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ОТ РЕДАКТОРА

Новите апартаменти 
на властта

Ти да видиш – Цецо с апартаментите от тъ-
ста му сега си купил нов за цена четири пъти 
по-ниска от пазарната. През 2013 г. той беше 
разследван и съден за едни 6 апартамента, 
които според версията на Цветан Цветанов 
били купени от тъста му, който е с пенсия от 
около 200 лв. по времето на придобиването. 
Тъщата и тя получава някъде толкова. Но 
за пет години тогава успяват да спестят 200 
хиляди лева и да помогнат за тези апарта-
менти. Съдебната система си свърши безу-
пречно работата и на последна инстанция 
Цветанов беше... оневинен, разбира се. Ня-
къде по това време Бойко Борисов за кратко 
не беше власт и дойде на посещение във Ва-
шингтон. Попитах го как е възможно дясната 
му ръка да е човек с толкова обвинения – 
това в САЩ автоматично би означавало край 
на всякаква политическа кариера. Отговорът 
на Борисов беше, че именно заради това 
Цветанов не е в комисии в парламента и ве-
роятно няма да е министър в бъдещ кабинет. 
Но той остана дясна ръка на Борисов, орга-
низиращ предизборните кампании на ГЕРБ, 
държащ партийната дисциплина по места и 
понастоящем председател на парламентар-
ната група на партията майка.

Нов апартамент е в основата и новия ко-
рупционен скандал около Цветан Цветанов, 
разтърсил и други видни функционери на 
ГЕРБ.

Каквито и обяснения да се появят сега, 
както и комисията за корупция в НС, 
прокуратурата и другите органи да успеят 
да извъртят нещата, трябва да сте сигурни 
– виновни няма да има. Нищо че не е само 
Цветанов, а Цецка Цачева, Вежди Рашидов и 
заместник-министърът на спорта са си напа-
зарували луксозни жилища с отстъпка. 

Може би се чудите как става така, че част-
на компания продава луксозен имот 4 пъти 
по-евтино? Отговора дава едно разследване 

на “Свободна Европа”. В края на януари 2017 
г. Народното събрание гласува поправки 
в Закона устройство на територията (ЗУТ). 
Благодарение на тези поправки фирма 
„Артекс“ успява да реализира знаковия си 
проект – 34-етажен небостъргач в столичния 
квартал „Лозенец“, който в момента още се 
строи. Поправките са внесени от депутати 
от групата на ГЕРБ, чийто председател е 
Цветанов, и подкрепени с гласуване в зала 
лично от него. Поправката е внесена между 
първо и второ четене на закона. Става дума 
за небостъргача срещу хотел „Маринела”, 
който „Артекс” нарича „Златен век”, а поправ-
ката удължава разрешителното за строеж 
от 5 на 10 години. Тя влиза в сила 7 години 
след като “Артекс” е обявила, че ще строи, 
но на практика нищо не е направила и е на 
път да загуби това право. Година и половина 
по-късно Цветанов се възползва от ВИП 
строителството на „Артекс“.

Перфектната схема, но… дори и в Бъл-
гария, където 99% от медиите са тотално 
подчинени на властта, всичко излиза наяве. 
Все пак е малка държава, в която всички се 
познаваме и всичко се знае. 

Но най-любимо ми е обяснението на 
собственичката на “Артекс” Весела Миряно-
ва, която казва: „Просто той е клиент, който 
е оценил вложеното от младия архитект 
Пламен Мирянов в тази сграда – тази мощна 
енергийна защита на сградата с вградения 
91-ви псалм“, допълни Мирянова. 

За всички нас остава да се молим, че този 
път, по изключение, правораздавателните 
органи ще си свършат работата. Но както се 
казва… блажени са вярващите.

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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П
ремиерът Бойко Бори-
сов видя атака срещу 
Цветан Цветанов в 
разразилия се скандал 
за евтини апартаменти 
и даде да се разбере, 

че го възприема като жертва. Въпреки 
това той обясни, че му предстоят тежки 
решения, защото в партията в такива 
случаи винаги наказвали тежко.

„Ще събера изпълнителната коми-
сия (на ГЕРБ), никак не ми е приятна 
тази тема. Ще изчакам кратко време и 
прокуратурата, и антикорупционната 
комисия КОННППИ да се произнесат. 
Трябва да се изправя срещу моите 
колеги в ГЕРБ, които казват: „При 
всеки случай ти режеш глави и махаш”, 
докато нашите политически опоненти 
застават вкупом и казват: „Ние подкре-
пяме виновния”, коментира Борисов от 
Брюксел, където е за заседанието на 
евролидерите.

Лидерът на ГЕРБ призова Цветанов 
да се замисли откъде идва атаката по 
това време. 

„Дори само нарушение да има, не 
престъпление, много 

внимателно 
ще проследя

тези данни. Това мога да ви уверя, 
защото решенията в случая са много 
тежки, и то в много кратко време преди 
изборите. В ГЕРБ винаги сме вземали 

правилните решения и това, че другите 
са маскари, нас не ни оправдава”, доба-
ви той. Борисов каза, че вече е говорил 
с Цветанов, който му бил обяснил как е 
придобил новия си апартамент.

Премиерът обясни, че му е мъчно 
на фона на всичко хубаво, което се 
правело в цялата страна, да има такива 
скандали.

„Просто ми е мъчно, че толкова 
добри нещата направихме и цялата 
енергия, цялата гадост, която в момен-
та ни удря, е за нещо битово, толкова 
елементарно, гадно и ненужно. При 
положение че имаш в по-хубавата част 
на квартала два луксозни апартамента, 
за които си „ял бой” и си ги доказал, ми-
нала е проверката по време на мандата 
на БСП за неговите апартаменти и сега, 
кое наложи да го направим точно сега. 
Сигурно, пак казвам, е и той това ми 
обясни – заменил съм два обзаведени 
за един на шпакловка, разликата съм я 
доплатил на хиляда и кусур евро”, каза 
още Борисов.

По-рано, откривайки зала на името 
на Атанас Буров в Европарламента, 
той обясни, че преди 1945 г. черве-
ната буржоазия е живяла в хубавите 
апартаменти. „Докато на нас в село 
Банкя ни казваха: „Английски не трябва 
да се учи, това е буржоазна работа.“ И 
че „Мерцедес“ не е хубав, защото му 
е кофти двигателят“, каза още Бойко 
Борисов. 

На Борисов му е мъчно и На Борисов му е мъчно и 
мисли за тежки решениямисли за тежки решения
Лидерът съветва Цветанов Лидерът съветва Цветанов 
да види откъде идва атакатада види откъде идва атаката

Президентът Румен Радев 
изрази съмнение дали Коми-
сията за борба с корупцията 

ще провери обективно сделката на 
Цветанов и останалите от ГЕРБ. 

Според него няма как антико-
рупционната комисия, която е назна-
чена и контролирана от Цветан Цве-
танов, да разследва именно него по 
„беззъбия” закон, наложен от самият 
Цветанов. „Ако това не се случи наис-

тина, можем да 
имаме серио-
зен проблем. 
Затова според 
мен поредно 
гарантирано 
оневиняване 
на Цветанов ще се размине с морал-
ната присъда на обществото. Това е 
големият проблем, който ни очаква”, 
добави държавният глава.

Президентът: Как Цветанов 
ще разследва Цветанов?



Р
азкрития за евтини апар-
таменти накараха ключови 
политици в България да 
обясняват имотното си 
състояние през последни-
те дни.

Лидерът на депутатите от ГЕРБ и 
дясна ръка на Бойко Борисов – Цветан 
Цветанов – е купил луксозен апарта-
мент в един от престижните квартали 
на София на цена, в пъти по-ниска от 
пазарната. И правосъдният министър 
Цецка Цачева, както и депутатът от 
ГЕРБ и бивш министър на културата 
Вежди Рашидов са си купили евти-
ни апартаменти в същия район и от 
същата строителна фирма. На евтин 
апартамент 

в скъпия квартал
се радва и кумицата на Цветанов, зам.-
министърката на спорта Ваня Костова. 

Цветанов се е сдобил с цял етаж в 
една от най-луксозните сгради в София  
през миналата година. Това е станало, 
след като е прехвърлил на фирмата 
строител („Артекс”) два свои апарта-
мента. 

Така девет години след като бе 
разследван за 6 апартамента, купени 
на по-ниска от пазарната цена, вторият 
човек в ГЕРБ отново се забърка в имо-
тен скандал. Сделката за новото бижу 

на Цветанов поражда много въпроси, 
а основният е как квадратният метър в 
луксозната сграда е излязъл на семей-
ство му едва 627 евро, при положение 
че цените там започват от 2600 евро за 
1 кв. м. Друга подробност е, че веднага 
след прехвърлянето на двата стари 

апартамента на „Артекс“ те са продаде-
ни на бившия служител в ГЕРБ Симеон 
Велков. 

Собственичката на „Артекс” Весе-
ла Мирянова обясни, че Цветанов е 
оценил архитектурата на сградата като 
никой друг и фирмата му предложила 

апартамент, който не се продавал. 
„Просто той е оценил тази мощна енер-
гийна защита на сградата

с вградения 91-ви псалм
- обясни тя.

Апартаментът в престижния квартал 
„Изток” се намира в наградената през 
2017 г. „Сграда на годината”. Това е 
кооперация „Летера” на фирма „Артекс”, 
известна като „Къщата на буквите”.

В сделката попада и двоен гараж, 
отделен от останалите в сградата, плюс 
ВИП асансьор, чиято шахта според 
нотариалния акт също е собственост 
на семейство Цветанови, става ясно от 
разследването.

Цветанов коментира разкритията с 
това, че всичко е станало законно и не 
вижда нищо нередно в сделката. Меж-
дувременно прокуратурата се сезира 
за сделката след сигнал от гражданско 
движение БОЕЦ и от Антикорупцион-
ния фонд.

„Всичко е на всичко е в един прин-
цип на правото. Една сума е и с кредит, 
който изплащам и в момента, а другата 
сума е от възнаграждения в семей-
ството. Сега в момента имаме само два 
апартамента”, обясни той. 

По-късно и Цецка Цачева и Вежди 
Рашидов обясниха, че сделките им са 
законни.

Цачева, Рашидов и зам.-министър Цачева, Рашидов и зам.-министър 
на спорта обвинени в спорни сделкина спорта обвинени в спорни сделки

Евтини апартаменти за политици Евтини апартаменти за политици 
в „квартала на Цветанов“в „квартала на Цветанов“
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Н
ови подробности от 
обвиненията за заплахи 
и изнудване излязоха 
срещу Митьо Очите.

Специализираната 
прокуратура предаде на 

съд несебърския бос и 12 други лица, 
участвали или действали по поръчение 
на ръководена от него престъпна група. 
Тя извършвала палежи, разпространява-
ла наркотици, изнудвала и заплашвала, 
твърдят от държавното обвинение. 
Бандата действала от януари 2013 г. до 
август 2018 г. на територията на Бургас, 
Ямбол, Несебър и Слънчев бряг. Митьо 
Очите е сочен за неин ръководител.

Девет от останалите обвиняеми са со-
чени за участници в престъпната група, 
а останалите трима изпълнявали нейни 
поръчки, смятат от прокуратурата. Сред 
обвиняемите участници е и дъщерята 
на Желязков – Станислава, обвинена 
за събиране на „такса спокойствие“ от 
таксиметрови фирми и собственици на 
търговски обекти в Слънчев бряг.

Освен като ръководител на органи-
зирана престъпна група Желязков ще 

отговаря за 9 деяния, 
извършени от него и от 
останалите обвиняеми 
по негово лично разпо-
реждане. 

От създаването на 
групата през януари 
2013 до края на 2017 г. 
участниците получили 
само от две собстве-
нички на погребални 
агенции в Бургас близо 
72 000 лв. „такса спокой-
ствие“. Чрез заплахи те 
били принудени да плащат 

по 150 лв. за всяко 
погребение

като се „отчитали“ на групата на всяко 
10-о число от месеца. 

“Ако не ми дадеш парите веднага, ще 
има чупене на капачки, нали знаеш?“, 
„...Ако спреш да плащаш, ще съжаля-
ваш – последствията ги знаят всички“ 
– подобни заплахи били отправяни към 
изнудваните. Само през 2013 г. събрана-
та „такса“ възлязла на 20 100 лева. Кога-

то в началото на следващата година те 
отказали да плащат, едната от тях била 
заплашена с пистолет. След случката 
плащанията продължили.

„Такса охрана“, но и „такса рекет“ бил 
принуден да отчита на групата пред-
приемач от Ямбол. Най-напред той бил 
заставен да приеме обектите му в града 
да бъдат охранявани от „Аркус Сигур-
ност Бургас“ ООД – фирмата, в която Ми-
тьо Очите е бил назначен на длъжност 

експерт по сигурността. “Остави джипа 
– виж децата ти. Не можеш да ги пазиш 
непрекъснато. Има лоши хора – може 
да им се случи нещо лошо – я ще вземат 
да ги отвлекат, я някоя беля ще напра-
вят“, „съветвали“ бизнесмена хората на 
Желязков. Ако плащал, нямало „да бъдат 
отвличани децата ти, няма да ти бъдат 
палени коли, няма да ти счупят стъкло 
на заложната къща или на офиса... да 
хвърлят нещо вътре и да ги запалят“. 

Митьо Очите на съд, хората му Митьо Очите на съд, хората му 
плашели с „чупене на капачки“плашели с „чупене на капачки“
Дъщеря му Станислава също е с Дъщеря му Станислава също е с 
обвинения заради „такса спокойствие“обвинения заради „такса спокойствие“





BG ТЕЛЕГРАФ
Търсят кой източва Търсят кой източва 
Шабленското езероШабленското езеро

Орнитолози сезират прокура-
турата заради източването 
на Шабленското езеро. Те са 

установили, че нивото на водата е 
спаднало с около метър. Според тях 
това е пагубно за гнездящите там 
птици и за рибите.

Междувременно стана ясно, че 
в края на февруари община Шабла 
прокопава 15-метров канал, който изпуска водите от езерото в морето. Причи-
ната е сигнал от управителя на правителствената резиденция в района, че са се 
наводнили избените помещения.

ГЕРБ и СДС отиват ГЕРБ и СДС отиват 
заедно на евроизборитезаедно на евроизборите

ГЕРБ и СДС ще се явят в коалиция 
на предстоящите европейски 
избори през май. За това се 

разбраха лидерите на двете партии 
Бойко Борисов и Румен Христов. СДС 
ще получи две места в листата, като 
на избираемо място ще бъде Влади-
мир Кисьов.

Коалицията се създаде малко след 
като председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол призова десни-
те в България да се обединят за евровота. 

От ДСБ отказаха съюз с ГЕРБ.

Палатът на Баневи Палатът на Баневи 
на търг за 5,7 млн. левана търг за 5,7 млн. лева
Къщата на арестуваните за 

пране на над 1 млрд. лева и 
данъчни престъпления Нико-

лай и Евгения Баневи е обявена за 
публична продан от частен съдебен 
изпълнител. 

Началната тръжна цена е 5 788 107 
лв., а причината да бъде продадена е 
заем от 15 000 лв. Имотът се намира 
в столичния квартал „Бояна”, близо до Националния филмов център. Той е раз-
положен върху парцел с площ 11 486 кв. м, а разгърнатата му застроена площ е 
2869 кв. м. 

От ревност: Мъж уби От ревност: Мъж уби 
жена си и се самоуби жена си и се самоуби 

Поредна трагедия заради 
ревност отне два човешки 
живота. 42-годишен мъж уби 

жена си пред шивашкото й ателие, а 
няколко часа по-късно се самоуби. 

Инцидентът стана в ботевград-
ския квартал „Васил Левски” и е 
заснет от охранителните камери в 
района.

Мъжът и жената имат дъщеря на 14 и син на 9 години.  Децата в момента са 
при роднини и с тях работят психолози.

Марешки се отметна, Марешки се отметна, 
остава в парламентаостава в парламента
Веселин Марешки няма да 

напусне парламента и ще 
формира кворум за заседания-

та му. Това стана ясно след среща на 
аптекарския бос с ГЕРБ и по-малко от 
седмица след като той обяви, че пар-
тията му „Воля” излиза от Народното 
събрание. 

Тогава Марешки обясни, че напус-
ка Народното събрание заради лошата му работа. По-късно лидерът на партия-
та Веселин Марешки поясни, че депутатите му ще участват във формирането на 
кворума, но не и в дебатите в залата.
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С
лед като покосява 41 
души в джамията Ал Нур 
в центъра на Крайстчърч, 
28-годишният Брентън 
Тарант се отправя към 
друга джамия в един от 

крайните квартали на града. По това 
време в джамията Линууд за петъчна-
та молитва са се събрали между 80 и 
100 души, сред които е и Абдул Азис 
Уахабзада.

От две години и половина афганиста-
нецът живеел в Нова Зеландия, където 
има магазин за мебели и домашни пот-
реби. На 15 март – деня, в който Тарант 
пристига в джамията Линууд с явното 
намерение да убие колкото се може по-
вече хора, 48-годишният афганистанец 
случайно се намира близо до изхода на 
молитвения дом, когато 

проехтяват и първите 
изстрели

„Тъкмо беше привършила първата 
част от петъчната молитва, когато ня-
кой от първите редици на богомолците 
изкрещя, че се избиват наши мюсюл-
мански братя и сестри”, казва Уахабзада 
в интервю за Deutsche Welle. Прикри-
вайки се зад четящото устройство за 
кредитни карти, което му било под 
ръка, той напуснал молитвения дом и 
видял навън кола, блокираща пътя към 
входа на джамията.

До нея стоял мъж с военно кепе на 
главата. „Попитах го кой е, а той ме 
погледна и започна да ругае”, спомня си 

афганистанецът.
Точно в този момент нападателят бил 

невъоръжен: след стрелбата в Ал Нур 
и след като успял да убие още няколко 
души и в джамията Линууд, Брентън 
Тарант явно бил привършил патроните 
и изтичал до колата. „Пушката, с която 
беше застрелял трима души в джамия-
та, беше захвърлена на земята. Очевид-
но е искал да вземе ново оръжие, за да 
продължи да убива”, казва Уахабзада.

В този момент афганистанецът проу-
мял, че мъжът пред него 

не е никакъв военен, 
а терорист

и се нахвърлил срещу него с устрой-

ството за разчитане на кредитни карти 
– единствения твърд предмет, с който 
той разполагал в онзи момент. Напа-
дателят обаче успял да избегне удара, 
извадил от колата друго автоматично 
оръжие и започнал да стреля срещу 
неочаквания си противник. Афганиста-
нецът се скрил зад коли, които тъкмо 
паркирали. До едно мъртво тяло на 
земята той видял захвърлената пушка 
на атентатора, пресегнал се да я вземе 
и натиснал спусъка. Но оръжието било 
без патрони.

После извикал на стрелеца: „Излез, 
тук съм” – с надеждата да привлече 
вниманието на нападателя и по този на-
чин да предотврати по-голяма кървава 
баня. Но въоръженият мъж вече бил 
влязъл в джамията, за да убива. Уахаб-
зада хукнал след него и не след дълго 
видял, че нападателят отново излиза 
навън, за да вземе ново оръжие и още 
патрони. Взел пушка от колата, стрелял 
с нея и по неочаквания си преследвач, 
след което захвърлил оръжието и сед-
нал зад волана на автомобила, с който 
бил пристигнал. В този момент афга-
нистанецът замерил колата с празната 
пушка, която още държал в ръце. Тя 
счупила едно от стъклата на автомо-
била. Възможно е това да е уплашило 

атентатора, който навярно е помислил, 
че стрелят по него. Той бързо потеглил 
с колата, а Уахабзада се опитал да го 
следва, но колата свила зад ъгъла и 
изчезнала.

Пред DW героят от Крайстчърч раз-
казва, че не е изпитвал страх, заставай-
ки очи в очи с атентатора – мислел само 
как да предотврати избиването на още 
хора. Вътре в джамията били десетки, 
включително и четирите му деца, както 
и съпругата му. „Не изпитвах страх. 
Човек не бива да се страхува от друг 
човек. Страхопочитание изпитвам само 
към Създателя. Показах на нападателя, 
че не се страхуваме от него. Обратното 
– той се уплаши от нас. Затова и избяга, 
макар че го преследвах с голи ръце.”

Оцелелите богомолци от джамията, 
както и много чужди медии 

почитат афганистанеца 
като герой

Той пък смята, че всеки, „у когото е 
останала някаква човещина”, би постъ-
пил по същия начин. С решителната си 
намеса Уахабзада вероятно е предо-
твратил и още по-голяма трагедия, тъй 
като двама полицаи по-късно забеля-
зали колата с разбитото стъкло, спрели 
Тарант и го задържали.

Срещу терориста с голи ръце: Срещу терориста с голи ръце: 
Една история от КрайстчърчЕдна история от Крайстчърч

Афганистанец се изправи срещу терориста Тарант и спаси много хора Афганистанец се изправи срещу терориста Тарант и спаси много хора 

Героят Абдул Азис Уахабзада Атентаторът Брентън Тарант
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Вашингтон оставя Вашингтон оставя 
400 военни в Сирия400 военни в Сирия

Съединените щати планират да 
съкратят военното си присъст-
вие в Сирия до 400 души, обяви 

президентът Доналд Тръмп.
Половината от тях ще останат в Се-

верна Сирия, където САЩ оказват под-
крепа на ръководен от кюрдите съюз 
срещу „Ислямска държава”. Другите 200 
ще са в южната част на страната, близо 
до Израел. Тръмп уточни, че военните ще останат в Сирия „известно време”.

До скоро там бяха разположени между 2,2 и 2,5 хиляди американски военно-
служещи.

Наводнения от „циклон бомба“ Наводнения от „циклон бомба“ 
причиниха жертвипричиниха жертви

Трима души загинаха, а хиляди бяха 
евакуирани заради наводнения, 
причинени от явление, наречено 

„циклонна бомба”. 
Някои квартали са напълно откъс-

нати от света. Подобното на ураган 
явление връхлетя района на Скалисти-
те планини и централните равнини на 
Съединените щати, като донесе сняг и 

ледени дъждове в Айова, Небраска, Уисконсин, Минесота и Южна Дакота.
Националната метеорологична служба предупреди, че лошото време ще 

продължи до края на седмицата.

САЩ хвалят България САЩ хвалят България 
след срещи с МВР шефа след срещи с МВР шефа 
В Държавния департамент на САЩ 

ценят високо партньорството с 
България и ще работят 

за неговото надграждане. Това стана 
ясно след серия срещи на българския 
вътрешен министър Младен Маринов 
във Вашингтон. 

По време на разговорите бяха обсъ-
дени сътрудничеството между двете 
държави в противодействието на тероризма, приносът на България за сигур-
ността на Балканите и европейската перспектива на Западните Балкани. 

Тръмп иска Бразилия Тръмп иска Бразилия 
да влезе в НАТОда влезе в НАТО

Разглеждаме сериозно възмож-
ността Бразилия да стане член 
на НАТО или на друг съюз. Това 

обяви президентът Доналд Тръмп, след 
като посрещна в Белия дом бразилския 
си колега Жаир Болсонаро. Той обясни, 
че влизането на Бразилия в Алианса ще 
помогне за засилване на сигурността 
между двете страни и се ангажира да 

„говори с много хора за това”.
Тръмп обясни, че отношенията между САЩ и Бразилия са по-добри от всяко-

га. Тръмп подкрепи и влизането на Бразилия в Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие.

ФБР разследвало Майкъл Коен ФБР разследвало Майкъл Коен 
още от 2017 г. още от 2017 г. 
Д окументи, оповестени наскоро, 

показват, че ФБР е разследвало 
бившия съветник на Доналд 

Тръмп, Майкъл Коен, близо година пре-
ди предполаганото, още от юли 2017 г. 

През април м.г. ФБР влезе в жили-
щето и офиса му и иззе над четири 
милиона файла на електронен и 
хартиен носител.  Коен вече се призна 
за виновен за данъчна измама и тайни плащания на жени, с които Тръмп е имал 
връзка. Очаква се да започне да излежава 3-годишната си присъда през май.
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В
ърховният съд на САЩ 
гласува в подкрепа на 
искането на администра-
цията на Доналд Тръмп 
да задържа имигранти, 
получили заповед за де-

портация за неограничено време, дори 
години след като са излежали присъ-
дите си по криминални обвинения. 
Решението с 5 гласа „за” и 4 „против” е 
голяма победа за усилията на Тръмп 
да преследва по-строги имиграционни 
закони.

Това означава, че сега федералните 
власти могат да арестуват имигранти и 
да ги изпратят в имиграционни затвори 
за неопределено време, не само когато 
излежат присъдата си, а и по всяко 
време. Или с други думи, дни и седмици 
след като са излезли на свобода, ими-
грантите могат да се окажат отново зад 
решетките в имиграционни затвори.

Решението, обявено от консерватив-
ния съдия Самуел Алито, обаче оставя 
отворен варианта, в който имигрантите 
могат да оспорят задържането си по 
съдебен път. В такъв случай те могат 
да спорят, че задържането им пречи 
на т.нар. due process, гарантиран им от 
американската Конституция.

Повечето задържани в подобни дела 
са вече легализирани имигранти.

Законът ясно казва, че правителство-
то може да задържи имигранти, срещу 
които има криминални обвинения, вед-
нага щом бъдат освободени от затвор 
или арест.

Адвокати за човешките права и сво-
боди казват, че това важи само в случа-

ите, в които федералното правителство 
ги арестува веднага след освобожда-
ването им. Администрацията на Тръмп 
обаче оспори това с твърдението, че 
правителството може да задържа таки-
ва имигранти по всяко време.

Консервативният превес в най-вис-
шия съд в страната след двете номи-
нации на президента Тръмп очевидно 
накланя везните в негова полза. През 
февруари Върховният съд отмени 
правото на имигранти, задържани за 
дълго време в имиграционни затвори, 
да оспорят депортацията си.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Арестувани имигранти с криминално минало (в % от общия брой)

Повечето задържани в подобни дела Повечето задържани в подобни дела 
са вече легализирани имигрантиса вече легализирани имигранти

Ф
едералните имиграцион-
ни власти са задържали 
рекордно много имигранти 
без статут, които нямат 

криминално минало. Според информа-
ция, оповестена в четвъртък, за всеки 
месец, откакто Тръмп е в Белия дом, ICE 
са задържали средно по 4,291 имигран-
ти без статут, които нямат криминално 
минало. Процентът на криминално 
проявени задържани от ICE e спаднал 
до 63.5 на сто, което значи, че 36.5% от 
арестуваните са имигранти без статут, 
срещу които няма обвинения, че са 
извършили нещо незаконно. 

По времето на президента Барак 
Обама агенти на Immigration and 

Customs Enforcement (ICE) са се фокуси-
рали върху задържането на имигранти 
без статут, които са били криминално 
проявени, докато са пребивавали в 
САЩ. През последния месец от мандата 
на Обама 82% от имигрантите, задър-
жани от ICE, са били с криминални 
обвинения, което означава, че само 18 
процента от всички арестувани са били 
просто имигранти без легален статут. 
Обещанието, което Доналд Тръмп на-
прави още по време на предизборната 
си кампания, беше да таргетира, както 
ги нарече той, bad hombres, или ими-
гранти от Южна Америка, които според 
него идват в САЩ, за да извършват 
престъпления. През 2016 г. Тръмп ги 

нарече убийци и членове на ганстерски 
банди и се закани да ги изхвърли от 
Съединените щати. Откакто е в Белия 
дом обаче, администрацията на Тръмп 
задържа всякакви имигранти без 
статут, без значение от това дали имат 
криминални прояви или не. 

Според адвоката за правата на ими-
грантите Дъглъс Ривлин американският 
Конгрес дава на ICE пари за депортаци-
ите на едва 400 хиляди души годишно. 
„Губим пари, за да депортираме хора, 
които са важен ресурс в техните етни-
чески общности, които имат семейства 
и ипотеки, кариери. И ние ги преслед-
ваме със същата мощ, с която преслед-
ваме убийци и крадци”, каза Ривлин.

ICE с нов рекорд за най-много задържани ICE с нов рекорд за най-много задържани 
нелегални без криминално минало нелегални без криминално минало 

Върховният съд направи арестите Върховният съд направи арестите 
на имигранти с обвинения на имигранти с обвинения 
неограничени и по всяко временеограничени и по всяко време



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

Джаред Къшнър и Иванка Тръмп Джаред Къшнър и Иванка Тръмп 
използвали WhatsApp и лични използвали WhatsApp и лични 
имейли за служебни целиимейли за служебни цели

К
омисията по надзор в 
Конгреса е получила 
информация, че старши съ-
ветникът на президента и 
негов зет Джаред Къшнър 
е използвал приложени-

ето WhatsApp и личните си имейл за 
служебни цели.

Председателят на Комисията Илай-
джа Къмингс (Д–Мичигън) оповести, че 
адвокатът на Къшнър е признал пред 
Комисията в края на миналата година, 
че освен личния си имейл зетят на 
президента е използвал и криптирани 
съобщения в приложението WhatsApp 
за служебна кореспонденция. Разгово-
рите са били и с 

чуждестранни дипломати 
и бизнесмени

Същият адвокат, който представля-
ва и дъщерята на президента Иванка 
Тръмп, е казал пред Комисията, че тя 
не е запазила някои служебни имейли, 
изпратени до личния й имейл, както из-
исква законът за президентския архив. 
Става дума за кореспонденция, на която 
те не е отговорила директно.

Къмингс написа в писмо до Белия 
дом, в което обвини администрацията, 
че не е изпратила всички необходими 
документи, поискани от Комисията, и 

заяви, че ще разследва случая.
Според Къмингс, когато те попитали 

адвоката на Къшнър как той си запазва 
комуникациите, за да е сигурен, че не 

нарушава закона за президентските 
архиви, адвокатът казал, че Къшнър 
правил скрийншотове, които после си 
препращал на служебния мейл или до 
Националния съвет по сигурността. 
Според Къмингс, когато попитал адво-
ката дали Къшнър някога е използвал 
класифицирана информация в чатовете 
си по WhatsApp, адвокатът отговорил: 
“Това е въпрос над моето заплащане.”

Комисията по надзор започна да 
разследва използването на лични 
имейли в Белия дом през март 2017 г., 
когато контролът в Камарата беше още 
у републиканците. 

Демократите смятат за 
лицемерие оповестената 

информация 
като се има предвид, че по време на 
президентската кампания през 2016 г. 
именно Тръмп и семейството му напад-
наха бившия държавен секретар Хи-
лъри Клинтън за това, че е използвала 
частен сървър за имейли. Тогава срещу 
нея не бяха повдигнати обвинения, но 
това силно повлия на дискредитиране-
то й по време на кампанията.

Н
ад 800 двойки са били снима-
ни без тяхното знание в моте-
ли в Южна Корея и кадрите са 
били излъчвани директно в 

интернет. В повечето случаи двойките 
са били снимани, докато правят секс.

Според полицията четирима души 
са заподозрени, че са инсталирали 
тайно миниатюрни камери в 42 стаи в 
30 мотела в цялата страна. Камерите са 
били укрити в телевизори, контакти и в 
поставки за сешоари.

Кадрите, заснети с миниатюрните 
камери, са били излъчвани 24 часа в 
денонощието в интернет сайт с 4000 
абонати. Сървърът на сайта е бил в 

чужбина. Някои от абона-
тите плащали месечна 
добавка от 50 000 вона 
(40 евро), за да получат 
достъп до ексклузивни 
кадри. Престъпната банда 
е събрала 7 милиона вона. 
Засега са задържани двама 
души. Други двама се разслед-
ват все още.

В Южна Корея има епидемия от 
скрити камери, така наречените молка. 
През 2017 г. над 5400 души бяха арес-
тувани заради това, че са поставяли 
скрити камери, но само два процента 
от тях бяха пратени в затвора.

Скрити камери в хотели предавали Скрити камери в хотели предавали 
на живо секс на гоститена живо секс на гостите
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Х
ристо Стоичков ще донесе 
в Чикаго „Златната топка“ 
за първата промоция на ав-
тобиографичната му книга 
„Историята“ отвъд Океана 
на 4 май в банкетната зала 

Hanging Gardens. 
Организаторите разкриха, че първа-

та партида от кувертите за събитието 
вече е изчерпана и ще бъде пусната 
нова. Над 800 души вече имат гаранти-
ран екземпляр на „Историята“, личен 
автограф от нейния герой и снимка със 
„Златната топка“. BG VOICE е медиен 
партньор на събитието.

При всички промоции досега 
Стоичков започва с думите: „Може и 
да осъмнем тук, но никой няма да си 
тръгне без автограф!“ Организаторите 
в Чикаго гарантират изненади, които 
тепърва ще бъдат обявявани. Една от 
тях вече е ясна – за първи път промо-
цията на книгата ще представлява изис-
кана вечеря с музикално оформление. 

Поканени са много гости, които засега 
се пазят в тайна. Местната сокър-гор-
дост „Чикаго Файър“ е първият отбор 
в Щатите, където акостира Стоичков. 
През 2017-а Камата бе поканен на 
годишнина на клуба като най-голямата 

от 40-те легенди на 
„огньовете“. С екипа на 
„Файър“ Кавалерът на 
„Златната топка“ спече-
ли купата на САЩ през 
2000 година.

В Чикаго ще бъдат 
продавани първите 

бройки от третия тираж на „История-
та“, написана съвместно с носителя на 
приза „Черноризец Храбър“ за журна-
листика Владимир Памуков и издадена 
от „Софтпрес“. Досега почти 50 хиляди 
фенове на футбола имат екземпляр 

от произведението за най-големия в 
родната история.

Чикаго е втората международна 
спирка на биографията. На 1 февруари 
около 2000 българи дойдоха в Лондон, 
за да получат лично книгата от Стои-
чков. От различни места по света не 
спират да атакуват Камата с покани за 
гостуване. Фаворити за следващи места 
са Барселона през септември и Торон-
то през октомври. В България книгата 
вече бе представена при изключителен 
успех в София, Пловдив, Бургас, Ямбол 
и Варна.

Стоичков носи Стоичков носи 
„Златната „Златната 
топка“ в Чикаготопка“ в Чикаго

Камата представя автобиографичната Камата представя автобиографичната 
си книга „Историята“ на 4 май, съботаси книга „Историята“ на 4 май, събота



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Тереза Мей поиска Тереза Мей поиска 
от ЕС Brexit до 30 юниот ЕС Brexit до 30 юни

Британската премиерка Тереза 
Мей обяви, че е поискала отла-
гане на „Брекзит“ до 30 юни. Тя е 

направила това с писмо до председате-
ля на Европейския съвет Доналд Туск.

Излизането на Великобритания от ЕС 
е планирано за 29 март.

„В качеството си на премиер не съм 
готова да отложа „Брекзит“ по-дълго от 30 юни”, каза Мей. От ЕК коментираха, че 
е възможно да се постигне минимално удължаване на срока по излизането на 
Великобритания от ЕС.

След Крайстчърч Ердоган След Крайстчърч Ердоган 
се скара с Австралия се скара с Австралия 

Турският президент Реджеп Ердоган 
разпали дипломатическа криза 
между Турция и Австралия след 

атентатите в новозеландски джамии в 
Крайстчърч. В коментар на терора и на 
реакциите след него турският лидер се 
изказа крайно негативно за австралий-
ците, които осъждат исляма, и заяви, че 

за тях е по-добре да не посещават Турция, като напомни за гибелта на австра-
лийски и новозеландски войници в битката при Галиполи. 

След това посланикът в Австралия поиска извинение, но то не бе прието от 
властта.

Шофьор опита да подпали Шофьор опита да подпали 
автобус край Миланоавтобус край Милано
Италиански шофьор на автобус от 

сенегалски произход се опита да 
подпали автобус в Милано с 51 

души, предимно деца и техните родите-
ли. Мъжът променил курса и обявил, че 
иска да се самоубие, за да „спре смъртта 
в Средиземно море”. Едно от децата 
успяло да се обади на родителите си, 
а те сигнализирали полицията, която 
блокирали пътя му. 

Шофьорът излял бензин в автобуса и го е запалил. Полицията успяла да спаси 
пътниците през прозорците и задната врата.

Доживотен затвор Доживотен затвор 
за Радован Караджичза Радован Караджич

Бившият лидер на босненски-
те сърби Радован Караджич 
беше окончателно осъден на 

доживотен затвор за геноцид, военни 
престъпления и престъпления срещу 
човечеството, извършени по време на 
войната в Босна (1992-1995). Присъдата 
му беше произнесена в Хага от институ-
цията, която наследи Международния 

трибунал за бивша Югославия.
През 2016 г. първата инстанция на Трибунала осъди Караджич на 40 години 

затвор. „Тази присъда е неадекватна“, заяви в сряда председателят на 5-членния 
съдийски състав Ван Йенсен от Дания. 

ЕНП замрази членството ЕНП замрази членството 
на партията на Орбанна партията на Орбан
Европейската народна партия (ЕНП) 

замрази за неопределен срок 
членството на управляващата в 

Унгария партия на премиера Виктор 
Орбан ФИДЕС. След това решение ФИ-
ДЕС няма да има право на глас и няма да 
може да излъчва кандидати за партий-
ни постове.  До отлъчването се стигна 
след кампания на ФИДЕС срещу милиардера Джордж Сорос и председателя на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Самият Орбан обясни, че бил готов да 
напусне ЕНП, но ще остане и ще подкрепя кандидата й за нов шеф на ЕК.
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Б
ългарин 
нападна пен-
сионери и по-
лицай в Рим. 
Инцидентът 
е станал в 

началото на седмицата в 
най-големия римски парк 
„Вила Памфили”.

Младежът, за когото 
впоследствие полицията 
установила, че е българ-
ски гражданин, ударил в 
лицето без никаква при-
чина възрастен минувач. 
Друг мъж се втурнал след 
българина, за да го задържи. Междувре-
менно обаче сънародникът ни ударил 
още един възрастен човек, след което 
отново побягнал.

Италианецът, опитал да го спре, 
повикал на помощ случайно минава-
щата патрулна кола, която тръгнала по 
следите на българина. Присъединили 
се и още три полицейски екипа. Задър-

жането на агресивния българин обаче 
се оказало по-трудно от предвиденото, 
защото мъжът не говорел италиански 
и не носел документи у себе си. При 
ареста той оказал съпротива и успял 
да нарани и полицая, когато му слагал 
белезниците.

Двамата възрастни минувачи били 
откарани в болницата за преглед.

Българин нападна Българин нападна 
минувачи, рани минувачи, рани 
полицай в Римполицай в Рим
Младежът оказал съпротива при Младежът оказал съпротива при 
ареста, не носел и документиареста, не носел и документи

Т
рима българи се оказаха 
в бедствено положение в 
Англия, без подслон и пари, за 
да се приберат в Родината. За 

това алармира кюстендилецът Стефан 
Лазаров, който стартира кампания в 
помощ на момчетата.

Румен Стоянов, Мойсей Борисов и 
Пламен Руменов се намират в момен-
та в град Манчестър.

„От две седмици момчетата спят 
на открито на пазара „Лонгинг сайт“ 
в Манчестър. Обръщам се с молба 
към всички хора, които са пръснати 
по света. Нека направим така, че тези 
момчета да се приберат в родния си 
град. Вече съм се свързал и с посол-
ството, надявам се съвсем скоро да 
бъде оказана помощ на тези бедства-
щи кюстендилци“, коментира още 
Лазаров.

Румен, Мойсей и Пламен заминават 
за Англия преди 3 месеца. Те са от 
ромския квартал „Изток“ в Кюстендил. 
Момчетата решили по честен път да 
изкарват прехраната си, докато не 

попадат в капан. Там работят в една 
фабрика, която 

накрая не им плаща
и ги оставя без подслон и пари на 
улицата.

„Момчетата не са заминали с ня-
каква частна фирма, а чрез познати. 
Първоначално са имали подслон, ра-
ботодателят си приспаднал заплатата 
от първия месец за пътни. Обещал 
на третия, че ще им плати, но вместо 
това им казал да напуснат. Все още 
нямаме информация коя е фирмата, 
към която са работили. В момента 
най-важно е да ги върнем в България“, 
обяви още Лазаров.

Единият от мъжете е в много тежко 
здравословно състояние. Болен е от 
диабет и получава постоянно припа-
дъци.

„Ако час по-скоро не върнем тези 
хора в нашата държава, рискуваме 
след това да събираме пари, за да 
транспортираме телата им“, каза още 
Стефан Лазаров.

Кюстендилци бедстват Кюстендилци бедстват 
без подслон и пари в Англиябез подслон и пари в Англия



З
дравей, Ангеле! Чета 
редовно статиите ти и ги 
намирам за много полезни, 
тъй като те ми пома-
гат да вдигна нивото на 
финансовото си образова-

ние, което е изключително важно за 
мен на този етап на моя живот. 

Преди две статии обърнах вни-
мание, че говориш за правилния 
начин, по който да инвестираме чрез 
пенсионен акаунт, и това ме накара 
да се замисля – какви са приликите и 
разликите между един обикновен ин-
вестиционен акаунт и един пенсионен 
акаунт от гледна точка на инвес-
тиционни опции и данъчна облагае-
мост? Благодаря ти. 

Здравей и от мен. Благодаря за въпро-

са, много е интересен и отговорът би 

бил полезен за много хора, които четат 

тази статия. 

По принцип, когато разглеждаме един 

обикновен инвестиционен акаунт и го 

сравняваме с един пенсионен акаунт, на 

пръв поглед може да не срещнем оче-

видни разлики дори тези две стратегии 

могат да изглеждат почти идентични. Но 

когато се задълбочим, ще разберем, че 

те всъщност са доста различни в някол-

ко показателя. 

Единствената прилика между тях е, че 

и двата вида акаунта най-често използ-

ват взаимни фондове или индивидуални 

акции на корпорации (или и от двете по 

едно и също време), което дава подобни 

възможности от гледна точка на финан-

сова възвръщаемост във вид на лихви, 

дивиденти и

корпоративни печалби 
Сега дори при тази привидна прилика 

също могат да се получат фундаментал-

ни разлики при стратегията, въпреки 

че се използват подобни финансови 

инструменти. Причината за това е какъв 

е хоризонтът от време, в която тази ин-

вестиция се очаква да даде резултат на 

дадения инвеститор и целта на самата 

инвестиция. 

При обикновен инвестиционен акаунт 

често намираме една по-краткосрочна 

инвестиционна стратегия и нерядко 

с цел спекулиране и бърза печалба. 

Но това невинаги е така и определени 

инвеститори харесват свободата на 

този вид акаунти, защото им дава право 

да избират в движение колко дълго да 

задържат дадена инвестиция и да про-

менят драстично стратегията. 

Това невинаги е възможно при пенси-

онните акаунти, защото те са по-дълго-

срочна инвестиция и там ограниченията 

при теглене на пари и краткосрочно 

спекулиране с покупки и продажби на 

акции и фондове е лимитирано и не-

желателно заради глобите и данъците, 

които бихме дължали. 

Важно е да запомним, че пенсионните 

акаунти са създадени да стимулират 

нашата лична 
отговорност

към себе си – да заделяме пари за по-

късен етап от живота ни, в който няма 

да можем да сме толкова продуктивни 

и ще трябва да се опрем на пенсия от 

държавата.

Поради тази зависимост, в която мно-

го хора изпадат, и невъзможността на 

държавата да покрие всички финансови 

нужди на пенсионерите, тя насърчава 

инвестирането в пенсионни фондо-

ве чрез намаляването на данъчната 

облагаемост на нашия доход в момента 

при Traditional IRA или ни дава шанс да 

приберем всички печалби и дивиденти 

без една стотинка данък при Roth IRA 

акаунтите.  

Точно това намаляване на данъчна-

та облагаемост на инвеститора дава 

огромно преимущество на пенсионните 

акаунти, сравнено с един обикновен ин-

вестиционен акаунт, който не се ползва 

с тези привилегии. При него печалбите в 

краткосрочен или дългросрочен план се 

облагат с данъци, прибавени към нашия 

доход и това трябва да бъде премере-

но от всеки инвеститор и съобразено 

с целта на инвестицията и размера на 

данъка. 

От тази гледна точка

държавата ни дава пълна 
свобода

на действие в обикновените инвести-

ционни акаунти, защото данъците на 

печалбите ще бъдат платени така или 

иначе, докато при пенсионните акаунти 

в много случаи няма да има данък или 

ако има такъв, то той би бил драстично 

намален по време на пенсионирането 

при повечето хора. 

Често при обикновените пенсионни 

акаунти в края на всяка година се плаща 

данък на част от печалбата под формата 

на капитални печалби (capital gains) не-

зависимо дали сме използвали тези пари 

през годината или не. Същите тези печал-

би при пенсионните акаунти са предпа-

зени от данъци през годините и могат да 

бъдат евентуално обложени по време 

на пенсия при потенциално драстично 

намален доход и следователно данъчен 

процент при Traditional IRA или никога 

да не се обложат със стотинка данък при 

Roth IRA след 59 ½ годишна възраст. 

Аз лично съм голям привърженик на 

пенсионните акаунти и възможностите, 

които те предоставят за всички нас. Това 

е и причината да насоча моята практи-

ка точно в тази насока и да се стремя 

да уча хората как да планират за този 

важен етап от живота им. 

От социална и инвестиционна гледна 

точка намирам инвестирането чрез 

пенсионен фонд в Америка за една от 

най-добрите инвестиции в света поради 

огромни данъчни 
облекчения

които предоставя днес и по време на 

пенсиониране; дългосрочната стра-

тегия и подбора от фондове наред с 

потенциалните печалби, които при една 

внимателно избрана стратегия трябва 

да са средно около 7% на година в дъл-

госрочен период, което предразполага 

към удвояване на парите, инвестирани 

на всеки 10 години. 

За повечето от нас, независимо къде 

искаме да прекараме пенсионирането 

си, тези пари биха били златно съкрови-

ще, което никога няма да е излишно на 

всяка една точка по света. 

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 запа-
зите час за консултация на директ-
ния ми телефон (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

ЗдЗдрарар вевееййй ии отот мменен. БлБлагагододарраряя ззаа ввъпъпроро- въвъзмзможожноностстии отот гглеледнднаа тоточкчкаа нана ффининанан-

Въпрос и отговори от клиенти и читатели

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

Въпрос и отговори от клиенти и читателлиииъ ро о о ор о аВъпрос и отговори от кл ателе епрос и отговор ти и читт т ти и читатт т тВ п ти и читаттговори от ти и читатрос и отговорВъпрос и отговори от клиенти и читателлиии

Кое да избера – Кое да избера – 
инвестиционен или инвестиционен или 
пенсионен акаунтпенсионен акаунт
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И все пак ще трябват ли на И все пак ще трябват ли на 
американците визи за ЕС?американците визи за ЕС?

Те няма да имат нужда от тях, ако посещават държави от ШенгенТе няма да имат нужда от тях, ако посещават държави от Шенген

В
ъпреки че не предоставя 
толкова възможности, 
както някои европейски 
паспорти, американският 
паспорт е доста удобен за 
пътувания, пише Quartz. 

Гражданите на САЩ могат да посещават 
голям брой държави без визи, което 
прави преминаването на границите по-
лесно и по-евтино.

Все повече новини в медиите обаче 
предупреждават американците, че 
добрите времена за тях може би са към 
края си и от 2021 г. те ще се окажат за-
дължени да разполагат с виза, в случай 
че искат да посетят някоя от 26-те евро-
пейски страни, членки на Шенгенското 
споразумение. Към момента америка-
нците имат възможност да пътуват в 
европейските страни без визи, стига 
срокът на престоя им да е по-малък от 
90 дни.

Въпреки множеството предупрежде-
ния американските граждани 

все пак могат да си 
отдъхнат

Те няма да бъдат задължавани да 
имат виза, посещавайки страните от 
Шенгенското пространство, част от 
които са Испания, Франция и Германия.

Американците ще трябва да се ре-
гистрират в Системата на Европейския 

съюз за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), създадена за 
пътуващите от около 60 страни, за кои-
то виза не е необходима при посеще-
ние на страните от Шенгенската зона.

ETIAS като цяло е онлайн система, 

предназначена да предпази Европа 
от влизането на потенциално опасни 
лица. Говорител на Европейската коми-
сия заяви, че блокът очаква в 95% от 
случаите кандидатурите да са 

с положителен 
отговор

а пътникът да получи незабавно раз-
решение да пътува до Европа за три 
години или до изтичане на паспорта 
му, ако оставащата му валидност е по-
кратка от този срок.

ETIAS е по същество европейската 
версия на Електронната система за из-
даване на предварително разрешение 
за пътуване до САЩ (ESTA), която евро-
пейските граждани трябва да попълват 
от 2008 г. насам.

Американската ESTA е валидна само 
за две години обаче, като таксата за нея 
е по-висока (около 14 долара) от тази 
за ETIAS (малко под 8 долара).

Визите, които ЕС се кани да въведе 
за гражданите от САЩ са реципрочна 

мярка на отказа на Вашингтон да свали 
визите за няколко европейски държа-
ви, сред които и България. За последен 
път темата бе обсъдена в края на мина-
талата година, когато Брюксел отново 
настоя да отпаднат американските визи 

за граждани 
на България

Хърватия, Кипър, Полша и Румъния. 
На среща във Вашингтон представите-
ли на ЕС и САЩ приветстваха напредъ-
ка по пътя към премахването на визите, 
но до по-сериозно развитие по темата 
така и не се стигна. 

Още през 2018 година Европейската 
комисия настоя за „незабавен напре-
дък” по въпроса с пълното отпадане 
на визите за гражданите на ЕС. Досега 
комисията се въздържа да изпълни 
задължението си да предложи да бъдат 
въведени отново визи за граждани на 
САЩ, които пътуват до ЕС, заради липса 
на еднаквост в двустранния визов 
режим.



Е
дин предприемчив герма-

нец и двама упорити него-

ви наследници превръщат 

малък семеен бизнес в една 

от най-успешните вериги за 

хранителни стоки в Европа. 

А Стария континент се оказва тесен за 

успехите на Aldi и световноизвестният 

супермаркет пробива и на американ-

ския пазар преди четири десетилетия. 

На американска почва се случва и 

големият германски 
сблъсък

на хранителните вериги, след като Aldi 

си поставя за цел да се превърне в 

основен конкурент на Lidl зад океана. 

Плановете на веригата са до 2022 годи-

на да има 2500 магазина в САЩ, а това 

предвещава ожесточаване на битката 

за пазара на хранителни стоки, който 

е изчисляван на стотици милиарди 

долара.  

Но как започва всичко? Зад Aldi стоят 

много и интересни истории за големи 

амбиции, бизнес нюх, желание за успех 

и десетилетия наред усърдна работа.

Двaмaтa бpaтя Teoдop и Kapл Aлбpexт 

зaпoчвaт дa paбoтят в бaĸaлиятa нa 

мaйĸa cи Анна в cвoя poдeн гpaд 

Eceн cлeд Bтopaтa cвeтoвнa вoйнa и 

oт нeгo ycпявaт дa изгpaдят верига 

супермаркети № 1 в Европа. Аldі, чиeтo 

имe е cъĸpaтeнo имeннo oт Aлбpexт и 

Dіѕсоunt, е 

основният ĸoнĸypeнт 
нa Lіdl

и на Стария континент. Вместо скъпи 

търговски марки в магазините Аldі се 

продават евтини стоки. Едва по-късно 

по рафтовете се появяват изискани сор-

тове сирена, шампанско и деликатеси.

Зa ceмeйcтвoтo, постигнало тoзи 

ycпex, oбаче има много оскъдна 

информация и не се знае почти нищо. 

Πpeдcтaвитeлитe нa фaмилиятa нe 

гoвopят пpeд пpecaтa, нe пpиcъcтвaт нa 

cъбития, cвъpзaни c ĸoмпaниятa, и по 

всякакъв начин опитват да бягат от она-

зи публичност, така характерна за хора 

от техния ранг и с тяхната история.

Cпopeд гepмaнcĸaтa пpeca 

ceмeйcтвoтo нямa лyĸcoзни имeния, 

чacтни caмoлeти или яxти, a вмecтo тoвa 

e избpaлo дa пaзи живoтa cи в тaйнa и 

дa дъpжи eдвa няĸoлĸo xиляди eвpo в 

бaнĸoвитe cи cмeтĸи.

Oт дpyгa cтpaнa, Вlооmbеrg изчиcля-

вa cъcтoяниeтo им нa 38,8 милиapдa 

дoлapa.

Ho ĸaĸвo oщe може да се каже зa 

ceмeйcтвo Aлбpexт въпреки оскъдната 

информация?

Πpeз 1913 гoдинa Aлбpexт oтвapят 

ceмeйнa бaĸaлия в Eceн. Πpeз 1946 гo-

динa бpaтятa Teoдop и Kapл ce зaxвaщaт 

c бизнeca и пocтeпeннo oтвapят дeceтĸи 

мaгaзини пoд имeтo Аldі – cъĸpaтeнo oт 

Аlbrесht Dіѕсоunt.

Kъм 1953 гoдинa тe вeчe имaт нaд 

30 мaгaзинa в Гepмaния. Шecт гoдини 

пo-ĸъcнo обаче както се случва с много 

други успешни хора,

двамата се разделят
Разделят и бизнеса на две. Причината 

е нepaзбиpaтeлcтвo дaли дa пpoдaвaт 

цигapи или нe в oбeĸтитe cи. Невъз-

можността да намерят решение на този 

спор ражда компаниите  Аldі Ѕüd и Аldі 

Nоrd.

Taĸa Kapл pъĸoвoди мaгaзини-

тe в Югoзaпaднa Гepмaния, CAЩ, 

Beлиĸoбpитaния, Aвcтpaлия и Изтoч-

нa Eвpoпa, a Teoдop – тeзи в Зaпaднa 

Гepмaния, Зaпaднa и Южнa Eвpoпa.

11 гoдини пo-ĸъcнo пpeз 1971 г. 

семейството преживява истински трус. 

Teoдop e oтвлeчeн, a ceмeйcтвo Aлбpexт 

плaщaт нaд 2 милиoнa дoлapa, зa дa гo 

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

A
ldi се свързва с евтини храни 

и консерви, но компанията се 

обръща и към към модерни, 

природни храни. Голямата ве-

рига се надява, че това ще й помогне 

да повиши пазарния си дял в Съеди-

нените американски щати.

Въпросът е ще изберат ли клиен-

тите Aldi пред Whole Foods, прите-

жавана от Amazon, за здравословни 

храни?

Даян Шиихан, анализатор в Kantar, 

смята, че това със сигурност ще се 

случи. По думите й, проблемът на 

Whole Foods и други подобни вериги 

с по-високи цени е, че се фокусират 

върху по-богатите клиенти, но в днеш-

ната конкурентна среда всеки „очаква 

добра сделка за качествени продукти”.

„Тези вериги продължават да под-

ценяват Aldi и го правят в своя вреда”, 

допълва тя.

Това дава на германската вери-

га възможност да привлече нови 

клиенти с новите си вегетарианска 

юфка, нарязани плодове и гуакамоле, 

пише CNN. Целта на компанията е 

да увеличи селекцията си от свежи 

плодове с 40%.

Aldi е частна компания и не публи-

кува финансовите си отчети, но през 

2016 година е получила приходи от 

$84,9 милиарда, правейки я осмият 

най-голям ритейлър в света, по данни 

на Deloitte. На първо място е Walmart 

с $486 милиарда.

Aldi – една империя Aldi – една империя 
в битка за милиардив битка за милиарди
Кой стои зад успеха на една от най-големите Кой стои зад успеха на една от най-големите 
вериги супермаркетивериги супермаркети

Aldi със стратегия Aldi със стратегия 
срещу Amazonсрещу Amazon

Teoдop и Kapл Aлбpexт



ocвoбoдят. Toвa e пoвpaтeн мoмeнт зa 
члeнoвeтe нa фaмилиятa, ĸoитo зaпoч-
вaт дa вoдят мнoгo пo-зaтвopeн нaчин 
нa живoт cлeд инцидeнтa.

Зa бpaтятa нe ce знae пoчти нищo, 
зaщoтo тe ниĸoгa нe ca излизaли пpeд 
мeдиитe. Bce пaĸ зa Teoдop ce знae, чe 
oтглeждa диви opxидeи и игpae гoлф 
чecтo.

Cъщo тaĸa e извecтнo, чe ceмeйcтвoтo 
живee в имeниe, пoдoбнo нa 

иcтинcĸa ĸpeпocт
пo бpeгa нa peĸa Pyp в Eceн.

Ho вce пaĸ ĸaĸ тe ycпявaт дa изгpaдят 
тaĸaвa тъpгoвcĸa импepия?

Ocнoвнoтo, ĸoeтo oтличaвa Аldі 
oт ĸoнĸypeнтитe мy, e, чe пpeдлaгa 
пpoдyĸти нa цeнa пoд cpeднaтa зa 
пaзapитe, нa ĸoитo oпepиpa. Cлeд 
ĸaтo ĸoмпaниятa ce paзpacтвa из цялa 
Eвpoпa, зa гигaнти в индycтpиятa ĸaтo 
Wаlmаrt cтaвa нeвъзмoжнo дa пocтигнa 
ycпex нa ĸoнтинeнтa.

Днec вepигaтa имa нaд 10 000 мaгa-
зинa пoд двaтa бpaндa, чpeз ĸoитo 
oпepиpa.

Koмпaниятa вeчe ce yпpaвлявa oт 
нacлeдницитe нa двaмaтa бpaтя. Teoдop 

yмиpa пpeз 2010 гoдинa нa 88-гoдишнa 
възpacт, a yпpaвлeниeтo пoeмaт нeгo-
витe двaмa cинове. Kъм тoзи пepиoд 
бoгaтcтвoтo мy ce изчиcлявa нa 116,7 
милиapдa дoлapa.

Πpeз 2014 гoдинa нa 94-гoдишнa 
възpacт yмиpa и бpaт мy Kapл – 
няĸoгaшният нaй-бoгaт чoвeĸ в Гepмa-
ния c нeтнo cъcтoяниe oт 26 милиapдa 
дoлapa.
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Б
итката за пазара на храни-
телни стоки в САЩ, оценяван 
на 800 млрд. долара, се води 
посредством все по-осезаеми 

намаления в цените на продуктите.
Lidl и Aldi се надяват да пресъздадат 

успешния си модел в Европа и на тери-
торията на САЩ. Според анализатори 
търговците на хранителни стоки в САЩ 
и Европа са изгубили 40 млрд. долара 
от пазарната си стойност поради за-
дълбочаване на ценовите войни, което 
води до по-ниски приходи и напре-
жение поради все по-малкия марж на 
печалбата.

След навлизането на германските 
вериги най-големият дребен търго-

вец в САЩ и света Walmart опита да 
работи по нов модел с по-нисък марж 
на печалбата, като свали цените си в 11 
от щатите, в които оперира. Анализа-
тори коментират, че ръководството 
на Walmart иска фирмата отново да си 
върне лидерството при ниските цени 
и е готова да инвестира 6 млрд. долара 
в по-остра конкуренция с Aldi и Lidl. 
Наблюдателите смятат, че доминацията 
на Walmart е застрашена от особено 
високата активност на двете германски 

компании, които се опитват допълни-
телно да усложнят ситуацията в целия 
сектор. От 2014 г. насам 18 компании 
от индустрията са фалирали заради 
невъзможност да се справят с конку-
ренцията.

През 2017 година Aldi също обяви, 
че сваля цените с поне 21% спрямо 
конкуренцията и се фокусира върху 
добавянето на нови брандове, които 
да спечелят клиентите с по-ниски 
бюджети.

В САЩ: Ожесточен сблъсък В САЩ: Ожесточен сблъсък 
за 800 млрд. долараза 800 млрд. долара

Семейство Албрехт през 1938 г.: Анна Албрехт, Карл Албрехт и Тео Албрехт в двата краяОткриване на един от първите магазини на „Алди“ във Фрехен през 1962 година
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В
се повече преподаватели 
от България, имигрирали в 
Америка, намират реали-
зация в любимата профе-
сия и от тази страна на 
океана. Особено приятно 

е обаче, когато такива наши сънарод-
ници са признати от американците за 
всеотдайността си и методите, с които 
предават знания на учениците. Пример 
за отличен тук преподавател е Райна 
Робева, професор по математика във 
Вирджиния.

В края на миналата година сънарод-
ничката ни, която ръководи център 
за инженерство, наука и технологии в 
колежа „Суит Брайър“, получи 

награда за отлични 
постижения

като преподавател на студенти бака-
лаври. Призът бе връчен на 8 ноември 
в Ричмънд, Вирджиния, от представи-
тели на фондацията за независимите 
колежи в този щат.

Учебното заведение на българката се 
намира на около 100 мили от Ричмънд 
и разполага с голям кампус, разполо-
ложен на повече от 3 хил. акра земна 
площ. Суит Брайър колидж е обявен 
за един от най-иновативните за тази 
година в класацията на изданието „Ю 
Ес нюз енд уърлд рипорт“ и е поставен 
на престижното 21-во място.

„За мен е чест и съм много развъл-
нувана да получа тази награда“, каза 
Робева в прессъобщение, цитирано 
от вестник „Новини и напредък“. „Това 

е признание не само за моята работа, 
но и за новаторската и съвременна 
учебна програма, която колежът ни 
предлага и която помага на възпи-
таниците ни да се присъединят към 
работната сила на бъдещето“, пише 
още в съобщението.

В платформата „Rate my professor“ 
студенти на Робева споделят, че са 
много доволни от нея. „Взех няколко 
курса с д-р Робева и тя винаги пома-
га на студентите да преминат през 
нейния клас. Просто е прекрасно да 
бъдеш в нейния час и 

да видиш усмивката й
гласи един от постовете там. Робева 
ръководи курс по компютърни науки, 
както и „Основи на програмирането с 
компютърния език „Питон“ в сътрудни-
чество с Гугъл.

Също през миналата година госпожа 
Робева е получила стипендия за изявен 
учен за 2018 г. от Съюза на колежите 
в областта на биоматематиката. „Д-р 
Робева е този рядък академик, който 
съчетава провокиращи мисълта проуч-
вания с блестящи методи на преподава-
не“, посочва в същото прессъобщение 
Лин Рейнвил, декан на колежа, където 
работи българката. „Освен това тя е 
модел за подражание в своята област. 
Редовно печели национални конку-

рентни стипендии, обяснява сложни 
биоматематически теми в учебниците, 
редактира списания и участва на раз-
лични конференции”, споменава още 
Рейнвил.

Робева е основател и главен ре-
дактор на специализирано списание 
за системна биология, както и бивш 
председател на консултативния съвет 
на Националния институт за математи-
чески и биологичен синтез. Била е също 
председател на клона на Математиче-
ската асоциация на Америка за матема-
тическа и изчислителна биология. 

Проф. Робева 

има издадени 5 книги
Съавтор е и на редица трудове и 

научни статии, била е ръководител 
на различни проекти за студенти. 
Научните й интереси обхващат широк 
спектър от теми, включително системна 
биология, случайни процеси и области, 
математическо моделиране за биоло-
гия и биомедицински науки.

Нейни изследвания са довели до това 
тя да притежава три патента за оценка и 
диагностика на увреждания на внима-
нието, посочва още вестник „Новини и 
напредък“. Робева е носител и на награ-
да за изключителен преподавател за 
2014 г. на Държавния съвет за висшето 
образование във Вирджиния.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Проф. Робева (вдясно) с наградата

Проф. Райна Робева бе наградена Проф. Райна Робева бе наградена 
от фондацията за независимите от фондацията за независимите 
колежи във Вирджиния колежи във Вирджиния 

Българка с американска награда Българка с американска награда 
за отличен преподавателза отличен преподавател
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Н
аближава сезонът на 
сватбите и много от бул-
ките са вече в трескаво 
търсене на така мечтана-
та рокля. Медиите също 
предлагат различни 

модели и дават различни съвети за 
празничния повод. 

Една от роклите, която предизви-
ка фурор сред дамите в социалните 
мрежи и в медиите в Америка, Канада и 
Англия, е на нашата дизайнерка Стойка 
Хаджиева-Новкова от Бургас. Наречена 
е „рокля за майката на булката“.

Екстравагантният дизайн не е 
първото нещо, което повечето хора си 
представят за облекло на една майка, 
а също и за дреха за майка, която ще 
присъства на сключването на брака на 
младоженците. Роклята обаче има свои-
те достойнства и би накарала хората 

да се обръщат 
след вас, ако я носите

Черна, с тънка талия и дълга до 
земята, „роклята за майката на булката“ 
е изработена от фина дантела, върху 
която са пришити черни бродерии, 
оформящи фигура на русалка, както и 
пера от щраус, прозрачни ръкави също 
от дантела. Голият гръб отзад, дълбо-
кото деколте отпред и прозрачната ма-
терия по цялото тяло й придават както 
елегантност, така и дързост. 

Тоалетът става популярен благодаре-
ние на платформата „Етси“, където по-

требителите могат да закупят ръчно из-
работени дрехи, бижута, аксесоари или 
предмети за дома. Там той е представен 
като произведен в България от ателие-
то „Тонена“, което Стойка притежава от 8 
години. Дрехата наистина се изработва 
изцяло ръчно, с което напълно се впис-
ва във философията на „Етси“.

„Моят администратор на сайта в 
„Етси“, който е българин, кръсти рокля-
та „за майката на булката“, коментира 
за BG VOICE сънародничката ни. „Така 
е останало. Иначе тя не е предвидена 
само за сватби и 

може да се поръчва в 
различни цветове

Има и възможност за изработка на 
по-затворен модел, за клиенти, които 

търсят нещо по-консервативно“, обясни 
още тя. 

Стойка въобще не е очаквала, че 
роклята ще предизвика такъв бум сред 
хората и медиите. Всичко започва с 
пост в туитър на 11 март на жена с 
профила @_sashayed. Тя коментира, че 
не е обичайно е да се намери толкова 
откровено секси рокля, рекламирана за 
майки на булки, и че обикновено сват-
беното облекло се избира в пастелни и 
романтични нюанси. Постът й събира 
повече от 22 000 харесвания и 4000 
споделяния. Дами от цял свят също 
изказват своите мнения. 

Лий Блауерсот от Сейнт Пол, Мине-
сота, например, която е художник на 
комикси и автор на тийнкнига за супер-
герои, казва, че би носила роклята на 
сватба само ако някой й я купи. В друг 
женски пост се намесва дори Мелания 
Тръмп. В него @r&bFan пише, че няма 
търпение да види 

първата дама 
на Америка

облечена така на сватбата на сина й 
Барън. Повечето коментари грави-
тират около идеята, че роклята не е 
подходяща за повода, за който пише, 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

че е предназначена. Споменава се, че и 
цената (2,390 долара) е висока и заедно 

с това се правят сравнения с друга 
черна рокля на Стойка, която е 

по-евтина.
Медии като „Дейли 

мейл“, „Индипендънт“ 
и „Мирър“ в Англия, 
както и канадската 

версия на Yahoo, 
а също и амери-

канските Фокс нюз 
и шоуто „Today“ на 

Кати Лий Гифърд и 
Хода Котби по Ен Би 

Си почти веднага пуб-
ликуваха онлайн статии за 

роклята с част от мненията в 
туитър. Така повечето издания 

се оказаха също по-скоро критич-
ни към роклята на Стойка.

Въпреки негативните мнения 
страницата на ателието на Стойка 
в „Етси“ е пълна с благодарствени 
отзиви и има 

фантастичния 
рейтинг от 5 звезди
Една от оценките, публикувана 

на 8 март, е на рускиня с псевдо-
нима Стела. „Искам да изразя ог-
ромната си благодарност към 

„Тонена“ и нейния фантасти-
чен екип“,  пише тя по повод 

на друга рокля за майката 
на булката в лилаво и 

казва, че в нейния слу-
чай тя е за майката на 
младоженеца. Според 

тази клиентка рок-
лята е „абсолютно 
уникална, изящно 
направена и с 
много бохемски и 
секси стил“. Жената 

също обещава 
да прати сним-
ки на Стойка 

след няколко 
месеца, когато 

ще се състои 
сватбата. 

„Може 
би ще сме-
ним името 

на черната 
рокля. Може би 
беше сложено 

неправилно“, сподели 
Стойка. Тя се определя преди 

всичко като творец, а не като специа-
лист по маркетинг и казва, че не мисли 
за роклите си в имена. Създава ги както 
по свое осмотрение, така и по идеи на 
клиентки. „Няма някаква истерия за 
купуване на роклята, която разбуни 
духовете. Имаме повече хора, които я 
разглеждат онлайн, но продажбите не 
са се увеличили“, разкри още сънарод-
ничката ни. Тя допълни, че клиентките 
от чужбина и Америка включително 
купуват 

по-разчупени сватбени 
рокли

и не държат да носят непременно бяло, 
но явно това не е така за тоалетите за 
родителите.

54-годишната Стойка работи в 
ателието си в Бургас почти всеки ден. 
Има две помощнички, на които е много 
благодарна. Самата тя също скоро 
ще жени сина си и няма търпение да 
предложи свой модел на бъдещата си 
снаха. От няколко години насам Стойка 
облича и участничките в конкурса „Мис 
Варна“, а също и в конкурсите на Фес-
тивала на модата в Морската столица 
и вече се готви за тези събития, които 
обикновено се провеждат през лятото.

Роклята за 
майката на 
булката 

Стойка Хаджиева-Новкова (вляво) с Мира Матеева (вдясно), президент на агенция VIP FASHION GROUP, 
организатор на  на „Мис Варна“ и фестивала на модата; облекла - Стойка Хаджиева-Новкова 

Постът в туитър, от който започва всичко

Българска рокля Българска рокля 
за сватби взриви за сватби взриви 
интернетинтернет
Показаха я английски и американски медииПоказаха я английски и американски медии
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Б
ългарски триумф на 

Световното първенство по 

компютърни игри! Петима 

млади българи станаха 

шампиони на големия тур-

нир в Китай и спечелиха 

500 000 долара награда.

Състезанието се проведе преди дни 

в Шанхай, където българският отбор не 

бе смятан за фаворит. Затова и бъл-

гарската победа предизвика истински 

фурор.

Windigo Gaming се състезава в играта 

CS:GO от серията Counter Strike. Това е 

компютърна игра със стрелец от първо 

лице, в която могат да играят едновре-

менно неограничен брой хора, разде-

лени на

терористи и 
контратерористи

Българският отбор победи световно 

известни отбори, включително и мина-

логодишните шампиони Fnatic от Вели-

кобритания. На финала пък надделя над 

поляците от Ago Esports.

Българите са водени от лидера си 

Камен „bubble“ Костадинов. 18-годиш-

ният Георги „Shipz” Григоров спечели 

и приза „Най-ценен играч“ за цялото 

първенство.

Малко след церемонията по наг-

раждаване Костадинов каза в интервю 

за организаторите на турнира WESG, 

че още му е трудно да повярва, че са 

шампиони. По думите му отборът има 

само няколко дни за почивка, преди 

да започне подготовка за следващото 

състезание на 30 март в Германия.

Във финалите в турнира, който про-

дължи от 11 до 17 март, участваха 27 

отбора. Windigo се класира за форума, 

след като спечели пресявките за Източ-

на Европа. 

До грандиозния успех се стигна, след 

като българите направиха 1:1 срещу 

шведския fnatic, победиха бразилските 

легенди от MIBR (2:1) и надиграха френ-

ския тим G2, който бе считан за един от 

фаворитите в Китай.

Във финала българите започнаха по-

добре, но поляците успяха да измъкнат 

победата (16:14). Във втората битка бъл-

гарските момчета показаха страхотен 

характер и заслужено спечелиха (16:13). 

В последния сблъсък 

лъвовете прегазиха 
опонентите си 

с 16:7 и заслужено грабнаха световната 

титла. 

Windigo се появиха на CS:GO сцената 

на 31 октомври 2017 г., когато подписа-

ха с българските момчета и за по-мал-

ко от година и половина направиха 

няколко смени. Собственик на отбора е 

украинецът Артур Йермолайев.

До момента от оригиналния състав са 

останали само Георги „SHiPZ” Григоров 

и Камен „bubble” Костадинов.

Откакто са под крилото на Windigo, 

българите спечелиха няколко регио-

нални LAN турнира, завършиха 3-4 на 

CPH Games 2018, ESEA Season 27 Global 

Challenge и Buchurest Gaming Week 

и също така се изкачиха до топ 50, а 

скоро стигнаха и топ 30, като в момента 

са под номер 26 в света.

В момента отборът играе няколко 

онлайн лиги като United Masters League 

и LOOT.BET HotShots Series Season 1.

Освен на турнира в Китай в плано-

вете им е и да играят на ESL Pro League 

Season 9. На този етап всички играчи, 

както и треньорът на отбора, са поста-

вени в трансферния лист.

Форматът на първенството, спечеле-

но от българите, е почти 

като Световното 
първенство по футбол

Първо групова фаза с по 4 отбора, 

като напред се класират само първите 

два. След което следва елиминационна 

фаза. 

Това е най-големият финансов и све-

товен успех на българската формация в 

гейминг обществото. 

Геймърите от Геймърите от 
българския отбор българския отбор 
отвяха всички отвяха всички 
на Световното на Световното 
първенство първенство 

Български момчета – Български момчета – 
шампиони по шампиони по 
Counter strikeCounter strike
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Н
еуморим на участията 
си в Северна Амери-
ка, рапърът 100 Кила 
остави много спомени на 
българите по Източното 
крайбрежие и Западния 

бряг. След разтърсващия си купон в 
Чикаго Килата взриви Маями, Бостън, 
Сиатъл и Сан Франциско, а феновете 
останаха възхитени от неговата непри-
нуденост и енергия. “Толкова забавен 
и човечен, успя да обърне внимание 
на всеки поотделно, накара всеки да се 
почувства специален и да се забавлява”, 
казва една от присъствалите на купона 
в Сан Франциско Лидия Тановска. 

Интересът към рапър N 1 на България 
е породен и от факта, че представлени-

ето му прави всички присъстващи учас-
тници – от гайдарите, които излизат 
с него на сцената в някои градове, до 
персонала на заведенията, които Кила-
та поздравява. „Партито в неделя беше 
уникално! Килата Майка неслучайно 
е един от най-добрите български рап 
изпълнители!” казва Дейзи Петрова.

„Непринуден”, „истински” и „уника-
лен” – с тези думи го описаха българите 
на неговите участия в САЩ. В събота, 
на 23 март, той ще отскочи до Торон-
то, където организаторите казаха, че 
всички маси са резервирани още преди 
седмица.

Като на концертите си в Бълга-
рия Килата предлага разнообразен 
репертоар, за да забавлява публиката 
си – от хитовете му с Гери Никол и Маги 
Джанаварова през фолкорните му 
експерименти  до регетон и old school 
рап. Разбира се, съществен момент от 
шоуто е песента му „Няма такава жена”, 
която беше хит цяла година както в Бъл-
гария, така и сред българите в Северна 
Америка. Стилът му определено се 
харесва на сънародниците ни тук, които 
вече гледат на него като на артист от 

световна класа.
„Благодарим на невероятния 100 

Кила! Промени светогледа ни:)) Вече 

не искаме да ходим на Ариана Гранде, 
щяло да бъде скучно. Моите деца 
твърдо заявиха, че предпочитали на 
10 партита със 100 Кила, отколкото на 
Ариана Г.”, написа в една от фейсбук 
групите Ана Ванчева от Бостън. „Най-
добрият концерт до момента”, пък 
написа Дейзи, която беше на участие-
то на Килата в Сан Франциско.

След Торонто Килата се завръща на 
американска земя за още купони, два 
от които в града с най-много българи 
в САЩ – Чикаго. На 29 март, петък, 
и 30 март, събота, 100 Кила ще бъде 
отново в клуб Escape Lounge. Този път 
гайдари ще се качат заедно с Килата 
на сцената в най-любимия български 

клуб в Чикаго.
„Уникален концерт, уникално парти! 

Чакаме те за следващия тур до Bay Area 

за още по-голямо събитие с още повече 
гайдари и балкански фенове!”, написа 
във Facebook Юлиян Коев след пар-
тито, което разтресе българите в Сан 
Франциско в неделя. „Голям човек си и 
вниманието към всички фенове няма да 
се забрави.”

Килата неуморим Килата неуморим 
на купоните на купоните 
в цяла Америка  в цяла Америка  
Феновете възхитени от рапъра – Феновете възхитени от рапъра – 
„Голям човек“, „забавен и човечен“„Голям човек“, „забавен и човечен“

Kилата с фенове в Сан Франциско

Рапърът направи запомнящ се купон в Бостън и обща снимка с българите там

Сн.: Владимир Иванов

Kилата и фенове на участието му в Сиатъл 

Сн.: Владимир Иванов





А
лън Брантли от ФБР е ле-
генда в профилирането на 
серийни убийци. Като агент 
в края на миналия и нача-
лото на този век е работил 
на терен по някои от най-

тежките случаи в историята на серийни-
те и масовите убийства в САЩ. Брантли 
осъществява едно от най-детайлните 
проучвания на психиката на серийния 
убиец, провел е лични интервюта с 36-
има осъдени за такива престъпления 
и е стигнал до следния прост извод: 
асоциалното поведение и агресията 
към животни са пряко свързани. В 
числа: 36% от профилираните от него 
хора са измъчвали и убивали животни 
като деца, още 46% признават същото, 
но вече в зряла възраст. Коментарът му 
за липсващите 18% е, че затворниците 
трудно признават за насилие над деца и 
животни, тъй като ги е страх от отмъще-
нието на съкилийниците си.

Радомир, България, Европейски съюз. 
Годината е 2019-а, месецът – март. В 
първите топли дни на пролетта бремен-
ните котки са навсякъде. Една от тях е 
намерила дом и убежище в празна сак-
сия пред магазин за хранителни стоки 
в китното градче. Вече е тъмно, котката 
се прибира „у дома”, а недалеч от нея 
стоят усмихнати момчета. Разговарят 
помежду си, докато в един момент не я 
забелязват. Няма нужда да преразказва-
ме страшния клип, взривил социалните 
мрежи в България. Вероятно вече сте го 
гледали, а ако не сте, сигурно не искате 
да си го причините. Тъжната истина е, че 
когато посягат да я наранят, бременната 
котка дори не прави опит за бягство. 
Двама от усмихнатите се приближават, 
след което единият – все така усмихнат 
– я вдига за опашката и я удря с пълна 
сила о земята. Резултатът: разкъсана 
матка, мъртви плодове, риск за живота. 
А усмивките стават все по-широки…

Не познавам достатъчно добре афри-
канските и азиатските култури. Но що се 

отнася до нашата западна цивилизация, 
казвам смело, че ние сме единствената 
нация, която може да се похвали с по-
говорката „че те бия като маче у дирек“. 
Ще рече: ще те бия безпощадно, ще те 
удрям така, както се удря с котка по 
дървен кол.

Приятели, гледката е наистина ужа-
сяваща. Но още по-стряскащ е фактът, 
че това не е изолиран случай, а едно от 
многото зверства (или по-точно „чове-
чества“), които преживяват или не успя-
ват да преживеят десетки котки, кучета, 
коне в милата ни Родина – всеки Божи 
ден. Тровени, стреляни, бесени, горени, 
давени, рязани, заливани с киселина, 
влачени след автомобил, изнасилвани... 
Списъкът с извратени насилнически 
възможности е безкраен...

България беше последната страна 
в ЕС, която въведе Закон за защита на 
животните – през 2008 година. Инкри-
минацията на насилието над животни 
стана факт още две години по-късно. 
Съвсем доскоро същите тези усмихнати 
момчета можеха да се отърват с адми-
нистративно наказание. Днес ги грози 
затвор...

Връзката между насилието над живот-
ни и това над хора е научно доказана. 
Удоволствието от причинено страда-
ние е психопатология. И единствената 
причина усмихнатите момчета да не 
блъскат бабички или бременни ромки е 
фактът, че се страхуват от наказание...

Макар и да сме далеч от деня, в който 
ще можем да кажем, че и животните са 
защитени от законовия ред на право-
вата държава България, вече имаме 
редица случаи на условни и ефективни 
присъди за жестокост към животни. 
Ако превърнем възмущението си в 
действие, рано или късно властите ще 
проумеят, че преследването на престъ-
пления срещу животни е превенция на 
престъпленията срещу хора. А дотогава 
ще събираме пари за посечени от ус-
михнати злодеи същества, ще обяснява-
ме, че някои българи тричат или отсичат 
крачетата на кучета като Мима и ще 
разясняваме, че не всички сме такива...

Марк Твен, страстен дарвинист и 
приятел на животните, е казал следното: 
„От всички животни единствено човекът 
е жесток. Няма друг, който да причинява 
страдание просто за удоволствие.”

Насилникът е насилник. Независимо 
към кого е избрал да прояви жестокост 
този път.

„Че те бия 
като маче 
у дирек“

СТЕЛА РАЙЧЕВА

блог   
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„Москва не вярва на сълзи”, София – на 
сълзотворен газ.”

Любен Дилов-син коментира 
самонапръскалите се с лютив спрей полицаи

казана дума

„Политиката не е като в автобуса – да 
отстъпиш място на майка с дете или на 
възрастна жена.”

Сергей Станишев отвръща на 
призивите да отстъпи първото място 

в евролистата на Елена Йончева

„Нападатели, вземащи на прицел 
Турция, ще бъдат връщани в 
ковчези.”

Президентът на Турция Реджеп 
Ердоган коментира атентата в 

Нова Зеландия

„Ние от ДСБ не желаем да бъдем с Бойко 
нито партньори, нито баджанаци.”

Бившият лидер на ДСБ Радан Кънев по 
повод дебатите за ново дясно обединение

„Графа“ ще бъде прекръстен на „Гафа“.“
Бившият депутат Борислав Цеков коментира 

проблемите с ремонта на ул. „Граф Игнатиев” в София



П
риродните катаклизми са 
все по-чести и все по-
разрушителни. Урагани, 
земетресения, цунамита, 
пожари и невиждани 
студове и жеги измъчват 

населението на Земята и стават причина 
за смъртта на хиляди хора на планетата.

Къде е най-опасно и къде е най-безо-
пасно човек да посрещне предизвикател-
ствата на природата? Световна класация, 
изготвена от германската фондация 
Bundnis Entwicklung Hilft, която обединя-
ва няколко благотворителни сдружения, 
дава отговор на въпроса в кой район на 
планетата рискът да умрем от природни 
катаклизми е най-висок.

Изследователите под научното ръ-
ководство на проф. Катрин Радтек от 
Рурския университет са изучили обсто-
ятелствата в 171 страни. Районите на 
Централна Америка са описани като 

изключително опасни
България е на 114-о място в класацията 

с индекс 4,12 за 2018 г. 
При анализа изследователите опреде-

лят риска от бедствия не само въз основа 
на това колко често според статистиката 
в тези страни има природни катаклизми, 
но и доколко са подготвени за тях и могат 
ли да се справят с пораженията, пише сп. 
„Шпигел”.

Колко бързо може да се окаже по-
мощ? Колко души може да се доберат до 
безопасно място? Колко от тях могат да 
оцелеят при стихийно бедствие и пр.?

Индексът WorldRiskIndex показва в как-
ва степен страните са подложени на риск 

от природни бедствия. Рискът е разпре-
делен неравномерно. Като цяло той е по-
голям на островните държави и в страни 
с ниско и средно равнище на доходи в 
Океания, Азия и Централна Америка, 
пишат изследователите в доклада си. 

Начело на класацията за 2018 г. като 
най-рискова за оцеляване при природни 
бедствия е 

Вануату – островна 
държава

в югозападната част на Тихия океан (с 
индекс 50,28). Следва Тонга, където за жи-
телите и туристите също има много висок 
риск да загинат при природно бедствие.

Особено опасни за региона са земетре-
сенията, цунамитата и ураганите. Често 
от тях страдат и Филипините, които са на 
трето място в класацията с индекс 25,14. 
Там хората трябва да са готови за вулкани 
и други природни бедствия.

Например през 2013 г. азиатските ос-
трови бяха връхлетени от урагана Хаян, 
чиято скорост на вятъра достигаше 300-
315 км/час със засилвания до 360 км/час.

Други особено опасни райони са Цен-
трална Америка, Западна и Централна 
Африка, а също Югоизточна Азия. Да си 
припомним силното земетресение с пос-
ледвало цунами в Индонезия през 2018 г., 
чиито жертви от първоначално обявени-
те 1400 стигнаха над 2000 души, тъй като 
спасителите все още не бяха достигнали 
всички засегнати от земетресението 
райони. През декември 2004 г. огромна 
вълна причини

смъртта на над 
228 000 души

в 14 страни, повечето от които бяха в 
Индонезия.

Румъния, Сърбия, Северна Македония 
и Гърция са с по-висок риск от България. 
Руската федерация и САЩ обаче са с по-
ниски индекси – 3,42, а Израел – с 2,20.

Япония например е на 30-о място по 
риск с индекс 11,08, Румъния – на 104-то 
място с индекс 5,46.

Решаваща според изследователите е 
инфраструктурата. Само ако има дос-
татъчно пътища и летища, хората могат 
бързо да стигнат на безопасно място, 
а спасителните служби – до зоната на бед-
ствието. В случай на природни катастро-
фи живота на хората може да спасят също 

стабилните електромрежи, осигуреността 
с чиста питейна вода и достатъчно болни-
ци и лекари, смятат изследователите.

Най-безопасен според класацията е 
Катар с индекс 0,36. Най-малък риск от 
природни катаклизми има също в Малта 
(0,57) и Саудитска Арабия (1,25).

Както показва неотдавнашен доклад на 
ООН, броят на природните катастрофи в 
света в последно време рязко е нараснал.
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В 
периода от 1997 до 2017 г. са 
загинали 1,3 млн. души. 4,4 
млрд. души са получили травми 
или са останали без средства 

за съществуване. Особено много са се 
увеличили екологичните катастрофи, 
свързани с промените в климата, съоб-

щава сп. „Шпигел”. По данни на ООН това 
води до повече наводнения, бури, жеги, 
суша и горски пожари.

В доклада за рисковете по света на 
ООН изследователите казват, че гло-
балното затопляне може да влоши тази 
ситуация в бъдеще. Учени предупрежда-

ват за повишаването на 
равнището на моретата 
и океаните в изследва-
не за сп. „Нейчър”. 

Те анализират риска 
от наводнения в 136 
крайбрежни градове 
в света, щетите и сце-
нариите, ако не бъдат 
направени необходи-
мите инвестиции до 
2050 г. Това са градове 
като Маями, Ню Йорк, 
Ню Орлиънс и Гуанчжоу 
в Китай.

Като цяло по-риско-
ви са бедните страни. 
Но в богатите страни 
(като САЩ например) 
също може да има 
голям проблем, както 
показа ураганът Сидни 
през 2012 г. При това 
бедствие енергосисте-
мата рухна, а спаси-

телните работи бяха затруднени. През 
2005 г. ураганът Катрина предизвика 
катастрофа в Ню Орлиънс: по-голямата 
част от града беше наводнена, 2 хиляди 
души загинаха, щетите бяха оценени на 
стотици милиони долари.

Необичайните жеги
през последните лета в Европа илюстри-
рат според изследователите различията 
между страните. Въпреки че в Германия 
реколтата намаля значително, до ката-
строфа не се стигна, защото Европа има 
по-добри възможности да компенсира 
загубите си. В районите със суша като 
Африканския рог или Сахел послед-
ствията биха били много по-сериозни, 
твърдят авторите.

Анализът на доклада на ООН за све-
товните рискове показва и положителни 
промени. В резултат на нарастването на 
инцидентите хората са много по-добре 
подготвени за природните бедствия, 
отколкото преди шест години. Най-вече 
страдат децата. По данни на УНИЦЕФ 
почти всяко четвърто дете живее в ра-
йони, пострадали от стихийни бедствия. 
През миналата година над 68 млн. души 
са били принудени да напуснат домо-
вете си, а над половината от тях са били 
деца на възраст до 18 години, пише сп. 
„Шпигел”.

1,3 млн. души са загинали за 10 години1,3 млн. души са загинали за 10 години

КАТАКЛИЗМИТЕ НА 2018 ГОДИНА 

П
рез 2018 година светът пре-
търпя сериозни катаклизми. 
Природа наистина ни стресна 
и показа внушителната си 

сила. Щетите от бедствията струваха 
милиарди на пострадалите страни, а 
жертвите са хиляди. 

Едно от най-опасните явления за 
годината беше ураганът Флорънс, който 
удари Северна и Южна Каролина на 13 
септември. На моменти вятърът е дос-
тигал от скорост до 255 км/ч. Ураганът 
вилня в района 5 дни и остави след 
себе си голямо разрушение. Месец по-
късно ураганът Майкъл удари Флорида.

Малко преди Коледа пък Индонезия 
бе връхлетяна от цунами.

Десетте най-тежки бедствия през 
2018 г., свързани с климата, са причи-
нили щети за поне 84,8 млрд. долара, 
заяви благотворителната организация 
Christian Aid в изследване, цитирано от 
Ройтерс.

През миналата година всеки населен 
континент е бил засегнат от предизви-
кани от климатичните промени тежки 
метеорологични събития, обявиха от 
организацията.

Според изследването 

най-скъпоструващите 
бедствия

свързани с климата, през 2018 г. са били 
ураганите Флорънс и Майкъл, причи-
нили щети за поне 32 милиарда долара 
при преминаването си през САЩ, Ка-
рибския регион и Централна Америка.

САЩ също така са понесли загуби 
за поне 9 милиарда долара от горски 
пожари, причинили смъртта на десетки 
хора и унищожили хиляди жилища в 
Калифорния.

В Япония тежките наводнения през 
лятото и тайфунът Джеби през есента 
са нанесли щети за над 9,3 милиарда 
долара.

Според доклада сред най-скъпите 
бедствия, свързани с климата, през 
2018 г. са били и сушите в Европа, 
наводненията в Индия и тайфунът Ман-
гхут във Филипините и Китай.

Авторите на изследването са събрали 
информацията за обема на щетите, като 
са използвали данни от източници, 
включително правителства, банки и 
застрахователни фирми. В някои случаи 
обаче данните са се отнасяли само за 
застрахованите загуби, а не са включва-
ли човешките загуби. 

Трусове, цунами, Трусове, цунами, 
жеги: Най-опасните жеги: Най-опасните 
места на Земятаместа на Земята
Начело на класацията е Вануату, в Централна Начело на класацията е Вануату, в Централна 
Америка е опасно, България е на 114-о мястоАмерика е опасно, България е на 114-о място
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П
резидентът на Америка 
Доналд Тръмп е прочут 
както със своята страст 
към сделки с недвижими 
имоти, така и към лукса и 
екстравагантността. Ето 

част от лъскавите му имения, които със 
сигурност няма да ви оставят равно-
душни:

Севън Спрингс, 
Бедфърд, Ню Йорк

Тръмп е купил това имение през 1996 
за 7,5 млн. долара. В него има 60 стаи, 
15 от които са спални. „Скромният“ 
дом разполага и с три басейна. Идеята 
на Доналд Тръмп е била да превърне 
имението си в голф курорт, но впо-
следствие е решил да го използва като 
място за отдих.

Друг известен имот на Тръмп е на-
ционалният голф клуб 
„Тръмп”, Бедминстър 
Тауншип, Ню Джърси. 
Макар и технически 
това да е голф клуб, 
семейството на 
Тръмп има ня-
колко къщички 
в локацията. А 
всеки, който 
иска да е част 
от клуба и 
да пожи-
вее като 

американския президент, солидната 
сума от 350 000 долара ще му осигури 
този лукс. На територията на клуба се 
намират игрището, басейн, баскетболно 
игрище, тенис игрище, фитнес център 
и СПА.

Пентхаус в Trump Tower, 
Ню Йорк

Разположен в Ню Йорк, домът има 
златен и мраморен интериор, пищни 
мебели, изглед към Сентръл парк и вну-
шителни полилеи. Преди 2016 г. Тръмп 
тауър не беше само домът на Тръмп, а и 
офисът му. Ако някога реши да продаде 
пентхауса, анализаторите на пазара 
смятат, че това би му донесло над 100 
милиона долара.

Мар а Лаго в  Палм бийч се превър-
на в любимия дом на Тръмп, откакто 
е президент. Той обаче не използва 

дома, за да избегне президентските 
си задължения. През 2018 г. например 
Тръмп покани министър-председателя 
на Япония, за да проведат среща на 
върха. За да станете член на Мар а Лаго 
и може би да срещнете Доналд Тръмп, 
ще трябва да 
изпразните бан-
ковата си сметка. 
Първоначалната 
такса за посеще-
ние на дома е 200 
000 долара плюс 
ежегодни такси 
от 14 000 долара, 
ако решите да се 
връщате често.

Винарна 
„Тръмп” в Шар-
лотсвил, Вирджи-
ния, е сред други-
те впечатляващи 
места, собственост на американския 
президент. По време на колапса на 
жилищния пазар през 2006 г. Патриша 
Клуге попада в ужасен дълг и прода-
ва избата си на Доналд Тръмп за 8,5 

милиона долара. Няколко години преди 
това собствеността е била оценена на 
около 73 милиона долара. Анализато-
рите твърдят, че ако Тръмп продаде 
имота днес, той може да получи близо 
200 милиона долара. Тъй като Доналд 
Тръмп не може да бъде собственик на 
избата, защото е президент, синът му 
Ерик официално притежава и управля-
ва имота, а Патриша живее там и работи 
като главен мениджър.

Тръмп Форс
Тръмп притежава частен самолет, 

който далеч не е като останалите от 
този ранг. Той струва 100 млн. долара и 
е толкова луксозен, колкото можете да 
развиете въображението си. На борда 
има две спални, а почти цялата арма-
тура е покрита с 24-каратово злато. В 
самолета има и 42 седалки, а пред всяка 
– телевизор.

Последният имот вече не е собстве-
ност на американския президент, но си 
заслужава да се спомене. Доналд Тръмп 
е израснал в относително скромно жи-
лище от 2500 квадратни метра в Куинс, 
Ню Йорк. Баща му построил къщата с 
пет спални през 1940 г., но както споме-
нахме, къщата вече не е собственост на 
семейството на Тръмп. Новите собстве-
ници на родния му дом разбират каква 
стойност има къщата, затова те предла-
гат нощувки за 725 долара на нощ.

Луксът на Тръмп: Луксът на Тръмп: 
Имения за милиони долариИмения за милиони долари

Пищни мебели и златен интериор са Пищни мебели и златен интериор са 
само част от разкоша в имотитесамо част от разкоша в имотите

Trump Tower

Севън Спрингс, Бедфърд, Ню Йорк

Голф клуб „Тръмп”
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Ц
елта на ливанския стартъп 
Slighter, освен да изгради 
сериозен бизнес, е да по-
могне на милиони пушачи 
да се откажат от вредния 
навик.

Единственият продукт на компанията 
е запалка с цена от 129 долара, която 
разчита на комбинация от следене на 
потребителското поведение, порица-
ние и пламък.

Устройството, което 

разполага със сензори и 
изкуствен интелект 

отделя първата седмица, за да се запоз-
нае с навиците и честотата на типичния 
график на пушене на потребителя.

Мобилно приложение събира данни-
те чрез Bluetooth и създава уникален 
за всеки потребител план, целящ да 
помогне на пушача да намали или 
напълно да елиминира употребата на 
цигари. Екранът на запалката показва 
брояч, който посочва на пушача колко 
минути остават, преди да му е „разреше-
но“ да запали нова цигара.

Ключов елемент в системата е, че 
докато не изтече времето, запалката 
отказва да работи, възпрепятствайки 
пушача да запали цигарата си. Все пак 

създателите на продукта са добавили 
бутон, който позволява на потребителя 
да заобиколи рестрикцията и все пак да 

използва пламъка.
Основателят на стартъпа Самер Ел 

Гариб посочва, че без този бутон някои 
пушачи, без да се замислят, ще се завър-
нат към обикновена запалка, което ще 
обезсмисли цялата система.

„Ако искате да запалите цигара 
извън разрешеното време, се налага да 
измамите. Но чрез натискането на този 
бутон признавате пред нас и пред себе 
си, че мамите“, казва Гариб.

По думите му това е наука за поведе-
нието на хората. Чрез подсещането на 
потребителя, когато е време за пуше-
не, той започва да свиква с новия си 
график. В даден момент алгоритъмът 
улавя тези промени в поведението, като 
започва да премахва нотификациите.

Устройството, захранвано чрез USB, 
изпраща нотификации на потребители-
те по три различни начина – светлина 
на екрана, вибрация и звук.

Стартъп: Запалка помага Стартъп: Запалка помага 
да се откажат цигаритеда се откажат цигарите

S
amsung Galaxy Fold няма да 
е единственото сгъваемо 
устройство в арсенала на 
корейския технологичен 

гигант. Според нова публикация на 
Bloomberg компанията работи по 
други два сгъваеми телефона, всеки 
от които е със собствен отличителен 
дизайн.

Един от тези телефони ще се сгъва 
вертикално подобно на модела Razr 
на Motorola, докато другият ще се раз-
гъва навън, също както представено-
то наскоро от Huawei устройство Mate 

X. Според публикацията вертикално 
сгъващият се телефон би трябвало да 
бъде представен в края на 2019 г. или 
в началото на 2020 г. Samsung плани-
ра той да разполага с допълнителен 
екран отвън (точно както Galaxy Fold), 
но дизайнът може да се промени.

Разгъващият се навън телефон 
ще бъде представен след това и би 
трябвало да е по-тънък, тъй като няма 
да има допълнителен екран. 

Устройствата може да разполагат 
със скенер за пръстови отпечатъци 
под екрана.

Samsung Samsung 
работи над работи над 
още два още два 
сгъваеми сгъваеми 
телефонателефона

Продуктът постепенно води Продуктът постепенно води 
до спиране на пушенетодо спиране на пушенето

R
oomba i7+ – най-новата и 
най-иновативната прахосму-
качка робот на компанията 
iRobot, прави снимки на 

къщата и сама изхвърля контейнера 
си за боклук. 

“Чрез способността си да научава 
жилищните планове и да се адапти-
ра, както и да се чисти сама, iRobot 
Roomba i7+ е най-иновативната пра-
хосмукачка робот, създавана някога“, 
коментира Колин Ангъл, председа-
тел и главен изпълнителен директор 
на iRobot.

“Този робот се доближава до 
мечтата ни за прахосмукачка робот, 
с която се впуснахме в това приклю-
чение преди 20 години“, добавя още 
той.

С помощта на технология за инте-
лигентно картографиране Imprint™, 
Roomba i7+ изучава и прави карта 
на помещението, което трябва да 
изчисти. Роботът запаметява до 10 
жилищни плана и имената на стаите 
в тях.

Така, ако бъде преместен на друг 
етаж или в друго жилище, той ще 
разпознае локацията и ще я изчис-
ти, както е инструктиран. Новата 
Roomba може да почиства конкретно 
помещение (само всекидневната 
например) чрез гласова команда или 
настройка в мобилното приложение 
iRobot HOME.

Прахосмукачка 
сама изхвърля 
контейнера си 
за боклук
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СТОЯН ТОШЕВ

Н
аучната фантастика ни 
обрисува как ще изглеж-
да светът на бъдещето, 
като най-често се опира 
предимно на фантазията 
на авторите. Но ако се 

върнем само стотина години назад, се 
оказва, че заради сериозния техниче-
ски прогрес много от фантазиите на 
писателите днес са се превърнали в 
реалност. Ето някои от тях:

Лунните пътешествия
Започваме, разбира се, с Жул Верн. 

Още през 1865 година авторът на „От 
Земята до Луната“ пише за първото пъ-
тешествие на хората до Луната. И някои 
събития и детайли, описани в книгата, 
удивително съвпадат с кацането на 
американците на земния спътник цели 
104 години по-късно.

Пътешествието на истинските 
астронавти от НАСА към спътника – 
точно като героите в романа, започва 
от Флорида. Командният модул на 
космическия апарат на НАСА се нарича 
„Колумбия“, а измисленият космически 
апарат от романа носи името „Колумби-
ада“. Членовете на екипажа са трима.

Тук, разбира се, има и разлики – 
астронавтите Нийл Армстронг и Бъз 
Олдрин успешно стъпват на лунната 
повърхност през 1969 година (докато 
третият – Майкъл Колинс, остава в ко-
раба). Докато тримата герои от романа 
така и не докосват повърхността.

Комуникатори
Показаният за първи път през 1966 

година знаменит комуникатор от Star 
Trek изглежда като сгъваем телефон. И 
това е забележително, защото, макар 
и инженерите на Motorola да работят 
по безжични телефони още от 
началото на 60-те години 
на миналия век, компа-
нията показва първия 
мобилен телефон 
едва през 1973 
година.

Още 10 години 
по-късно, през 
1983-та, мобил-
ните апарати на 
Motorola излизат 
на пазара. Те са ог-
ромни, тежки и много 
скъпи, но през следва-
щите години компанията 
ги усъвършенства и намалява 
по размер. През 1989 година Motorola 
представя и първия сгъваем мобилен 
телефон, който прилича доста на кому-
никатора от Star Trek. 

Костюмът на Iron Man
Още с появата на Железния човек 

неговият костюм става култов. Разби-

ра се, това е едно от малкото неща, 
които едва ли скоро ще станат напълно 
реалност, защото невероятно здрава-
та и летяща броня наистина е доста 
фантастична. Но американските военни 
в близко бъдеще ще получат костюми, 
заимствали много от функциите на 

делото на Тони Старк.
В американската армия 
се разработва програ-

мата TALOS (Tactical 
Assault Light 

Operator Suit), 
което предста-
влява роботизи-
ран екзоскелет 
за специалните 
части, който ще 

подобри до голя-
ма степен човеш-

ките възможности 
на бойното поле. 
Костюмът ще бъде 

лек, но в същото време и 
много здрав, снабден със системи 

за поддръжка и следене състоянието 
на войника.  

Радиоапарати
Отново Жул Верн предсказва, че 

в близко бъдеще хората ще слушат 
новините, а няма само да ги четат във 

вестниците. Предсказанието си той 
прави през 1889 година, а първият 
радиоапарат се заработва на практика 
чак през 20-те години на ХХ век. „Вмес-
то печатна версия Earth Chronicle ще се 
обръща с глас към своите читатели, а те 
ще разбират най-интересните събития 
от репортерите и учените в рамките 
на същия ден.“ Това пише Жул Верн в 
разказа си „През 2889 година“.

На всичко отгоре десетина години 
след първото радио се появява и теле-
визията, а първите масови тв преда-
вания са налице само 30 години след 
първото радиопредаване в ефир.

„Атомните бомби“ на 
Хърбърт Уелс

В романа си „Свободен свят“, 
който е написан през 1914 
година, Уелс говори 
за ръчна граната от 
уран, която може да 
се „взривява без-
крайно“. Само 30 
години след това 
САЩ нанася два 
ядрени удара 
срещу Япония 
– в Хирошима и 
Нагасаки.

Описанието на 
„първата атомна 
бомба“ в книгата си 
Уелс прави с уточнение-
то, че тя може да се хвърля 
от самолет и основателно се ужася-
ва от това колко разрушителна може да 
бъде. В неговия роман тези бомби са 
използвани в хода на продължителна 
война. А в руините на освободения свят 
се ражда и създава световно правител-
ство, стремящо се към единство и към 
противопоставяне на всякакви бъдещи 
войни.

Видеочасовници
В анимационния сериал „Джетсънс“, 

излязъл на екран през 1962 година, са 
показани високотехнологични ча-
совници с дисплей, показващ цветно 
видео. Например най-малкият син от 
семейството, Елрой, обича да гледа на 
тях сериала „Семейство Флинтстоун“, 

както и да използва часовника си, за да 
комуникира със семейството.

Затова не е изненада, че някои от 
тези функции, показани преди много 
десетилетия, са факт в съвременните 
умни часовници. Да, с тях не гледаме 
тв предавания просто защото са малки, 
но напълно е реално да ги използваме 
за телефонни разговори, за гледане на 
снимки или мониторинг на здравното 
ни състояние.

Кредитни карти
За първи път този термин е използ-

ван в романа на Едуард Белъми „Поглед 
назад“ от 1887 година!

Главният герой заспива през 1887 
година и се събужда чак 113 години 

по-късно, за да узнае, че родният 
му дом се е превърнал в 

социалистическа утопия. 
През онези години 

образът на кредитна 
карта, с помощта 

на която може 
да се разплащат 
стоки или да се 
превеждат пари 
от една сметка 
на друга, се е 

възприемало като 
истинска научна 

фантастика. На 
всичко отгоре Белъми 

много точно предсказва 
и принципа на действие на 

тези карти, както и възможността да 
се ползват и зад граница.

Безжични слушалки
В романа си от 1953 година „451 

градуса по Фаренхайт“ големият Рей 
Бредбъри пише за миниатюрни радио-
приемници във вид на слушалки, които 
притежават свойствата на днешните 
Bluetooth модели, които се използват от 
милиони потребители.

В романа се описват и други вещи, 
които днес са станали част от всекидне-
вието. Например как хората общуват 
със своите приятели посредством 
цифрови екрани, притежаващи функци-
ите на социални мрежи като днешния 
Facebook.

Научната фантастика, Научната фантастика, 
която стана реалносткоято стана реалност

Писатели предсказват смарт часовниците и кредитните картиПисатели предсказват смарт часовниците и кредитните карти
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перилни препарати предоставят ин-

формация единствено за качеството на 

праха (течен или на прах) по отношение 

на чистотата на тъканите. В рекламите 

и на опаковката не се споменава и дума 

за пагубното влияние на химичния със-

тав на продуктите върху нас – потреби-

телите. 

Независимо от невероятно стимули-

ращия мирис на току-що изпрано пране 

праховете за пране са доста голям риск 

за здравето ни поради съдържанието на 

вредни химикали
които водят до следните проблеми: раз-

дразнение на кожата и канцерогенност 

на гърлото, главоболия, запушен нос. 

Наскоро прочетох, че всеизвестният 

прах за пране Tide е обявен за „токси-

чен” от Комисията за безопасност на 

продуктите за консумация на САЩ (U.S. 

Consumer Product Safety Commission) 

поради факта, че Агенцията за токсични 

вещества и регистрация на болести 

(Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry) твърди, че продуктът съдържа 

съставки, които могат да предизвикат 

„раздразнение на носа, проблеми с 

бъбреците и дълготрайно повреждане 

на белите дробове”.

Допирът на кожата с току-що изпрани 

дрехи с обикновени перилни препара-

ти води до нарушаване на предпазния 

слой на кожата, което при някои хора 

води до дерматитис. Предполага се, че 

това се случва заради багрилните веще-

ства, използвани в праховете. 

Някои парфюми също могат да пре-

дизвикат алергии у потребителя.

Твърди се, че праховете за пране не 

са биоразградими, тъй като бактерия-

та, която се добавя в отходните води, 

разгражда единствено биологични 

съставки, но не разгражда химични 

съставки. Тук е моментът да отбележа, 

че праховете за пране са 

проблемни за 
живота под вода

тъй като намаляват повърхностното 

напрежение на водата (surface tension). 

Това се дължи на така наречените 

Surfactants, или повърхностно активни 

агенти (surface-active agents), които 

имат за цел да намалят повърхностното 

напрежение на водата, за да се увеличи 

възможността за проникване на почист-

ващия агент в нея и в текстила. Някои 

повърхностно активни агенти са против 

бактерии, фунги и инсекти. Носени от 

водата към реките, морето или океана, 

те се превръщат в опасност за живота 

там, тъй като водата с намалено повърх-

ностно напрежение е по-лесноусвоима 

от рибата. Проблемът е, че тя носи със 

себе си гореспоменатите агенти. 

Фосфатите в праховете за пране, от 

своя страна, водят до увеличаване обе-

ма на определени колонии от  водорас-

ли, които изпускат  токсични вещества 

във водата при което се намалява 

количеството кислород в нея.

Друго откритие, което направих нас-

коро, е, че производителите на перилни 

препарати (течни и прахове) в Америка 

не се задължават да изпишат пълния 

лист от съставки в техния продукт. Пред 

мен е бутилка течен препарат ECOS, на 

който пише, че ако искам да прочета 

пълния списък съставки на продукта, 

трябва да посетя тяхната  интернет 

страница.

При проучване открих, че използва-

ните „органични” съставки често са с 

такива високи концентрации, че някои 

от тях са в списъка на 

токсични и опасни 
съставки

според държавните стандарти на Аме-

рика. Това ме накара да се задълбоча 

в изследователския материал, където 

се споменава, че дори газовете от 

сушилните, които дишаме по време на 

работа на това невероятно творение на 

техниката, съдържат опасни замърсите-

ли на въздуха около нас! Съставки като 

ацеталдехид и бензол (acetaldehyde and 

benzene) са класифицирани за карциро-

генни от Агенцията за предпазване на 

околната среда на САЩ.

Тук ще спомена някои от по-добрите 

препарати за нашата кожа и здраве като 

цяло.

Seventh Generation и Country Save са 

ефективни перилни препарати, които са 

хипоалергични и по-добри за околната 

среда от обикновените препарати. Те не 

съдържат оптични избелители, пар-

фюми или багрилни вещества. Country 

Save се използва от войсковите части 

на САЩ поради високото си качество и 

минималното съдържание на опасни за 

здравето агенти. 

Charlie’s Soap се произвежда от фа-

милна компания в Северна Каролина. 

Той се състои от натурални съставки, 

поради което се препоръчва дори и за 

изпиране на детско бельо и пелени.

Ако не можете да намерите прах за 

пране, който да не предизвиква алергии 

и здравословни неудобства, опитайте 

перилните препарати за бебета или си 

направете свой препарат. Има множе-

ство рецепти по интернет, които успеш-

но заменят комерсиалните.

А
ко попитаме идеалната 

домакиня какво знае за 

влиянието на праховете за 

пране върху кожата ни и 

като цяло върху здравето 

ни, по всяка вероятност от-

говорът ще бъде единствено повдигане 

на рамене. Не можем да я обвиняваме 

в невежество, тъй като рекламите за 

Хубавият аромат на току-що 
изпрани дрехи може да носи рискизпрани дрехи може да носи риск

BBGG VVOOICE

Кога прахът за Кога прахът за 
пране е опасен за пране е опасен за 
здравето?здравето?

МАРИЯ ТАНЕВА
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В 
края на зимата организмът 
е изтощен и има нужда от 
помощ. Това е моментът, 
в който тялото ни става 
лесна жертва на вируси и 
бактерии и имунната сис-

тема трябва да бъде подсилена. Освен 
с познатите билки, чайове и природни 
лекарства за това могат да помогнат и 
различни видове сокове. 

Те са полезни по всяко време, но в 
сезона на гриповете и в края на зимата 
специалистите препоръчват да ги 
включвате всекидневно в менюто си. 
Освен че пречистват тялото от токси-
ни, соковете са коктейл от витамини и 
минерали, които не само че подхранват 
организма, но и го зареждат с енергия. 
Имунната система постоянно работи, 
като сортира кои клетки са чужди и 
могат да навредят на здравето. Заради 
високата й активност имунната система 
се нуждае от „гориво” и тук идва ролята 
на соковете.

Ето няколко идеи за възвръщащи 
силата сокове:

Ябълка, морков и 
портокал

Комбинирането на трите продукта ви 
дава възможност да извлечете най-
доброто от хранителната им стойност. 
Получава се сок, който е богат на калий, 

витамини А, С, В6 и на фолиева кисе-
лина. Препоръчва се да се приема за 
тонус и през бременността.

Портокал и грейпфрут
Витамин С играе роля на щит срещу 

вредни субстанции, свободни ради-
кали, микроби и бактерии. Сокът от 
цитруси, най-вече този от портокал и 
грейпфрут, подпомага имунната систе-
ма и й съдейства в борбата срещу виру-
сите. Напитката е богата на витамин С, 
цинк и фолиева киселина.

Доматен сок
Важно е да пиете доматения сок 

току-що направен и без други добавки 
– само така ще извлечете максимално 
полезните вещества от домата. Устано-
вено е, че доматите намаляват риска 
от инфекции и са полезни за сърцето. 

Имунитета подпомагат, като зареждат 
тялото с витамини А, С и желязо.

Домати, 
кейл и целина

Този сок може да се 
използва освен като 
имуностимулиращо 
и като противо-
възпалително при-
родно лекарство. 
Богат е на множе-
ство витамини и 
минерали – магне-
зий, калий, желязо, 
витамини А и С.

Ягода и манго
Сокът от ягоди и манго е 

приятен и сладък на вкус. Богат е на 
антиоксиданти, които се борят срещу 

свободните радикали. Съдържа желязо 
и витамин С, но най-вече е полезен 

заради количеството витамин Е в 
състава му.

Тиква и ябълка
Сокът от тиква и 

ябълка е идеалният 
плодов коктейл, 
от който ваши-
ят имунитет се 
нуждае. Напитката 
е полезна също за 

костите, помага при 
хормонален дисба-

ланс, при проблеми с 
уринарния тракт, прави 

кожата по-гладка, а косата 
по-здрава. Сокът от ябълка и 

тиква е богат на магнезий, цинк, вита-
мин А и С.

Тези напитки Тези напитки 
извличат извличат 
токсините от токсините от 
тялото и му тялото и му 
дават енергиядават енергия

За по-добър имунитет – За по-добър имунитет – 
6 идеи за сок и коктейли 
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D
ior представи най-новата 
си колекция висша мода 
в Дубай под огромно 
цирково шапито.

Това беше първото 
ревю в Дубай на светов-

ноизвестната модна марка. На него беше 
представена колекцията, показана на 
Седмицата на висшата мода в Париж 
през януари. За презентацията в Дубай 
обаче бяха подготвени 15 нови модела, 
насочени специално към почитателките 
на модата от района.

Тоалетите са вдъхновени от спомените 
и представите за цирка на Мария Грация 
Киури – главния дизайнер на „Диор”, 

която присъства на шоуто.
Висшата мода представя майсторство-

то в ръчното изработване на облеклата 
на модните къщи. Тя е на повече от 150 
години. Изработените така тоалети са из-
ключително скъпи. Колекциите се пред-
ставят в Париж два пъти годишно. Могат 
да си ги позволят само неколкостотин 
изключително богати жени от цял свят. 

Шоуто в Дубай отразява амбициите на 
емирството да стане глобален център 
на модата и дизайна, макар и там да не 
се организира седмица на модата. За 
първи път през 2015 г. Chanel представи 
круизната колекция на Карл Лагерфелд 
в Дубай.

Емирството не крие амбициите си 
да стане център на модата

Под цирков купол: Под цирков купол: 
Dior с първо ревю в ДубайDior с първо ревю в Дубай
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А
ко лудориите на 20-го-
дишните ви приличат на 
детинщини, не се притес-
нявайте. Специалисти по 
мозъка казаха, че той се 
развива напълно чак след 

30-ата година. 
Макар и пълнолетието официално 

да започва на 18 години, идеята, че 
това е началото на зрелостта, става „все 
по-абсурдна”. На тази възраст мозъкът 
все още претърпява основни промени. 
Индивидуалният път от юношеството 
до зрелостта варира и някои хора пре-
минават през прехода по-бързо.

Двайсетте години са период, през 
който хората са много податливи на 
психични заболявания. Вероятността от 
тях намалява след 30-ата година.

„Да дадем дефиницията кога човек 
преминава от детството в зрелостта, 
изглежда все по-абсурдно. Преходът 
е много по-нюансиран – каза проф. 
Питър Джоунс от университета Кейм-
бридж на пресконференция в Лондон. 
– Предполагам, че за образователната 

система, здравеопазването и правната 
система е по-удобно да има дефиниция.”

„Няма детство и след това зрелост. 
Хората вървят по път, те са на траекто-
рия”, заяви проф. Джоунс преди между-
народен конгрес по невробиология в 
Оксфорд.

Младите хора могат да станат бързо 
професионалисти след училище или 
университета, но за мозъка им са 

необходими още десетина години, за да 
достигне до зрелост. 

Спорд проф. Даниъл Гешуинд от 
университета на Калифорния в Лос 
Анджелис трябва да се има предвид ин-
дивидуалността в мозъчното развитие. 
Той е убеден, че е грешка образовател-
ните системи да се фокусират върху 
групите, а не върху отделните ученици 
и студенти. 

Детинщините на 20-годишните Детинщините на 20-годишните 
не трябва да ви притесняватне трябва да ви притесняват

Я
понски учени идентифицира-
ха съединения в кафето, които 
забавят развитието на рака на 
простатата.

Пилотното изследване е извършено 
в лаборатория с резистентни ракови 
клетки в клетъчна култура и с мишки. 

Кафето съдържа много съединения, 
които влияят на здравето както добре, 
така и зле. Японските учени изследваха 
ефекта на шест от тях. 

Така установиха, че две съединения 
– кахвеолов ацетат и кафестол, могат 
да забавят растежа на клетки, които 

са резистентни на 
противоракови 
лекарства като 
кабазитаксел. Когато 
двете съединения 
бъдат комбинирани, 
ефектът се засилва.

Третираните с 
двете съединения 
тумори нарастват 
два пъти по-бавно от 
нетретираните.

Учените от медицинския факултет на 
университета в Канадзава изтъкнаха, 

че изследването им е пилотно и не оз-
начава, че резултатите могат да бъдат 
прехвърлени пряко за хората. 

У
чени от университета на Сид-
ни оплодиха 56 мериносови 
овце със сперма на 50 години 
и 34 от тях забременяха.

Успеваемостта от 61 процента 
е по-висока от тази на сперма, 
замразена за около година, с която 
са забременели 59 процента от 
оплодените овце.

Половинвековната сперма е 
взета от четири овена през 1968 г. 
и замразена. Съхранявана е в течен 
азот при температура минус 196 
градуса. След като е размразена, е 
изследвана за подвижност, скорост, 
жизненост и цялост на ДНК.

„Изумително е, че не установихме 
разлика между спермата, стояла 
замразена 50 години, и сперма, зам-
разена за около година – каза д-р 
Джесика Рикард от екипа. – Според 
нас това е най-старата жизнеспособ-
на сперма от който и да е вид в света 
и определено най-старата, използва-
на, за да бъде създадено поколение.”

Агънцата, заченати с древната 
сперма, имат гънка на тялото, която 
е била характерна за мериносовите 
овце в средата на миналия век. 

Тогава тази особеност е била 
желана, защото така се е увелича-
вала площта на кожата и съответно 
добивът на вълна.

Учени Учени 
създадоха създадоха 
живот с живот с 
50-годишна 50-годишна 
спермасперма

За мозъка и зрелостта: За мозъка и зрелостта: 
30-те са новите 18 30-те са новите 18 

Кафето забавя рака Кафето забавя рака 
на простататана простатата
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ОВЕН

Избягвайте рисковете във 
финансов аспект. Стремите 
се с допълнителна работа 

да увеличите доходите си. Напрежение 
може да възникне между вас и посто-
янните ви партньори. Не реагирайте 
прибързано, съществува опасност от раз-
рушаване на взаимоотношения. Доверете 
се на вътрешния си глас, на силната си 
интуиция и смело направлявайте живота 
си в избраната от вас посока.

ТЕЛЕЦ
Уран ви прави нервни и не-
спокойни. Овладейте тези 
състояния, защото могат да 
внесат сериозни проблеми 

с околните. Занимания като фитнес или 
йога могат да ви хармонизират. Насочете 
вниманието си към членовете на вашето 
семейство, децата или към ваше хоби. 
Погрижете се за здравето си. Контактите 
с природата ще внесат обновление в 
душата ви.

БЛИЗНАЦИ
Ще получите подкрепа от 
влиятелни личности или 
ваши партньори. Пълнолу-

нието ще внесе светлина относно вашите 
планове, свързани с бъдещето. Възмож-
ни са нови запознанства и  промяна 
на основната ви среда. Ретроградният 
Меркурий, който е вашият планетен 
управител, ви прави по-разсеяни, бъдете 
максимално концентрирани при подпис-
ване на документи, избягвайте покупки на 
техника и скъпи вещи.

РАК
Влизате в прекрасен за 
вас период. Разчитате и 
получавате подкрепата на 
авторитетни личности и 

шефове. Повод за напрежение по време на 
пълнолунието може да бъде максималната 
ви заетост в работата ви и семейните ви 
задължения. Въведете баланс в живота 
си, определете кое е стойностно за вас 
и разрешете конфликта. Ако пътувате в 
чужбина, бъдете внимателни.

ЛЪВ
Съществува риск от конфли-
кти между вас и партньо-
рите ви, лични или делови. 

Изяснете си ситуацията чрез разговори,  
ако партньорствата са важни за вас, се 
налага да се постараете да  възстановите 
равновесието. Необходима ви е тяхната 
подкрепа, която ще ви даде усещане за 
сигурност.

ДЕВА
Към вас могат да се завър-
нат хора от миналото и да 
ви напомнят за себе си. Тези 

от вас, които нямат сърдечна връзка, могат 
да срещнат любовта по най-неочакван 
начин или в лицето на позната личност от 

минал период. Избягвайте покупките на 
скъпи вещи и излишни финансови раз-
ходи. Съществува опасност да действате 
емоционално, а след това да съжалявате.

ВЕЗНИ
Бъдете внимателни и се 
грижете добре за здравето 
си. Довършете започнатото. 

Пълнолунието ще активира взаимоотно-
шенията с вашите партньори, лични или 
делови. Избягвайте вземането на крайни 
решения. Възможни са неочаквани пе-
чалби и подкрепа от влиятелни личности. 
Действайте за стабилизиране и подобрява-
не на финансовото ви положение.

СКОРПИОН
Изненада може да полу-
чите от страна на вашите 
партньори. Избягвайте 

конфликтите, овладявайте емоциите си и 
проведете конструктивни диалози с цел 
нормализиране на обстановката. 

СТРЕЛЕЦ
Неотложни ангажименти с 
разрешаване на казуси от 
минал период относно дом, 

семейна среда, родител или имот. Насочете 

усилията си в тази посока. Погрижете се 
добре и за здравето си. Бъдете внимателни 
при работа с документи, не започвайте 
нови проекти, освен ако сте родени с 
ретрограден Меркурий.

КОЗИРОГ
Бъдете внимателни в 
разходите, приключете със 
стари задължения. При 

работа с документи е необходимо особено 
внимание, при провеждане на разговори е 
възможно известно недоразбиране. Пъл-
нолунието ще осветли темата, свързана 
с вашето семейство. Основно изискване 
ще бъде необходимостта от баланс между 
служебните и семейните ангажименти.

ВОДОЛЕЙ
Избягвайте финансови 
рискове, колкото и примам-
ливо да изглежда дадено 
предложение. Въпреки това 

има и положителна новина - възможни са 
нови идеи, нови запознанства, който ще 
ви бъдат опора и подкрепа.Възможно да 
получите внезапно предложение, свър-
зано с целите ви относно вашето бъдещо 
развитие.

РИБИ
Може успешно да прего-
варяте за нови договорни 
отношения. Каквито и да са 
задълженията ви, не прене-

брегвайте здравето си. В момента нервната 
ви система и психиката са претоварени. 
Открийте дейности, които ще ви помогнат 
да възстановите хармонията в себе си. Не 
взимайте важни решения.

Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 22-28 март 2019 г.за 22-28 март 2019 г.
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� � ☺
- Защо си толкова тъжна? - питат 

блондинка. 
- В посолството не ми взеха докумен-

тите за виза. 
- Защо? 
- На самия край на анкетата в графата 

„Не попълвайте” написах „добре”.

� � ☺
Две блондинки си говорят:
- Другата седмица ще ходя на почивка 

в Лондон!
- Аз пък миналия месец бях на около-

светско пътешествие, но не ми хареса и 
сега ще ходя другаде.

� � ☺
Влиза младо русо момиче в аптеката 

и пита за тест за бременност.
- Разбира се, че имаме. Какъв искате?
- Отрицателен.

� � ☺
- Иване, с майка ти трябва да ти ка-

жем нещо важно! 
- ??? 
- Ти си осиновен. 
- Дааа! Знаех си! Искам да се запозная 

с биологичните ми родители! 
- Ние сме биологичните ти родители. 

Осиновителите ти ще дойдат след два 
часа.

� � ☺
Руският „Стани богат”. Играчът ползва 

жокер на втори въпрос „Обади се на 
приятел”: 

- Серьожа, 100 рубли стигат ли да се 
напием? 

- Да! 
- Отказвам се!

� � ☺
Две мутри си говорят:
– Леле брато, страшен хотел отво-

рили в центъра! Отиваш, вечерята без 
пари, спането без пари и сутринта като 
се събудиш, 100 долара под възглавни-
цата.

– А стига, бе! Ти кога ходи да го 
видиш?

– Не аз, жената вчера ходила.

� � ☺
Вярната жена спи само със собстве-

ния си мъж - с останалите е будна....

� � ☺
- Може ли да ти се обадя? 
- Да. 
...... 
- Обадих ти се 7 пъти, но ти не ми 

вдигна... 
- Знам, казах ти, че можеш да ми се 

обадиш, не съм ти казала, че ще ти 
вдигна...

� � ☺
Шеф към секретарката:
- Какво правите в неделя?

Секретарката (с надеж-
да в гласа):

- Нищо.
- Тогава позволете да 

ви напомня, че днес не 
е неделя!

� � ☺
- Ученици, днес ще имаме 

контролно.
- А калкулатори ще може ли да 

ползваме?
- Да.
- А транспортири?

- Също може... Така, пишете тема на 
контролното - „История на България 
през Х век .”

� � ☺
- Какво работиш? 
- В сенчестия бизнес съм... 
- Моля?!? 
- Външни щори, дограми, сенници 

монтирам...
- Ти в развод ли си? 
- Не. В „Брекзит” съм, вече почти три 

години жена ми казва, че ме напуска и 
все стои вкъщи...

� � ☺
- Докторе, всичко ме боли... 
- Много ви моля да се съсредоточите 

- за всичко няма да ви стигнат парите...

� � ☺
- По телевизията казаха, че доходите 

на българите са се увеличили - погле-
днах моите: не съм българин!

� � ☺
- Огледалце,огледалце,я кажи ми...
- Гледай си пътя, ма! Пак ша са натре-

сеш някъде... 

� � ☺
„Още две банички и се разделяме!” 

- така си шепнеха шевовете на новата 
пола на Галето.

� � ☺
Надпис на жп прелез на сръбски: 

„Сапри се! Опули се! Облещи се! И ако 
не иде трен - преджапай бръже!”

� � ☺
На мястото на автомобилна катастро-

фа идва евреин, вижда ранените и пита: 
- Извинете, застрахователите дойдоха 

ли? 
- Не. 
- Тогава е свийте малко да легна до 

вас.

� � ☺
Докторът ми предписа редовен се*с 

- но аптекарката отказва да изпълни 
рецептата!

� � ☺
- Знаеш ли кои са най-използваните 

уреди в един фитнес?
- Не.
- Кантар и огледало...

� � ☺
- Знаеш ли кои са най-използваните 

уреди в един фитнес?
- Не.
- Кантар и огледало...

� � ☺
- Не е добре на стари години да четеш 

„Книга за джунглата”. Изречението „Ма-
угли лежеше в храстите и кротко галеше 
питона” звучи съвсем различно...

� � ☺
Жена се занимава с едногодиш- ното 

си дете в стаята му и му говори: 
-Щастливец си ми ти, наспа се, събуди 

се, похапна, поигра, сега акаш, след 
това пак ще заспиш... 

При това от тоалетната се чува гласът 
на мъжа и: 

- Ми к’во искаш ма неделя е... 

� � ☺
Иванчо, кажи какви редки австралий-

ски животни познаваш?
- Слон.
- В Австралия няма слонове.
- Точно затова са рядкост.

� � ☺
- Тате, вече имаме пари за бензин.
- Откъде бе Иванчо ?
- Ами продадох колата.

� � ☺
Дядо Боже решил да разхвърля 

малко красиви жени по света. Взел един 
самолет под наем и започнал - Америка, 
Германия, Австрия, Чехия, Унгария... 
Стигнал до България и помощникът му 
го пита:

- Дядо Боже, ами тука?
- Ти луд ли си? Нали от тук ги взимаме

� � ☺
Залюбили се козата и охлювът и тя му 

казала: 
- Бих умряла за тебе! 
- Признай си, кифло, заради къщата е!

- Спартанцииии, довече-

ра ще ядем в адаааа! 

- Гошо, стига си крещял 

така на децата, ако не ти 

се идва на вечеря при 

мама, не идвай.

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 №16045

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 №16046

!!! 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! №16047

TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking for 
a CDL-A truck driver with a min of 3 years 
of experience up to $0.70 per mile for 
more info call 773-580-4032 №16051

OWNER-OPERATOR MILES, 
Цена US$ , Зипкод 60103, Owner-
operators needed. All miles paid 1.30 $ 
per mile. Free Insurance, Free Trailer, Free 
Parking, Free Plates and Permits. 2500-
3500 miles per week. ELD trucks only. No 
paper logs. Call - 1-844-349-4349. №16052

CUSTOMER SERVICE REP, 
Цена US$ , Зипкод 60181, Fast pace offi  ce 
in Oak Brook is looking for motivated 
individual to join the team. Position 
requires customer service skills. Please call 
630-379-6793 for more details. №16054

CDL OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 1.52, Зипкод 60632, Търся CDL 
owner operator за район Midwest. То-
варите са Drop and hook .Всеки уикенд 
вкъщи. Заплащане - $1.52/mile. Платени 
cargo insurance , 100% tolls and scales. 
Изисква се Hazmat endorsement, най-
малко 2 години опит и чиста шофьорска 
книжка. Тел: 817-896-7612 №16056

$TЪРСЯ ТИРАДЖИЙ$, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60062, ТЪРСЯ ТИ-
РАДЖИЙ ЗА НОВИ 2020 FREIGHTLINER 
СЪС APU И НОВИ РЕМЪРКЕТА. 60 ЦЕНТА 
НА МИЛЯ(DRY VAN), ПЪЛНИ И ПРАЗНИ, 
ПЛЮС ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТОПОВЕ И 
DETENTION.3000 МИЛИ НА СЕДМИЦА.
ИЗИСКВАМЕ 18 МЕСЕЦА ОПИТ. ТЕЛЕФОН 
ЗА ВРЪЗКА: 773-387-3497 ЮЛИ. №16061

! 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 №16064

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 
№16066

DISPATCHER NEEDED

Цена US$ , Зипкод 60160, VV Logistics 

Solutions is looking for an OTR Dispatcher. 

You must have a recent dispatch 

experience. Emphasis on fl eet productivity, 

communication, negotiation skills, driver 

motivation/retention. Please call 708-

223-0552 for more information, or for 

immediate consideration send resume & 

salary requirements to roxanne@vvlsinc.

com. 7082230552  №16001 

!!! ШОФЬОРИ !!!, 
Цена US$ , 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! №16068

2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 $450.00/
Week За повече информация, моля звъ-
нете на телефон 847-418-6269 №16074

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся 
шофьор за straight(box) truck. Не се из-
исква CDL. Заплащането е като за голям 
камион. За повече информация на тел 
847-749-9161 Ако нямате все още клас 
С но имате желание да карате малък ка-
мион и да извадите нужният клас, съм 
готов да помогна. №16033

СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извърш-
вам строителни ремонти 2248300447 
№16034

TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A 
truck drivers за over the road (ОТR) и ре-
гионални курсове. Минимум 3 години 
опит, седмично заплащане до 0.65 цента 
на миля. За повече информация обадете 
се на: 773-580-4032 №16040

! 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 №16045

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 цен-
та на галон №16046

!!! 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! №16047

CDL CLASS A WANTED
Цена US$ , Зипкод 60018, Малка транс-
портна компания търси шофьор за 
dry van с hazmat. Понеделник до петък 
(weekends - home). Заплащане на миля, 
на ден или на процент. Owner operators 
welcomed ! Call now 8472583175 
№16049

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 
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Оба-
дете се на Вера 708 953 9035 №16031
CDL DRIVER 
Цена US$ 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

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

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 $16 на час. 
За повече информация (312)375-3770 
Стефан, или (773) 988-6905 №15925
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , 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
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

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

OWNER OPERATORS
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира 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

RENT DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Two&One 
bedrm apts available at GOLF&ELMHURST 
,next to WallMart plaza,Nik Grill,Serdica.
After total renovation with new hw 
fl oors,ss apliances,new kitchen&bathrm.
Good schools!ready to move in.$1,300.00-
$950.00-6305394849 №16058

2 BED CONDO FOR RENT , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60173, Condo 
for rent 2br/1.5 baths in Schaumburg,IL. 
Great condo, updated, has storage, 
parking,very clean, best schools! On 
Plum Grove Rd and Golf Rd! Available 
04/01/2019. Ina №16062

2BDR FOR RENT , 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Renovated 2 bedroom apartment in 
Arlington Heights. Highly desirable John 
Hersey High School. Rent includes heat, 
A/C,cooking gas, water, garbage, parking. 
For more info please call 773 996 8900. 
№16073

CONDO ARLINGTON HTS
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, 1 
bedroom kондо на последен етаж с те-
раса в добре поддържан и тих комплех 
с басейн, в близост до много магазини. 
Апартаментът е обурудван с пералня, 
сушилня и миялна машина. Всички кон-
сумативи без ток са включени в наема. 
8477042766 №16048

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$ 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

ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ
Цена US$ 850.00, Зипкод 60126, Едноста-
ен апартамент в Елмхърст. Всичко вклю-
чено $850.IL-83 и Roosevelt 7735434470
№15898
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СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 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 

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

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

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Ар-
лингтон Хайтс предлага Фризьорски 
услуги на добри цени, подстригване, бо-
ядисване, кичури, къдрене, кератин, тел. 
708 415 7911 №16053

ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлага ВиК 
услуги. Ново строителство или ремонт 
на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 
монтаж на перални и миялни машини, 
ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 
и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете 

се на 224-558-7530 №16041

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

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

МАНИКЮР В PRETTY LAB
Цена US$ 0.01, Зипкод 1505, По случай 
настъпващата Пролет, салон за красота 
Pretty Lab https://prettylab.bg ще зарад-
ва една от Вас с БЕЗПЛАТНА процедура 
МАНИКЮР! За да участвате в томболата 
вижте условия на страницата на Pretty 
Lab във Facebook. Печелившия, ще бъде 
определен с теглене на жребий на слу-
чаен принцип на 1.04.19 +359885108502 

№16043

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
Цена US$ 29,000.00, Зипкод 60515, 99 
Volvo VNL 770 Всичко по камиона е под-
новено в последните 9 месеца. Без ELD 
.Very good truck. 7735400101 №16059

VOLVO 2014 VNL 730, 
Цена US$ 49,000.00, Зипкод 60515, Volvo 
2014 VNL 730,Ishift D13, на 520000 мили, 
с нови инжектори, турбо и kingpins. Нов 
transmision и oil change. No DPF/DEF. Ка-

мионът е супер 7735400101 №16060

ЗАПАЗЕНА КОЛА 2500$.
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60007, 2004 
г. Шевролет седан, на 99 900мили.
Всичко по колата работи перфектно, 
автопилот,нови гуми,нов акумулатор и 
др.. при интерес снимки мога да пратя 

на имейл. Тел 6302548374 №16038

TRUCKS FOR SALE
Цена US$ , Зипкод 60010, Продавам два 
камиона 2013 Freightliner Cascadia DD15 
и 10 speed with Delete- NO DEF на 747 000 
miles и 790 000 miles APU and inverter Ка-
мионите са в много добро състояние и 
готови за работа. За повече информация 

773-580-4032 №16039

2014 FREIGHTLINER
Цена US$ 41,000.00, Зипкод 60008, 2014 
Freightliner Cascadia DD15 * 10 скорос-
ти * 455 к.с. * 489000 мили * NO DEF 

2248179393 №16042

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

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: Етрополе. Гродас. Емо. Помен. Леност. Пат. 
Волен. Кукли. Желатин. Рокер. Ап. Ремък. Карат. Иде. Батак. 
Ралин. План. Табан. Сокаи. Сун. Чатам. Нарези. Роб. Тапет. 
Повеи. Паласки. Батуд. Трио. Дебют. Бод. Афион. Велур. 
Мито. Калинин- град. Ате. Пози. Оофори. Око. Зомба. Винер. 
Барабан. Лакеи. Фа. Пазар. Молар. Сет. Танин. Текст. Дере. 
Синан. Терор. Кат. Цонев. Тайван. Тупалка. Виолини. 

ОТВЕСНО: Температура. Фотоапарат. Тоалет. Нолти. Ек-
ран. Ту. Тамат. Барок. Оа- зис. Топ. Тъкач. Синап. Баница. 
Повик. Батко. Лозар. Нол. Ромон. Ратаи. Визон. Танк. Лел. 
Канап. Деним. Менеа. Генерал. Мебели. Блок. Норис. Табун. 
Аалст. Игл. Канон. Тюрго. Катети. Рекет. Капут. Ровер. Рао. 
Понур. Парод. Мафии. Дойл. Док. Илиев. Бидон. Серви. На-
слада. Зелот. Рефер. Ан. Стипендии. Допирателни. 

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.

М
орковите се обелват и се 
режат на кубчета. Заливат 
се с вряла вода и се варят 2 
минути. Отцеждат се, отва-

рата се запазва. Заливат със студена 
вода и се отцеждат. 

Половин чаша от отварата се 
смесва със захарта и лимонтузуто. 

Н
арежете лука ситно и го 
изпържете в сгорещената 
мазнина. 

Добавете ситно нарязани-
те моркови и след като се запържат и 
те, овкусете със сол и пипер. 

Прехвърлете ги в тавичка и долейте 
около 100 мл вода. Отгоре подредете 
маслините и резенчета обелен лимон. 

Поръсете ястието с малко брашно и 
запечете.

Щом кипне, се добавят морковите, 
котлонът се намалява и морковите се 
варят 20 минути. 

Свалят се от огъня и се оставят в 
сиропа за 4 часа. След това отново 
се кипват и се варят 20 минути, след 
което се свалят от огъня и се оставят 
за 1 час. 

Морковите се варят още 30 минути 
на бавен огън. След това се вадят в 
тава, постлана с хартия за печене, и 
се сушат на 80 градуса за 1 час във 
фурната. 

Поръсват се с пудра захар и се 
оставят да изстинат.

МОРКОВИ  
плакия

ЗАХАРОСАНИ   
моркови

Продукти
» 500 г моркови;
» 250 г захар;
» 1 ч.л. лимонтузу;
» 2 с.л. пудра захар.

Продукти
»  7-8 по-едри моркова;
»  2-3 с.л. олио;
»  3 главички лук;
»  150 г маслини;
»  1-2 с.л. брашно;
»  1 лимон;
»  сол и черен пипер на вкус.

Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети
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Футуристичният хотел на Футуристичният хотел на 
Alibaba – роботи, чипове, панелиAlibaba – роботи, чипове, панели
Приложение помага за поръчка на храна, чекиране, плащанеПриложение помага за поръчка на храна, чекиране, плащане

Ч
ерни роботи във формата 
на диск и височина около 
един метър носят храна и 
нови кърпи във футурис-
тичния хотел FlyZoo на 
Alibaba Group Holding.

Роботите са част от високотехно-
логични инструменти, които според 
Alibaba съкращават драстично раз-
ходите на хотелите за човешки труд и 
премахват необходимостта гостите да 
взаимодействат с други хора.

290-те стаи на FlyZoo, който официал-
но беше открит през миналия месец, са 
инкубатор на технологии, които Alibaba 
иска да продава на хотелиерската ин-
дустрия в бъдеще, и възможност да по-
каже силата си в изкуствения интелект.

Експериментът подлага на изпитание 
и нивата на приемане на търговията 
без участието на хора в Китай – страна, 
където технологиите за споделяне на 
данни се посрещат с готовност и дори с 
ентусиазъм.

В хотела леко

осветени 
стенни панели

напомнят за интериора на холивудски 
космически кораб. Гостите се чекират 
на подиуми, които сканират лицето им, 
както и данните от паспорта им или 
друг документ за самоличност. Посети-
телите с китайски документ за самолич-
ност могат да сканират лицето си, като 
използват смартфона си за предвари-
телно чекиране.

Асансьорите сканират отново лицето 
на гостите, за да проверят етажа им, а 
вратите на хотелската стая се отварят с 
друго сканиране на лицето.

В стаите се използва технология за 
гласови команди на Alibaba за промяна 
на температурата, пускане на перде-
тата, нагласяване на осветлението и 
поръчване на обслужване по стаите.

В ресторанта на хотела по-високи 
роботи във формата на капсули носят 
храната, която гостите са поръчали чрез 
приложението на FlyZoo, докато са в 

отделен бар. Голяма роботизирана ръка 
може да смеси над 20 различни вида 
коктейла. Камери за лицево разпозна-
ване прибавят автоматично таксите за 
стаята.

За отчекиране гостите

натискат бутон на 
приложението

след което стаята се заключва и те 
плащат автоматично чрез онлайн порт-
фейла на Alibaba. След като направят 
това, данните от сканирането на лицето 
на гостите автоматично се изтриват от 
системите на Alibaba.

FlyZoo се намира в град Ханджоу, на 
170 км югозападно от Шанхай и на крат-
ко разстояние от централата на Alibaba. 
Цената на стаите започва от 1390 юана 
(205 долара) на вечер.

В хотела работят и хора, но Alibaba 
отказва да уточни колко точно. Сред тях 
са главните готвачи и чистачките, както 
и служители на рецепцията, помагащи 
с обичайните процедури по чекиране 
на гостите, които не искат лицата им да 

бъдат сканирани и желаят да използват 
електронни карти за ключ.

Но развитите технологии, включващи 
лични данни, включително лицево раз-
познаване, стават все по-популярни в 

Китай, където регулациите са минимал-
ни, а правителството създаде проекти 
за публично наблюдение, които използ-
ват биометрични данни.

Alibaba създаде и други силно авто-
матизирани проекти за книжарници и 
хранителни магазини.

Магазините за хранителни стоки на 
компанията Hema са добре приети 
и вече наброяват около сто в цялата 
страна.

Целта на тези проекти е, от една 
страна, 

да развиват 
изкуствения интелект

от друга – високотехнологична експер-
тиза, чрез която ще засилят предлагане-
то в електронната търговия на Alibaba, 
както и развитието на нови бизнес 
области в момент на забавяне на ръста 
на приходите от електронна търговия, 
отчасти заради търговската война меж-
ду САЩ и Китай.

Alibaba възнамерява да построи и 
други хотели, но те ще бъдат използва-
ни главно от служителите на компани-
ята, които са в командировка в центра-
лите на компанията в Пекин и Шанхай.
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П
етър Стойчев доказа, че 
няма по-бърз плувец в 
ледени води в света от 
него. Българинът стана 
за втори път световен 
шампион по плуване в 

ледени води в Мурманск. Освен това го 
направи с невероятен рекорд.

Стойчев изплува дистанцията от 1000 
метра за 12 минути и 10 секунди, като 
подобри собственото си постижение 
отпреди две години с 5 секунди. Басей-
нът, който беше изрязан върху зале-
деното езеро Семеновском с размери 
25 метра, посрещна 403 плувци от 32 
държави, а 

в дисциплината 
на Стойчев бяха 
41 състезатели

Стойчев стартира в последната серия 
и още от началото поведе конкурен-
тите си. С всяка изминала дължина 
Петър Стойчев увеличаваше аванса си 
и накрая финишира с преднина от 34 
секунди пред втория Фергил Хестерман 
(Холандия) и на 0.53 минути от третия 
Владислав Сапожников (Русия).

„Чувството е невероятно. Имаше на-
прежение преди старта, защото искаха 
да мина още един лекарски преглед, 
но нямаше проблем. Вероятно някой 
искаше да ме разконцентрира или из-

нерви, но аз не съм от вчера в плуване-
то и винаги съм подготвен за различни 
манипулации. Беше ми много студено, 
тактиката на екипа ми сработи идеал-
но”, разказа Стойчев след невероятното 

си постижение. Веднага след излизане-
то си от водата той сложи на раменете 
си българското знаме.

„Не е много приятно, когато се състе-
заваш на световно първенство, другите 

нации да са с по 10-12 души, а ти си сам 
и нямаш други съотборници. Затова е 
важно да покажем, че дори и в малък 
отбор сме силни и трудно могат да ни 
победят!”, категоричен бе Стойчев. 

Българинът подобри собствения си рекорд с 5 секундиБългаринът подобри собствения си рекорд с 5 секунди

Петър Стойчев – световен Петър Стойчев – световен 
шампион в ледени водишампион в ледени води

Д
аниел Асенов е европейски 
шампион по бокс за шести 
пореден път, след като грабна 
златото в категория до 52 кг на 

първенството до 22 г. във Владикав-
каз (Русия). На финала Асенов победи 
по категоричен начин с 5-0 съдийски 
гласа англичанина Киърън Макдо-
налд. Българинът доминираше и в 
трите рунда на мача и логично получи 
по-добрите оценки от петимата рефе-
ри на срещата.

Със сребърен медал се окичи 
братът на Даниел – Боян, в категория 
до 56 килограма. В спора за титлата 
той допусна поражение от предста-
вителя на домакините Сегрей Ярулин 
с 0-5. Така България спечели пълен 
комплект медали на европейското 
първенство във Владикавказ. Освен 
златото и среброто в днешния ден 
Еми-Мари Тодорова в категория до 
48 килограма при жените грабна 
бронзовото отличие.

Даниел Асенов взе Даниел Асенов взе 
европейското злато в боксаевропейското злато в бокса

И
сторическо класиране за 
България на Световното 
първенство по биатлон! 
Владимир Илиев спечели 

сребърен медал в индивидуална-
та дисциплина на 20 километра в 
Йостерсунд (Швеция). Той бе почти 
безупречен в стрелбата, допускайки 
само една грешка от 20 изстрела. 

След тежкия и колеблив сезон с 
противоречиви резултати в Светов-
ната купа Илиев, който след няколко 
дни ще навърши 32 години, постигна 
върха в кариерата си. Това се случва 
две години след като спечели първата 

европейска титла за България в мъж-
кия биатлон. 

До днес най-добрият български 
резултат при мъжете на Световно 
първенство имаше Владимир Велич-
ков, който се класира на пета позиция 
в спринта на шампионата през 1982 г. 
в Минск. 

Няколко години по-късно Велич-
ков дублира 5-ата си позиция и на 
Световното първенство в Руполдинг 
(Германия) през 1985 г.

„Беше тежко, но дадох всичко от 
себе си“, сподели шампионът Влади-
мир Илиев веднага след победата.

Историческа победа Историческа победа 
за България в биатлоназа България в биатлона



22-25 март 2019 55

Българинът се заканва да нокаутира сегашния № 1 Антъни ДжошуаБългаринът се заканва да нокаутира сегашния № 1 Антъни Джошуа

Б
ългарската звезда на про-
фесионалния бокс Кубрат 
Пулев се закани да победи 
румънеца Богдан Дину в 
предстоящия им мач. На 
23 март най-добрият бъл-

гарски боксьор се изправя срещу Дину 
в прочутата зала “Хангара” в Коста Меса, 
щата Калифорния. 

В специално интервю за радио NBS 
Sports Кобрата призна, че румънецът е 
много силен съперник, но той е готов 
да го победи. 

„Опонентът ми не е лек, мисля, че има 
18 битки и само една загуба. 

Силен и опасен е
но аз съм различно ниво, различна 
класа. Ще бъде един интересен мач и 
важното е винаги да сме щастливи”, каза 
Кобрата.

В интервюто си на английски той се 
закани на хегемона в тежка категория 
Антъни Джошуа. Според него може да 
има мач между двамата до една година 

и той може да го нокаутира.
„Сега е много интересно в тежка ка-

тегория, защото се върна Тайсън Фюри, 
Уайлдър е силен. Има твърде много 
силни боксьори, а не както беше преди, 
само Кличко да държи всички титли. Аз 
сега съм задължителен претендент на 
Антъни Джошуа и трябва да се бием”, 
каза Пулев.

Той допълни, че има гарантиран мач 
със сегашния № 1 на ринга, защото 
самият той е № 1 в IBF. „Може би тази, 
може би следващата година ще се срещ-
нем. Точно в този момент съм много 
силен и съм много добре технически, 
много съм умен, това е много важно за 
големия ринг”, обясни Кобрата.

Той допълни, че има нужда от добра 
подготовка и добър спаринг партньор, 
преди да се изправи пред Джошуа. 

„Виждам грешките му, защото всеки 
човек прави такива – дали дребни, дали 
големи. Виждам ги, ще му ги покажа на 
ринга и светът ще види, 

че съм най-добрият
– закани се българинът.

Кобрата смята, че е по-силен и по-
добре подготвен технически от Антъни. 

„Един удар е достатъчен 
и е много важно, когато 
се бием, да се обръща 
внимание на дребните 
детайли. Затова съм 
по-добър. Защо да не 
го нокаутирам?”, попита 
Пулев. 

Той коментира боксо-
вото зрелище на минала-
та година Фюри–Уайлдър.

„Не мисля, че Уайлдър 
и Фюри ще имат реванш, 
защото той е много 
опасен и за двете страни 
и никой не би искал да 
загуби. Дионтей Уайлдър 
ще има мач с Доминик 

Бризийл, което е просто като един мач 
на шах. Няма да е толкова сериозен 
и истински. Трябва да има реванш с 
Фюри. Не знам защо Уайлдър не иска 
реванш с Фюри.”, обясни още българи-
нът.

Пулев, който се готви за двубоя с 
румънеца в Лас Вегас, призна, че заради 
натоварения си график няма възмож-
ност да се отдаде на забавления в Града 
на изкушенията.

„Това е 

първият ми 
професионален мач в САЩ 

но преди седем години съм имал мач в 
Чикаго като аматьор.

Чувствам се много добре. Лас Вегас е 
много красив и интересен град, много 
ми харесва, защото има толкова много 

хора, интернационален е, тренировъч-
ният ми лагер е тук, има една от най-
добрите зали.”

„Всичко ми харесва тук, но нямам 
много време, защото всеки ден трени-
рам, по няколко пъти на ден при това. 
Само някои съботи почивам, но тогава 
излизам само с приятели или с брат ми 
да попазаруваме, да похапнем навън.”

„Любимата ми храна е месо, салата, 
тук има много хубава храна и ми харес-
ва. Не ям много пица, защото не е добра 
за мен, но тук има страхотни места за 
ядене в Лас Вегас. Най-важното е да си 
щастлив, мен боксът ме прави щастлив.

Кобрата пред Кобрата пред 
NBS Sports: NBS Sports: 

Дину е силен, Дину е силен, 
но ще го но ще го 
победяпобедя
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Т
атуировките имат дълга и 
интересна история, беляза-
на от елитарната култура, но 
и от съмнителни помещения 
като гаражи и мазета. 

В началото на XX век ня-
кои от салоните за татуировки 
са наистина стилни места, 
особено тези в евро-
пейските столици. 
Имайте предвид, че 
майката на Уинстън 
Чърчил – Джени – 
е имала татуирана 
змия, увита около 
китката си.

Повече от век 
по-късно татуи-
ровките си остават 
страшно популярни 
и имат все по-широка 
фен-база. Според проуч-
ване на Pew Research повече от 
38% от младежите на възраст между 18 
и 29 години имат поне една татуировка.

Милениалите достигат зрялост в 
ерата след атентатите от 11 септември. 
Едно от най-хаотичните и ужасяващи 
събития в модерната човешка история 
оформя мирогледа на огромна част от 
младите. Затова и не е никак чудно, че 
те искат да се бунтуват, дори и да е 

по дребен начин
като този да се татуират.

Но дали наистина татуировките все 
още са символ на бунтарството?

Преди 40 години се появява про-
словутата татуировка на Шер, с която 
певицата ознаменува развода си със 
Сони Боно – пеперуда и цветя, и става 
благоприятна тема за шеги от страна на 

водещия Дейвид Летерман. Сега Кайли 
Дженър, Карди Би и Риана са ходеща 
реклама на модата на татуировките.

Лейди Гага се е татуирала повече 
от 24 пъти. Ариана Гранде има над 34 
татуировки, въпреки че трябваше да 

преправи една от тях, която 
гласеше „Барбекю” на 

японски. Джъстин 
Бийбър има мини-

атюрно изписана 
думата „Милост” 
над едната си 
вежда. Заедно с 
нея изпълнителят 
има още 56 татуи-

ровки.
За жалост на 

специалистите по 
човешки ресурси све-

тът все повече свиква с 
татуировките.

Но това до огромна степен 
обаче отнема от бунтарския им чар – 
факт, който тату-артистите и феновете 
на татуировките ненавиждат. Много от 
татуистите мразят експанзията на татуи-
ровките.

По-старите специалисти помнят и 
други времена.

В началото на 90-те татуировките 
се правят предимно в съмнителни 
помещения като гаражи, превърнати в 
импровизирани студиа.

Рисунките по кожата символизират 

алтернативен начин 
на живот

и се асоциират с лошите момчета и 
затворниците. Сега е удовлетворяващо 
да гледаш как хората напускат студиата 
щастливи, но е и леко тъжно в какво се 

е превърнала тату-културата.
Други са на мнение, че все по-нара-

стващата конкуренция в бранша вдига 
стандартите.

В момента татуировки правят младе-
жи, завършили художествени академии. 
Лесно е да ги мразиш, особено ако си от 
по-старата генерация, но това, което те 
правят, е забележително. А и повечето 
милениали продължават да ги намират 
за готини и модерни. Концепцията да 
украсиш кожата си до живот ги привли-
ча, особено предвид факта, че планета-
та загива.

Дори да си татуираш логото на „Мак-
доналдс“, може да се приеме за готино. 
Ако потърсите хаштаг #tinytattoos (мал-
ки татуировки) в Instagram, социалната 
мрежа ще ви покаже стотици резултати 
за вдъхновение, които могат да бъдат 
принтирани и занесени при татуиров-
чика за образец.

Така обаче изведнъж

всички се оказват 
със същата роза

или същото лице на Елвис, което алго-
ритмите на платформата са им показали 
първи. Разбира се, не всеки тату-артист 
е толкова критичен към социалните 
мрежи. Много от татуистите успяват да 
си изкарват прехраната благодарение 

на клишираните Instagram татуировки.
Милениалите от своя страна се чувст-

ват далеч по-комфортно в модерните 
студиа, отколкото в неприветливите 
гаражи.

С тази тенденция процъфтява още 
един бизнес – този с премахването на 
татуировки. Все пак повечето татуиров-
чици смятат, че е твърде рано браншът 
да бъде отписван.

Рисунките по тялото дават възмож-
ност за импровизации – нещо, с което 
хората допълват своята идентичност.

Татуировките – Татуировките – 
вече не само вече не само 
за бунтариза бунтари

Татусите днес са готини, Татусите днес са готини, 
модерни и красивимодерни и красиви
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Повече от 5000 неизвестни досега подвод-
ни планини бяха включени в най-пълната 
карта на океанското дъно, съставена от 

учени от института „Скрипс”.
Планините са открити по данни от спътници, 

които регистрират и най-малките промени в 
океанската повърхност, дължащи се на подводни 
структури.

Точният брой на подводните планини не е 
известен, но вероятно е към 10 000.

Картата ще послужи за прогнози на промените 
в климата и за корабоплаването. През 2005 г. 
американска ядрена подводница се сблъска с 
пълна скорост с неизвестен подводен връх край 
Гуам и това показа до каква степен океанската 
среда е неизследвана.

Новите технологии помагат за картографи-
рането на океанското дъно. Докато преди пет 
години специалистите са можели да регистрират 
структури с височина над 2 км по спътникови 
данни, сега височината им е около 1,5 км. 

Новаторско пластмасово приспособление, 
наподобяващо женски гърди, позволява 
на японските бащи да кърмят своите 

бебета.
Новият продукт се предлага от японската 

фирма „Дентсу“ и е кръстен „Дойка помощник за 
бащи”. 

Освен че предоставя кърма на отрочето, 
артикулът регистрира часовете на хранене и 
предава информацията на смартфона на бащата. 
Устройството помага на кърмачетата и по-лесно 
да заспят. Бебетата обикновено докосват с ръце 
майчината гръд и това ги приспива. На същия 
принцип е и новото кърмещо устройство, изра-
ботено от мека и приятна на допир материя.

На дъното на океана – нови 
5000 подводни планини

Японските бащи вече могат 
да... кърмят

П
ървата ракета на България 
Григор Димитров се вклю-
чи в благотворителна кау-
за. Заедно с още няколко 

тенисисти и тенисисти, той сервира 
храна на бездомни в центъра на 
Miami Rescue Mission.

Спортистите бяха в готварски 
униформи и се погрижиха никой да 
не остане гладен. Григор е в Маями 
за турнира от категорията “Мастърс 
1000”

Българският тенисист е поставен 
под номер 24 в основната схема на 
турнира в Маями и затова почива в 
първия кръг. Във втория Димитров 
ще се изправи срещу победителя от 
мача между Фелисиано Лопес и Бе-
ноа Пер, които играят в четвъртък.

Това не е първата социална кауза, 
в която звездата на българския 
тенис се включва. Преди време той 
стана патрон на благотворителна 
инициатива, посветена на детското 
отделение в „Пирогов”. Кампанията 
бе наречена „Малките герои”, а Гри-
гор Димитров бе обявен за големия 
герой в нея.

Наскоро стана ясно, че той е 
дарил пари в кампания за спортно 

оборудване за децата в Африка, 
които искат да играят тенис.

Л
юбовта витае във въздуха 
за по-големите момчета в 
семейството на Виктория 
и Дейвид Бекъм. След като 

най-големият син на двойката, 
Бруклин, вече може да се похвали с 
две завоевания – актрисата Клоуи 
Грейс Морец и манекенката Хана 
Крос, дойде ред и на по-малкия му 
брат Ромео да се изяви на любовно-
то поприще. 

Според неназован източник 
16-годишният Ромео Бекъм отскоро 
има връзка с 15-годишната холивуд-
ска старлетка Мили Боби Браун. 

Ромео и Мили се познават още от 
2016 г., когато се срещат на тържест-
вена гала на УНИЦЕФ, на която мла-

дата актриса е отличена с награда 
заедно с Дейвид Бекъм. След проя-
вата те продължават да поддържат 

контакт в социалните мрежи, като 
наскоро отношенията им придоби-
ват романтичен характер. 

Гришо раздаде храна 
на бездомни в Маями

Един от синовете на Бекъм 
върти любов с актриса 

П
арис Джексън – дъщерята 
на покойния Крал на попа 
Майкъл Джексън, отхвър-
ли слуховете, че е направи-

ла опит да сложи край на живота си. 
В гневен туит, използвайки нецен-

зурни думи, 20-годишната актриса 
и модел е обвинила в лъжа сайта 
TMZ, който разпространи новината, 
че е била приета в болница в събота 
сутринта, след като е направила 
опит за самоубийство в дома си в 
Лос Анджелис. 

Като причина изданието посочва 
документалния филм „Да напуснеш 
Невърленд”. В продукцията фигу-
рират разказите на Уейд Робсън и 
Джеймс Сейфчък, които обвиняват 
Майкъл Джексън в педофилия. 

Друг пост на Парис Джексън в 

туитър гласи „Лъжи, лъжи, лъжи и 
пак лъжи”.

Сайтът, съобщил, че щерката на 
Джако е опитала да сложи край на 

живота си, се позовава на „семейни 
източници” и „запознати източници”, 
според които тя е била задържана 
принудително за 72 часа. 

Парис за опита за 
самоубийство: Лъжи, лъжи...
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Автомобил „Порше”, принадлежал на покой-
ната звезда на френския рок Джони Холи-
дей, ще бъде предложен на търг в Париж.

Аукционът ще бъде организиран от тръжна 
къща „Агют” в неделя. Оценката на возилото е 
между 90 000 и 110 000 евро.

Автомобилът „Порше 928 S4GT” от 1991 г. с 
V-образен 8-цилиндров двигател и мощност 
330 конски сили е закупен като нов от Джони 
Холидей. Впоследствие возилото нееднократно 
е сменяло собственика си. 

Километражът на поршето показва 120 000 
километра.

Вадят на търг порше на 
Джони Холидей

Щ
астлив колекционер 
се сдоби с китара на 
Боб Дилън за сумата от 
187 000 щатски долара на 

търг в град Далас, щата Тексас.
С тази електрическа китара Боб 

Дилън е записал албума „Blonde on 
Blonde” от 1966 г. Инструментът е 
„Фендър илектрик” с 12 струни и 
е произведен през 1965 г. Това е 
първата серия електрически китари 
на „Фендър”. 

От аукционната къща „Херитидж 
окшънс” нарекоха китарата „чудесен 
къс от историята на рока”.

На търга бяха предложени и 
хармоника на Боб Дилън, както 
и златната грамофонна плоча на 
албума. 

Преди пет години друга китара 
„Фендър” на Боб Дилън беше прода-
дена за 900 000 долара.

Продадоха китара 
на Боб Дилън за $187 000

Марта Вачкова и Владо ПеневМарта Вачкова и Владо Пенев
на почивка в Миланона почивка в Милано

М
омиче с рядко заболяване на 
лицето трогна Никол Шерцингер. 
След срещата си с него певицата 
сподели емоционален пост във 

Facebook.
„Мое момиче Ники Лили, всичко, което 

казах днес, дойде от моето сърце за теб. Бла-
годаря ти, че насърчаваш всички да приемат 
себе си такива, каквито са и възхваляват 
своите различия. Обичам те, миличка! Ти си 
жестока“, написа Шерцингер и качи няколко 
снимки с 14-годишната тийнейджърка.

Никол и Ники се запознават на сцената на 
събитието „WEDayUK“, което събира млади 
лидери. Там тийнейджърката разказва своята 
невероятна история, а певицата е нещо като 
неин ментор.

Момичето, което насълзи очите на из-
пълнителката, има здравословен проблем 
на лицето, заради който то се деформира с 
годините. Въпреки това то става влогър и 
насърчава и други хора с подобни лицеви 
аномалии да не се срамуват от себе си. 

Момиче трогна Никол 
Шерцингер с драмата си

Мъж от щата Ню Джърси върна книга, коя-
то взел още като ученик от библиотеката 
на своето училище преди 53 години.

Хари Крейм, който живее в град Феър лоун, 
каза, че е взел книгата „The Family Book Of Verse” 
(„Семейна книга със стихове”) от Луис Ганет, 
когато бил 13-годишен. Неотдавна 65-годишният 
сега Крейм прочиствал мазето на къщата си и 
открил книгата. Той се почувствал виновен, че я е 
задържал толкова години.

Заместник-директорът на училището Доминик 
Таркинио каза, че глобата за закъснение е около 
две хиляди щатски долара, но няма да бъде 
изискана.

Библиотекарката на училището Сюзън Мърей 
е решила да изложи книгата на видно място, за 
да служи за поука на учениците.

Мъж върна книга в 
библиотеката след 53 г.

Н
а почивка в Милано се отдадоха 
Мартина Вачкова и Дарина Пав-
лова. Двете бяха придружавани от 
актьора Владо Пенев.

Тримата приятели публикуваха снимки от 
тяхната разходка из забележителностите на 
красивия италиански град. От профилите им 
се вижда, че са вечеряли в известен ресто-
рант, намиращ се срещу катедралата „Дуомо“.

Вачкова сподели във Facebook, че са се 
запознали лично с тенора Пласидо Доминго. 
Пенев пък се похвали, че е водил дамите в 
театър „Ла Скала“.

„Велик театър е alla Scala. Още една 
сбъдната мечта!!!“, написа актьорът в своята 
официална страница.

Освен със своя талант Владо Пенев е из-
вестен с това, че обича да пътува в чужбина. 
Той често взема Марта Вачкова или други 
приятели от киното и театъра.
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Б
ившият барабанист на 
„Бийтълс” Ринго Стар под-
готвя нов албум от няколко 
месеца и е в звукозаписно-

то студио с китариста на „Тото” Стив 
Лъкатър.

Седемдесет и осем годишният му-
зикант, чието истинско име е Ричард 
Старки, пусна във Facebook снимка 
със своя звукорежисьор Брус Шу-
гър и с китариста Лъкатър.

Под фотоса бившият бийтъл на-
писа: „Отново в студиото с великия 
Стив! Мир и любов!”

Последният 19-и студиен албум 
на Ринго „Give More Love” беше изда-
ден през септември 2017 година.

А
лекс Раева ще става майка 
за първи път. Певицата и тв 
водеща вече е в четвъртия 
месец, разкриват близки до 

нея източници.
Бебето трябва да се роди към 

края на лятото.
Бащата на детето е заедно с Алекс 

от близо две години. Той обаче не е 
познат на широката общественост, 
защото тя го крие от светлината на 
прожекторите. „Такъв мъж съм си 

търсила и се радвам, че го открих“, 
споделя тя.

По-рано певицата имаше дългого-
дишна връзка с DJ Дончо.

Според източниците певицата е 
заченала след инвитро процедура.

Алекс Раева ще става майка

Ринго Стар подготвя 
нов албум

Огромно огнено кълбо е експлодирало в 
земната атмосфера през декември мина-
лата година, съобщи НАСА.

Експлозията е втората по сила от този вид за 
предишните 30 години и най-голямата от метео-
рита над Челябинск в Русия преди шест години. 
Тя обаче е останала незабелязана до голяма 
степен, защото е била над Берингово море, край 
руския полуостров Камчатка. 

Освободената енергия от метеора е 10 пъти 
по-голяма от тази на атомната бомба, пусната над 
Хирошима.

Толкова голям метеор експлодира в земната 
атмосфера два-три пъти на 100 години, каза Лин-
дли Джонсън от НАСА.

Метеорът е преминал през земната атмосфера 
на 18 декември със скорост от 32 км/сек. под 
ъгъл седем градуса. Размерът му е бил няколко 
метра. Експлодирал е на около 25,6 км над зем-
ната повърхност, като ударната енергия е била 
173 килотона. 

На снимка от Червената планета беше 
увековечена отломка, приличаща на част 
от извънземен кораб, с което отново се 

разгоряха дебатите относно „марсианците”.
Кадърът се появи в канала на Ютюб 

Secureteam10. Той е много популярен и е следен 
от 2 милиона потребители. Именно в тази плат-
форма беше публикувана снимката, направена 
от марсоход, на която е изобразен странен обект. 
По думите на представителя на канала Тайлър 
Глюкнер триъгълният приличащ на метален 
предмет е с идеален кръгъл отвор в средата и е 
бил изкуствено създаден от изчезнала цивили-
зация.

На пръв поглед отломката прилича на ка-
мък със странна форма. Но при по-подробно 
разглеждане става видно, че обектът има доста 
сложна структура. Отворът в средата е със 
съвършена форма, а триъгълникът изглежда 
сгънат.

НАСА регистрира експлозия 
на огромен метеор

На Марс бе заснета отломка 
като от НЛО

Л
егендарната британска група 
„Ролинг стоунс” ще пусне 
на пазара през следващия 
месец компилация с най-

големите си хитове и бонус диск с 
концертни изпълнения.

Албумът ще излезе на 19 април 
под заглавието „Hunk” и в него ще 
бъдат включени парчета от тави, из-
дадени в периода 1971-2016 година.

„Hunk” ще бъде издаден на две 
CD или на три плочи от винил. В тях 
ще фигурират 36 хита на „Стоунс” с 
класики като „Satisfaction”, „Angie”, 
„Brown Sugar”, „Start Me Up” и др.

Към компилацията се предлага и 
бонусен диск с концертни изпълне-
ния на бандата, записани по време 
на турнета на различни стадиони по 
света.

„Ролинг стоунс“ пускат микс 
с най-големите си хитове
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И
лиана Раева отпразнува 
преди рождения си ден. 
Президентът на Българска-
та федерация по худо-

жествена гимнастика сподели във 
Facebook, че навършва 56 години.

„Обичам Живота си! Щастлива съм 
със семейството си, роднините си, 
професията си, колегите си, учите-
лите си, приятелите си и враговете 
си! Благодаря на всички за всичко, 
което са ми подарили и причинили! 
Чувствам се докосната...“, написа 
съпругата на Наско Сираков.

Според Раева онова, което описва 
най-добре живота й, е стихотво-
рение на Джеф Фостър, което тя 
цитира в социалната мрежа.

Вместо в София Илиана Раева ще 
празнува в Бургас, където се про-

вежда турнирът по художествена 
гимнастика „Жулиета Шишманова“.

Илиана Раева на 56 г.: 
Животът е прекрасен

Б
ионсе планира да запише 
нов албум, в който ще 
бъде застъпена темата за 
женските права.

Тридесет и седем годишната 
певица, която има 7-годишната Блу 
Айви и 21-месечните близнаци Сър 
и Руми от съпруга си Джей-Зи, ра-

ботела тайно над нов албум и вече 
е записала три страхотни песни за 
него. 

„Бионсе в момента е в отпуск, но 
тайно записва нов албум – заяви 
източник, близък до певицата. 

„Тя записа три песни, в които 
се говори как жени взаимно се 

подкрепят. Песните са подходящи 
за танцуване и ще се харесат на 
феновете.” 

Освен че композира и записва 
песни за нов албум, Бионсе се 
готви да озвучи персонажа Нала в 
компютърно-анимационен римейк 
на лентата „Цар Лъв” на „Дисни”. 

Бионсе тайно записва нов албум 

Д
жъстин Бийбър и Хейли 
Болдуин бяха уловени от па-
параците да спорят в парка 
в близост до плажа Лагуна, 

където в момента са на почивка.
25-годишният Бийбър и 22-го-

дишната му съпруга Хейли показаха 
различията си на публично място.

Все по-усилени стават слуховете, 
че бракът на младата двойка не 
върви по мед и масло.

Според клюките проблемите 
във връзката на канадския певец 
и американския модел са свърза-
ни най-вече с липсата на доверие 
помежду им.

Двамата сключиха брак през 
миналия септември на гражданска 
церемония в Манхатън. Те на ня-
колко пъти отлагат плановете си за 
църковна сватбена церемония със 

семействата и приятелите си.
Самият Джъстин наскоро спо-

дели с феновете си, че се бори с 
депресия.

Джъстин Бийбър и Хейли 
Болдуин се карат в парка

Пиян китаец глътнал запалка и едва не си 
взривил стомаха.

Двадесет и три годишният гражданин 
на Шънян в провинция Ляонин по време на за-
пой решил да покаже героизъм пред приятелите 
си и глътнал запалката. След инцидента той се 
чувствал за известно време добре, но след това 
получил режещи болки в стомаха.

Китаецът, представен само с фамилното му име 
Ли, отишъл в местната болница и съобщил какво 
му се е случило. Хирурзите установили, че сто-
машната киселина на шегаджията била разяла 
8-сантиметровата запалка и възпламеняващата 
течност от устройството можела да изтече във 
всеки момент.

Според докторите чуждият предмет престоял 
в стомаха на г-н Ли около 30 часа и би могъл да 
се взриви, ако лекарската намеса отнеме дълго 
време. Специалистите достигнали до запалката 
по спешност чрез ендоскоп само за три минути, 
считайки този метод за най-безопасен. 

Пиян китаец глътна 
запалка, едва не се взриви

Отгледан в Белгия пощенски гълъб бе про-
даден за над 1,25 милиона евро на търг в 
интернет, като по този начин се превърна 

в най-скъпата в света птица от вида.
Специализираният сайт Pigeon Paradise опо-

вести, че рекордната сума е платена за мъжкия 
фламандски гълъб Армандо, отгледан в гълъбар-
ника на Жоел Вершот. „Никой не очакваше, че ще 
бъде платена сума, надхвърляща 1 милион евро”, 
се казва в информация на сайта. „За Армандо бяха 
платени 1 252 000 евро.” Не се съобщава самолич-
ността на купувача. Според агенция Белга той е 
китаец, който очевидно „ще използва птицата за 
репродуктивни цели, за да се появят на бял свят 
нови шампиони.” 

Според Pigeon Paradise, най-скъпият досега по-
щенски гълъб в историята на онлайн продажбите 
бе Ню Бликсем, който през ноември м.г. бе прода-
ден за 376 000 евро от белгийския си собственик 
Габи Ванденабел.

Продадоха пощенски гълъб 
за 1,25 млн. евро



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

Н
аричат го Смарагдовия 
остров. Неговият главен 
град, носещ името Кор-
фу, е смятан за един от 
най-красивите в Гърция.

Днес старата му част 
е включена в списъка с културно 
наследство на ЮНЕСКО, а хълмовете на 
едноименния остров, покрити с масли-
ни, лимони и кипариси, пазят тайните 
на древните гърци.

Корфу е вторият по големина йоний-
ски остров, чиито брегове се мият от 
водите на три морета. Това са Йоний-
ско, Адриатическо и Средиземно.

Именно заради това неговият климат 
е уникален, а битките за властване 
над парчето земя – ожесточени. Той е 
попадал в ръцете на Римската империя, 
Византия, Венеция, Неапол, Франция, 
Австрия, Русия и Англия.

Подобно на повечето гръцки острови 
и Корфу е част от древногръцката 
митология. На него намира убежище 

речната нимфа Керкира – любимата на 
Посейдон, която му ражда син.

Смятан е за един от 

най-зелените 
острови

на Гърция. Покрит е с маслинови и 
портокалови горички, а селищата му се 
гушат в тучната зеленина на разкошни 
долини.

Може да се похвали с уникална архи-
тектура, което се дължи на различните 
култури, в чиято власт е попадал през 
годините. Най-запомнящи са сградите 
му във венециански стил, но на острова 

хармонично съжителстват барок, рене-
сансов и класически стил.

Северният бряг на острова е нари-
чан Монако на Гърция. Тук почивката 
си прекарват кралски особи, шейхове, 
популярни актьори, спортисти и певци. 

Кумкуат е цитрусов плод, един от 
символите на остров Корфу. Той расте 

на дръвче, което рядко надминава 3 ме-
тра височина. Може да се яде с кората, 
тъй като тя е доста по-тънка от тази на 
останалите цитрусови плодове.

Най-популярната напитка на острова 
е цицибира. Това е джинджифилова 
бира, която се приготвя от лимонов сок, 
джинджифил, стафиди, вода и захар. 

Освен Смарагдовия остров Корфу е 
наричан Градината на боговете, Остро-
вът на нимфите и Райска градина.

Островът разполага 
с 34 плажа 

Агиос Гьоргиос е подходящ за се-
мейства с деца, Агиос Гордиос е обгра-
ден от красиви скални формирования, 
а Миртиотиза е описан от Джералд 
Даръл като „най-прелестния плаж на 
света“. Той носи името на манастира, 
разположен над него.

Традиционният сапун Patounis, който 
се продава в малките и кокетни мага-
зинчета на острова, се прави тук от 150 
години. Историческата фабрика е по-
строена през 1891 г. и до днес сапунът 
на семейния бизнес се приготвя само 
от местен пресован зехтин с добавки 
като сода, сол и вода.

Замъкът Ахилион е една от най-из-
вестните забележителности на остро-
ва. Кръстен е на героя от древногръц-

ката митология Ахил. Той е построен 
по поръчка на Елизабет Баварска, 
известна като императрица Сиси. Днес 
той е музей, в който всеки може да 
влезе в 

покоите на 
императрицата

Столицата на Корфу, която носи 
същото име, може да се похвали с 
най-големия площад на Балканите – 
Спианада. Той е считан за център на 
града, а в северната му част е разполо-
жен дворецът на свети Михаил и свети 
Георги.

Корфу - най-красивият Корфу - най-красивият 
остров на Гърцияостров на Гърция

Той е покрит с маслини, лимони и кипарисиТой е покрит с маслини, лимони и кипариси
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