
интернет мрежа (World 

Wide Web) Тим Бърнърс-Лий по случай 
30-годишнината от началото на глобал-
ния проект.

При разработката на идеята преди 
три десетилетия тя била определена 
като „неясна, но вълнуваща”. Сега Бър-
нърс-Лий каза, че напоследък потреби-
телите не я намират за „толкова хубава”.

„Хората се ужасиха от нея след Тръмп 
и „Брекзит“, като осъзнаха, че мрежата, 
която те мислеха за прекрасна, неви-
наги служи на човечеството по много 
добър начин”, каза той.

„Не успяваме да се отърсим от едно 

нарушение на 
поверителността

а се натъкваме на следващото”, допъл-
ни Бърнърс-Лий по повод на притесне-
нията дали социалните мрежи помагат 
на демокрацията.

Хората приемат неутралността на 
интернет като даденост, а сега разбират, 
че това невинаги е така. Има и опасност 
от фрагментираност в интернет на 
няколко регулаторни блока – Съедине-
ните щати, Европейския съюз, Китай и 
другаде, което ще бъде в „масов ущърб”.

В отворено писмо по случай годиш-
нината Бърнърс-Лий казва, че много 
хора се чувстват несигурни дали 
мрежата е създадена с добри намере-
ния, но е неоснователно да се приеме, 
че това не може да се промени през 
следващите 30 години.

„Ако сега се откажем да градим по-
добър уеб, това ще значи, че не мрежа-
та ни е изменила, а ние сме й изменили. 
Това е нашето пътуване от дигитална 
младост към 

по-зряло 
и отговорно бъдеще

Тим Бърнърс-Лий отправи призив 
потребителите да имат „пълен контрол 
върху данните си”.

„Философията на Фондацията за све-
товната мрежа е, че трябва да имате пъ-
лен контрол върху данните си. Това не 

е петрол, не е суровина, не е вещество”, 
заяви Бърнърс-Лий в интервю за малка 
група журналисти в ЦЕРН (Европейска-
та организация за ядрени изследвания), 
мястото, където се е родила мрежата. 
„Не трябва да можете да ги продава-
те за пари. Контролът и достъпът до 
данните е право.”

Бърнърс-Лий обаче призна, че е 
трудно да се наложи строга регламен-

тация, която да важи във всички случаи. 
„Понякога е нужно законодателство, 
което да предвижда, че личните данни, 
както и генетичните данни никога да не 
се използват”, посочи Бърнърс-Лий.

Той предупреди за „възможно бъде-
ще”, в което „вашият

браузър 
ще следи всичко

което купувате, браузърът ви ще пази 
банковите ви извлечения” и „така 
браузърът ви ще знае повече за вас, 
отколкото „Амазон”.

„Не трябва да приемаме, че светът 
ще остане такъв, какъвто е”, изтъкна 
той, като призова потребителите на 
мрежата да защитават правата си и да 
не чакат правителствата да го направят 
вместо тях.

Създателят на World Wide Web обаче 
е оптимист по отношение на силната 

решителност на правителствата да 
противодействат на разпокъсването на 
интернет, както и на манипулирането 
чрез социалните мрежи.

Освен повод за притеснение кръг-
лата годишнина е и повод за празну-
ване, каза Бърнърс-Лий и разказа как 
неговият директор в ЦЕРН Майк Сендъл 
му нарежда да разработи компютърен 
модел, с който да може да изпробва 
интероперативността на различни 
компютри. Директорът драсва с молив 
върху проекта думите „неясно, но въл-
нуващо”.

„Хубаво че проектът в крайна сметка 
не се оказа неясен, но вълнуващ”, каза 
още Бърнърс-Лий.

Създателят на световния Създателят на световния 
интернет: Защитете данните сиинтернет: Защитете данните си

Мрежата навърши 30 г., Мрежата навърши 30 г., 
време е да узреевреме е да узрее

Тим Бърнърс-Лий
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МАРИЯ ТАНЕВА

развива в телата ни в продължение на 
десетилетия. 

Броят на заболелите от рак не само 
че расте с невиждани темпове, но сега 
се и разпространява сред  младото 
поколение. С всяка публикувана статис-
тика възрастовата граница на диагно-
стицираните намалява застрашително. 
Дали си задаваме въпроса

как се променя 
психологията

на хората, диагностицирани с живото-
застрашаващи болести? Дали разбира-
ме и дали сме подготвени за безпокой-
ството, тревожността и депресивните 
състояния, които ни обземат, когато 
чуем  диагнозата за първи път? 

Моята работа на терапевт изисква ви-
наги, без изключение, да се поставям в 
ситуацията на клиента и да се опитам да 
почувствам с моето тяло емоционално-
то му/й състояние. Да почувствам неси-

гурността, която обзема тялото, и да се 
изправя очи в очи със страха от болката 
и смъртта. Това далече не е най-при-
ятната част от работата ми, но пък 
това е частта, която предизвиква у мен 
чувство на съпричастие и съчувствие, 
които чувства ми помагат да се  свържа 
емоционално с клиента. Оттам насетне 
той/тя не са сами в страданието си. 
Имат някой до себе си, който  съпрежи-
вява емоционално болестта и се опитва 
да разбира техните емоции, реакции 
и често неразбираемите за околните 
действия. В момент на слабост и болка, 
загуба на далновидност и пари (рако-
вото лечение е доста скъпо), социална 
откъснатост и психична слабост 

е много важно да обсъждаме
без задръжки тези чувства и емоции 

– били те наши или на любими хора. 
Съществуват десетки и дори стотици 

облекчителни и успокоителни методи 
за разтоварване на огромния стрес, 
придобит по най-неусетен начин по 
време на диагностицирането.

Съзнателното очакване на позитивни 
резултати по време на терапевтично 
лечение е фантастичен метод за мо-
билизация на наличната ни вътрешна 
аптека под ръководството на имунната 
ни система. 

И още повече, ракът не е болестта, а 
вестителят за промяна на стила ни на 
живот и респективно промяна в тялото 
ни. Той е този, който ни напомня да се 
замислим за най-съкровените си жела-
ния, за несбъднатите си мечти.

Психологът Lawrence LeShan от 
престижната ракова болница Revici в 
Ню Йорк твърди, че вместо да се борим 
с депресията и безпомощността, която 
обхваща болните, трябва да се фокуси-
раме върху възстановяване на емоцио-
налния им свят и творческото изразява-
не на личността. Той предлага фокусът 
да се прехвърли върху любовта, смеха, 
играта, учението, пеенето и всеки-
дневната гимнастика. Той е постигнал 
невероятен успех с методите си, които 
са помогнали на много пациенти да 
възстановят това, което е смислено в 
живота им, автентичността си и 

ентусиазма за живот
Друг специалист, психоонкологът Carl 

O. Simonton е постигнал възхитителни 
резултати с пациенти, намиращи се в 
неизлечим стадий на рак. Чрез предос-
тавяне на възможността на клиента да 
участва в собственото си възстановява-
не, поемане на отговорност за педан-
тичното следване на протоколи за 
предложените лечение, пълна почивка, 
визуализация на възможно най-добри-
те  резултати от лечението, физически 
упражнения и други подобни той 
успява да увеличи значително процента 
на оцеляване на пациентите. За всички 
пациенти в повереното му раково от-
деление се е  очаквало да починат до 6 
месеца. След гореприложените методи 
40% от тях оживяват до 2 и повече годи-
ни. Това е още едно потвърждение, че 
стилът на живот и нашето съзнателно 
позициониране на мисли има огромно 
влияние върху продължителността 
на живота ни. Болката и страданието 
зависят от нашия живототворен опит, 
твърди Dr. Neil McKinney. 

Някъде четох, че болката е винаги 
там, но 

страданието е по избор
Всеизвестни техники за намаляване 

на стреса при всяка ситуация са ко-
ремното дишане, което учим, практи-
кувайки йога, автогенната тренировка, 
медитация, фокусираща се върху сърце-
то, водене на дневник, музика (особено 
класическата музика), практикуване 
на изкуства като рисуване и пластика, 
танци и т.н. 

Терапии като хипнозата и Time-Line 
Therapy (терапия, която ни връща назад 
във времето и ни кара емоционално да 
преживяваме/или наблюдаваме отново 
онези моменти от нашият живот, които 
са оставили негативни следи в съзна-
нието ни) се оказват много ефективни 
за намаляване нивото на стреса във 
физическото ни тяло и съзнанието ни.

И така, ракът не е болестта, той е 
вестта за генерална промяна в стила ни 
на живот.

Ч
овешките болести са 
такива състояния на чо-
вешкото тяло и разсъдък, 
които модифицират или 
прекъсват жизненоважни 
функции в тялото ни, чес-

то по необясними за нас причини.  
Едно от заболяванията с неизвестна 

етимология е това на рака. По подобие 
на повечето хронични болести то се 
ражда по неизвестни нам причини и се 

Той не е болестта, а вестителят 
за промяна на стила ни на живот за промяна на стила ни на живот 
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раразвзвива в телата ни в продължение на 
десетилетия

Разбираме ли Разбираме ли 
емоционалния емоционалния 
товар на болните товар на болните 
от рак?от рак?
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В 
края на зимата енерги-
ята ни е на критичния 
минимум и всяко нещо ни 
коства големи усилия. Но 
това не е повод за при-
теснение, защото можем 

лесно да възвърнем силите си.
Физическата активност повишава 

производството на серотонин и ендор-
фини, които имат позитивен ефект вър-
ху организма и повишават енергията. 
Спортът регулира вътрешния биологи-
чен часовник, благоприятства съня и 
възстановяването по време на сън. Ето 
няколко съвета, с които да повдигнем и 
да поддържаме тонуса си.

Включете ацеролата 
към менюто си

Плодовете на този тропически храст 
съдържат олигоелементи, калций, же-

лязо, магнезий, фосфор, витамини А, В6 
и 40 пъти повече витамин С, отколкото 
има в портокала. 

Освен това баните за отпускане са 
задължителни. Ваните с етерични масла 
са известни с успокояващия си и релак-
сиращ ефект. Уханието на лавандула 
отпуска и предразполага към сън, а 
уханието на бор успокоява нервите.

Ограничете кафето и 
възбуждащите средства
Кафето ви дава измамното усещане, 

че сте тонизирани, че сте стимулирани, 
но това усещане за сила и енергия е 
временно и краткотрайно. Добре е да 
ограничите броя на кафетата, които 
изпивате през деня, и да избягвате да 
пиете кафе след 16 часа. А ако си мисли-
те, че не можете без това, заменете къс-
ното следобедно кафе с безкофеиново.

Към това прибавете и достатъчно 
спане. Добрата спокойна нощ, прекара-
на във възстановяващ сън, е необхо-
дима, ако не искаме да се събудим на 
следващата сутрин с натежали клепачи 

и тъмни сенки под очите, изнервени и 
уморени. 

Не си лягайте твърде късно вечер и 
се опитайте да си създадете един редо-
вен ритъм на сън.

По-малко кафе и повече сън По-малко кафе и повече сън 
са сред съветите за товаса сред съветите за това

В 
класификацията на най-
значимите олигоелементи 
той заема осма позиция, тъй 
като участва в състава на 

всеки жив организъм.
Тялото на зрелия човек съдържа от 

6 до 10 пъти повече пъти магнезий от 
желязото.

Половината се намира в костните 
клетки, около една четвърт – в муску-
лите, а останалата четвърт – в сърце-
то, черния дроб, бъбреците, стомаха, 
и само 1% циркулира в кръвта. 

На първо място, магнезият спомага 
за съкращаването на мускулите и е 
необходим за доброто функциони-
ране на нервната ни система и на 
мозъка. Освен това днес се знае, че 
магнезият е необходим за растежа на 
костите. А според учените той играе 
важна функция в образуването на 
антитела и ни 

предпазва от инфекции
Когато организмът ни поема дос-

татъчно витамин D, когато спазваме 
протеинов режим или приемаме 

нужното количество ненаситени 
мастни киселини и сол, тогава и усво-
яването на магнезия е по-добро. То е 
понижено, когато поглъщаме фибри, 
алкохол и наситени мастни кисели-
ни (масло). Излишъкът на калций и 
фосфор също е причина за лошото 
усвояване на магнезий от организма.

Изследванията показват, че по-го-
лямата част от европейците страдат 
от недостиг на магнезий. Това води 
до 

странични ефекти
като раздразнителност, лош сън, 
обща умора, изтръпване на пръсти-
те, гърчове, сърцебиене, чупене на 
ноктите и цъфтеж на косата... В тези 
случаи се препоръчва лечение с при-
ем на магнезий за около месец.

Някой болести (като алкохолизма) 
и някои лекарства (диуретици) могат 
да доведат до повишеното изразход-
ване на магнезий в организма. Ето 
защо най-добре е да се консултирате 
с лекар дали се нуждаете от допъл-
нителен прием на осмия елемент.

Липсва ли магнезий Липсва ли магнезий 
на организма ви?на организма ви?

5 начина 5 начина 
да поддържаме да поддържаме 
тонуса ситонуса си
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Т
е са другото име на грацията 
и елегантността. Успяват 
да преобразят краката да 
изглеждат стройни, дълги и 
стегнати. А също да про-
менят стойката, така че да 

изглежда секси. 
Но това не е тайна за никого. Ето още 

няколко факта за високите токчета, 
които може да не знаете: 

1. Думата „стилето”, както наричат 
обувките с висок ток, и думата „стил” 
имат еднакъв произход. И двете идват 
от латинското „стилус”, в превод – малко 
метално острие или заострен предмет, 
наподобяващо молив по големина и 
форма, с който римляните са пишели 
върху восъчни плочки.

Стилетото представлява дълго тънко 
токче, което има формата на острие. Ви-
сочината му може да варира от 2.54 см 
до 20.32 см в зависимост от това дали 
обувките имат платформа в предната 
част.

Диаметърът на стилетото може да 
достигне до по-малко от 1 см. „Котешко 
токче” се нарича стилето, по-ниско от 
5 см.

Оригиналното италианско стилето 
има вградена тънка пръчка от стомана 
или друга сплав, примес на по-прост 
метал, която подсилва токчето.

2. Първи иглените токчета прави 
френският обущар Андре Перужа през 
40-те години за участието на най-из-
вестната артистка във Франция по 
онова време – Мистингет. През 1919 г. 
певицата и актриса застрахова краката 
си за невероятната сума от 500 000 
франка.

3. Стилетото се превръща в

запазена марка 
на 50-те

Заслугата за това е на френския 
моден дизайнер Роже Вивие. По това 
време той работи за „Кристиан Диор“. 
Неговите модели са екстравагантни, 

богато украсени и той сам ги определя 
като скулптури. Роже прави дизайна 
на обувки за кралица Елизабет ІІ и The 
Beatles.

4. През 1960 г. Хю Хефнър избира 
класическа черна обувка със стилето 
като част от официалното облекло на 
Playboy Playmate. Така се узаконява 
еротичното излъчване на стилетото 
– дългото тънко токче събужда голям 
интерес y мъжете и е обект на фетиш.

5. Американският фитнес център 
Crunch, известен с уникалните си про-
грами, предлага клас, наречен „Силата 
на стилетото”. Той трае 45 минути, в 
които ти помага да изваеш невероятни 
прасци, красиви и стегнати крака, като 
едновременно с това подобрява стой-

ката и те учи как да ходиш, да танцуваш 
и да се чувстваш комфортно и секси на 
високи токчета.

6. Има жени, които прибягват до 
драстични мерки, за да се чувстват 
удобно на токчета. Част от тях се 
подлагат на операции за скъсяване на 
пръстите на краката. Други пък си ин-
жектират материал във възглавничките 
на стъпалата, подобен на този, който се 
използва за запълване на бръчките.

Но и без тези крайности високите 
токчета могат да бъдат източник на 
самочувствие и наслада.

Високите токчета – Високите токчета – 
другото име на стиладругото име на стила

Те излъчват елегантност и грация и 
са добър източник на самочувствие
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С
ънят е сред важните 
фактори, които влияят на 
човешкото здраве. Сър-
дечно-съдовите заболя-
вания, захарният диабет 
и затлъстяването са 

свързани със загубата му. Има и недо-
казани хипотези, при които се твърди, 
че хората, бодърстващи редовно, много 
бързо напълняват.

Човек прекарва около една трета от 
живота си в спане. Доказано е, че той 
може да издържи повече време без 
храна и вода, отколкото без сън.

67% от хората в развитите и разви-
ващите се страни редовно се лишават 
от здравословната доза от 8 часа сън. 
Безсънието е най-често срещаният 
проблем със съня, засягащ около 30% 
от хората в активна възраст.

Вероятно всеки от нас може да по-
твърди, че поне веднъж в живота си е 
имал период, в който не е успявал да се 
наспи добре. Често будене през нощта, 
трудно заспиване и още по-трудно 
събуждане. Тези проблеми се отразяват 
както на здравето ни, така и на външ-
ния ни вид. Проблемът е комплексен, 
а коренът му може да се крие в редица 
фактори. 

Ето и няколко съвета как да регу-
лираме съня си, за да се чувстваме 
по-добре:

1. Спрете отлагането на 
алармата

Формулата: „Само 5 минути още“ 
всъщност е много по-вредна за нас, 
отколкото предполагаме. Времето 

между алармите е прекалено малко, 
за да може тялото да се успокои. Дори 
напротив – мозъкът ни е „нащрек“ за 
следващото прозвъняване на алармата 
и така денят започва с ненужна доза 
стрес. По-добре още при първия сигнал 
за събуждане, колкото и да ни е трудно, 
да станем веднага от леглото.

2. Ограничете достъпа на 
домашния си любимец до 

леглото
Проучвания показват, че 63 процента 

от притежателите на домашен любимец 

не успяват да се наспят през нощта, 
докато той спи на леглото до тях. Макар 
да са пухкави, топли и меки, кучетата 
и котките не ви помагат да заспите, 
смятат много изследователи на съня. 
По-добре за всички би било да оставете 
пухкавите си приятели да спят в соб-
ствено легло близо до вашето.

3. Не си наваксвайте 
пропуснатия сън 

наведнъж
Често срещана грешка е да компен-

сираме пропуснатия сън от предната 

вечер, спейки повече на следващата 
нощ. Този модел обаче може да се ока-
же много по-вреден за нас, отколкото 
предполагаме. По този начин тялото 
се обърква и се получава така нарече-
ната банка за сън – вземаш от съня си 
днес, за да наваксаш след това часовете 
загубен сън.

4. Спете в помещение с по-
ниска температура

Усещането да се завиеш в топлото 
легло под дебелата завивка е незамени-
мо. Спането в по-топло помещение от 
18 градуса обаче нанася щети на мозъ-
ка. Много високите температури пречат 
на мозъка да заспи, а ако отоплението 
е включено през цялата нощ, има веро-
ятност въздухът в стаята да се изсуши. 
Оттам следват проблемите с буденето 
през нощта, както и с хъркането.

5. Лягайте си по едно и 
също време

Не всеки от нас може да си позволи 
всяка вечер да си ляга по едно и също 
време. Всекидневието ни е динамично, 
изпълнено с куп ангажименти и отго-
ворности, все пак е хубаво да внимава-
ме с часа, в който си лягаме. Научете се 
да следите в колко часа заспивате. Тяло-
то ви ще си изгради навик и с времето 
само ще ви показва кога е време за сън.

BBGG VVOOICE

Как да спим Как да спим 
по-добре: по-добре: 
В пет стъпкиВ пет стъпки
Няколко съвета Няколко съвета 
как да подобрим как да подобрим 
съня си и да съня си и да 
бъдем по-здравибъдем по-здрави
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Х
ората на средна възраст, 
които гледат телевизия над 
три и половина часа днев-
но, са застрашени повече 
от загуба на паметта.

Учени от Юнивърсити 
колидж в Лондон твърдят, че гледането 
на много сериали и риалити предава-
ния, както и на документални филми, 
намалява способността на хората да си 

спомнят думите с до 10 процента.
Прекаляването с телевизия според 

специалистите може да предизвика 
„когнитивен стрес”. То също намаля-
ва времето за други дейности, които 
поддържат във форма по-възрастните 

хора, например четене или образова-
телни игри.

Учените са анализирали данните за 
3662 души на възраст над 50 години 
обхванати от изследване на стареенето 
в Англия. Те са попълвали въпросници 

и са правели тестове за памет. 
Според Боб Патън, преподавател по 

клинична психология от университета 
на Съри, гледането на телевизия може 
да промени структурата на мозъка, 
особено в зоните, отговарящи за 
ученето и паметта. Намаляването на 
речника е един от първите признаци 
за болестта на Алцхаймер. Често диа-
гнозата се поставя с тестове за думи.

А
мерикански учени изненад-
ващо разкриха известна 
полза от затлъстяването, сочи 
изследване на Американска-

та академия по неврология.
Оказало се, че пълните хора имат 

по-голям шанс да оживеят след пре-
търпян инсулт. 

До този извод специалистите 
стигнали, след като изследвали 
медицинските показатели на хиляди 
пациенти, засегнати от кръвоизлив в 
мозъка.

От получените данни станало 
видно, че пациентите с наднормено 
тегло умирали 62 процента по-рядко 
вследствие на претърпян инсулт в 
сравнение с тези, които били с нор-
мално тегло.

Изследователите разглеждат вер-
сията, че на пълните хора им помага 
запасът от хранителни вещества, 
който ги спасява, ако възстановява-
нето от тежкия пристъп продължи 
прекалено дълго. Но това засега не е 
потвърдено.

Затлъстяването може Затлъстяването може 
да е полезно за здраветода е полезно за здравето

Р
аботохолизмът уврежда 
психичното здраве на жените, 
установиха нови проучвания. 
Жените, които работят повече 

от 55 часа седмично, са с увеличен 
риск от депресия, сочат резултатите 
от британско изследване.

Жените, които работят дълги 
часове, са със 7,3 процента повече 
симптоми на депресия в сравнение 
с работещите между 35 и 40 часа 
седмично представителки на нежния 
пол.

Дългите часове работа за работе-
щите майки са по-малко, отколкото 
за дамите, които работят през всички 

или повечето уикенди, са с 4,6 про-
цента повече депресивни симптоми 
в сравнение с онези, които работят 
5 дни в седмицата. „Това е наблюда-
телно изследване и макар да не сме 
установили какви са причините за 
увеличения риск от депресия за же-
ните, знаем, че много представителки 
на нежния пол извършват повече до-
машна работа от мъжете и в резултат 
работят дълги часове”, заяви ръково-
дителката на екипа Джил Уестън от 
Лондонския университетски колеж. 
ездетните жени, а бащите работят по-
дълги часове в сравнение с жените и 
мъжете без деца.

Работохоличките саРаботохоличките са
по-застрашени от депресияпо-застрашени от депресия

Много телевизия – Много телевизия – 
по-слаба паметпо-слаба памет

Прекаляването със стоенето до Прекаляването със стоенето до 
екрана може да предизвика стресекрана може да предизвика стрес
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 15-21 март 2019 г.за 15-21 март 2019 г.

ОВЕН
Опитвайте се 
да проявявате 
повече съ-
чувствие към 
хората около 
себе си. Ако 
те реагират 

по-остро или действията им ви се 
струват нелогични, не бързайте вед-
нага да ги нападате и да им сочите 
грешките. Старайте се да се поставя-
те на тяхно място и да ги разбирате.

БЛИЗНАЦИ
Нужно е да 
проявявате по-
голямо търпе-
ние и най-вече 
способността 
си да отсявате 
реалното от 

измамното. Няма да ви бъде лесно 
обаче, тъй като много от вас ще 
бъдете подвластни на заблуди – те 
може да дойдат както отвън, така и 
самите вие да изпаднете в заблужде-
ние за нещо.

ЛЪВ
Ще ви бъде 
по-леко, ако 
приемете, 
че не всичко 
зависи от вас 
и - искате ли 
или не - ще 

трябва да се съобразявате с други 
хора. Няма нищо лошо в това да 
желаете нещо силно и да вложите 
енергията си, за да го постигнете. 
Следващите дни ще бъдат доста 
емоционални за онези от вас, 
които таите надежди да бъдете с 
определен човек, но по една или 
друга причина желанията ви не се 
сбъдват.

СТРЕЛЕЦ
Много от вас 
ще получат 
информа-
ция или ще 
достигнат 
до прозре-
ния, които 

ще имат силен отзвук в живота 
ви през идващите месеци, дори 
и през следващата година. За да 
разберете в каква посока и в коя 
област ще бъдат промените – 
семейство, кариера, финанси или 
другаде, през следващите дни 
наблюдавайте какво се случва 
и какви са преживяванията ви – 
така ще получите нужните знаци.

ВЕЗНИ
Интересни 
случки и раз-
връзки трябва 
да очакват 
представите-
лите на този 

знак. Известни сте със своята 
дипломатичност и със способнос-
тта да си замълчите в някои по-
напрегнати моменти, само и само 
да има мир. През следващите дни 
обаче много от вас ще нададете 
глас и ще кажете какво е наред, 
особено ако чашата на търпение-
то ви е преляла.

ВОДОЛЕЙ
Ще сте 
чувствител-
ни, когато се 
опитвате да 
си отговори-
те на въпро-
сите дали 

другите ви оценяват достатъчно 
и дали получавате онова, което 
сте заслужили. Ако давате пове-
че на партньора/партньорката 
си, а не получавате достатъчно 
в замяна, или пък усилията ви в 
службата не са достатъчно добре 
възнаградени и имате усещането, 
че ви използват, нищо чудно да ви 
стане криво.

ТЕЛЕЦ
Възможно е да 
сте настроени 
войнствено. 
Несправед-
ливостите ще 
ви дразнят, а 
ако се създаде 

ситуация, в която усетите, че търпе-
нието ви е на изчерпване, едва ли 
точно сега ще успеете да се сдържи-
те и да потиснете гнева си.

РАК
Може да 
очаквате 
разнообразни 
преживявания 
– както прият-
ни и дълбоко 
искрени, така и 

по-трудни. Много от вас ще се рад-
ват на по-голяма близост в отноше-
нията си с най-близките – любимият 
човек ще бъде по-внимателен към 
вас, а роднините и приятелите ще 
ви дават емоционална подкрепа.

ДЕВА
Това време 
може да се 
окаже по-на-
прегнато за 
вас, защото 
ще трябва да 
приемете две 

неща, които не са особено харес-
вани от представителите на вашия 
знак – неяснотите и конфликтите. 
Не се тормозете излишно – има 
голяма вероятност това противо-
поставяне да изкара наяве някои 
истини и в крайна сметка да има 
положителни последици.

КОЗИРОГ
Разумно ще е 
да забавите 
малко тем-
пото както 
в работата, 
така и при 
изпълнение 

на домашните задължения. Така 
ще имате повече свободно време 
за себе си – за да успеете да си 
починете малко и да обърнете 
внимание на важните неща.

СКОРПИОН
Очаква ви 
още една 
наситена с 
вълнения 
седмица. За 
щастие обаче 
има голя-

ма вероятност емоциите да са 
по-скоро позитивни. Може да 
ви обхване въодушевление от 
предстоящо събитие, да ви осени 
идея или да се вдъхновите да 
направите нещо ново и различно. 
Периодът е чудесен за стартира-
нето на нов проект в работата и 
за творчески изяви.

РИБИ
Настроени-
ето ви ще 
е прекрас-
но, ще сте 
по-ведри и 
някои грижи 
и безпокой-

ства ще останат зад гърба ви. 
Колкото по-спокойни сте и при-
емате живота какъвто е, толкова 
по-голям шанс има да се справите 
с проблемите, които ви тревожат.
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� � ☺
- Алоо, радиото ли е? 
- Да, кажете? 
- Искам да поздравя съпругата си с 

песента на Росица Кирилова „Боса по 
асфалта” - вчера й взеха книжката...

� � ☺
Между снайперисти: - Петров, виж-

дам чужд мъж в дома ти. 
- Простреляй го в топките! 
- Не мога, страх ме е да не избия 

някой зъб на жена ти...

� � ☺
Катаджия спира шофьор за превише-

на скорост. 
- Точно вас чакам... 
- Знам - казва шофьорът. 
- Затова дойдох колкото се може по-

бързо....

� � ☺
- Скъпа, в болницата съм. Паднах 

от една стълба по време на работа и 
Гергана ме докара. Счупена ми е ръката 
и ключицата, единият ми крак е лошо 
изкълчен, имам и кръвоизлив... 

- Коя е тази Гергана?

� � ☺
Не съм мързелив - енегроспестяващ 

съм!!!!

� � ☺
Старо народно поверие гласи, че 

когато човек пие вода, и змия не го за-
кача. Не така стоят нещата обаче, когато 
човек пие алкохол. Тогава змията заста-
ва зад човека и не спира да мърмори 
цяла вечер....

� � ☺
- Госпожице, блокирали сте ме! - Въз-

можно е - как ви е профилът? - Разкарай 
си колата - искам да изляза, ма!!!

� � ☺
Докато се бръснех, жена ми ме попи-

та нещо, сама си отговори, после сама 
се скара със себе си и от банята излязох 
разведен....

� � ☺
Свалка в кръчмата: 
- Не сме и се срещали някъде с вас и 

преди??? 
- Възможно е - аз съм сестра в психи-

атрията.

� � ☺
Карам с поршето и колегата ме пита 

колко ми е заплатата. 
- 100 лева. 
- Е как така? А караш порше!!! 
- Е, аз в казармата вземах 10 лева, но 

карах танк....

� � ☺
- Скъпа, фирмата на баща ми фали-

ра.... 
- Знаех си, че този ще намери начин 

да ни раздели!!!!

� � ☺
Нает сте, утре започвате работа в 

шест. 
- Егати, този час ми разкъсва целия 

следобед... 
- 6 ч. сутринта! 
- Ха-ха-ха-ха! Гледай го бе, тариката, 

шест сутринта вика - неслучайно търси-
те хора....

� � ☺
Седи си Иванчо в час и си мисли: „Ко-

лата ударих, Марийка е бременна, а и 
пари нямам...” В този момент чува гласа 
на учителката: 

- Иванчо, колко е шест по седем? - 

42, г-жо! Да ви имам проблема, да ви 
имам....

� � ☺
Викам му: - Докторе, благодаря ви! - А, 

„благодаря” е много, 50 лева стигат.... 

� � ☺
Прибира се мъж пиян след полунощ, 

а жена му  го хока: - Къде ходиш досега, 
виж се... - В кръчмата бях... - Ама тя 
затвори преди два часа, до нас са две 
къси преки... - Къси, ама шииирооооки-
ииии…..

� � ☺
Разбирам младите момичета, които 

изпитват неистово влечение постоянно 
да се снимат в тоалетните на заведе-
нията. Когато до 18-годишна възраст 

си бил с външна тоалетна, попаднеш 
ли най-ненадейно в мраморна такава, 
културният шок е неудържим....

� � ☺
Като слушам прогнозата за времето 

- колко пъти ще се промени, тва ние, 
жените, вEрно сме голeми лигли! Кураж 
на всички мъже, които трябва да ни 
изтърпят... Спокойно, и вашият месец 
ще дойде, ей го де е... 1 юни....

� � ☺
- Защо те биха снощи? 
- Нашите ме накараха да изхвърля 

боклука, домързя ме и го оставих на 
стълбището... После звъннах на 112 за 
съмнителен пакет...

� � ☺
- Извинете, имате ли шопска салата? 
- Господине, това е италиански рес-

торант! 
- Oh, mi scusi, c’e shopska?

� � ☺
Хубаво е да си висок - всички  не-

доволни физиономии са на нивото на 
задника ти!

� � ☺
Баща пита детето си: 
- Сине, в детската градина биете ли 

се? 
- Да. 
- И кой побеждава? 
- Госпожата.

� � ☺
Докато всички о мислеха са път, 

заравяйки главата си, щраусът тайно от 

жена си пиеше ракия с 
къртицата.

� � ☺
- Мамо, мамо, имам 

една лоша и една добра 
новина... 

- Давай първо с добрата. 
- Аз повече няма да правя така...

� � ☺
Ако мъжът те види без грим, с 

анцуг, ролки в косата, без висок 
ток  и продължава да твърди, че си 
красива - поздравления! Наплаши-
ла си го до смърт!

� � ☺
- Мъжът ти прехвърли 60-те и все по 

младички се заглежда. 

- Ти виждала ли си куче да тича след 
мерцедес? 

- Да, защо? 
- Е, като го стигне - кара ли го?

� � ☺
Обява: Търси се преводач от женски 

на мъжки език.

� � ☺
- Е, какво мислиш за годеника ми? 
- Ами много е интелигентен, начетен, 

симпатичен и образован. Само да не 
хъркаше така....

� � ☺
Според повечето жени е напълно ло-

гично скандал вече да тече, а причина 
още да няма...

� � ☺
Съпругата гледа през прозореца 

и изведнъж се втурва в кухнята като 
попарена и крещи на съпруга си: 

- Стига си мил тези чинии! Сваляй 
престилката веднага и лягай на дивана 
да четеш вестник!

- Скъпа, защо, какво става? 
- Нищо! Майка ти идва...

� � ☺
Баба към внучето си: 
- Кой счупи стъклото на прозореца? 
- Мама, но е виновен тате, защото се 

наведе, когато тя хвърли чинията...

� � ☺
- Вярвате ли в живот след смъртта? 
- Докторе, не ми харесва как започва-

те този разговор....

� � ☺
Лекар към пациентка:
- Пушите ли?
- Да!
- Пиете ли?
- Да!
- Е, какво очаквате след всичко това?
- Мъже!

� � ☺
- Аз тази Нова година я празнувах на 

Хаваите - плаж, загорели мацки...
 - Аз пък бях в Индия - на гърба на 

слон, топло, красиви индийки...
 - То и аз празнувах Нова година с вас 

в къщи, само че не пуших!

� � ☺
- По какво си приличат негър и блон-

динка?
- По черните корени.

� � ☺
Студент се явява на изпит по история.
Тегли си билет и му се пада да говори 

за Левски. Студентът сяда при професо-
ра и започва:

- „Левски” е най-добрият футболен 
отбор в България...

Професорът гневно го прекъсва, 
пише му двойка и го изгонва от залата. 
На излизане, студентите, които чакат 
отвън, питат:

- Труден ли беше изпитът?
- Не бе, елементарен, обаче професо-

рът е цесекар.

� � ☺
В градския транспорт. Контрольор се 

заяжда с пътник:
- Господине, вие за идиот ли ме 

имате?!
Пътникът:
- Не знам - не ви познавам...

� � ☺
Докторе, нещо съм зле с очите. Не 

виждам добре надалече.
Лекарят завел пациента до прозоре-

ца и му посочил слънцето:
- Това там виждаш ли го?
- Да, това е слънцето.
- А знаеш ли, че то е на 150 милиона 

километра? Ти колко надалече искаш да 
виждаш?

� � ☺
Двама философи се срещнали. Гледа-

ли се, гледали се... и единият казал:
- Нали?
Другият отговорил:
- Дали?
След дълъг размисъл отговорът бил:
- Надали…

� � ☺
Жена се връща вкъщи разрошена: - 

Току-що ме изнасилиха... - Изяж един 
лимон - да не ти гледам доволната 
физиономия - отвърнал мъжът.

� � ☺
Въпрос в женски форум:
- Дами, мъжът ми разля кафе на новия 

килим. Как да изчистя кръвта?

Мъжът ми се прибра 

пиян снощи вкъщи. Влезе в 

спалнята, мълчи и не мър-

да... И аз мълча. По едно 

време ми вика:  

- Жена, започвай да кре-

щиш, че не мога да намеря 

леглото.... 

Виц в снимка



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №16017

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

LIMO DRIVERS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, B-L Group 
Inc. Limousine Service 20 years experience 
in business Looking for LIMO DRIVERS: 
-Chauff eur’s License is not necessary 
-Extra monthly bonuses -Progressive 
commission system Welcome to our team 
Phone: 773-269-0260 №16027

CDL- LOCAL DRIVER 
Цена US$ , Зипкод , CDL- A local driver 
needed for dedicated run at FedEx 
Ground. Running Monday- Friday Same 
destination every day Great pay, fl at rate, 
paid vacation safety bonus Loads are 
ready to go no waiting No touch freight 
loading or unloading For more info call: 
815**919*9194 №16029

CDL DRIVER WANTED
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tърсим 
CDL шофьор за работа от понеделник до 
петък. Малко мили, добро заплащане от 
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Оба-
дете се на Вера 708 953 9035 №16031

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

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

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

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

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

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-

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

DELIVERY DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60016, Търся ра-
бота като delivery driver/без fedex/ 
или куриер.Имам 9 години опит като 
taxi driver и познавам добре Чикаго 
ерия.2242230676/4p-8p/ №16028

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

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, 2 BDRM APPARTMENT
Цена US$, Зипкод, 1, 2 bedroom 
apartments for rent in Des Plaines, 
IL. Everything remodeled, brand new 
appliances. For more info, please call 630-
539-4849 №16025

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

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

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

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 

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$, Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща 
Des Plaines за контакт: 847 609-3535
№15751
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FOR RENT 
Цена US$ 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

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

PRODAVA
Цена US$ , Зипкод 60074, Продава се 
апартамент с две спални, две бани в 
Palatine . В комплекса има басеин, тенис 
корт и е близо до парк. Има подземен 
гараж. За повече информация: 224-578-
1585. №16026

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

EDUCATION
Цена US$ , Зипкод 60004, Sandra Rossi 
Education набира желаещи за обучение 
във следните дисциплини: Cosmetology, 
Massage, Manicures. Предлагаме също 
и continues Education classes За пове-
че информация обадете се на телефон 
8479621061 Говорим Англйски, Българ-
ски и Полски 8477490392 №16021

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. №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, ПРО-
МОЦИЯ! ФОТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + 
ПОДМИШНИЦИ само за 48лв. вмес-
то 80лв.! Повече информация може-
те да получите на тел. 0885 108502 
(салон Pretty Lab ул.Оборище №86 до 
МОЛ СЕРДИКА) и https://prettylab.bg/
fotoepilacia . Промоцията е валидна до 
31.03.2019 г. с предварително запис-
ване 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

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

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

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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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: „Кладата на суетата” - Ас - Фазер - Златар - Явка - 
Чукче - Епарх - Кръст - ДЕНИМ - Еничар - Акин - Аут - Аден - Фрак 
- Канче - Иди - Гол - Старт - Ак - Вот - Сочи - Милост - Потие (Йожен) 
- Касап - Анти - Прост (Ален) - Пепси - Табиет - Акари - „Как” - Тек - Кю-
мюр - „Тоска” - Чам - Фон - Ма- как - Об - Обиск - БТР - Одра - „ЖИЛЕТ” 
- Елече - Веди - Ликра - Идеал - Отдели - Показ - Юта - Рог - Шлаг - 
Декан - Мис - РАИ - Рисал (Хосе) - СС - Гето - Одеса - Амок - „Загубени 
в космоса”. 

ОТВЕСНО: „Глава над водата” - Интрига - Аск - Идиот - Бемол - До-
сег - Акче - Типик - Белег - Ту - ДАФ - Ранг - Ере - Фитил - Роб - Тачър 
(Маргарет) - Ос - Откос - Киша - Казус - Флокс - Юнкер - Лион - Нектар 
- Чатам - Лапа - Ди - Харч - Касис - Кюмбе - Огрев - Едикт - Апаратчик 
- Иск - ВУЗ - Ен (Ханс) - Ампер - Креда - Сао - Елен - Кри - Пита - Езда - 
Етапи - Атлас - Окова - Елам - Атаман - Оникс - Делюк (Луи) - Мо - Стар 
(Ринго) - Участ - Акорд - Тасос - Архитекти - Кабаиванска (Райна). 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Нарежете патладжаните на шай-
би и ги запечете във фурната 
до златисто. 

Нарежете глава лук на ситно и го 
задушете в дълбок съд с няколко 
капки зехтин. 

Наситнете две скилидки чесън и 
прибавете в съда. Сипете няколко 
супени лъжици вода при лука, за да 
омекне по-бързо. 

Нарежете патладжаните на по-
ловинки, издълбайте вътреш-
ността и я накълцайте на сит-

но. В съд залейте половинките с вода 
и загрейте, докато тя кипне. Отцедете 
патладжаните и ги подредете в тава. 
Овкусете ги със сол и черен пипер. 

В сгорещена мазнина запържете на-
ситнения лук, прибавете накълцаните 
домати, магданоза, вътрешността на 
патладжаните, сол и черен пипер. Ос-
тавете на бавен огън, докато течност-
та напълно се изпари. 

Напълнете със сместта половин-
ките. Разбийте яйцата със сиренето и 
залейте патладжаните „Папудзакия”. 
Поставете ги да се пекат за час в пред-
варително загрята до 180 градуса 
фурна.

Нарежете на ситно пресните боси-
лек и магданоз. Добавете доматите от 
консерва в тигана и усилете котлона. 
Овкусете соса с черен пипер и сол и 
оставете до покъкри за кратко.

Добавете пресните подправки 
в соса, разбъркайте и свалете от 
котлона. 

Нарежете 300 г моцарела на филий-
ки. Подредете резени печен патла-
джан по дъното на тавичка за печене. 
Върху тях разпределете слой доматен 
сос и подредете парченца моцарела. 
Настържете тънък слой твърдо сире-
не. След това подредете останалите 
патладжани, моцарела и завършете с 
останалия доматен сос. 

Поръсете финално със сирене и 
прехвърлете патладжаните с доматен 
сос във фурната на 200°C за 15-20 
минути.

ПАТЛАДЖАНИ 
„папудзакия“

ПАТЛАДЖАНИ 
с доматен сос

Продукти
»  3 патладжана;
»  1 буркан домати консерва;
»  2-3 скилидки чесън;
»  1 вр. босилек;
»  1 вр. магданоз;
»  300 г моцарела;
»  150 г твърдо сирене;
»  черен пипер, сол и зехтин.

Продукти
»  7-8 патладжана;
»  5-6 глави лук;
»  3/4 ч.ч зехтин;
»  4-5 домата;
»  3-4 с.л. галета;
»  магданоз;
»  2-3 с.л. настъргано сирене;
»  3 яйца;
»  сол и черен пипер на вкус.

Да ви е сладко!  
Цвети
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П
ортретите на едни 
симпатяги обикалят от 
известно време медиите 
по света. Те са приятни, 
усмихнати, изглеждат 
като хора, на които бихте 

се доверили, ако видите на улицата. И 
дори с които бихте станали приятели, 
ако са ваши колеги или тренирате заед-
но във фитнеса.

Истината обаче е, че нито един от 
тях не съществува. Всички тези лица 
са генерирани от изкуствен интелект и 
реални хора зад тях няма в нито една 
точка на света.

Тези лица са създадени от генера-
тивна състезателна мрежа (Generative 
Adversarial Network – GAN), разработена 
от Nvidia чрез употребата на техники на 
дълбоко обучение, за да произвеждат 
възможно най-реалистични портрети от 
база данни със съществуващи снимки.

Отидете на сайта „Този човек не 
съществува” и ще видите сами резул-
татите. Всеки път, когато обновявате 
страницата, там се появява 

нов портрет 
на човек

генериран от платформата въз основа 
на множество други снимки.

Самата система е създадена от екип 

софтуерни инженери от компанията за 
производство на хардуер Nvidia. Инже-
нерът на Uber Филип Уанг се възползва 
от нея и я адаптира, за да създаде този 
сайт. Той публикува своята разра-
ботка във Facebook групата Artifi cial 
Intelligence & Deep Learning. По думите 
му този проект цели да привлече вни-
манието към развитието на технологии-
те и обучаването на изкуствен интелект.

„Лицата са най-важни за нашето по-
знание, така че реших да поставя този 
предварително обучен модел. Всеки 
път, когато обновявате сайта, мрежата 
ще генерира чисто нова снимка”, пише 
той в публикация в групата.

Самата система, разработена от 
Nvidia, работи посредством две неврон-
ни мрежи, които работят така, че да 
имитират процеса на вземане на реше-
ния в човешкия мозък. Едната генерира 
фалшивото лице въз основа на базата 
данни от снимки, а другата решава дали 
полученият резултат е достатъчно реа-
листичен, сравнявайки го със снимки на 
действителни личности.

Ако тестът на втората невронна 
мрежа не е преминат, генераторът на 
лица прави нов опит и така, докато не 
постигне приемлив резултат, който в 
крайна сметка се показва на сайта.

Образите, произведени от програма-

та за изкуствен интелект, не само 

изглеждат 
кристално ясни

и хиперреалистични, но и процесът за 
създаването им е по-скоро нов и отваря 
някои невероятни възможности.

Самият генератор успява да ком-
бинира няколко различни снимки, 
произвеждайки от тях съвсем ново 
лице. Изкуственият интелект възприема 
изходните снимки като комбинация от 
различни „стилове”.

Първо са грубите стилове. Тук попа-
дат позата, формата на лицето, косата и 
т.н. После идва ред на средните аспекти 
– разположението на очите, носа, уста-
та, формата им, наличието на брада и 
мустаци и т.н. Накрая идва финият стил, 
който представлява цветовата гама на 
човешкото лице.

Също така системата определя кой 
от различните стилове с каква сила и 
какъв интензитет да се прилага, което 
също произвежда и различни крайни 
резултати. Тежестта на тези различни 
аспекти на лицето може да бъде про-
менена и коригирана, когато е необ-
ходимо, което дава на програмистите 
по-голям контрол над крайния изход.

По-интересното е, че този изкуствен 
интелект може да се прилага не само 

за лица, но също така за автомобили, 
котки и дори за домашно обзавеждане.

Това на свой ред отваря голяма врата 
към създаването на абсолютно реалис-
тична виртуална реалност. Ако изкуст-
вен интелект толкова добре може да 
създаде толкова истински изглеждащи 
образи не само на лица, но и 

на заобикаляща 
реалност

въз основа на голяма база от реални 
снимки, човек може само да си пред-
стави какво би било приложението им в 
практиката.

Възможностите за приложение на 
тази нова технология са безкрайни. 
Разбира се, това ни връща на проблема 
с технологията DeepFake, която също 
ще се облагодетелства от развитието на 
технологията на Nvidia.

Системите за изкуствен интелект ще 
станат по-умни в създаването на такъв 
вид съдържание. И може би следващата 
крачка трябва да бъде да ги научим да 
разпознават създадените фалшифи-
кати чрез някакъв някакъв процес на 
проверка.

В противен случай рискуваме да се 
окажем затрупани от лъжливи кадри 
на реални личности или дори на хора, 
които никога не са съществували.

Изкуствен интелект Изкуствен интелект 
генерира лица, зад които генерира лица, зад които 

не стоят реални хоране стоят реални хора

Симпатяги са, Симпатяги са, 
но те не но те не 

съществуватсъществуват
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Ф
утболът е спортът с ми-
лиони страстни фенове 
по целия свят, но и иг-
рата с може би най-скъ-
по платени участници. 
Толкова скъпо, че във 

Висшата лига някои от тях изкарват по 
милион паунда на месец.

Звучи невероятно, но в началото на 
2019-а това е реалността. 

Футболът е игра на пари отдавна, но 
голямата промяна настъпи след транс-
фера на Неймар от Барселона в ПСЖ за 
222 млн. евро през лятото на 2017-а.

Тази сделка покачи още повече цена-
та на най-големите звезди, а съответно 
дръпна нагоре и заплатите на играчите.

Ето кои са 11-те най-скъполатени 
футболисти в Премиършип.

Мохамед Салах 
(„Ливърпул“) 

Египтянинът подписа с мърсисайдци 
през лятото на 2017-а и се превърна 
в сензация още в първия си сезон на 
„Анфийлд”. Годишната му заплата е 
10.5 млн. паунда, а договорът му е до 
2023-та.

Рияд Марез 
(„Манчестър Сити“) 

Изигра ключова роля за историче-
ската титла на Лестър през 2016-а, а две 
по-късно стана играч на „Манчестър 
Сити“. Марез обаче не може да задържи 
постоянство в новия си отбор и засега 
не оправдава надеждите, които му 
възлагаше Пеп Гуардиола. Договорът 
му е до 2023-та.

Еден Азар 
(„Челси“) 

Азар е в Западен Лондон вече почти 7 
години, но вероятно играе през послед-
ните си месеци като звезда на лондон-
чани. Договорът му изтича през 2020-а 
и е твърде вероятно през идното лято 
да бъде продаден. Основният фаворит 
за подписа му е „Реал Мадрид“.

Хари Кейн 
(„Тотнъм“) 

Хари Кейн е друга звезда, свързва-
на с трансфер на „Сантяго Бернабеу”. 
Английският национал обаче наскоро 
подписа нов договор с „шпорите”, който 
изтича чак през лятото на 2024-та.

Серхио Агуеро 
(„Манчестър Сити“)

Агуеро премина в „Сити“ през 2011-а 
за 35 млн. паунда, но изби многократно 
парите си. В последния кръг на дебют-
ния си сезон отбеляза и попадението 
с цената на титлата след 44-годишна 
суша за „гражданите”. Той е голмайстор 
номер 1 сред чужденците в историята 
на Висшата лига.

Ромелу Лукаку 
(„Манчестър Юнайтед“)
Лукаку е първият от тримата играчи 

на „Манчестър Юнайтед“ в този списък. 
Първоначално бе взет на Острова от 
„Челси“, но направи име по време на 

периодите си в „Уест 
Бромич“ и „Евертън“. Така 
се стигна до мултими-
лионния му трансфер 
при „червените дяволи”, 
където до момента се 
представя с променлив 
успех. Договорът му с 
клуба е до 2022-ра.

Рахийм 
Стърлинг 

(„Манчестър 
Сити“)

Стърлинг е в отлична 
форма за „Сити“ през 
последните две години и 

доходите му могат да се 
увеличат, ако достигне 
определени статистики, 
записани в контракта 

му. През ноември 
миналата година 
се обвърза с клуба 
до 2023-та.

Кевин де 
Бройне 

(„Манчестър 
Сити“)

След трансфера си от „Волфсбург“ 
през 2015-а белгийският национал се 
превърна в една от най-важните едини-
ци на „Манчестър Сити“. Договорът му е 
до 2023-та.

Пол Погба („Манчестър 
Юнайтед“)

Погба направи сензационно за-
връщане в „Юнайтед“ през 2016-а за 
рекордните тогава 89 млн. паунда, но в 
началото на тази кампания изглеждаше, 
че е на път отново да напусне заради 
скандалите с Жозе Моуриньо. Светов-
ният шампион обаче се възроди под 
ръководството на Оле Гунар Солскяер и 
се говори, че ще бъде обявен за първи 
капитан след напускането на Антонио 
Валенсия след края на кампанията.

Месут Йозил 
(„Арсенал“)

Йозил пристигна в Северен Лондон 
през 2013-а и в големи периоди бе сред 
най-важните играчи на „топчиите”. В 
момента обаче е на кръстопът и мени-
джърът Унай Емери дава ясни знаци, че 
не възнамерява да разчита на бившия 
германски национал. Договорът му е до 
2021-ва.

Алексис Санчес 
(„Манчестър Юнайтед“)
Чилиецът е най-скъпоплатеният 

футболист във Висшата лига, въпреки 
че кариерата му върви рязко надолу. 
Това не променя факта, че работи за 
над 2300 паунда НА ЧАС.

Те са 11-те от Висшата лига, които Те са 11-те от Висшата лига, които 
печелят стотици хиляди на седмицапечелят стотици хиляди на седмица

Отборът на Отборът на 
най-добре най-добре 
платените платените 
футболистифутболисти

Мохамед Салах („Ливърпул“)

Серхио Агуеро 
(„Манчестър 

Сити“)

Пол Погба („Манчестър Юнайтед“)
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Т
атята Лолова, една от люби-
мите актриси на българите, 
ще вземе награда на името 
на един от незабравимите й 
партньори на сцената – Геор-
ги Калоянчев. 

На 7 април Държавният сатиричен 
театър „Алеко Константинов” ще връчи 
„Златен кукерикон” на онези творци и 
спектакли, които най-добре са успели 
да развеселят публиката през послед-
ната година. Татяна Лолова наскоро 
навърши 85 години, а повече от 60 от 
тях е посветила на сцената. 

Наградата стана поредният повод за 
спомени, свързани с театъра и с голя-
мата актриса.

Татяна Лолова влиза официално 
в театъра през 1956 година, когато 
подписва заповедта си за назначение в 
Сатирата. 

„Поначало се имам за много драма-
тична актриса. Така съм започнала – аз 
бях актрисата в училище. Още не мога 
да настигна нивото на актьорското си 
майсторство от ученическите години. 
Имах великолепни учители и една неве-
роятна учителка – Анастасия Балабано-
ва, която беше направила много хубав 

драмсъстав”, разказа Татяна Лолова.
„Аз винаги казвам, че съм влязла без 

връзки, защото моят баща почина, ко-
гато бях на 16 години. Майка ми поиска 
да напусна училище, за да помагам в 
отглеждането на брат ми. И тогава я 
извикаха от учителския комитет да й 
кажат, че 

в мен има 
някаква дарба

която трябва да се развива и тя трябва 
да ме остави. И тя ме остави”, сподели 
актрисата.

„Първата ми роля беше много мъ-
чителна. Играех Фосфоричната жена в 
„Баня”, това е много трудна роля. Про-
фесорът ми Стефан Сърчаджиев беше 
ангажирал Любомир Бобчевски, един 
прекрасен актьор, от време на време да 
се занимава с мен. Щом ме оставеше, и 
ролята спихваше. Чудеха се какво да на-
правят. Боядисаха ми косата червена за 
първи път, а като се изми, стана розова.    

„Нещото, което ме кара да се радвам, 
че съм избрала тази професия, най-
неочаквано е пиесата на Самюел Бекет 
„Щастливи дни”. Много хора питаха: 
„Защо Татяна Лолова, тя е комедийна 
актриса? Защо в тази тежка, абсурдна…” 
Пък има ли нещо по-абсурдно от Бъл-
гария? Та ние сме царете на абсурда. 
Ние сме точно за тези пиеси. Успях да 
репетирам дълго време и съм щаст-

лива, че направих тази роля”, споделя 
Татяна Лолова.

„Веднъж, тръгвайки си по ул. „Цар 
Освободител”, ме настигна едно младо 
момиче с бял карамфил с червени 
ръбчета. Това не са най-красивите 
карамфили, но той ми е 

толкова скъп 
на сърцето

защото тя ме докосна. Остави ми карам-
фила и ми каза: „Искам да знаете, че Вие 
сте много важна в моя живот.” Тази пи-
еса, която е уж много тежка, всъщност 
на някои хора е действала изцеряващо. 
Ето това момиченце, което ми подаде 
белия карамфил с червения кант, няма 
да го забравя никога. Наистина разбрах, 
че е имало смисъл девет месеца да се 
мъча с ролята. 61 пъти съм го играла, 
можех да го играя до безкрай. Но е мно-
го тежка пиеса, нека да я има и за други 
актриси”, допълва Лолова.

Наградата на името на Георги Калоян-
чев я кара да си спомни, че 

с Калата е играла от 
основаването на театъра 

“Калата още като студент беше гениа-
лен. На стълбите можеше да го спреш и 
да започне да играе. 

В мига, в който пипнеше текста, той 
вече е героят. През 1959 г. поканиха 
Калата да играе по телевизията и аз му 
партнирах. И от това първо играене на 
Кулата се породиха телевизионният 
театър, новогодишните програми и 
тези прекрасни комедийни и траге-
дийни материали, които сме играли по 
телевизията. Това ни направи много 
важни в очите на хората”, разказва 
Татяна Лолова.

Татяна Лолова – комедията Татяна Лолова – комедията 
и трагедията на театъраи трагедията на театъра

Любимата актриса ще вземе награда Любимата актриса ще вземе награда 
на името на Георги Калоянчевна името на Георги Калоянчев
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Херцозите на Съсекс принц Хари и съпругата 
му Меган Маркъл си търсят мъжка детегле-
дачка за първата си рожба, която очакват да 

се роди през април.
В родината на херцогинята САЩ тази практика 

е широко разпространена и тя възнамерява да 
я приложи в кралското семейство. В Америка 
мъжките бавачки са познати като manny вместо 
традиционните nanny, когато детегледачката е от 
женски пол.

Изданието напомня, че самите принцове Уи-
лям и Хари като малки са имали една невероятна 
бавачка „мъжкарана” в лицето на Тиги, която ги 
научила да ловят риба, да се спускат с въже от 
скали и на други дейности на открито. Така че 
бъдещият татко принц Хари нямал нищо против 
да наеме детегледач. 

НАСА публикува безпрецедентни снимки 
на ударните вълни, предизвикани от два 
свръхзвукови самолета в рамките на 

изследванията за разработването на летателни 
апарати, които могат да преминават звуковата 
бариера, без да произведат звуков удар.

Когато скоростта превиши тази на звука (около 
1225 км/ч), се получава ударна вълна от рязката 
промяна в налягането на въздуха. Това създава 
характерния „удар” или гръм. 

Двата самолета T-38 са излетели от изследо-
вателския летателен център „Нийл Армстронг” в 
пустинята Мохаве, Калифорния. Те са се движели 
на разстояние само девет метра един зад друг.

Трети самолет е имал задачата да фотографира 
с висококачествено оборудване ударните вълни, 
образувани от двата самолета, преминаващи 
почти един до друг звуковата бариера. 

Принц Хари и  Меган си 
търсят мъжка бавачка

НАСА снима самолети, 
минаващи звуковата бариера 

Б
радли Купър прави всичко 
възможно да съхрани 
разклатената си връзка с 
майката на дъщеря си Леа – 

модела Ирина Шейк.
Преди две седмици покрай холи-

вудския актьор се завихриха упо-
ритите слухове, че той има любовна 
афера с колежката си от хита „Роди 
се звезда“ Лейди Гага.

Двамата изпълниха на цере-
монията на „Оскарите” общата си 
балада към филма „Shallow“, като 
демонстрираха доста интимности 
на сцената.

Според приближени до Ирина 
тези коментари за Брадли и Гага са я 
разстроили, въпреки че нямало ни-
каква истина в тях. Според източни-
ците Шейк всъщност не ревнувала 
от поп звездата, а по-скоро й било 
писнало от постоянните статии в 
жълтите медии за нейното твърде 

„близко“ приятелство с Купър.
Преди дни Брадли и Ирина 

бяха уловени от папараците да се 

разхождат заедно в Лос Анджелис 
и очевидно са се върнали към оби-
чайния си ритъм на живот.

Н
аучна експедиция „Нектън” 
отплава от Сейшелските 
острови с кораба „Оушън 
Зефир” под датски флаг, за 

да изследва морските дълбини око-
ло архипелага в Индийския океан.

Екипът се състои от 33-ма учени 
от британската независима научна 
организация „Нектън”, която сътруд-
ничи с Оксфордския университет. 
Екипажът включва 18 души. Ще бъде 
изследвано морското дъно около 
Сейшелските острови, които се 
намират на около 1500 км източно 
от африканския бряг. Това е първият 
от 6 района, които мисията „Нектън” 
планира да изследва до края на 
2022 г.

Учените ще изучават животинския 
свят „в зоната на здрача” – на 30 ме-
тра под водата, където слънчевите 
лъчи рядко проникват. Експедици-
ята е оборудвана с две пилотирани 

подводници и една с дистанционно 
управление. Екипът ще изследва ор-
ганизми и хабитати на дълбочина до 

500 метра, а с помощта на сензори 
ще се надникне и на дълбочина до 
2000 метра.

Брадли Купър и Ирина в опит 
да спасят връзката си

Започва изследване на 
дълбините на Индийския океан

Ф
енове разгневиха Уил 
Смит. След като бе съ-
общено, че актьорът ще 
изиграе Ричард Уилямс 

– бащата на известните тенисистки 
Серина и Винъс, много хора написа-
ха в социалните мрежи, че той не е 
най-подходящият за ролята.

„Цветът има значение. Обичам 
Уил Смит, но няма ли друг чернокож 
актьор, който да изиграе тази роля“, 
написа мъж в Twitter и съпостави 
снимките на холивудската звезда 
и спортиста. Постът предизвика 
серия от коментари.

Много от последователите на 
социалната мрежа отбелязват, че 
Смит играе и Аладин в най-новата 

екранизация на Disney. По тази ло-
гика е трябвало да изберат някого, 
който има по-синя кожа.

Въпреки че Смит не е коменти-

рал темата в социалните мрежи, 
той е споделил с приятели, че му е 
станало неприятно от негативните 
коментари по негов адрес.

Коментари за цвета Коментари за цвета 
на кожата ядосаха Уил Смит на кожата ядосаха Уил Смит 
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Д ъждовете предизвикаха втори цъфтеж 
необичайно бързо в пустинята Анза-Борего 
в Калифорния.

Всичко започна с пустинните лилии през 
декември миналата година. Оттогава вълната от 
диви цветя се засилва. Те са толкова ярки, че се 
виждат от съседната планина.

Две години след като дъждовете и топлите 
температури събудиха спящите от десетилетия 
семена в пустинята и зарадваха туристите с 
впечатляващ цветен килим, новите валежи през 
тази зима вероятно ще осигурят още по-велико-
лепно шоу.

В калифорнийската пустиня цветята поникват 
обикновено веднъж на десетина години, дори и 
по-рядко при засушаване. 

Цветя изпъстриха 
калифорнийска пустиня

П
оп музиката – един от 
най-популярните жанрове 
сред младите хора, не от-
стъпва на рапа и хип-хопа 

по насилствено съдържание, показ-
ва американско изследване. 

За целите на проучването специа-
листи от университета на Мисури 
са анализирали теми като насилие, 
ругатни, презрение към жените в 
текстовете на 400 песни от чартове-
те на „Билборд” от различни жанро-
ве – рап, хип-хоп, поп, рок, кънтри, 
хеви метъл. Изследователите са 
установили, че попът и хип-хопът са 
най-агресивните жанрове. Спе-
циалистите отбелязват, че „друже-
любното”, въздушно и повдигащо 
настроението звучене на поп музи-
ката често маскира „непристойните” 
текстове на песните. 

Подобно на рапа и хип-хопа поп 
музиката също промотира агресия, 
непристоен език, презрение към 

жените и може да въздейства върху 
очакванията за социалния им живот 
и поведението на младежите. 

Поп музиката агресивна 
като рапа и хип-хопа

52-годишната 52-годишната 
Хали Бери разби Хали Бери разби 

със секси татуссъс секси татус

А
мериканка на 31 години 
спечели конкурса за транс-
сексуални красавици, орга-
низиран в Патая в Тайланд.

Джазел Барби Роял се конкури-
раше за титлата на най-красивата 
транссексуална в света с 19 претен-
дентки от Бразилия, Перу и редица 
азиатски страни. Джазел стана 
първата цветнокожа, спечелила ко-
роната от създаването на конкурса 
през 2004 г. Тя каза, че иска и други 
цветнокожи да последват примера 
й.

Джазел смята да използва из-
вестността, която си е спечелила 
благодарение на победата, за да 
популяризира безопасния секс и 
тестовете за ХИВ.

Цветнокожа победи 
в конкурс за транссексуални

Д ве жени, които казаха, че имат връзка с 
музиканта Ар Кели, отрекоха той да е на-
силвал сексуално тийнейджърки и заявиха, 

че собствените им родители се опитват да го 
изнудват.

Родителите на двете жени Ейзриел Клери и 
Джослин Савидж, които са съответно на 21 и 23 
години, твърдят, че Кели им е промил мозъка.

Срещу музиканта са повдигнати обвинения за 
сексуално насилие срещу три момичета и жена в 
Чикаго преди години. Той твърди, че не е напра-
вил нищо против волята им. 

Ар Кели каза също по телевизия Си Би Ес, че 
бившата му съпруга лъже, когато го обвинява в 
домашно насилие. Той от своя страна я обвини, 
че „съсипва името му” и не може да работи. 

Ар Кели беше задържан за неплащане на 
издръжка в размер на 161 000 щатски долара за 
трите му деца Джоан, Джей и Робърт, които са на 
21, 19 и 17 години. 

Приятелки на Ар Кели: 
Родителите ни го изнудват

Т
я има нещо ново за показване и не 
се поколеба да го направи в пълния 
си блясък. Хали Бери събра очите на 
феновете с нова татуировка, която се 

спуска по целия й гръбначен стълб. 52-го-
дишната дива видимо е много ентусиазирана 
покрай новата си придобивка, която пред-
ставлява малки листенца, разположени едно 
срещу друго от кръста до врата.

Актрисата качи два кадъра с татуса, на 
които позира пред печката в гръб топлес, с 
тиган и яйце в ръка. Шоколадовата хубавица 
е заложила на бляскава пола, която напълно 
кореспондира с текста до снимките: „Кой 
казва, че не съм русалка?“

Едната от снимките Хали пусна под форма-
та на стори в Instagram, като се бе постарала 
да я украси в анимирани корали и медуза. 
Другата бе в съвсем натурален вид и акцен-
тът изцяло пада върху голата секси плът на 
звездата.
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„Т
и си най-прекрасният 
човек, когото някога съм 
срещал. Ти ме караш да 
се усмихвам, да се смея и 

да обичам живота повече, откол-
кото знаех, че мога!“ Това написа 
Джъстин Тимбърлейк в Instagram 
по случай рождения ден на своята 
съпруга.

Певецът публикува албум с едни 
от най-забавните снимки с Джесика 
Бийл.

Тимбърлейк изтъкна, че цени 
всеки един момент, прекаран със 
съпругата си, която наскоро стана 
на 37 години.

Комуникацията е онова, което 
поддържа нашата връзка, както и 
способността да бъдем искрени 
един с друг. Поне това работи при 
нас, не мога да говоря за другите, 

коментира Джесика по повод силна-
та й връзка с Джъстин.

Поп изпълнителят и Бийл се 

венчаха в Италия през 2012 г. Три 
години по-късно се появи тяхното 
дете.

И
звестната в цял свят кукла 
Барби отпразнува 60-ата 
си годишнина с нова ко-
лекция в чест на истински 

жени за пример от професии, в 
които дамите са малцинство.

Колекцията е показателна за 
еволюцията на Барби през десети-
летията след дебюта й на Панаира 
на играчките в Ню Йорк на 9 март 
1959 г.

За да отбележи годишнината, 
производителят „Мател” създаде 
кукли Барби с образа на 20 вдъхно-
вяващи жени – от японската тени-
систка Наоми Осака до британската 
манекенка и активистка Адуа Абоа. 
Компанията пусна и шест кукли 
с професии, в които жените още 
са малцинство – астронавт, пилот, 
атлет, журналист, политик, пожар-
никар. 

От дебюта си, когато носи бански 
на черно-бели райета, Барби се е 
превъплъщавала в жени от повече 

от 200 професии. След критики, че 
тялото й създава нереалистична 
представа у момиченцата, „Мател” 
разнообрази цвета на кожата й, 
формата на фигурата, пусна кукла 

с хиджаб и с оборудване от научни 
професии.

Над 1 милиард кукли Барби са 
продадени от представянето й на 9 
март 1959 г. до сега.

Куклата Барби празнува 
60 г. еволюция

У
пи Голдбърг разказа, че едва 
не е умряла от пневмония.

Във видеоклип, излъчен в 
предаването „Вю” на теле-

визия ABC, Упи Голдбърг каза, че е 
преболедувала двойна пневмония.

„Бях много, много близо до това 
да напусна света”, добави тя. 

Упи Голдбърг изглеждаше в добра 
форма, но призна, че не се движи 
толкова пъргаво като преди. Тя бла-
годари на феновете си за добрите 
пожелания.

Освен актриса, продуцентка 
и сценаристка Упи Голдбърг е 
телевизионна водеща именно на 
шоуто „Вю”. Тя отсъства от екран от 6 
февруари.

Тежка пневмония извадила 
Упи Голдбърг от строя

Тимбърлейк с романтичен 
жест към съпругата сиКралицата на Великобритания Елизабет Вто-

ра публикува първия си пост в Instagram.
Нейно Величество е качила на страни-

цата на кралското семейство в Instagram снимка 
на написано през 1843 г. писмо на създателя на 
първообраза на съвременния компютър Чарлз 
Бабидж. То е адресирано до принц Албърт, съ-
пруга на кралица Виктория. 

„В това писмо Бабидж описва пред кралица 
Виктория и принц Албърт изобретението си – 
аналитична машина, чиито програми са създаде-
ни от Ада Лъвлейс, дъщерята на лорд Байрон”, се 
казва в пояснението на 92-годишната Елизабет 
Втора към публикуваната снимка. 

Американка спечели 10 000 долара, след 
като прочела от край до край условията в 
застрахователния си договор.

Тази награда свидетелства за значението да 
прочетеш от край до край застрахователния си 
договор, поясни на сайта си застрахователната 
компания „СкуеърМаут” със седалище в Сейнт 
Питърсбърг, Флорида. Тя лансира единствен 
по рода си конкурс, озаглавен „Струва си да го 
прочетеш”.

Учителката Донелан Андрюс, която живее в 
Томастън, Джорджия, купила в интернет застра-
ховка за пътуване в чужбина, тъй като планирала 
да пребивава известно време в Лондон. Когато 
получила документа, тя го прочела от край до 
край. На последната седма страница жената с 
изненада прочела текст с дребен шрифт: „Ако 
сте стигнали дотук, сте сред редките клиенти на 
„Тин лег”, които внимателно прочитат целия си 
застрахователен договор.” След това филиалът 
подканя клиента да се свърже с него, за да полу-
чи наградата. 

Елизабет Втора с първи 
пост в Instagram

Жена прочете дребния шрифт 
в договор и спечели $10 000 
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116
-годишна японка, 
която обича да 
решава математи-
чески задачи и да 

играе японската игра „Отело”, беше 
обявена за най-възрастния човек 
в света от Книгата за рекордите на 
Гинес.

Това стана на церемония в стар-
ческия дом, в който живее Кане 
Танака въ град Фукуока, Югозападна 
Япония. На събитието присъства-
ха роднините на Кане и кметът на 
града.

Кане Танака е родена на 2 януари 
1903 г. и е седмо дете в семейство 
с осем деца. Тя се омъжва за Хидео 
Танака през 1922 г. и двамата имат 

четири биологични деца и едно 
осиновено дете.

Кане разказва, че обикновено ста-
ва в 6 ч. сутринта и учи математика.

Японка на 116 г. е най-
възрастният човек на Земята

Ж
ителите на малкия 
американски град Феър 
Хевън в щата Върмонт 
избраха коза за свой 

кмет.
Козата е на 3 годинки и се нарича 

Линкълн. В надпреварата за поста тя 
участваше редом с още 15 кандида-
ти, сред които много кучета и котки 
и гризач от вида „Песчанка“ на име 
Кристал. 

Линкълн е собственост на препо-
давателя по математика в началното 
училище на градчето с 2500 жители. 
Мандатът на животинката на 
кметския пост започва във вторник 
и ще продължи година. Линкълн 
ще има представителни функции 
и ще участва в редица церемонии 
и прояви, като например местния 
Празник на ябълките и др.

За Линкълн гласуваха 13 души от 
общо 53 подадени гласа, което по-
казва, че по принцип избирателната 
активност е била ниска.

В действителност Феър Хевън 

няма истински кмет, а се ръково-
ди от така наречения общински 
управител. Постът сега се заема от 

Джоузеф Гънтър. Именно той решил 
да организира избори за символи-
чен кмет.

Козата Линкълн стана 
кмет на градче във Върмонт

Р
оби Уилямс заяви, че се е 
почувствал страхотно по 
време на първия от поре-
дицата си концерта в Лас 

Вегас.
Планирани са общо 15 негови 

концертни изяви в Града на греха 
до юли.

Изпълнителят на хита Angels зая-
ви пред зрителите, че не може да си 
спомни друго шоу да е означавало 
толкова много за него. 

Роби се постара началото на по-
редицата му концерти да е стилно, 
като за целта бе поканил специални 
гости, сред които баща си Пийт. 
Той се присъедини към сина си на 
сцената, за да изпълни в дует с него 
кавър на песента Sweet Caroline на 
Нийл Даймънд. Роби освен това 
избра момиче сред публиката, за 

да му направи серенада с песента 
Something Stupid на Франк Синатра. 

Роби Уилямс изпълни и кавър 

на песента New York, New York на 
Франк Синатра, като в текста й 
замени „Ню Йорк” с „Лас Вегас”. 

Барбра Стрейзънд ще пее на фестивала 
„Бритиш съмър тайм” в лондонския Хайд 
парк през лятото.

Музикалната легенда, която е на 76 години, ще 
се качи на сцената на 7 юли. 

„С нетърпение очаквам да чуя някои от ней-
ните класически песни във все така популярния 
Хайд парк и да си спомня за времето, когато се е 
родила истинска звезда”, каза Даниъл Матисън 
от „Баркликард” – дружеството организатор на 
фестивала.

Изпълнителката на хита Woman in Love има 
245 милиона продадени албума и множество 
музикални и филмови награди, сред които два 
оскара. Стрейзънд е първата композиторка, 
наградена с „Оскар”. Тя спечелва отличието за 
песента Evergreen към филма „Роди се звезда” от 
1977 година. Лейди Гага спечели същото отличие 
с песента Shallow от римейка на „Роди се звезда” 
от 2018 година.

Роби Уилямс започна 
турне от Лас Вегас

Масата на Млечния път вероятно се 
равнява на тази на 1,5 трилиона слънца, 
сочат данни, събрани от мисията „Гая” на 

Европейската космическа агенция (ЕКА) и косми-
ческия телескоп „Хъбъл”.

Астрономи отдавна се опитват „да претеглят” 
масата на Млечния път. Предишни преценки 
сочеха, че тя варира между 300 милиарда и 3 
трилиона слънчеви маси.

За да се опитат да изчислят по-прецизно маса-
та на нашата галактика, астрономи комбинирали 
данни, събрани от телескопа „Гая”, който бе изве-
ден в орбита от ЕКА през 2013 г., и от „Хъбъл”.

Несигурността се дължи най-вече на различ-
ните методи за изследване разпространението 
на тъмната материя, която съставлява около 90 
процента от масата на Млечния път, поясниха те.

Млечният път тежи колкото 
1,5 трилиона слънца

Барбра Стрейзънд ще пее 
в лондонския Хайд парк



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

на ултрабогаташитена ултрабогаташите
Банановият островБанановият островK

aтap имa cвoя мaлъĸ 
бaнaнoв ocтpoв, ĸъдeтo 
дocтъп имaт caмo yл-
тpaбoгaтaши. Cтaвa 
въпpoc зa Ваnаnа Іѕlаnd 
Rеѕоrt, ĸoйтo ce нaмиpa в 

Πepcийcĸия зaлив. Toй e cъвceм близo 
дo cтoлицaтa Дoxa, a cъщo и дo cъceд-
нитe Бaxpeйн и Oбeдинeни apaбcĸи 
eмиpcтвa.

Лyĸcoзният ĸypopт oтвapя вpaти пpeз 
2015 гoдинa, a днec paзпoлaгa cъc 141 
cтaи, вили и мaлĸи ĸъщичĸи c изглeд 
ĸъм мopeтo в дoпълнeниe c дългa пoчти 
eдин ĸилoмeтъp бpeгoвa линия.

Зa дa нoщyвaш в Ваnаnа Іѕlаnd Rеѕоrt, 
тpябвa дa плaтиш минимyм 350 дoлapa 
нa вeчep. Haй-cĸъпитe мecтa зa нacтa-
нявaнe тaм cтигaт 2700 дoлapa нa вeчep 
нa чoвeĸ.

Гocтитe нa ĸypopтa тpябвa дa пътyвaт 
cъc caмoлeт дo лeтищeтo Наmаd 
Іntеrnаtіоnаl Аіrроrt, a cлeд тoвa дo 
ocтpoвa мoгaт 

дa cтигнaт 
caмo пo вoдa

зa oĸoлo пoлoвин чac.
Зa тeзи, ĸoитo ce чyдят зaщo ocтpoвът 

нocи тoчнo тoвa имe, мoжe дa ce ĸaжe, 
чe тo идвa oт нeгoвaтa фopмa, нaпoдo-
бявaщ извивĸaтa нa бaнaн.

Ocвeн c лyĸcoзни мecтa зa нacтa-
нявaнe ĸypopтът пpeдлaгa мнoгo cпa 
и yeлнec ycлyги. Гocтитe мoгaт дa ce 
възпoлзвaт и oт paзлични cпopтни 
cъopъжeния, a зa тяx ce гpижи личeн 
тpeньop.

Щo ce oтнacя зa мecтaтa зa нacтaня-
вaнe, тe мoгaт дa избиpaт мeждy cтaи в 
xoтeлcĸaтa чacт, ĸaĸтo и вили c paзлич-
нa гoлeминa и бpoй нa пoмeщeниятa.

Haй-eвтинитe вĸлючвaт cпaлня c 
бaлĸoн и изглeд ĸъм мopeтo. Haй-
cĸъпитe вили oт cвoя cтpaнa paзпoлaгaт 
c няĸoлĸo cпaлни и чacтни бaceйни.

Бреговата Бреговата 
линия е дълга линия е дълга 
километър, а километър, а 
спането – до спането – до 
$2700 на вечер$2700 на вечер
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