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ОТ РЕДАКТОРА

Може да си отдъхнем – американският 
президент не е скрит агент на Москва. Раз-
следването на специалния прокурор не успя 
да открие достатъчно данни той или членове 
от неговия предизборен щаб да са помагали 
на Русия в атаката им срещу демократичните 
избори в САЩ. Независимо какво мислите 
за Тръмп, това е добра новина – да знаеш, че 
политиците тук поне не са купени и платени 
от Москва като тези в  България.

Големият въпрос е – защо, след като не е 
руски агент, Тръмп не спира да хвали Влади-
мир Путин и да му вярва повече, отколкото 
на собствените си служби. Разследването на 
Мълър също е категорично – Русия е имала 
двустранна кампания за вмешателство в из-
борите от 2016 г. с цел да помогне на Тръмп. 

Резултатите от разследването са него-
вият политически триумф – доказателство 
на думите му, че няма съглашателство и че 
вашингтонският елит ще направи всичко, 
за да го свали от власт и делегитимира. Но ис-
тината е, че Тръмп прави това сам – с думите 
и действията си.

А заключенията от разследването на 
Мълър (поне това, което знаем към момента) 
съвсем не оневиняват президента – специ-
алният прокурор го е написал в прав текст. И 
точно в това е проблемът на Тръмп – дейст-
вията му не само че не се подчиняват на 
политическата традиция (което привлича 
неговите поддръжници), но не следват и за-
кона (в най-добрия случай са на ръба). Това, 
че Робърт Мълър не е стигнал до краен извод 
по въпроса за възпрепятстване на право-
съдието, може да означава много неща. Ето 
защо е важно да видим целия му доклад. Ре-
шението да не бъдат повдигнати криминални 
обвинения срещу Тръмп дойде от лично 
назначените от него главен прокурор Уилям 
Бар и заместника му Род Розенстайн. Месеци 
преди да поеме поста, Бар написа 19-страни-
чен меморандум, в който обяснява как Тръмп 
не може да е извършил възпрепятстване на 
правосъдието. Ето това е чудесна атестация, 
за да получиш точно този пост.

Но Конституцията така или иначе 
предвижда тези решения да не се вземат 
от правосъдното министерство или от про-

куратурата, които са директно подчинени на 
президента, а от Конгреса. Още една причина 
да настояваме да видим целия доклад на 
Мълър с прилежащите му документи.

Иначе тази политическа победа ще окрили 
Доналд Тръмп в оставащите две години от 
първия му мандат (и да, много е вероятно да 
има втори). Трябва да се готвим за поредица 
от противоречиви решения. А те започнаха 
още в понеделник.

Без да пита Конгреса, Пентагонът пре-
насочи 1 милиард долара за проектиране 
и построяване на ограда с дължина 91 км 
и височина 5,5 м, пътища и осветление по 
границата с Мексико. Парите идват от фонда 
за персонала на военните.

Също в понеделник Министерството на 
правосъдието промени дългосрочното си 
мнение и обяви, че здравният закон, известен 
като Обамакеър, е противоконституционен 
и внесе позицията си в съда по делото, което 
вероятно ще стигне отново до Върховния съд. 
А там го очакват петима консервативни съдии 
– двама, назначени от Тръмп.

Пак за там са се насочили дузина щатски 
закона, които на практика ще забранят 
абортите. На страница 8 обясняваме за тази 
вълна от законопроекти, наречени The heart 
beat bill, които забраняват абортите, след 
като е усетен първият ритъм на сърцето, 
което обикновено става, преди жените да 
са разбрали, че са бременни. Всички тези 
законопроекти, които ограничават правата 
на жените сами да решат какво да правят с 
телата си, са подкрепени от републиканците 
на много места. И надеждата им е, че закони-
те ще стигнат точно до Върховния съд и той 
ще обърне решението по „Ро срещу Уейд”, 
което гарантира правото на аборт.

Така че, докато се занимаваме с туитовете 
на Тръмп и задоволството му от пировата 
победа, неговите съпартийци на местно и 
федерално ниво правят всичко по силите си 
да ограничават правата ни и да харчат парите 
ни, без да питат. Добър вечер, спите ли?

Успешна седмица,

Ясен 

Тръмп не е руски агент. А защо се 
държи така?
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Висши фигури от упра-
влението се оказаха в 
епицентъра на скандала 
с евтините луксозни 
апартаменти. След като 
оставки подадоха минис-

търът на правосъдието Цецка Цачева и 
зам.-министърът на младежта и спорта 
Ваня Колева, стана ясно, че и друг зам.-
министър се е сдобил с евтин имот. Това 
е Красимир Първанов, зам.-министър 
на енергетиката. В аферата са замесени 
още бившият шеф на Комисията по 
съобщенията Веселин Божков и Гергана 
Мутафова от ВСС.

Първанов 

засега държи рекорд по 
евтиния

Той е придобил през 2018 г. апарта-
мент от 149,56 кв.м. плюс два гаража 
– 18,9 кв.м. и 31,17 кв.м. за 240 312,47 лв. 
или само 616 евро на кв. м. Имотите са в 
нова сграда на ул. “Тинтява”.

Първанов е редовен клиент на Ар-
текс, която е построила апартаментите. 
Още през 2009 той си е купил от фирма-
та апартамент в Дианабад от 150 кв. м. 
плюс гараж 16,9 кв.м. за 222 964 лв. или 
684 евро на кв.м.

В края на миналата седмица Цачева 
подаде оставка, а премиерът Бойко 
Борисов я прие. Това стана дни, след 
като се появи информация, че тя и 
други ключови фигури от ГЕРБ са ку-
пили апартаменти на занижени цени в 
престижен квартал в София от фирмата 
“Артекс инженеринг”. Вече бившият 
правосъден министър заяви, че остав-
ката й е била доброволна.

“Съвестта ми е чиста, аз поисках 
проверка около обстоятелствата за 
придобиване на недвижимото ми иму-
щество от Антикорупционната комисия 
и Върховната касационна прокуратура“, 
обяви Цачева. Тя обаче подчерта, че не 
иска забъркването на името й в този 
случай „да тежи на партия ГЕРБ и на 
премиера Борисов в предизборната об-
становка, каквато считам, че е налице”.

Сделката на Цецка Цачева е сключена 
през юли 2018 г. Жилището е 198 кв.м, 
в сделката влиза и гараж от 20 кв.м.  
Цачева и сестра й Ирина са платили 285 
хил. лв., което прави около 660 евро на 
кв.м общо за двата обекта,

или поне два пъти под 

пазарните цени
По искане на премиера оставка по-

даде и зам.-министърът на младежта и 
спорта Ваня Колева. Нейното жилище 
е купено в края на 2016 г., като мате-
риалният интерес на сделката е 327 
хил. лв. (710 евро на кв.м), т.е. това е 
сумата, върху която са били платени 
местни данъци и такси. Върху жили-
щето е учредена ипотека в двойно 
по-голям размер – 665 хил. лв., на 
колкото явно е бил оценен имотът от 
банката.

Най-интересен обаче е казусът с кума 

на Колева, а именно Цветан Цветанов, 
зам.-шеф на ГЕРБ и лидер на парламен-
тарната група, който също има апар-
тамент в този блок. Новата недвижима 
собственост на заместник-председате-
ля на ГЕРБ е с обща площ от малко над 
315 кв. м. За да придобие недвижимото 
имущество, Цветанов приписва на 
„Артекс“ два от своите апартаменти 
и доплаща 100 000 лева. Сделката е 
изповядана за сума под 400 000 лева 
(заедно със замяната и доплащането). 
Според данни от фирма „Артекс“ цените 
на имотите в тази и подобни сгради 

започват от 2600 евро за квадратен 
метър. Цената за Цветанов обаче е под 
630 евро.

Журналистката Миролюба Бенатова 
влезе в челен сблъсък  с Цветанов в 
кулоарите на парламента по темата с 
новия му апартамент. Цветанов дори 
си позволи да я пита защо му задава 
определени въпроси. Бившият депу-
тат от БСП Славчо Велков коментира, 
че Цветанов е жертва на приятелски 
огън и срещу него била активирана 
„тежката артилерия на българската 
журналистика“.

Новодомци клатят власттаНоводомци клатят властта
Министър и зам.-министри горят като бушони
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Ще подаде ли оставка и 
Цветан Цветанов? Това 
е актуалният полити-
чески въпрос. Оставка 

на Цветанов е доста трудно решение. 
Факт е, че в ГЕРБ при подобни казуси 
обикновено се подават оставки. Самият 
Цветанов е попадал в скандални ситуа-
ции и друг път, но за него това желязно 
правило в ГЕРБ не важи.

Предстои Борисов да разговаря и с 
Цветанов за сделката с неговия апар-
тамент. Миналия петък той замина за 
САЩ и се очаква да се върне в сряда.

Защо Цветанов никога не подава 
оставка? Той държи местните структури 
на ГЕРБ и заедно с това е и председател 
на предизборния щаб. Евентуалното му 
отстраняване от тези постове със сигур-
ност ще предизвика хаос в партията и 
най-вероятно ще се отрази на резултата 
на ГЕРБ на вота. Другият пост на Цвета-
нов е лидер на парламентарната група.

Цветанов играе ключова роля за фор-
мирането на мнозинство в парламента. 
Повечето депутати от ГЕРБ са именно 
негови кадри. 

В случая на Цветанов обаче сканда-
лът с неговия апартамент е най-голям. 
Особено като се има предвид, че има 
сериозни съмнения за това, че пре-
ди две години парламентът е приел 
поправки в Закона за устройство на 
територията, който облагодетелства 

фирмата “Артекс”. С тях срокът за раз-
решителните при строежи от първа и 
втора категория става 10 години. Това 
позволява на “Артекс” да реализира 
34-етажен небостъргач, който в момен-
та още се строи. Поправките са внесени 
от депутати от групата на ГЕРБ, чийто 
председател е Цветанов, и подкрепени 
с гласуване в залата лично от него.

Отива ли си Цветанов?Отива ли си Цветанов?

Запор за шефа 
на „Боец”

От Националната агенция 
за приходите са запори-
рали сметките на пред-
седателя на Гражданско 

движение “Боец” Георги Георгиев. 
Това се случва дни след като “Боец” 
са внесли сигнали до прокурату-
рата, КПКОНПИ и ДАНС за апарта-
ментите на Цветан Цветанов, които 
сигнали са подписани лично от 
Георги Георгиев. Ето какво пише по 
този повод г-н Георгиев:

“НАП ми запорират сметките и 
заплашват, че имат  намерение да 
изземем и продадем ваши движи-
ми и недвижими вещи”. ТОЛКОВА 
ЛИ ВИ Е СТРАХ?”

Досега при подобни случаи той винаги се е измъквал. В момента е в САЩ
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Турският президент 
Реджеп Тайип Ердоган 
каза, че статутът на 
прочутата бивша хрис-
тиянска базилика „Света 
София” – една от най-

големите забележителности в Истанбул, 
може да бъде променен от „музей” на 
„джамия”.

Ердоган се мотивира с това, че така 
храмът ще може да бъде посещаван 
безплатно от туристите от всички 
вероизповедания. Той даде за пример 
намиращата се в съседство Синя джа-
мия, в която всички посетители влизат 
безплатно. „Със „Света София” можем 
да постъпим аналогично”, отговори 
Ердоган на зададен му журналистиче-
ски въпрос.

Понастоящем входът в музея „Св. 
София” е 60 турски лири (10 долара). 
Само преди няколко дни Ердоган заяви, 
че не подкрепя идеята „Света София” да 
бъде превърната в джамия, защото това 
можело да има сериозни последствия.

Катедралата „Света София” е най-зна-
чимият паметник на византийското из-
куство. До построяването на “Св. Петър” 
в Рим това е най-голямата християнска 
църква.

Изградена е през VI в. по нареждане 
на император Юстиниан, който решил 
да увековечи славата на Константино-
пол. Според преданията на Юстиниян 
му се явил ангел и му представил плана 
за строителството на катедралата. Им-
ператорът мечтаел бъдещият храм да 
няма равен в света.

Константинопол е превзет от осман-
ците през 1453 година. 

“Света София“ е тежко засегната от 
разграбването на града, тъй като заво-
евателите смятат, че там се съхраняват 
най-големите съкровища.

Султан Мехмед II нарежда тя да бъде 
обновена и преправена в джамия, като 
лично той за пръв път присъства на 
петъчна молитва в сградата. “Света Со-
фия” се превръща в главната султанска 

джамия на Истанбул.
Идеята, че “Света 

София” един ден отново 
ще бъде християнски 
храм, никога не е напус-
кала умовете на пра-
вославните християни. 
По време на упадъка 
на Османската империя това не е било 
невъзможно да се случи. За Великите 
сили през XIX в. обаче е по-изгодно 
Цариград да бъде в слабата османска 
империя, отколкото да стане притежа-
ние на Русия. По време на Балканските 

войни идеята българската армия да 
влезе в Цариград не е била чужда на 
цар Фердинанд. Според запознати той 
дори е мечтаел да бъде коронясан за 
император именно във възстановената 
църква “Св. София”. 

През 1934 г. Мустафа Кемал Ататюрк 
обявява сградата за музей. Доста от 
съществуващите мозайки са разкрити 
наново, но са запазени и ислямските 
промени. В днешни дни храмът е музей 
и се посещава от туристи от целия свят.

Ердоган прави „Света София” Ердоган прави „Света София” 
джамия?джамия?
Така храмът щял да се 
посещава безплатно
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Половин век след клю-
човото решение на 
Върховния съд в де-
лото “Роу срещу Уейд”, 
което прави абортите 
в САЩ легални, нов за-

кон е на път да ги забрани в голяма част 
от страната. Тhe heart beat bill забраня-
ва премахване на бременност веднага 
след улавянето на сърдечен пулс в 
плода, което обикновено се случва 
след шестата седмица от бременността. 
Според специалисти голям процент от 
жените дори не знаят, че са бременни 
до 6-7 седмица, което ще попречи на 
огромен брой жени да направят аборт, 
ако имат такова намерение. 

Това е един от най-стриктните антиа-
бортни закони, гласувани някога в стра-
ната, който вече е приет и подписан от 
губернаторите в щатите Охайо, Кентъки 
и Мисисипи. 

В Кентъки законът получи подкрепа в 
щатския Конгрес, който е контролиран 
с мнозинство на републиканците, но 
федерален съдия го блокира в средата 
на март, заявявайки, че е „противокон-
ституционен”. Дори да успеят обаче, в 
Кентъки има друг сходен проектозакон, 

който същи забранява прекратяване 
на бременността, ако жената иска да 
прекрати заради пола на детето си или 
ако плодът има открито заболяване. 

Картината става още по-страшна, 
като се добавят  и други 8 щата,  в които 
т.нар. Тhe heart beat bill е одобрен или 
е на път да бъде одобрен от една от 
двете камари на местния конгрес. В 
Арканзас и Юта проектозакони за за-
брана на абортите след 18-ата седмица 

бяха приети с огромно мнозинство от 
щатските законодатели ( В Арканзас 
86-1  в  подкрепа на закона в Камарата 
на представители в щатския Конгрес), 
а губернаторът републиканец там Аса 
Хътчисън каза, че е готов да го подпише 
и че законът би издържал на оспорва-
не в съда. В много от тези щати вече 
има рестрикции за това кой може да 
извърши аборт, колко аборта са позво-
лени, ограничения за медикаментите, 

предписвани за 
процедурата, и 
др. В някои щати 
пък ограничени-
ята таргетират 
клиники, които 
практикуват про-
цедурата, като с 
това поставят още 
по-голямо бреме 
на жените. 

В Джорджия, къ-
дето живеят много 
българи, щатският 
сенат одобри 
спорния проек-
тозакон миналия 
петък. Той също 
забранява абор-
тите, след като е 
уловен първият 
сърдечен удар 
на плода. Според 
законопроекта 
аборт може да се 
направи в случай 

на изнасилване, но само ако жената 
е подала сигнал в полицията или ако 
бременността застрашава живота й. „Аз 
лично като жена предпочитам да имам 
избор относно здравето и тялото си”, 
казва Деница Гордън от Атланта. „Но 
и не одобрявам това, което се случва 
в Ню Йорк, където одобриха късния 
аборт, защото в седмия месец вече 
детето може да се роди и да оцелее.”

Според българката този проектоза-

кон е в особен ущърб за жените, защото 
ограничава правото им да вземат реше-
ния за тялото и живота си. „Прекалено 
много политическо значение се отдава 
на тази тема, не трябва да е така. Трябва 
да се гледа на нея от медицинска глед-
на точка”, казва Деница Гордън. 

Тя признава, че настроението в Джор-
джия, а и в останалите южни щати е 
много консервативно в рязък контраст 
с политиката в Ню Йорк и Калифорния 
например, но дори в консервативни се-
мейства като нейното има жени, които 
са настроени Pro-choice. Въпросът сега 
е дали много от жените в страната няма 
да бъдат оставени без choice, или без 
избор. 

Ролята на Върховния съд 
След избирането на Брет Кавано за 

Върховния съд везните се наклониха 
в полза на консерваторите на пейката. 
Най-малко 20 закона, свързани с пра-
вото на аборт, са на изчакване да бъдат 
разгледани в най-висшия съдебен 
орган в страната, а мнозина се опася-
ват, че републиканците ще използват 
позициите си, за да отменят решението 
„Роуд срещу Уейд”. Трима от върховните 
съдии са споменавали в миналото, че 
решението, което прави абортите в 
страната легални, не е правилно.

Според Центъра за репродуктивни 
права само от началото на 2019 година 
в страната са представени общо 297 
законопроекта, ограничаващи или 
забраняващи абортите. 

От Pro-Choice до No Choice – От Pro-Choice до No Choice – 
републиканците с нов опит да републиканците с нов опит да 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Тhe Heart beat bill забранява аборт, след като у плода е 
открит сърдечен ритъм

забранят абортите забранят абортите 
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BG ТЕЛЕГРАФ
Седмица остава за деклариране 
на фирмените печалби
Седмица остава за подаване от фир-

мите на годишни данъчни декла-
рации за облагане с корпоративни 

данъци. Това напомнят от НАП. Крайният 
срок тази година е 1 април, тъй като 31 
март е почивен ден. Декларацията се 
подава само по интернет, с квалифициран 
електронен подпис, заедно с годишен отчет 
за дейността. Неподаването на деклараци-
ята се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 
200 лева за управителя на фирмата.

Българите в първата десетка по 
националистически настроения

България е сред първите десет страни по 
националистически настроения според 
изследване на „Галъп интернешънъл“, про-

ведено в 58 страни. Мнозинството от 81 процента 
от пълнолетните българи смята, че националните 
интереси са на първо място. Само 9 на сто от ан-
кетираните са на мнение, че по-важна е глобали-
зацията. България влиза в рамките на световните 
тенденции. Хората по света като цяло поставят 
националните интереси на първо място.

И фелдшери излязоха на протест 
в София
Фелдшери и лекарски асистенти 

последваха медицинските сестри 
и излязоха на протест пред Минис-

терството на здравеопазването в София. На 
протеста присъстваха медици от различни 
градове в страната. Чуваха се символич-
ни сирени от линейки, а медиците бяха 
облечени с работните си униформи. От Сдружението на фелдшерите обясниха, 
че решението за протеста е следствие от игнориране на предложенията им 
за срещи и диалог от страна на здравния министър Кирил Ананиев, а също и 
неуважителното отношение към тяхното съсловие.

България отново е последна по 
заплащане в ЕС 

България е на последно място в ЕС по 
заплащане за час извънреден труд за 
десета поредна година. През 2018 г. 

за един допълнителен час на работа средно 
е плащано по 5.5 евро според данните на 
Евростат. Румъния е пред България, там из-
вънреден час труд е заплащан с евро повече. 
Унгария, Литва и Латвия са другите страни в 
ЕС, в които се плаща под 10 евро. На първо 
място е Люксембург, където час извънреден 
труд струва 46.6 евро.

Миграционният натиск е овладян 
според МВР
Миграционният натиск е овладян, но 

в световен мащаб тази заплаха не е 
отминала. Изграждането на възпрепят-

стващото съоръжение е дало резултати и мигра-
ционният натиск по българо-турската граница е 
значително по-малък в сравнение с 2015 и 2016 
г. Това съобщи вътрешният министър Младен 
Маринов, който присъства на годишния отчет 
на Главна дирекция „Гранична полиция“. По 
думите му обаче не така стоят нещата с българо-
гръцката граница, където се налага да бъдат предислоцирани сили и средства, 
за да се гарантира сигурността.
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Българка е починала 
след катастрофа в Сан 
Франциско. 14-годишната 
Мадлен Котева и майка 
й Пенка разхождали 
кучето пред блока, в 

който живеят, близо до езерото Мерсет в 
града около 6:15 ч. следобед на 15 март, 
петък. Изневиделица черен “Мерцедес” 
помел двете българки, и то точно до 
пешеходната пътека. Двете са били 
откарани в болница. Пенка е с леки 
наранявания и натъртвания, но Мадлен 
остава в кома. В понеделник следобед 
лекарите в болница Zuckerberg Gen-
eral Hospital в Сан Франциско обявиха 
мозъчната смърт на момичето въпреки 
надеждите на семейството за чудо.

Полицията в Сан Франциско 
продължава разследването и до 
редакционното приключване на броя 
не получихме отговор дали и какви 
обвинения са повдигнати на жената, 
шофирала мерцедеса. Вероятно обаче 
те ще се променят след смъртта на 
българката.

Според една от първоначалните 
версии 

силното слънце може да е 
заслепило шофьора

и тя да не е видяла двете българки, 
които пресичали улицата. Според 
хората, които живеят в района, 
обаче общината не е поставила 
нужните предпазни мерки на пътя. 
Ограничението на скоростта на Джон 
Муир драйв е 30 мили в час (48 км/ч), но 
шофьорите често не го спазват. Липсват 
“легнали полицаи”, както и мигащ 
светофар, който да предупреждава 
шофьорите, че приближават пешеходна 

пътека.
Районът е на брега на 

езерото и е любим на 
хората за разходки. От 
двете страни на улицата 
също паркират коли, 
които често блокират 
гледната точка на 
шофьорите и се стига до 
инциденти.

Семейството на 
Мадлен е от София и 
идва в САЩ преди 5 
години.  Тя има по-
голям брат Красимир, 
който стартира 
gofund кампания, с 
която се надяваше 
да събере средства, 
които да подпомогнат 
за скъпоструващото 
лечение. Кампанията 
беше събрала близо 
31 хиляди долара до 
понеделник вечерта. 
Но по-рано през деня 
лекарите обявиха най-
страшното.

14-годишно българче убито в 14-годишно българче убито в 
катастрофа в Сан Францискокатастрофа в Сан Франциско
Мадлен излязла да разходи кучето с 
майка си, но била блъсната от кола 
на пешеходна пътека

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

14-годишната Мадлен издъхна след десет дни в кома

Полицията все още се опитва да изясни защо колата не е спряла, докато двете българки са пресичали улицата
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Европейските разузна-
вания вече от години са 
установили заплахата от 
нападения на ултрадесни 
елементи, каквито бяха 
извършени в новозеланд-

ския град Крайстчърч, и са засилили 
наблюдението над подобни движения.

Във Франция и във Великобритания, 
в Германия и в Италия разузнавател-
ните служби сигнализират от години 
насам за рисковете, породени 
от растящата поляризация на 
обществото – нищо чудно някой 
да нападне мюсюлманите в тези 
страни в името на борбата срещу 
джихадизма или имиграцията.

„Европа е в голяма опасност: 

екстремизмът се 
надига повсеместно 

и ние – вътрешните служби, 
пренасочваме в момента ре-
сурсите си, измествайки поглед 
към крайната десница, която 
чака само конфронтация. (...) 
Значи трябва да предвидим 
нещата и да блокираме всички 
тези групи, които може в един 
момент да разпалят сблъсъци 
между общностите”, прогнозира 
през май 2016 г. Патрик Калвар, 

тогава директор на Главната дирекция 
за вътрешна сигурност DGSI (френското 
контраразузнаване).

„В различните западни страни конста-
тираме от четири-пет години нараства-
не броя на престъпленията, свързани с 
омраза и на терористично насилие от 
страна на крайнодесни групи. Това се 
дължи според мен на растящата поля-
ризация, подхранила екстремизма не 
само от страна на джихадистите, но и от 
страна на крайната десница”, заяви в пе-
тък по Си Ен Ен Питър Нюман, директор 
на Международния център за изслед-
ване на радикализацията ICSR в Лондон.

„Взети заедно, различните видове 
политически радикализъм (радикални-
ят ислямизъм, ултралевите и крайната 
десница) представляват приоритетната 
опасност, която застрашава страната 
ни”, отбеляза във френския всекидне-
вник „Фигаро” Ерик Делбек, експерт по 

сигурността.
Атаките от страна на крайната десни-

ца често се представят като реакция на 
джихадистките атаки. Така например 
Брентън Тарант, нападателят от Край-
стчърч (50 убити), твърди в манифеста, 
с който обяснява действията си, че е 
искал по-специално да отмъсти за Ебба 
Окерлунд – момиченце, убито при джи-
хадистки атентат в Швеция през 2017 г.

„В Обединеното кралство основните 

контекстуални активатори 
на крайнодясно насилие, 
по-специално от страна на 
единични извършители, 
изглежда се пораждат – 
поне отчасти, от процес 
на взаимна радикали-
зация”, анализира през 
януари Греъм Маклин от 
университета в Осло, в 
статия в „Си Ти Си Сенти-
нъл”, научно издание на американската 
военна академия Уест Пойнт. 

Попълнения в силите на 
реда

В тази страна „близо 50 на сто” от 
хората, определени като „будещи 
сериозно безпокойство” в програма-
та за борба с радикализацията, „са от 
крайната десница”, заяви в понеделник 
държавният министър по сигурността 

Бен Уолъс и подчерта, че „във Велико-
британия със 
сигурност 
може да 
се случи” 
нападение 
като това в 
Крайстчърч.

„Тази 
идеология се 
държи под 
наблюдение 
там наред с 
ислямисткия 
тероризъм”, 
посочи в 

поне-

делник центърът за изследвания по 
сигурността „Суфан”, при все че според 
оценка на висши полицейски служите-
ли от 9 страни членки на ЕС от февру-
ари 2018 г. ислямисткият тероризъм 
остава основна заплаха.

„Срещу нас действат по-малък брой 
лица с по-слаба координация и органи-
зация”, заяви през 2017 г. Кресида Дик, 
шефката на Скотланд ярд.

След години борба с джихадизма 

разузнаванията адаптират действията 
си към заплаха, доста променена през 
периода от т. нар. Оловни години до 80-
те, когато се разгаря за последно с буй-
ни пламъци крайнодясното насилие в 
Европа – независимо че и впоследствие 
се случват изолирани акции, понякога 
зрелищни като атаките, извършени от 
Андерш Брайвик в Норвегия през 2011 
г. (77 убити). 

В Германия например личният състав 
на разузнавателните служби, дейст-
ващи срещу десния екстремизъм, ще 
бъде увеличен с 50 на сто през 2019 г., 
съобщи в края на декември шефът на 
контраразузнаването Томас Халден-
ванг, установил, че „от известно време 

има ново развитие в крайната 
десница” из тази страна, където 
през последните години бяха 
разбити редица неонацистки 
групички. Последна засега бе 
„Революцията Кемниц”, чиито 7 
членове са подготвяли според 
полицията акция през октом-
ври на годишните чествания на 
обединението на страната през 
1990 г.

Германия впрочем сформира 
служба за дерадикализация, 
критикувана все по-остро зара-
ди слабите й постижения.

По примера на джихадисткия 
интернационал, създаден благодаре-
ние на социалните мрежи, някои от 
тези крайнодесни групи се опитват да 
изградят глобални структури, но не 
успяват истински да се обединят.

Британската група „Национално 
действие” например стоеше „в цен-
търа на международна мрежа (...), 
поддържаща връзки с активисти от 
Германия, балтийските страни, Скан-
динавия”.

Атаките им често се представят 
като реакция на джихада

Десните екстремисти Десните екстремисти 
заплашват Европазаплашват Европа
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US ТЕЛЕГРАФ
Митата удариха по износа на 
уиски
Износът на уиски от САЩ се е сринал през 

втората половина на 2018 г. в резултат на 
удара от по-високите мита, наложени от 

търговските партньори. Това стана в отговор на 
митата на президента Тръмп върху стоманата и 
алуминия. Канада, Китай, Мексико и ЕС наложиха 
вносни мита между 10 и  25 на сто върху амери-
канското уиски и бърбъна, което е довело до спад 
от 11 процента на износа на уиски от САЩ през 
второто полугодие. Износът към ЕС се е свил с 13,4 
на сто през втората половина на 2018 година.  

Американците смятат, че САЩ 
вървят в неправилна посока

Повечето американци смятат, че 
САЩ се движат в неправилна по-
сока според данните от допитване 

на изследователския център „Пю“. 54 на 
сто прогнозират влошаване на икономи-
ческото положение, почти три четвърти 
очакват разликата между богати и бедни 
да се увеличи. 44 на сто са на мнение, че 
през 2050 г. жизненият стандарт на сред-

ното семейството ще е по-лош от сега. Трима от петима анкетирани смятат, че 
САЩ ще играят по-малко важна роля на международната сцена.

САЩ и Китай разменят делегации 
за преговори
Министърът на финансите на САЩ Стивън 

Мнучин и постоянният търговски пред-
ставител Робърт Лайтхайзър ще пътуват 

до Пекин за търговски преговори, които се очаква 
да започнат в четвъртък. Китайският вицепремиер 
Лю Хъ пък ще посети Вашингтон на 3 април, обяви 
Белият дом. През миналата година Доналд  Тръмп 
наложи мита на китайски вносни стоки на стойност 250 млрд. долара. Китай 
отговори с мита върху американски внос за 110 млрд. долара.

„Боинг“ свиква пилоти и експерти

От „Боинг“ съобщиха, че 
ще поканят повече от 
200 пилоти, техниче-

ски експерти и регулатори от 
целия свят в сряда, когато ще се 
обсъжда възстановяването на 
полетите на самолети 737 MAX.

Срещата е заявка, че компа-
нията е близо до приключване-
то на корекциите в софтуера, 
необходими за възстановяване 
полетите на приземените само-

лети. Компанията обаче се нуждае от одобрението на регулаторите.

Летящи таксита за елита на 
Силициевата долина
Като част от нова пилотна 

програма Blade са предос-
тавили на 200 души в Сан 

Франциско и Силицивата долина 
ексклузивен достъп до мобилно-
то си приложение. Това им дава 
възможност да поръчват хеликоп-
тери, частни самолети и хидро-
плани. Цената за едно място е не 
по-малко от 200 долара, предаде 
TechCrunch. В момента компания-
та предоставя услуги на заможни 
клиенти в Ню Йорк, където е и централата й.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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675 дни. Толкова продължи раз-
следването на специалния прокурор 
Робърт Мълър. То изпълни по-голяма 
част от първите две години на мандата 
на Доналд Тръмп, а заключенията от 
разследването се очакваха с огромно 
нетърпение както от политическата 
класа във Вашингтон, така и от амери-
канския народ. Големият въпрос – дали 
Доналд Тръмп и неговите сътрудници 
са сътрудничели и координирали с 
Москва за руската намеса в президент-
ските избори. Отговорът от разследва-
нето на Мълър – не. Но руска  намеса 
категорично е имало. 

Това потвърждава изказванията на 
американския президент. Досега над 
Тръмп висеше подозрението, че е мари-
онетка на Москва, което би го превър-
нало в заподозрян в държавна измяна. 
Сега името му е изчистено от обвинени-
ята и се потвърждават неговите изявле-
ния, че е бил обект на „лов на вещици”, 
давайки му политическо оръжие за 
масово поразяване, което той без съм-
нение ще използва срещу опозицията 
от Демократическата партия.

Тръмп вече беше убедил 50 на сто от 
американците, че е жертва на „поста-
новка, целяща да го свали”. 

Резултатите от 
разследването разчистват 
пътя му за изборите през 

2020 г. 
Оневиняването не дава отговор на 

въпроса защо Тръмп многократно 
предпочита да вярва на твърденията на 
Владимир Путин вместо на собственото 
си разузнаване. Нито защо шефът на 
неговия щаб Пол Манафорт е предоста-
вил на руски агент данни от вътрешни 
проучвания по време на кампанията. 
Нито какво точно се е случило на тази 
среща в “Тръмп тауър”, на която руска 
адвокатка, близка до Кремъл, е обеща-
ла компромати за Хилъри Клинтън. Но 
това са детайли, които ще бъдат загубе-

ни сред заглавията, които потвържда-
ват думите на Тръмп – No collusion. Сега 

въпросът е – ако Тръмп не е руски агент, 
каква е причината за поведението му? 

Избирателите ще трябва да дадат този 
отговор през 2020 г. 

Заключението на Министерството на 
правосъдието за липса на достатъчно 
доказателства за повдигане на обви-
нение превърна предизвикателната 
мантра на Тръмп „Никакъв сговор!” в 
лозунг на преизбирането му догодина.

Резултатите от разследването са без-
спорна политическа победа за Тръмп. 
Те подкрепят отдавнашните му позиции 
за разследването, както и идеята, че ва-
шингтонският елит се опитва да го сва-
ли – и вероятно ще затруднят бъдещи 
разследвания, позволявайки му да ги 
определя като опити за „лов на вещици”. 
Но резултатите от победата му може 
да бъдат ограничени, ако демократите 
успеят да постигнат публикуването на 
пълния доклад на Мълър и се окаже, че 

Животът след доклада на МълърЖивотът след доклада на Мълър
Няма данни за съглашателство между Тръмп и 
Москва, без заключение за възпрепятстване на 
правосъдието

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА
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той разкрива, че поведението на Тръмп 
повдига въпроси. Въпреки това Белият 
дом беше обхванат от еуфория след 
обявяването на заключенията.

„Демократите току-що поднесоха 
на Тръмп най-голямата предизборна 
тема в съвременната история, и то на 
сребърен поднос”, казва бивш служител 
на Белия дом, цитиран от в. „Вашингтон 
пост“.

За президента Тръмп това може да 
е най-добрият ден от мандата му. Най-
мрачният и заплашителен облак, висящ 
над неговия президентски мандат, на 
практика се разсея. Заключенията на 
специалния прокурор 

намалиха заплахата от 
импийчмънт 

и дадоха на Тръмп силен тласък за 
оставащите 22 месеца от мандата му.

Все още има надвиснали заплахи в 
други области и никой извън Министер-
ството на правосъдието не е чел самия 
доклад на Мълър, който може да съдър-
жа вредна за Тръмп информация, ако 
бъде публикуван. Но приключването 
на разследването, без да бъдат открити 
доказателства за сговор с Русия, подси-
лиха позициите на президента, вклю-
чително по време на предизборната му 
кампания за втори мандат, отбелязва 
изданието.

Екипът на Мълър потвърди, че 
Русия е опитала да наклони везните на 
изборите в полза на Тръмп, но заключе-
нието, че той не е сътрудничил на тези 
опити, може да помогне на президента 
на САЩ да преориентира американ-
ската външна политика към Москва 
и нейния лидер Владимир Путин без 
толкова притеснения от последици във 

вътрешнополитически план.
Резултатите от разследването може 

да дадат на Тръмп и нова увереност при 
разговорите със световните лидери. 
Президентът се е оплаквал, че несигур-
ността дали ще запази поста си след 
публикуването на резултатите му пречи 
при контактите с тях.

Според Конституцията на САЩ кон-
тролираната от демократите Камара на 
представителите е упълномощена да 
реши дали действията на президента 
Тръмп представляват достатъчно тежки 
престъпления, които да оправдават 
импийчмънта му. След като се запоз-
наят с тях, те може да интерпретират 
доказателствата, събрани от Мълър, 
по различен начин. Така че следващи-
ят етап от тази сага ще бъде борбата 
на демократите в Камарата на пред-
ставителите да принудят министъра 
на правосъдието да предаде пълния 
текст на доклада и придружаващите го 
доказателства – конституционна борба, 
която може в крайна сметка да бъде 
решена от съдилищата. Докато не го 
прочетат сами, демократите едва ли ще 
се съгласят, че президентът наистина е 
оневинен, въпреки че председателката 
на Камарата Нанси Пелоси вече заяви, 
че не подкрепя импийчмънт, ако няма 
убедителни и безспорни доказателства: 
критерий, чието достигане изглежда 
още по-малко вероятно в момента.

Един от най-добрите ходове на защи-
тата на Тръмп беше 

отказът президентът 
да бъде разпитан от 

специалния прокурор
Робърт Мълър. Той отговори само на 

писмени въпроси и точно това може би 

е помогнало на Мълър да не успее да 
стигне до категоричен извод по въпро-
са за възпрепятстване на правосъдието. 

Но това остава дребен детайл. За 
Тръмп резултатът е политически три-
умф. В неделя вечерта той заяви, че за 
него това е пълно оневиняване. “Това 
беше незаконен опит да бъда смазан, 
който се провали. Надявам се, че някой 
ще разследва и другата страна. Това е 
пълно оневиняване. Няма съглашател-
ство, няма възпрепятстване.“

“Честно казано, срамно е, че вашият 
президент трябваше да понесе всичко 
това, което започна още преди да бъде 
избран”, заяви още Тръмп.

В понеделник, говорейки пред ре-
портери в Белия дом, той каза, че „ние 
не трябва да позволим това да се случи 
отново на друг президент”. 

„Нещата станаха на 100 процента 
както трябваше”, макар че „можеше да 
приключат по-скоро и много по-бързо”, 
посочи президентът. Той се оплака, че 
в цялата тази история „има много хора, 
които направиха някои много, много 
лоши неща, бих казал, предателски 
неща срещу нашата страна”. Тръмп не 
назова имена, но спомена за хора, кои-
то са лъгали пред Конгреса.

Според него Мълър е действал почте-
но, извършвайки разследването.

Президентът отбеляза също, че няма 
никакви притеснения, ако бъде публи-
куван целият доклад, за което настояват 
демократите в Конгреса. Но решението е 
оставил на главния прокурор Уилям Бар.

В неделя, когато кацна на поляната 
пред Белия дом, Тръмп заяви пред 
репортерите: „Америка е най-великото 
място на Земята!“ За него в този ден от 
президентството усещането вероятно е 
било точно такова.

Специалният прокурор Робърт Мълър минава покрай Белия дом ден след като предаде заключенията от 
разследването си

Изводите от доклада
� Не съществуват елементи, доказващи сговор или 

съгласуване между предизборния екип на Доналд Тръмп 
и Москва за влияние върху резултатите от президентските 
избори в САЩ през 2016 г.

 � Няма основание да бъдат препоръчани нови 
обвинения освен предявените на 34 души, преследвани 
съдебно до днес, шестима от които са приближени на 
Тръмп и са осъдени.

� Руснаците са предприели действия с цел оказване 
на влияние върху резултатите от президентските избори 
през 2016 г. Те са водили кампания в социалните мрежи с 
цел дезинформация и всяване на разделения сред изби-
рателите и са извършили пиратски атаки в компютрите 
на ръководители на Демократическата партия и предиз-
борния екип на Хилъри Клинтън, за да разпространяват 
злепоставяща информация за кандидатката за президент 

на демократите.

� Няма окончателно заключение за възможно 
възпрепятстване на правосъдието от Доналд Тръмп, който 
през май 2017 г. уволни шефа на ФБР Джеймс Коми. По този 
въпрос според резюмето на Бар Мълър пише: “Макар да не 
стига до заключението, че президентът е извършил престъ-
пление, докладът не го оневинява.”

� Назначените от Тръмп Уилям Бар и Род Розенстайн 
правят заключението, че няма достатъчно доказателства 
за криминални обвинения срещу президента за възпрепят-
стване на правосъдието.

� Специалният прокурор Робърт Мълър е наел 19 
прокурори, подпомагани от 40 агенти на ФБР и други раз-
следващи. Специалният прокурор е издал 2,800 призовки, 
извършил е 500 обиска, има издадени 230 заповеди за 
подслушване и е интервюирал близо 500 свидетели.

Сн.: АП/БТА
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За мнозина математиката 

е непроходима джунгла, 

която предизвиква у тях 

единствено притеснение. 

За 13-годишната Евелина 

Ангелова от Варна обаче 

това съвсем не е така. Талантливото 

момиче вижда в математиката красо-

та и предизвикателство и вече шест 

години печели редица регионални, 

национални и международни медали 

благодарение на знанията си и любовта 

към математиката.  

На първия Международен турнир 

„Математика без граници“ тя грабва 

златна купа при второкласниците с мак-

симален резултат. И не спира да печели 

медали във всички кръгове и финали 

на състезанието досега, при това не 

само като индивидуален участник, но и 

като капитан в отборните надпревари, 

преодолявайки конкуренцията.    

През 2015 година Ева участва за 

първи път дистанционно в азиатско 

състезание и получава втора награда, 

но за талантливото момиче това е само 

началото. След него

идват множество награди
от международни азиатски състеза-

ния по математика. Между тях са

две първи награди Gold Award и един 

сребърен от Откритата международна 

математическа олимпиада на сингапур-

ските и азиатските училища (SASMO), 

златен медал Gold Honor от Азиатската 

международна математическа олим-

пиада (AIMO), нов златен медал Gold 

Award от Тайландска математическа 

олимпиада (TIMO) и сребърен от Хон-

конгската международна математиче-

ска олимпиада (HKIMO). Въпреки че ази-

атските математически олимпиади се 

отличават с много силна и многобройна 

конкуренция – над 2000 участници от 

повече от 20 държави, това не пречи на 

малката варненка да покаже отличните 

си знания в математиката и неизменно 

да получава своите медали като между-

народно признание за тях.

През 2016 г. Ева се преборва с кон-

куренцията на 2512 други талантливи 

четвъртокласници в Global Ranking,

класира се на първо място
и е поканена да участва в три следва-

щи международни aзиатски математи-

чески олимпиади – AIMO, SIMOC и World 

Mathematics Invitational (WMI).

През същата година варненското 

момиче е наградено със статуетка и 

почетна грамота от СОУ „Свети Кли-

мент Охридски”, гр. Варна, за достойно 

представяне името на училището и 

спечелени призови места в регионални, 

национални и международни матема-

тически състезания. От началото на 

2016 г Ева членува в Международната 

организация CISV International и като 

делегат на България представя страната 

в различни международни програми. 

За трета поредна година варненското 

момиче е включено в националната 

класация на Ученическа академия „XXI 

век“ – Пловдив, с право на безплат-

но участие в годишното обучение на 

школа ”Математически звезди”, която 

се води от екип изявени математици 

от БАН. Иначе талантливата млада 

математичка има съвсем естествени за 

възрастта си мечти – да пътува и да е 

щастлива с добри приятели. Но към тях 

се добавя и желанието да получава още 

знания, които да намират заслужено 

признание.

13-годишната Евелина покорява 13-годишната Евелина покорява 
математиката в светаматематиката в света

Талантливото варненско момиче 
има в колекцията си множество 
международни призове
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Йогата може да изглеж-
да странна и трудна 
на пръв поглед, но 
всъщност не е така. 
Доказателство за 
това е, че броят на 

хората по света, които я практикуват, 
се увеличава непрекъснато. Преди две 
години само в Щатите са преброени 
36 млн. души, или 14% от населението 
на страната. Популярни в Америка са 
както практиките в различни студиа, 
така и упражненията вкъщи с помощта 
на видеа от ютюб или други платформи.
Един от известните ютюб канали за йога 
е на българката Антония Катранджиева, 
която живее в Ню Йорк. Той се казва 
Yogea и е създаден на 23 януари 2012-а, 
годината на Водния дракон. Раждане 
в този знак от Китайския календар по 
принцип предвещава иновативност, 
успех и сила. И наистина – концепцията 
на Антония е за използването на нова-
торска система от асани и комплекси от 
движения, които допринасят за

по-добро здраве, по-
добро настроение и 

повече концентрация 
Yogea има над 40 хил. потребители и 

над 5 млн. гледания. Освен онлайн ви-
деата българката води и клас по йога в 
Ню Йорк, който се посещава от хора от 
различни националности като японци, 
германци, американци. Има и няколко 
българи. В създаването на онлайн плат-
формата на Антония са участвали Калин 
Иванов и съпругата му Ани. Калин 
Иванов, за когото вече ви разказахме 
в BG VOICE, е продуцент и оператор в 
телевизия CUNY в Ню Йорк, носител на 
три награди “Еми” и бивш оператор на 
култовото предаване „Ку-ку“. „Много съм 
благодарна и на двамата за помощта“, 
казва Антония. „Човек винаги

прави хубави неща в кооперация и 
споделяне с другите, не когато е сам“, 
допълва тя. Калин и Ани продължават 
да играят ключова роля за поддържа-
нето и развитието на Yogea. Калин е 
продуцент и видеограф, а Ани креати-
вен директор, продуцент и монтажист 
на всички епизоди. Мотото на Yogea e 
да бъде различна, или outside the box, и 
предлага

ново видео всеки петък, 
посветено на различна тема

„Каналът се роди като диалог“,  раз-
казва Антония. „Хората започнаха да 
поръчват различни йога практики. На-
пример една жена поръча да покажем 
упражнения за менопауза. Друга жена, 
която се бореше с рак, искаше да види 
практика с медитация. Имахме запитва-
ния за практики за плодовитост и много 

други“, допълва българката. Затова и 
сега се предлагат както безплатни, така 
и платени видеа за подобряване на 
здравето при подобни и други функ-
ционални изменения или нарушения 
на организма. Антония казва, че всички 
упражнения са създадени на основата 
на древните правила на йога, но има и 
много нови

пози. „Йога уроците на повечето 
места са стандартизирани и прошнуро-
вани, но с нови движения,

ще обогатим както 
двигателната си култура, 

така и ума си
Ако повтаряме едни и същи движе-

ния всеки път, минаваме на автопилот“,  
обяснява тя. Самата Антония е практик 
от близо 25 години. Започнала е да се 
занимава с йога през 1995 г. по време 
на следването си във НАТФИЗ, къде-
то е завършила пантомима, а после 
режисура и докторантура по физически 
театър. „Имаше една азиатска школа 
към НАТФИЗ и там имаше бойни изку-
ства и йога. Аз посещавах йога класо-
вете и така започна моето пътуване в 
йога“, разказва още сънародничката ни. 
Заниманията с това изкуство я отвеж-

дат на места като Тайланд, Шри Ланка, 
Китай. Стремежът й винаги е да търси 
различни

форми на вътрешно движение и нови 
форми на йога по света. Лицензира се 
като учител и дълги години преподава и 
частни уроци. Според Антония йогата

пасва много добре 
на културата и 

светоусещането
на българина. След специализация 

по хореография в Швейцария Антония 
идва в Америка по повод на театрален 
проект през 2002 г. Скоро след идва-
нето си, през 2008 г., се лицензира като 
йога учител. След създаването на Yogea 
тя започва да обучава и други хора 
да преподават нейните иновативни 
практики. Някои от тези инструктори 
показват свои уроци във видеата на 
канала на Антония. 

Антония препоръчва на хората, 
които тепърва започват да практикуват, 
задължително да го правят поне два 
пъти в седмицата. „Йогата е кумулатив-
но изкуство и като вид терапия изисква 
постоянство. Но тя не е панацея, а спо-
магателно средство, което не отхвърля 
медицината“, разяснява още Антония. 
Видеата в ютюб канала са заснети

в специално подбрани 
къщи с красив интериор
и гледка отвън, сред природата или 

в студио. Правени са снимки както в 
Сентрал парк в Ню Йорк, така и в Бъл-
гария в софийската Борисова градина, 
и на Канарите. През това лято на екипа 
на Yogea предстои пътуване до Пунта 
кана, където Антония, Калин и Ани ще 
заснемат серия от асани за всяка систе-
ма в човешкото тяло. Упражненията са 
предвидени за хора с малко

свободно време. Също през това лято 
Антония ще направи видеа за обучение 
на учители. Освен всичко Антония под-
готвя и книга, която може би ще излезе 
тази година и ще се казва Yoga outside 
the box. С нея Антония още веднъж ще 
обясни нуждата йогата да еволюира и 
да излезе от досегашните си рамки, за 
да стане по-комплексна и холистична. 
“Не се отклонявам от автентичността 
на йога, от философията й да интегрира 
дух, душа и тяло в едно и да помага на 
човека да бъде здрав, щастлив и да 
намери себе си“, казва тя.

Съпругът на Антония, който е тунизи-
ец, и малката й дъщеря също тренират 
йога. Тя пък преподава йога за деца в 
музикалното училище на дъщеря си.

Българка създаде популярен Българка създаде популярен 
ютюб канал за йогаютюб канал за йога

Антония Катранджиева 
прилага новаторски методи в 
платформата си Yogea

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Ученици спасиха автобуса си от 
катастрофа

Група ученици от католическо 
училище в Хамилтън бяха обяве-
ни за герои, след като безопасно 
закарали училищния си автобус 

до спирка и оказали първа помощ на 
припадналия шофьор. Един от десетокла-
сниците скочил и поел волана. Момчето 
споделило, че осъзнало, че трябва да 
направи нещо, въпреки че никога преди 
не е шофирало. Четирима от другите 
ученици му се притекли на помощ.

Клиника моли родителите да не 
водят неваксинирани деца

Гинекологична клиника постави надпис с 
молба към родителите да не водят невакси-
нирани деца. Клиниката взела решението, 
след като здравните власти в Албърта 

потвърдиха случаи на шарка по-рано през този 
месец. Лекарите отдавна молели родителите да 
оставят неваксинираните си деца вкъщи, докато 
накрая решили да използват визуално напомняне, 

за да защитят най-уязвимите си пациенти. От клиниката обясняват, че били 
поставени пред морална дилема, защото не искат да ограничават достъпа до 
здравна помощ на неваксинираните.

Затвор за полицаи, оказвали 
тормоз върху жена

Трима полицаи в Калгари бяха осъдени 
за това, че са преследвали и тормозе-
ли самотна майка. Двама от тях са по-
лучили съответно 30-месечна и шест-

месечна присъда, а третият е получил сериозно 
намаление на присъдата заради  съдействие на 
полицията и прокуратурата. Близо две години 
жената била преследвана от униформените, 
които поставили проследяващо устройство в 
колата й и предлагали пари на приятелите й 
срещу компрометираща информация за нея.

Премахват разпятието от 
градския съвет в Монреал

Разпятието в залата на градския съвет в Монреал 
ще бъде свалено завинаги. В кметството на града 
предстоят мащабни ремонтни дейности и затова 
разпятието е било свалено, но стана ясно, че то 

няма да бъда върнато след тяхното приключване. Според 
кмета на Монреал разпятието е важна част от наследство-
то и историята на града, но не отразява съвременната 
реалност на секуларизъм и демократични институции.

Решението поднови дебатите за това дали разпя-
тието в Народното събрание също трябва да бъде 
свалено.

Канада на девето място по 
щастие в света

Канада отново бе посочена като 
една от най-щастливите страни 
в света. Според тазгодишния 
Доклад за щастието в света 

Канада е девета от общо 156 държави, в 
които е бил измерван индексът за щастие. 
През миналата година Канада беше седма 
в класацията. За седемте години, в които 
се публикува докладът, това е най-ниската 
позиция на Канада, която се движеше между пето и седмо място, но и деветото 
място е повод за усмивка.





Здравей, Ангеле! С теб се познаваме 
от много години и се радвам, че всяка 
седмица ми изпращаш много интерес-
ни и полезни за мен статии относно 
парите в Америка. Ето че след толкова 
време се налага и аз да те попитам 
един важен въпрос, който ми излезна 
в последния месец и не знам как да 
постъпя. 

Преди малко повече от шест месеца 
започнах работа в голяма корпора-
ция по моята специалност, инженер, 
и сега ми предлагат да се включа в 
техния пенсионен план, който е добре 
познатият 401К план. Предлагат ми 
да вкарвам 5% от парите ми, преди 
да бъдат обложени от данъци, като 
те ще вкарват долар за долар до 3% и 
за следващите 2% ще ми слагат по 50 
цента на долара. 

Говорих с моя съпруг и той е на мне-
ние да не се включвам в този план, за-
щото неговият бизнес се развива много 
добре с инвестиране в строителство 
на недвижими имоти и не смята, че 
някога ще се наложи да използвам пари 
от този 401К план. 

Аз обаче бих искала да заделям нещо 
настрани, особено след като знам, че и 
компанията ми ще слага допълнител-
но. Какво да направя? Остават ми око-
ло 20 години до пенсиониране и все пак 
искам да знам, че и аз имам спестени 
пари настрани, които един ден могат 
да ми послужат. Какъв е твоят съвет?

 
Здравей и от мен! Радвам се да 

видя, че нещата в твоето семейство 
се развиват много благополучно и 
вървите напред с бързи темпове – ти и 
твоят съпруг! 

Въпросът ти е интересен и често 
ми се задават подобни въпроси, 
особено от хора, които се занимават 
с недвижимо имущество или имат 
частен бизнес. Сякаш при тези хора се 
е насадило мнението, че инвестиране 
или спестяване в нещо по-различно 
от това, което правят в момента, е 
излишно и не трябва да се взема под 
внимание. 

В някои ситуации те са абсолютно 
прави и ако вече имат успех в своя 
бизнес, те най-вероятно знаят как да 
въртят парите си успешно в него. Това 
не означава обаче, че това 

ще продължава вечно
Но хората обикновено си мислят 

така, когато имат успех във всяко едно 
начинание, и това е напълно нормално. 

В твоята ситуация аз лично смятам, 
че трябва да се възползваш от 
възможността да използваш твоя нов 
401К план поради редица причини. 

Имайки този план, ти започваш 
собствена инвестиция за твоето 
бъдеще, която е независима от успеха 
или неуспеха на бизнесите, с които 
твоя съпруг се занимава. Никога не 
боли да има допълнителни пари в 
един пенсионен акаунт, които може да 
се наложи или да не се наложи да се 
използват, но по-добре с тях, отколкото 
без тях. 

Представи си, че всичко върви 
перфектно и наистина забогатеете с 
твоя съпруг и се пенсионирате в едно 
много добро финансово положение, 
то това би било черешката на тортата, 
която заедно сте изградили през 
годините и ще ви даде допълнителна 
сигурност, дори да не е била основната 
причина за вашия финансов успех. 

Ако пък – не дай си, Боже – нещо 
непредвидено се промени в негативен 
план и се наложи тези пари да се 
използват до голяма степен за 
пенсиониране, те 

винаги са там и ви чакат 
което би било едно добро 

подсигуряване. 

Другата причина е, че твоят 
работодател ти дава $4 отгоре на всеки 
$5, които ти инвестираш. Това е 80% 
печалба на твоята инвестиция и отгоре 
на нея за следващите 20 години можеш 
да вземеш допълнително около 8% 
от пазара като натрупваща се лихва, 
но няма да вземеш нито едното, нито 
другото, ако не се включиш в този 401К 
план. 

Не участваш ли в него, ти губиш 
допълнителните пари, които твоя 
работодател иска да ти плати отгоре на 
твоята заплата, и за мен това би било 
крайно нелогично от финансова гледна 
точка. 

Дори бих препоръчал на твоя съпруг 
също да започне самостоятелен 401К 
план или IRA план, в който и той да 
вкарва 

пари всеки месец
Това би му осигурило една 

допълнителна сигурност по време 
на пенсиониране, но и една удобна 
възможност да намали данъците си 
като собственик на бизнес в Америка 
всяка година. Определено това е добра 

тема да бъде дискутирана с неговия 
данъчен специалист и бих се радвал да 
му помогна да открие такава сметка. 

Като обобщение – аз съм напълно 
“ЗА!” да откриеш този план. Не 
губи време и се възползвай от тази 
възможност, можеш само да спечелиш 
от този твой ход! 

Надявам се, че информацията, 
споделена днес, ще помогне на 
много хора да изяснят своята лична 
стратегия за бъдещето си и да могат 
по-внимателно и разумно да планират 
следващите години от своя живот – 
независимо дали те се виждат като 
пенсионери в България или Америка. 

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

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Да се възползвам Да се възползвам 
ли от моя ли от моя 
корпоративен корпоративен 
пенсионен план?пенсионен план?
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Семинар с боклуците

РУМЕН БЕЛЧЕВ

Обичам семинарите – там след 
скучните лекции сипват по 
едно, а ако се присламчи чо-
век към въздържател, може 

да се уреди и с второ. Да не говорим 
за кебапчетата – с тях направо човек 
може и да се замерва, ако дойде на кеф. 
Само трябва да внимава да не уцели не 
когото трябва – тогава вече не канят на 
сбирка. Та след скучната лекция за при-
оритетите и националноотговорните и 
взаимноизгодни интереси, или както и 
да им казват – така и не ми стана ясно 
какви са, на кого са взаимноизгодни и 
от какъв зор един интерес трябва да 
бъде отговорен, пък бил той и нацио-
нален, всички с надежда се заоглежда-
хме към вратата, откъдето се носеше 
аромат на прясно нарязана салата.

- А сега, колеги – рече председателст-
ващият, - последната, но и най-важна 
лекция за нашата сбирка. С оглед 
наближаващите избори и вече започна-
лата подготовка за тях се радвам да ви 
представя господин Колев, специалист 
по разделно събиране на отпадъци.

Втасахме я! От какъв зор? Какви 
отпадъци?

- Какви отпадъци? – попитахме.
- Разделни – обясни ни лекторът. – 

Няма излишни отпадъци, всички те 
могат да влязат в работа по един или по 
друг начин – трябва да сме национално-
отговорни към съдбата на отечеството 
и планетата. И моля нищо да не се за-
писва, защото лекцията е строго пове-
рителна и само за партийния актив.

Не харесвам еколозите – те гово-
рят дълго, неразбираемо и отгоре на 
всичко обясняват какви боклуци има в 
салатата, така че човек се принуждава 
да си пие ракията без краставички.

- Важното е всеки отпадък да си 
дойде на мястото – започна оня. – Хар-
тиените – в зеления, пластмасовите – в 
синия, шишетата – в зеления контейнер. 
Така, като ги съберем, всички влизат в 
употреба – след рециклирането изобщо 
не можеш да познаеш, че продуктът е 
рециклиран и влязъл във втора упо-
треба.

Тоя е сбъркал семинара!
- Един въпрос – вдигна ръка някакъв 

от последните редове. – А защо тогава 
ги събирате всичките накуп – в един и 
същи камион?

- Много правилен въпрос – зарадва 
се лекторът. – Точно по нашата днешна 
основна тема. Целта на разделното 
събиране, както всички знаем, е да се 
приучи гражданството да си хвърля 
боклуците на определените места. Про-
цесът продължава вече десета година 
и резултатите са забележими – когато 
изсипваме в големия камион зеления 
контейнер, се носи звън, а от жъл-
тия – шушкане на стари вестници. Но 
по-важното е друго – че гражданството 
вече свиква да ходи до контейнера и 
обратно.

Голям праз! И какво от това? И каква 
връзка има това с изборите? Нали уж 
затова са ни събрали – да ни научат как 
да са честни, почтени и взаимноизгодно 
спечелени!

- Виждам, че не сте внимавали дос-
татъчно добре в досегашните лекции 
– разсърди се оня. – Навикът да се ходи 
до контейнера и обратно е релевантно 
свързан с навика да се ходи до урната 
и обратно, поне докато не се намерят 
достатъчно машинарии, та гласопода-
вателят да си играе да им натиска коп-
четата. Най-важното е гражданството 
да дойде до секцията и после мирно и 
организирано да си отиде – това съз-
дава положителен имидж на страната 
и ни издига в световните рейтинги за 
политическа благонадеждност.

Нищо не разбрах. Май и другите 
гледаха тъпо, защото лекторът съвсем 
се вбеси.

- Може ли да сте толкова тъпи! Актив-
ността и броят на изсипаните от кутията 
пликове са от изключителна важност!

- Не е ли броенето? – попита нахално 
един.

- Това е отдавна отречен и компро-
метиран метод – рече лекторът. – Днес 
важно е събраният положителен опит 
при разделното събиране на отпадъци 
да се приложи и в изборния процес 
– главното е да се съберат колкото се 
може повече, пък после – вие си знаете, 
всички да отидат на едно място…

Да беше си казал отначало – какво 
само ни пълни главите с разделени бок-
луци! Като вземат, та измислят някакви 
нови термини, колкото да ни объркат 
– ние си знаем урока, толкова години 
ги събираме вече успешно, както и да 
нарекат процеса, пак ще ги съберем!
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млрд. юана (197 млн. евро) ще струва мостът Pingtang в 
Китай. Съоръжението свързва два града в земеделската 
провинция Гуанджоу. Мостът ще бъде дълъг 2135 метра. Той 
ще има три кули, като основната, издигаща се на 332 м, е с 32 
м по-висока от Айфеловата кула в Париж и с 26 м по-висока 
Shard в Лондон.

% по-висока е цената на живота в Ню Йорк, в сравнение 
със средната цена на живота в САЩ, според Payscale. В 
Голямата ябълка например един галон мляко струва средно 
453 щ.д., докато средната цена за страната е 3,50 долара. 

в цифри

места нагоре се изкачва София в класацията на най-скъпите 
градове. Париж оглавява класацията заедно с Хонконг и 
Сингапур. За първи път три града си делят първенството в 
30-годишната класация на Economist Intelligence Unit, в която 
са включени 133 населени места в световен мащаб.

автомобила най-малко, продадени в САЩ, ще изтегли 
представителството на Ferrari в Северна Америка. 
Причината е, че според експертиза сепараторът на 
горивния филтър може да се пропука, което създава  
риск от пожар.



В Европа се заражда план 

да настигне САЩ и Китай 

в световната надпревара 

в областта на изкуствения 

интелект.

Докато американските и 

китайските компании имат доминираща 

позиция на бойното поле на изкуствения 

интелект, ЕС възлага надеждите си да ста-

не световен лидер в това, което нарича, 

“благонадежден” изкуствен интелект.

Авторите на мерките в този сектор 

гарантират, че приложенията с изкуствен 

интелект следват определени етични 

норми и основават решенията си на 

прозрачни критерии. Те са на мнение, че 

могат да увеличат потребителското до-

верие в европейския изкуствен интелект, 

като предоставят на Евросъюза вълшебна 

пръчица срещу конкурентите в Силицие-

вата долина и Шънчжън.

Етиката и конкурентоспособността са 

взаимно обвързани, вървят ръка за ръка, 

казва Пека Ала-Пиетила, който предсе-

дателства европейска група на високо 

равнище по въпросите за изкуствения 

интелект.

Трябва да създадем среда, където 

използването на изкуствения интелект се 

усеща и възприема като благонадеждно, 

допълни той.

Ако бъде създадено такова устойчиво 

изравняване на правилата, това дава 

страхотен стимул на компаниите да пред-

лагат продукти или услуги, при които 

етиката е част от конкурентното предим-

ство, отбелязва той.

Групата на Ала-Пиетила от 52-ма 

експерти ще публикува окончателната 

версия на обширните си указания за 

етичното използване на изкуствения ин-

телект през април. По-късно тази година 

ще има втори документ, в който ще бъдат 

изброени препоръките за увеличаване 

на европейските инвестиции в изкуствен 

интелект. Първоначално публикуването 

му бе предвидено за май, но вероятно ще 

бъде отложено за началото на лятото.

Двата документа няма да имат задъл-

жителен характер, но ще предоставят на 

законодателите насоки за регулиране на 

тази зараждаща се технология. Очак-

ванията са, че следващата Европейска 

комисия, която започва работа в края 

на годината, ще превърне в приоритет 

изкуствения интелект.

Европейските експерти по изкуствен 

интелект остават разделени в мнението 

си какви точно правила са нужни, като се 

съди по разговорите с деветима експерти 

от групата. Те обаче са единни в убежде-

нието си, че подходът “етиката на първо 

място” в крайна сметка ще позволи на 

Европа да зададе световни стандарти за 

изкуствения интелект.

Политическите лидери в Европейската 

комисия са съгласни.

Етичните норми ще бъдат стимул за 

иновациите при изкуствения интелект, 

каза еврокомисарят по дигиталните 

въпроси Мария Габриел.

“Историята ще покаже, че сме били 

прави”, коментира колегата й, еврокоми-

сарят по правосъдието Вера Юрова.

Не всички обаче са убедени.

Мекият подход на ЕС към изкуствения 

интелект е “наивен” и ще доведе до това, 

че блокът ще изостане от САЩ и Китай, 

каза Даниел Кастро, вицепрезидентът на 

фондацията Information Technology and 

Innovation Foundation (ITIF), в чийто съвет 

участват представители на американ-

ски технологични гиганти като Amazon, 

Apple, Google и Microsoft.

Потребителите се интересуват на пър-

во място от ефективността. 

Подходът “етиката на първо място” ще 

попречи на Европа да предложи конку-

рентни продукти, каза той.

Това е като всяко друго състезание. 

Можеш да имаш по-етичен пилот на 

състезателен автомобил, но ако колата му 

не е достатъчно бърза, ще изгубиш, каза 

Кастро.

BG VOICE

Европа ще конкурира САЩ и Китай с благонадежден Европа ще конкурира САЩ и Ки

изкуствен интелектизкуствен интелект
Континетът обаче все още 
изостава в тази област Етиката, цен

Не може да се отрече по-

тенциалът на изкуствения 

интелект да преобрази цели 

сектори. Трансформационна-

та мощ на технологията често се сравнява 

с такива преломни събития като повсе-

местната електрификация. Изкуственият 

интелект ще промени начина на работа 

на хората, на комуникация, на лечение и 

на воденето на войни.

Проблемът е, че потенциалът носи и 

значителни рискове. Например “дъл-

бокото учене”, което стои в основата на 

много от най-модерните приложения, по 

същество обучава системите за изкуст-

вен интелект чрез търсене на модели в 

огромни количества данни.

Резултатът често е изключително ефек-

тивен, но също така може да превърне 

програмите в черни кутии, правейки 

трудно или дори невъзможно да 

се разбере логиката на тех-

ните решения. И тъй като 

алгоритмите на изкустве-

ния интелект се учат от 

реалните данни, те са 

уязвими към включване 

на често несъзнателни 

предразсъдъци срещу 

малцинства и други 

уязвими групи.

Amazon трябваше да 

се откаже от инстру-

мент за наемане на 

служители, работещ 

с изкуствен интелект, 

който проявявал дискри-

минация срещу жените 

според Ройтерс. ProPublica 
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Пустиня от данни или колко са строги правилата

Има една област, в която 

европейските принципи вече 

спъват изкуствения интелект 

на блока.

Континентът има едни от най-строги-

те правила в света за използването на 

личните данни, отразявайки ширещите се 

притеснения в тази област.

Колкото повече информация получава 

системата за “дълбоко учене”, толкова 

по-добра става, а европейските техно-

логични компании казват, че липсата на 

достъп до данни ги поставя в по-неизгод-

но положение спрямо конкурентите им 

в света.

Макар ЕС да въведе своя Общ регла-

мент за защитата на данните (GDPR) през 

миналата година, за да хармонизира 

правилата за защита на личните данни 

в целия блок, все пак остава набор от 

различни интерпретации за това до каква 

степен компаниите могат да обработват 

личните и обществените данни.

Лоубна Боуарфа, главен изпълнителен 

директор на компанията от здравния 

сектор OKRA Technologies и член на 

експертната група, каза, че бариерата 

при данните между европейските страни 

изключително много затруднява пред-

приемачите в усилията им изцяло да 

проучат потенциала на технологиите за 

изкуствен интелект.

Европейските лидери като заместник-

председателя на Европейската комисията 

Андрус Ансип дадоха да се разбере, че 

са наясно със ситуацията. Ансип обяви 

през декември план за създаването на 

общи пространства за данни в области 

като здравеопазване, енергетика или 

промишленост, за да се събират данни за 

обществения сектор и за междукорпора-

тивни дейности. Колежката му Маргрете 

Вестагер, еврокомисарят по конкурен-

цията, допълни през миналия месец, че 

“не е достатъчно да се прави изкуствен 

интелект по начин, който отговаря на 

основните ни ценности – има нужда и от 

суровина.”

Блокът трябва да действа бързо и да 

действа сега, каза Боуарфа. Времето 

изтича, допълни тя и предупреди: “Евро-

па изостава в областта на изкуствения 

интелект и трябва наистина да действаме 

бързо.”

Стартъпи като нейната компания се 

конкурират, от една страна, с амери-

канските компании, на които админи-

страцията на президента Доналд Тръмп 

подсказа, че няма от какво толкова да се 

боят, що се отнася до правителствената 

регулация. 

От друга – борят се с нарастващата 

конкуренция от Китай, където компании-

те имат достъп до вътрешен пазар от 1,4 

милиарда души, чиято защита на личните 

данни не е особено голяма.

Това е реалността, с която се сблъскат 

европейските компании, когато се оп-

итват да внедрят етиката и навлизащите 

регулации в стратегиите си за развитие 

на изкуствения интелект.

Улрике Франке, научен сътрудник в 

Европейския съвет за външни отно-

шения, цитира анализатор в Брюксел, 

който неотдавна се пошегува, че в ЕС 

“етичният изкуствен интелект е новото 

“зелено” – нещо, зад което всеки може 

да застане.

Тя обаче допълни, че Европа ще може 

за прокара своите стандарти в изкустве-

ния интелект в световен мащаб, само ако 

етичните й амбиции са съчетани с усилия 

за стремително разрастване в целия ЕС 

на сектора на изкуствения интелект на 

изключително равнище.

Абсурдно е да се вярва, че можеш 

да станеш световен лидер в етичния 

изкуствен интелект, преди да си станал 

световен лидер в изкуствения интелект, 

каза Франке.

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

Европа ще конкурира САЩ и Китай с благонадежден итай с благонадежден 

ната и технологията
разкри, че софтуер за предвиждане на 

престъпна дейност, използван от амери-

канските власти, работи с предубеждение 

спрямо авфроамериканците. Google се 

извини, след като Motherboard съобщи, 

че едно от приложенията на компанията, 

използващо машинно учене, определя 

като нещо негативно това да си евреин 

или гей.

Подобно развитие на нещата иска да 

предотврати ЕС с това, което нарича “бла-

гонадежден” изкуствен интелект.

Европейското предложение: Изкуствен 

интелект, който уважава европейските 

ценности и е разработен така, че да не 

предизвиква нарочни или случайни 

вреди дори когато с него работят хора 

с минимални 

или без 

ни-

какви технически познания.

Не става дума толкова за взаимни об-

винения, колкото за това кое е най-добро 

за потребителите, каза Виржиния Дигнум, 

преподавател по социален и етичен 

изкуствен интелект в шведския универси-

тет Umea и член на експертната група на 

високо равнище на ЕС.

В известен смисъл “етиката” не е цел, 

каза тя. Искаме изкуственият интелект да 

бъде етичен и социално отговорен, защо-

то искаме да има доверие в системите за 

изкуствен интелект и да бъде полезен за 

хората, каза тя.

Критиците като Даниел Кастро от 

фондацията Information Technology and 

Innovation Foundation (ITIF) запазват 

съмненията си.

Идеята за заложена етика подкопава 

идеята, че в крайна сметка все пак става 

дума за пазарна икономика, каза той. 

Трябва да създадеш нещо, което е по-цен-

но от продукта на конкурента ти, допълни 

Кастро.

Самата Европейска комисия не е пре-

доставила доказателства, че всъщност 

потребителите имат желание да плащат 

за такова нещо, отбелязва той.

В отговор на неговата позиция Диг-

нум казва, че ЕС не е могъл да предос-

тави такива доказателства, тъй като 

досега няма “благонадеждни продукти, 

направени по начина, по който предла-

гаме”. Тя посочи, че е убедена, че както 

има потребители, склонни да плащат 

повече за биопродукти, така ще имат 

потребители, които искат “благонадеж-

ден” изкуствен интелект, щом се появи 

на пазара.
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Българският образователен и 
културен център „Зора“ в Рич-
мънд, Вирджиния, отпразнува 
на 9 март пет години от създа-

ването си заедно с родители и приятели 
от региона, уважаващи българската 
култура и традиции. Сред гостите на 

образователния и културен център 
бяха учители от Вашингтон и Мериленд, 
ансамбъл „Жарава“, трио „Зуница“ и 
оркестър „Люти чушки“, които показаха 
своята подкрепа и въодушевление. 
Тържеството бе открито от директо-
ра на училището София Кушлева. Тя 
сподели пред присъстващите гости 
неговите успехи през изминалите 5 
години и очерта целите за следващите 
пет. Директорката на училището изказа 
искрени благодарности на Н. Пр. Тихо-

мир Стойчев, посланик на България в 
САЩ, и Даниела Сиракова-Панайотова, 
за приноса им българският език да 
стане матуритетен и в щата Вирджиния. 
Българският образователен и културен 
център „Зора“ получи поздравления от 
д-р Асен Асенов, председател на центъ-
ра на българската общност във

Вашингтон, Никола Николов, член 
на управителния съвет на Българския 
образователен и културен център „Св. 

Климент Охридски“, Деси Йорданов, 
ръководител на ансамбъл „Жарава“, и 
Калин Кирилов с двете си прекрасни 
деца, представители на училище „Дора 
Габе“ в Мериленд.

Малчуганите имаха възможност да се 
докоснат до българските национални 
традиции и култура дори и далеч от 
България, а сияещите им лица, шарени-
те носии и детските гласове, пресъзда-
ващи песните на дедите и българския 
дух, трогнаха всички присъстващи. 
Тържеството завърши с кръшни хора, 
на които танцуваха не само български 
гости, но и местни любители на българ-
ската култура и творчество.

От „Зора“ поднасят сърдечните си 
благодарности на спонсорите на кул-
турния и образователен център Георги 
Георгиев, Александър Александров, 
Ивалин Греков, Асен Динев и д-р Каме-
лия Радева, български бизнесмени от 
региона, които подпомагат и милеят за 
училището, както и на организаторите 
за ентусиазма и усилената им работа.

Българското училище „Зора“ в 
Ричмънд отпразнува 5 години

Приятели и участници в тържеството се докоснаха 
до националните традиции и култура
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Не е тайна, че много 
хора живеят от запла-
та до заплата. Това 
показва и изследване 
на CareerBuilder, спо-
ред което 78 на сто 

от американците живеят от заплата до 
заплата, а повече от един на четирима 
служители не успяват да заделят спес-
тявания всеки месец.

Да имаш нещо спестено или да си 
създадеш фонд за непредвидени раз-
ходи обаче е не само необходимо, но и 
жизненоважно, за да постигнем финан-
совата свобода. Животът от чак до чек 
означава, че нещата в живота ни зави-
сят от техния установен ход и възниква-
нето на някаква спешна необходимост 
може да се окаже разрушително. Дори 
и тези, които не живеят по този начин, 
също би трябвало да направят преглед 
на финансите си и да се подсигурят за 
неочаквана криза, за да бъдат в състоя-
ние да се справят с нея.

Да си представим обаче, че вече е 
твърде късно и нещо спешно е въз-
никнало – какво да направим в такъв 
случай? Ето осем съвета, които могат да 
ни помогнат да се справим успешно с 
неочаквани и спешни разходи.

1. Запазете спокойствие
В ситуация с непредвидено възникна-

ли разходи първото нещо, което трябва 
да направите, е да не изпадате в паника. 
Много хора се потискат или обезкура-
жават при спешни ситуации, но този 
вид реакция може само да ви стресира 
и още повече да влоши нещата. Важно е 
да запазите спокойствие, да подходите 
хладнокръвно, така че правилно да 
оцените положението и да се справите 
по възможно най-добрия начин.    

 

2. Сложете в ред 
финансовия си живот  

Първото нещо, което ще забележите 
по време на спешна ситуация, освен че 
сте притиснати финансово, е, че нещата 
започват да изникват от нищото. Преди 
да направите крачка към възстановя-
ването си, трябва да направите оценка 
къде се намирате финансово и да 
поставите най-важните неща на първо 
място. Важно е да осъзнаете какви са 
нуждите и желанията ви и да опреде-
лите приоритетите си, като ги категори-
зирате. Първо се погрижете за нуждите 
си, а след това се фокусирайте върху 
желанията. Ако знаете това предвари-
телно, това ще ви помогне да решите 
как да разпределите финансите, с които 
разполагате.

3. Разгледайте всичките си 
възможности

След като въведе ред във финансите 
си и определите какви са вашите нужди 
и желания, добра идея е да разгледате 
всички възможности, преди да започне-
те да се разплащате. Много от банките 
дават опции за отложено плащане по 
кредитните задължения, когато не сте 
в състояние да се разплатите. Всичко, 
което трябва да направите, е да се 
обадите и да попитате, вместо да се 
забавите с плащането и да застрашите 
кредита си. Ще се изненадате колко от 
тези искания са били одобрени.   

4. Намалете разходите си
Въпреки че дори не би трябвало да 

го споменаваме, понякога не осъзна-
ваме, че и малкият теч може да потопи 
кораба.

За да преминете през финансовото 

затруднение 
и да въз-
становите 
финансовата 
си стабил-
ност, може 
да се наложи 
да напра-
вите някои 
временни 
орязвания на 
разходите си. 
Това ще ви 
даде възмож-
ност да се 
възстановите 
финансово. Винаги имайте предвид, че 
когато орязвате разходите си, трябва да 
имате предвид разликата между нужди 
и желания.

5. Поискайте увеличение 
на заплатата

След финансово притеснение не е 
зле да потърсите варианти за увелича-
ване на доходите си. Да поискате увели-
чение на заплатата е един от начините, 
но трябва да предприемете правилните 
стъпки. Необходимо е да сте уверен и 
готов да аргументирате искането си.

Помнете, че „не“ може да означава 
„да“ на различен въпрос. Така че, ако 
искането ви първоначално бъде от-
хвърлено, трябва да сте сигурни, че сте 
разбрали какво трябва да направите 
следващия път, за да получите положи-
телен отговор.

6. Започнете 
допълнителна работа

Технологиите са много полезни, кога-
то нещата опират до започване на нов 
бизнес или подобряване на финансово-
то състояние заради улесненията, които 
предлагат, и достъпа до много хора. 
Когато имате затруднения, намирането 
на втори източник на приходи е много 
добър начин да си осигурите

допълнителни средства и да се ста-
билизирате, а също така и да избегнете 
парични проблеми в бъдеще. Най-хуба-
вото е, че така няма да ви се налага да 
сте задължени или да търсите помощ 
от някого.

7. Вземете заем
Вземането на заем може да бъде 

добра възможност, ако имате нужда от 
пари незабавно. Трябва обаче да напра-
вите проучване и да изберете подходя-
ща банка, като стоите далеч от високите 
лихви и бързите кредити, които могат 
да ви вкарат в омагьосан кръг и дори да 
увеличат финансовите ви притеснения.

8. Поискайте помощ
Ако всичко друго се провали, може 

би е време да потърсите помощ от при-
ятелите и от семейството си и да вземе-
те пари назаем. За мнозина това може 
да не изглежда идеалният вариант, но 
когато се изправите пред неотложни 
финансови нужди, е възможно да се 
окаже най-добрата ви перспектива. 
Вземането на заем от семейство и 
приятели може да създаде напрежение 
в отношенията, така че подходете към 
тази помощ с уважение и се уверете, 
че сте в състояние да върнете заема 
възможно най-скоро.

78 процента от американците 
живеят от заплата до заплата

8 съвета8 съвета
Как да се справим с Как да се справим с 
неочаквани разходинеочаквани разходи
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Истински фурор пре-
дизвикаха българ-
ските участници в 
екстравагантното шоу 
за грим и прически 
Battle of the Salons в 

Чикаго. Общо 12 екипа от гримьори и 
коафьори взеха участие в състезанието, 
което показа истински сблъсък на кре-
ативност и конкуренция на сцената на 
едно от популярните заведение в града.

Lidia Hair & Make up и NK Beauty 
Salon грабнаха второто и третото 
място, а първи се класираха Renata 
Salon. Заради наистина уникалното си 
представяне обаче всички класирали се 
в челната тройка ще представят Чикаго 
на националното състезание в Лас 
Вегас догодина. 

Представянето на двата български 
салона впечатли залата, голяма част от 
която беше изпълнена от наши съна-
родници, дошли да подкрепят моми-
четата. „Представиха се феноменално 
– второ и трето мястo! Невероятно е 
и съм страшно щастлива”, каза Ивета, 
която беше дошла, за да подкрепи NK 
Beauty Salon. 

„За първи път участваме в такова 
шоу”, казва Наталия Калева, собственик 
на NK Beauty Salon, чиято концепция 
беше „Кукли”. “Моята колежка Гери ми 
показа грим на bratz dolls и той беше 
много готин, много екстравагантен и аз 
казах: „Да, това е нашата тема!”, разказва 
стилистката. Костюмите на всичките 
четири модела на салона бяха напра-
вени с подръчни материали, а хорео-

графията на куклите впечатли всички, 
дори и конкурентите, които дойдоха 
да поздравят NK Beauty Salon минути 
след представянето. „Идеята беше, че 
от навиването на куклата да излезе 
една такава смирена и добра, която 
просто прави балерински движения, 
но всъщност отключват нещо друго в 
мен и самата кукла стана като човек”, 
казва Елизабет, която беше модел за NK 
Beauty Salon.

Кулминацията на вечерта донесе из-
пълнението на групата „Джърси гърлс”, 
които бяха модели на Lidia H&M и 
превърнаха сцената в истинско кабере.   
„Вдъхновението ми за „Мулен руж“ дой-
де неотдавна, когато бях в Париж”, казва 
Лидия Чалова. Приготовлението на 
тежките прически тя е започнала преди 
седмица, а общото тегло на вплетените 
коси е повече от 60 килограма. „Знам, че 
като излязохме на сцената, нищо не ми 
тежеше, сега обаче ми тежи”, казва един 
от моделите Соня. „Но на две чаши вино 
вече всичко е прекрасно.”

Зрелищното шоу продължи няколко 
часа, а конкуренцията беше наисти-
на безмилостна. „Всички бяха много 
креативни, различни, много интересни, 
просто съм много впечатлена”, казва 
Пепи от Чикаго.

Двете български участия впечатлиха журито и 
заминават за финала във Вегас

Български триумф на Български триумф на 
„Битката на салоните” в Чикаго „Битката на салоните” в Чикаго 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Видео репортаж от шоуто може 
да гледате на www.BG-VOICE.com
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„Пийте по два литра вода на 
ден“, „Дехидратацията е 
опасна“, „Пиенето на вода 
е важно за кожата и ви 

поддържа млади“, това са част от превър-
налите се в мантра съвети, с които сме 
свикнали и които за много от нас също са 
станали задължително правило. Някои 
често чуват и забележката „Пиеш много 
малко вода“. Свикнали сме с гледката на 
спортуващи или просто разхождащи се 
хора, въоръжени със задължителното 
шише вода, както и на такива, неотклон-
но спазващи правилото за осемте чаши 
живителна течност на ден.  

Дали обаче всичко това не 
са митове, наложили се с 

времето
Едва ли някой би оспорил жизнената 

необходимост за човешкия организъм 
от вода и това, че тя е нужна за доброто 
ни здраве, за изхвърляне на токсините 
и за протичането на важни процеси в 
него. Задължителни ли са обаче двата 
литра вода, за които постоянно ни се 
напомня, че трябва да пием всеки ден, 
какво е свръххидратация и до какво 
води тя – това са въпроси, които все 
по-често се задават. И вече все повече 
експерти твърдят, че пиенето на твърде 
много вода също може да е вредно и 
дори опасно, особено ако „се наливаме“ 
с по няколко литра дневно, без реално 
да изпитваме жажда.

Затова е добре да помним колко цен-
на е водата, но и да се замислим, дали, 
сляпо следвайки съвети, не си вредим, 
като прекаляваме с нея. Известно е 
правилото, че човек може да издържи 
без кислород три минути, без вода три 
дни, а без храна три седмици. Не трябва 
да забравяме обаче, че това се отнася 
по-скоро за екстремни ситуации, в 
които човешкият организъм е напълно 
дехидратиран.

Какви са обаче опасностите от свърх-
хидратация и  

как може да пострадат от 
прекалената консумация 

на течности
Свръххидратацията може драстично 

да намали количеството сол, която е 
най-добрият източник на натрий, както 
и на други електролити в човешкото 
тяло, което не е желателно и може 
сериозно да ни навреди. Прекалената 
консумация освен това натоварва и 
бъбреците, които могат да абсорбират 
средно по половин литър на всеки час. 
Затова и най-често от свръххидратация 
са застрашени активните спортисти, 
както и хората, които имат сърдечни 
проблеми, проблеми с бъбреците или 
черния дроб.

Защо обаче толкова упорито се е 
наложило убеждението, че трябва да 
изпиваме минимум по 2 литра вода 
дневно. Предполага се, че началото на 
този мит за водата е през 1945 г., когато 
в публикувани препоръки на Борда за 
храни и хранене на САЩ се посочва, 
че човек има нужда именно от тези 2,5 
литра. Само че към тази препоръка е 

добавено, че по-голямата част от това 
количество се съдържа в приготвената 
храна, което за разлика от първата част 
на становището се пренебрегва през 
годините. Според един от най-големите 
привърженици на умерената консума-
ция на вода проф. Аарън Каръл от Ме-
дицинския факултет на Университета в 
Индиана „водата е най-добрата течност, 
която може да консумираме, но не е 
единственият източник на хидратация“. 
В статия, публикувана през 2016 г. В „Ню 
Йорк таймс“, той напомня, че вода се съ-
държа в плодовете и зеленчуците, както 
и в соковете, бирата и дори в чая и ка-
фето, което според изследвания просто 
е набедено, че има свойството да де-
хидратира. Проф. Каръл е категоричен, 
че не е нужно да консумираме цялата 
необходима ни вода чрез течности и 
не трябва да се притесняваме дори ако 
никога не чувстваме жажда, тъй като 

човешкото тяло е така програмирано, 
че да ни сигнализира да пием много 
преди да започнем да се дехидратира-
ме. Каква все пак е препоръчителната 
доза, която един човек трябва да изпи-
ва? Според Европейската комисия по 
безопасност на храните за жените тя е 
1,6 литра течности дневно, а за мъжете 
по около 2 литра. Според Американ-
ския институт по медицина пък здрав 
възрастен трябва да пие средно около 
9 до 13 чаши течности. Важно уточне-
ние обаче е, че

това количество не е 
еднакво за всеки един от 

нас
Нуждата от вода е в зависимост 

от възрастта, пола, здравословното 
състояние, физическите данни и актив-
ността на даден човек, от това с какво 
се храни и къде живее. Така че най-до-
брото, което всеки от нас може да на-
прави за себе си, е да не забравя колко 
важна е водата за доброто ни здраве, но 
също така да не стига до крайности и да 
се вслушва в собствения си организъм 
и сигналите, които той ни дава.

Свръххидратацията може 
да е не по-малко вредна от 
обезводняването

Митовете за 
водата
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Невероятната сума 
си спечели очак-
вано подигравки в 
социалните медии, но 
всъщност придобива 
смисъл, ако се пог-

ледне през призмата на зараждащите 
се усилия на острова да заеме място на 
пазара за луксозен туризъм. Това пише 
“Франс прес”.

Магазинът за скъпи фотоапарати и 
други бутици, предлагащи луксозни 
марки като Versace и Armani, са разпо-
ложени в шопинг център на приземния 
етаж на скъпия Gran Hotel Manzana.

Самото съществуване на 
магазините

изглежда абсурдно в страна, която е 
управлявана като еднопартийна кому-
нистическа държава след 1959 година 
и в която средната заплата е 30 долара 
на месец.

Хотелът обаче не разчита местните 
хора да купуват. Той привлича клиенти с 
частни самолети (...) – принцеси, звезди, 
според генералния мениджър Ксавиер 
Дестрибатс.

Gran Hotel Manzana, първият петзвез-
ден хотел в Хавана, бе открит през 2017 
година във великолепна историческа 
сграда, която в началото на ХХ век е 
била първият търговски център на 
острова.

Имотът, управляван от швейцарската 
група Kempinski, е първият истински 
луксозен хотел в Хавана, каза Дестри-
батс.

Това е първият хотел със СПА на 1000 
квадратни метра, каза той. Всички стаи 
са най-малко 40 квадратни метра, като 
цените варират между 370 долара за 
базова стая в ниския сезон до 5000 
долара за президентския апартамент.

Има определен тип клиенти, които 
не пътуват до Хавана или Куба, защото 
им липсва стандартът на луксозните 
петзвездни хотели като в Париж или 
Лондон, допълва Дестрибатс.

Терасата на хотела предлага неверо-
ятна гледка към пъстрия исторически 
квартал на Хавана, където много ку-
бинци живеят в полуразрушени сгради, 
които са запуснати или от тях никнат 
растения.

Наистина не се усеща като Куба, опре-
делено не е.

Сякаш си в САЩ, Маями 
или Пуерто Рико

– казва Селиа Лиежоа, 26-годишна 
туристка от Париж.

Заедно с приятел тя е обикаляла 
острова три седмици и решили да 
прекарат последните няколко дни, 
релаксирайки край басейна на покрива 
на хотела.

Пристигналата неотдавна Суки Лу, 

28-годишна китайска телевизионна 
водеща, е впечатлена от видяното. „Кра-
сиво е. Погледнете залеза. Наистина е 
завладяващо“, каза тя.

Живея в Дубай, така че когато става 
дума за луксозни хотели, равнището 
там е наистина високо, но си мисля, че 
ще харесам този хотел, каза тя, докато 
приятелят й снима от въздуха сградата 
с дрон.

Най-много туристи в Gran Hotel 
Manzana идват от САЩ, една пета от об-
щия брой, макар че има много посети-
тели от Европа, Азия и Близкия изток.

Групата Kempinski, която се надява 
да открие два или три хотела в Куба, 
разбира се, не е единствената верига, 
която проявява интерес към суперлук-
созния пазар.

През септември 2018 година испан-
ската Iberostar откри втория си петзвез-
ден хотел Grand Packard.

Френският хотелиерски гигант Accor 
планира да открие хотел на прочу-
тия хавански крайбрежен булевард 
Malecon през септември. 

Ще има магазин за шоколад на при-
земния етаж, а на покрива – ресторант 
и място за концерти.

Облеклото на служителите ще бъде 
дело на испанския моден дизайнер 
Агата Руис дела Прада.

Има обаче една малка подробност 
– във всеки един от случаите хотелите 
са собственост на Гавиота (Gaviota), 
подразделение на кубинската армия, 
отговарящо за туризма.

Чуждестранните хотелски групи имат 

право само да управляват хотелите, 
като всички са построени от френската 
Bouygues, която е с дългогодишно при-
съствие на острова.

Властите не публикуват приходите на 
армията, но този съюз между хотелиер-
ството и военните поставя луксозните 
хотели в черния списък на САЩ.

На американските туристи на практи-
ка им е забранено да отсядат в тези хо-
тели, но ограничението може лесно да 
бъде заобиколено, като се плати в брой 
или като резервацията бъде направена 
чрез туристическа агенция.

Освен с хотели предприемачите имат 
идеи да привличат и по други начини 
богатите туристи.

Има план да се строят голф игрища 
в партньорство с компании за недви-
жими имоти, каза експертът от сектора 
Хосе Луис Перельо.

Откриването на луксозен хотел оз-
начава, че Куба е преодоляла кризата, 
каза той.

Откакто се отвори за международен 
туризъм преди повече от 20 години, 
Куба се съсредоточи върху плановете 
и стратегиите си за туризъм, свързан 
със слънцето и плажовете за масовия 
турист, каза Перельо.

Тази категория в момента предста-
влява 73% от 70 000 хотелски стаи, 
предлагани в Куба. Тези, които ги нае-
мат, обикновено не харчат много пари.

Същото се отнася до туристите от кру-
изните кораби. Макар броят на акостира-
лите круизни кораби в Куба да е скочил 
рязко, пътниците им харчат средно само 
по 15 долара на ден на сушата.

Това не е добра новина за Куба, която 
през миналата година е посрещнала 4,7 
милиона туристи. Страната се нуждае 
от кеш.

Правителството, което е обект на 
американски санкции от 1962 година, 
беше зависимо от помощта на богатия 
си на петрол съюзник – Венецуельа.

Венецуела обаче е в криза и Куба 
се бори за други източници на твърда 
валута, а икономическият й растеж стаг-
нира на равнище около 1%, което не е 
достатъчно за покриването на основни-
те нужди на населението.

Откриването на луксозни хотели е 
“нов етап”, но и “необходимост”, каза 
министърът на туризма на Куба Мануел 
Мареро Крус.

Страната преодолява кризата
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Зимата си отиде и вече 
нямаме търпение да 
приберем в гардеробите 
всички дрехи, свързани с 
нея, и да извадим люби-
мите си пролетни одеж-

ди. А коженото яке си остава винаги 
актуално и предпочитано. Ето няколко 
комбинации за този сезон, предложени 
от Cosmopolitan.  

Елегантни съчетания
Ако предпочитате именно тези ком-

бинации, най-често тук ще ви бъдат от 
полза късите кожени якета до талията 
или тип сако. В този случай коженото 
яке трябва да пасва перфектно: раме-
нете, талията, дължината на ръкава 
– всичко има значение. По-спортният 
характер на якето е предназначен да 
подчертае изяществото и елегантността 
на другите части от облеклото. Пред-
ложението е това да са ефирни рокли и 
високи токчета.

Овърсайз модел 

Такъв модел яке е изключително впе-
чатляващ върху крехки и слаби фигури. 
В този случай якето задължително тряб-
ва да изглежда неестествено голямо в 
раменете, ръкавите и дължината. Като 
контраст на обемното яке нека се съче-
тае със слим дънки или друга вталена 
долна част от облеклото.

Всекидневен стил
Комбинирайте якето с любимите си 

всекидневни дрехи, като например 
дънки. Спортните елементи придават 
небрежност на визията. Допълнете 
стайлинга с груби обувки и текстуриран 
трикотаж.

Изцяло в черно
Черното облекло е интересен ход за 

пролетта. В някои случаи може да се 
добавят отделни бели детайли, които 
допълнително подчертават изразител-
ността на черното.

Като сако
В този вариант може да се заложи на 

по-екстравагантен модел или изборът 
да падне върху класиката. Подходящ е 
за преходния пролетен сезон, защото 
спокойно може да наметнете палтото си 
върху него.

Коженото яке е винаги Коженото яке е винаги 
актуално – как да го носим актуално – как да го носим 
тази пролет  тази пролет  
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Учени от Масачузетския 
технологичен инсти-
тут и университетите 
в Принстън и Харвард 
установиха какво е 
безопасното ниво на 

емисиите аерозоли в атмосферата, за 
да се отрази слънчева светлина и да се 
намали глобалното затопляне.

Казано с други думи, слънчевото гео-
инженерство е единственият ефикасен 
метод за борба с последствията от кли-
матичните промени, без да се нанесат 
вреди на околната среда. 

Учените създали климатичен модел на 
екстремните дъждове и тропическите 
бури, за да се проучи ефектът от геоинже-
нерството в различни райони на Земята. 
Били определени екстремните стойности 
на температури и дъждове и на показате-
лите за интензивността на ураганите. 

Оказало се, че намаляването напо-
ловина на глобалните температури с 
помощта на преднамерено изхвърляне 
на аерозоли допринася за охлажда-
нето на планетата, смекчава ефекта 
от промените във водоснабдяването 
и компенсира над 85-процентното усил-
ване на стихийните бедствия. При това 

негативни последствия от използване 
на геоинженерството ще се наблюдават 
върху по-малко от 0,5 процента от тери-
торията на планетата. Тези региони се 
отличават с устойчивост към глобално-
то затопляне.

По думите на учените резултатите от 
изследването опровергават виждане-
то, че аерозолите могат значително да 
влошат ситуацията, свързана с клима-
тичното затопляне. За да се предотвра-
ти отрицателният ефект, е нужно да 
се прецени допустимото количество 
аерозоли в атмосферата. 

Друг метод, позволяващ да се избе-
гнат катастрофичните последствия от 
климатичните промени, е свързан с 
незабавно намаляване на парниковите 
емисии. Редица учени обаче смятат, че 
човечеството няма почти никакви шан-
сове да избегне климатична катастро-
фа, предизвикана от повишаване на 
средните температури с над 1,5 градуса 
Целзий. Затоплянето може да бъде 
преустановено единствено ако бъде 
осъществен малко вероятният сцена-
рий, свързан с изваждане от употреба 
на всички електростанции, заводи и 
дори автомобили. 

Слънчево геоинженерство 
срещу климатичните промени

САЩ отказват да споделят 
информация на Германия, 
ако ползва „Хуавей“

САЩ са казали на Германия, 
че ще споделят по-малко 
разузнавателна инфор-
мация с нейните служби, 

ако безжичната й мрежа използва 
технология на китайската компания 
„Хуавей“ за ъпгрейдване до 5G.

Според вестника предупрежде-
нието е било отправено с писмо на 
посланика на САЩ в Германия Ричард 
Гренел от петък.

В четвъртък германският минис-
тър на икономиката Петер Алт-
майер заяви за телевизия Цет Де Еф, 
че Германия не иска да забранява 
„Хуавей“, но ще приеме законови 
изменения за обезопасяване на 
всички използвани в мрежата 5G 
компоненти.

В писмото си Гренел казва, че 
съгласно китайския закон от китай-
ските компании може да се поиска 
да съдействат на китайските служби 
за сигурност и че проверките на 
софтуера на „Хуавей“ не могат да 
гарантират, че няма уязвими места, 
пише вестникът.

Говорител на посолството на САЩ в 
Берлин отказа коментар на статията в 
“Уолстрийт джърнъл”, но заяви, че из-
ползването на ненадеждни доставчи-
ци за мрежите 5G в съюзници на САЩ 
може да породи въпроси за целостта 
и поверителността на деликатните 
комуникации.

“Това може в бъдеще да постави на 
риск бързото сътрудничество и обме-
на на някои сведения”, каза той.
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Кубрат Пулев Кубрат Пулев 
с трудна, но с трудна, но 
сладка победасладка победа

Най-добрият български 
боксьор Кубрат Пулев 
записа най-трудната, 
но и най-сладката 
си победа на про-
фесионалния ринг, 

след като успя да нокаутира в 7-ия рунд 
румънския здравеняк Богдан Дину в 
кървава драма на ринга в култовата 
зала “Хангара” в Коста Меса, Калифор-
ния (САЩ).

Кобрата имаше изключително трудни 
моменти в тези 7 рунда.

Той получи много тежка аркада в 
4-тия рунд и премина през период, в 
който Богдан Дину доминираше и бе 
поставил българския боксьор в тежка 
ситуация. Българинът за пореден път 
демонстрира огромния си характер и 
от 5-ия рунд пое изцяло контрола над 
битката.

 В 6-ия рунд доминацията на Кобрата 
бе огромна и за Дину бе трудно да е 
равностоен съперник. 

Развръзката дойде след 2:40 минути 
в 7-ия рунд, в който Кубрат Пулев прати 
съперника в нокдаун два пъти, преди 

да дойде и нокаутът. При първия нок-
даун имаше и спорен момент, в който 
Кобрата удари зад главата Дину, за 
което получи наказание и му бе отнета 
точка. Това не притесни Кобрата и той 
продължи да мачка като танк на ринга 
своя съперник.

За Кубрат Пулев това бе 27-а победа 
от 28 мача на професионалния ринг и 
14-а с нокаут. Тя дойде в първия двубой 
на Кобрата на американска земя.

След двубоя Кубрат Пулев призна, 
че това е бил доста труден мач за него. 
Освен това допълни, че сега предстои 
кратка почивка, а след това продължа-
ва напред.

“Не беше лесно, момчето се беше 
подготвило. Знаеше какво и как правя. 
Не успя да пласира много добри удари, 
но имаше някакви попадения, които ме 
затрудниха на моменти. Но важното е, 
че преодолях тази аркада, която се по-
лучи. Това е бокс все пак и се получават 
такива неща. За моя радост кътменът 
успя да затвори аркадата. Това му е 
работата на него и затова взема такива 
пари. Радвам се, че всичко стана както 

трябва. Естествено трябваше да проявя 
коравост, да продължа моята игра и 
даже напротив – да го притисна още 
повече. Смятам, че успях и закономер-
но го нокаутирах”, заяви Пулев.

“Видяхте един прецедент, който 
никога през живота ми не ми се беше 
случвал, но аз не губех търпение, за-
щото понякога това, което се опитва да 
ни прави мръсно, всъщност ни прави 
по-хубаво и ни прави по-големи. Така 
че никога не съжалявайте за нищо и 
бъдете над нещата. Благодаря на всич-
ки зад екраните, които са се радвали 
на моята победа. Благодаря и на тези, 
които са искали да не победя. За съжа-
ление ги разочаровах. Обичам всички, 
които бяха зад мен и в този ранен час са 

били будни и са гледали мача”, каза още 
Кобрата.

“Планираме да продължаваме да се 
развиваме и аз, и брат ми, за да можем 
да постигнем нашите цели и да довър-
шим това, което сме започнали. С всеки 
изминал мач се чувствам по-добре, 
по-усъвършенстван, по-прецизен, по-
добър и се радвам за това. Благодаря 
на българската публика, която беше тук. 
Всички бяха пощурели и обезумели от 
удоволствие и кеф. Аз съм готов да из-
ляза в мач за титлата. С всеки следващ 
мач се усъвършенствам и обогатявам. 
За мен всеки мач е по-добър опит. В 
следващите месеци ще починем малко, 
а после продължаваме напред!”, завър-
ши българският боксьор.

Кобрата нокаутира Дину в 7-ия рунд

Тервел Пулев е със счупена ръка

Българският боксьор Тервел 
Пулев е със счупена лява 
ръка. По-малкият брат на 
Кубрат Пулев е получил 

контузията по време на двубоя си с 
Мич Уилямс в зала The Hangar в Коста 
Меса, Калифорния.

Самият Тервел Пулев пусна снимка 
в социалните мрежи, за да докумен-
тира травмата.

“След вчерашната емоция се събу-
дих и все още лявата ми ръка беше 
с оток и болки. Затова се прегледах 
и се потвърди предположението ми, 

че е счупена вследствие на снощния 
мач. Като изключим ръката, се чувст-
вам в отлично здраве и настроение”, 
сподели Тервел Пулев.

Българският боксьор постигна 13-а 
победа на професионалния ринг сре-
щу Мич Уилямс в събота вечерта.

Американецът оказа сериозна 
съпротива на Тервел и издържа 
всичките шест рунда. Това е едва 
втори мач, в който Тервел не успява 
да нокаутира своя съперник. Той 
имаше сериозна подкрепа от три-
буните.



Джакпотът в Powerball за Джакпотът в Powerball за 
сряда е вече 750 млн. доларасряда е вече 750 млн. долара

Джакпотът в лотарията 
Powerball стигна 750 мили-
она долара, след като никой 
щастливец не можа да улучи 

шестте печеливши числа при послед-
ното теглене в неделя вечерта. Това е 
вторият най-голям джакпот в историята 
на Powerball.

Изтеглените сфери бяха 24,25,52,60 
,66 с пауърбол 5.

Следващото теглене за четвъртия по 
големина джакпот в историята на САЩ 
е предвидено за сряда. Шансовете за 
печалба според изчисления на матема-
тици е едно към 292,1 милиона.

Никой не е уцелвал джакпота на 
Powerball от Коледа насам при пос-
ледвалите 24 тиража. Най-големият 
джакпот падна при тегленето от 13 
януари 2016 година, когато три пече-
ливши билета си поделиха 1,59 мили-
арда долара. А най-голямата единична 
печалба бе реализирана от участник, 
закупил билет в Южна Каролина, който 
му донесе 1,54 милиарда долара – това 
обаче стана в играта Mega Millions.

Данъците
Ако все пак спечелите този джак-

пот и решите да вземете цялата сума 
накуп, както правят повече участници, 
наградата е 465.5 милиона долара. Ав-

томатично ще ви бъдат 
удържани 24% феде-
рален данък, което е 
$111.7 млн.

Ако нямате допъл-
нителни данъчни 
приспадания, ще 
трябва да платите 
още 13% подоходен 
данък – или още $60.5 
млн., или общо 172.2 
милиона долара за фе-
дералната хазна. Така 
ще ви останат 292.3 
милиона долара чисто. 
Но от тях ще трябва 
да платите и щатски 
данък, който варира от 
0 до над 8 процента в 
зависимост от място-
то, където живеете. И 
все пак е по-добре да 
имате такъв проблем, 
нали?

Но колко данъци трябва да платите, ако спечелите?

В ерата на #metoo: Кубрат Пулев целува репортерка по 
време на интервю
Остри критики 
в социалните 
мрежи и 
западните медии 
срещу боксьора

След победата си в неделя в 
Лос Анджелис българският 
боксьор Кубрат Пулев изне-
надващо реши да целуне по 

устата репортерка, която го интервюи-
ра след мач.

Българската звезда в тежка кате-
гория нокаутира Богдан Дину в 7-ия 
рунд, а едно от първите интервюта, 
които даде след мача в легендарната 
зала “Хамбапра” в Коста Меса, бе пред 
репортерката на „Вегас спортс дейли” 
Джени Суши.

Двамата проведоха кратък разго-
вор, в края на който Пулев я награби 
и страстно я целуна по устата – нещо, 
което видимо изненада журналистката. 
Случката става в момент, когато в САЩ 
усилено се дебатира сексуалното посе-
гателство върху жени и възползването 
от тях в професионална обстановка – в 
ерата на движението #metoo. Репортер-
ката се смее притеснително и възкли-
цава: Jesus Christ!, докато зад кадър се 
чува мъжки глас, който казва: Nice!

В twitter Джени Суши написа, че 
преживяването е било “смущаващо и 
странно”.

От много години Пулев официал-
но е във връзка с попфолк певицата 
Андреа.

Кубрат стана обект на остри реак-
ции във фейсбук, инстаграм и туитър.

“Това беше едно от най-отвратител-
ните неща, които съм виждал”, твърди 
един от възмутените потребители.

Случаят напомня интервю от 2017 г. 
от French Open, когато френският те-

нисист Максим Хамо налетя да целува 
репортерка по време на телевизионно 
интервю. Тогава той беше отстранен от 

турнира.
Видео от инцидента може да видите 

на нашия сайт www.BG-VOICE.com.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Най-големите джакпоти в САЩ
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺ 
В един пътничски самолет пилот взел 

парашут и се запътил към задната вра-
та. Един пътник притеснен го попитал 
– Какво става? 
а пилота отвърнал 
– Неприятности в работата!

� � ☺
Пролетта дойде - с 10 килограма по-

рано....

� � ☺
Какво като си вечерял с принцеси и 

си бил с херцогини на бал... Въшката, 
драги, е въшка дори и в косите на крал!

� � ☺
Москва, 2020 година. Шофьор набива 

рязко спирачки пред пешеходец, който 
се кани да пресича. Показва глава през 
прозореца и любезно му казва:

- Уважаеми, пресичайте, а аз ще запа-
ля цигара и ще ви изчакам.

Пешеходецът също така любезно му 
отвръща:

- Ооо, уважаеми, не се притеснявайте, 
аз съвсем не бързам!

На близка пейка две бабички си 
говорят:

- Виж, Марфа, колко любезни станаха 
всички след въвеждането на свободна-
та продажба на оръжие!

� � ☺
Катаджията дълго гледа книжката на 

спрелия шофьор и накрая казва:
- А бе нещо не ми харесва тая 

книжка… Нещо със снимката май не е 
наред?

- Какво не е наред бе, старши? Ето ме 
на снимката – третия отляво съм!

� � ☺
Удрят се две коли на кръстовище. От 

едната излиза 29-годишен младеж, а от 
другата бесен 40-годишен шофьор.

Последният, като видял огъната си 
броня, извикал на младежа:

- Виж какво направи бе, да те е*а в 
г*за.

А младежът изчуруликал:
- Ох, на мен главата ми пламнала, той 

за любов ми говори.

� � ☺
Катастрофа.
- Имате късмет. Аз съм доктор! - зая-

вява единият шофьор на другия. 
- Вие обаче, не. Аз съм адвокат!

� � ☺
- Тате, тате, аз как съм се появил?
- С майка ти в зелето те...
- Тате, бе... нали през февруари съм 

роден! К’во зеле през февруари?
- Не прекъсвай баща си!
- Тогава аз бях шофьор, а тя работеше 

в плод-зеленчука и един ден зад щайги-
те от зелето... Там те намерихме.

� � ☺
Жената:
- Трябва да уволним нашия шофьор! 

Днес едва не ме уби.
Мъжът:
- Е, нека да му дадем още един шанс!

� � ☺
Иван водел бурен живот - когато не 

се скъсвал от работа, ходил на футбол и 
тенис. Един уикенд жена му решила, че 

му трябва почивка и въпреки възраже-
нията му го завела на стриптийз.

Като стигнали, портиерът на клуба се 
усмихнал широко:

- Ооо, Иване, как си днес?
Жената се изненадала искрено, че се 

познават.
- Просто играя футбол с него! - пояс-

нил Иван.
Седнали в клуба и дошла сервитьор-

ка:
- Радвам се да те видя, Иване! - поз-

дравила го тя.
- Голямо уиски с лед и минерална 

вода, както обикновено. Нали?
Съпругата се облещила:
- Сигурно често идваш тук?
- Не, не. Тя членува в моя тенис клуб.
След няколко минути към масата се 

приближила стриптизьорка и прегър-
нала сърдечно Иван:

- Любимият танц на маса и да раздру-
сам сочните си цици. Нали, Иване?

При тези думи съпругата изхвърчала 
от клуба! Иван я последвал и видял, че 

се качва в такси - хвърлил се след нея 
в колата, а тя започнала да го удря и да 
му крещи!

Таксиметровият шофьор се обърнал:
- Днес май си случил на кофти к*рва, 

Иване?

� � ☺
Жена в средна възраст се кара на 

таксиметров шофьор:
- Не може ли да карате по-внимател-

но? В къщи ме чакат осем деца!
Шофьорът, без да се обърне:
- И вие ми говорите, че трябва да 

внимавам!?

� � ☺
Шофьор на камион стои в задръст-

ване.
По едно време някакъв му почукал на 

стъклото:
– Какво искате? – попитал шофьорът.
– Някакви терористи са отвлекли 

премиера и няколко министри. Искат 
пет милиона лева откуп за тях. Ако не 

ги получели до края 
на деня, щели да ги 
залеят с гориво и да 
ги запалят. Сега ходим 
по колите и събираме, 
който колкото даде, за да 
помогнем.

– И как е, дават ли?
– Ами дават, по два–три литра! 

Кой колкото има…

� � ☺
Полицай спира шофьор и го пита:
– Какво имате в багажника?
– Половин прасе.
– Живо ли е?

� � ☺
Катаджия към шофьор:
- Защо превишихте скоростта?
- Исках да се прибера вкъщи по-бър-

зо, преди да е подействала водката.

� � ☺
Умират поп и шофьор на маршрутка. 

Бог ги посреща, но с по-големи почести 

се оказва шофьорът.
Попът се почувствал засегнат:
- Господи, защо така... Цял живот съм 

ти служил?
Господ:
- Защото, докато ти проповядваше, 

всички спяха... А докато той караше, 
всички се кръстеха.

� � ☺
Две монахини стоят край пътя и 

държат табела:
- „Пътят по който си поел, е гре-

шен. Спри и се върни, докато не е 
станало късно!”

Край тях профучава поредният 
забързан шофьор, който поглежда 
надписа, показва среден пръст и 
изчезва зад завоя. Секунда по-къс-
но се чува силен трясък.

Едната монахиня замислено 
казва:

- Сестро, дали просто да не 
напишем „Внимание, мостът е 
разрушен?”

� � ☺
- Отивам на езда, скъпа! - казва 

лорд Джон на лейди Мириам.
Щом лордът излиза, милейди 

звъни на новия шофьор и го вика 
при себе си в спалнята. Между-
временно отвън се чуват стъпките 
на лорда и лейди Мириам скрива 
младежа в гардероба на съпруга си.

- Забравих си камшика! - казва 
лорд Джон и се отправя към гарде-
роба. Отваря го, взема камшика и 
смъмря жена си:

- Много ви моля, милейди, да 
слагате своите неща в собствения 

си гардероб!

� � ☺
Отишла една кифла на шофьорски 

курс. Връща се след първия ден и ней-
ните приятелки я питат:

- Е, разказвай, как беше?
- Да чукна на дърво, бях най-красива-

та там!

� � ☺
Вечер късно. Полицай спира шофьор:
- Оръжие, наркотици, алкохолче...
- По колко ги давате?

� � ☺
Катаджия спира шофьор и започва да 

го измъчва:
- Риванолът в аптечката ви е изве-

трял.
- Имате умряла хлебарка във фара.
- Тоя триъгълник, защо свети в зеле-

но, а не в червено?
Накрая шофьорът го пита:
- Господин полицай, вие женен ли 

сте?
- Да женен съм.
- Ми що тогава се държите като 

омъжен?!

� � ☺
Класическа българска обява за 

работа:
- Търсим шофьор за хлебозавод... със 

свой камион и свой хляб.

� � ☺
Всеки шофьор ще ви каже, че на ули-

цата дете може да изскочи отвсякъде. 
Обаче при гинеколозите нещата не са 
толкова разнообразни...

� � ☺
Зима. Къща. Седя пред камината в 

хола. Пия уиски, пуша цигара... Спокой-
ствие. Изведнъж с трясък се разбива 
стената и в хола се натресе един тир. 
Питам изплашения шофьор:

– За къде бързате, сър?
– За Пловдив!
Викам:
– Ще стигнете по-бързо през кухня-

та...

� � ☺

Катаджия спира шофьор:

- Знаете ли защо ви сп-

рях?
- Ъъъ... харесвате дебели 

мъже?
- Хаха, много смешно! 

Айде, излизай да духаш!

- Ето, знаех си.

Виц в снимка

ВОДОРАВНО: Баба Вида. Касиери. Хор. Пал. Трен. Он. Барокамера. Катми. Рила. 
Овес. Риц. Галант. Акин. Зали. Тонус. Арау. Джоб. Китен. Април. Азимут. Татко. Ни. 
Оледин. Клеймо. Канела. Ролан. Еве. Рати. Барок. Ошав. КАТ. Сливен. Спица. Боа. Илион. 
Хинин. Перални. Лопес. Яд. Хазни. Симит. Равена. Ратаи. Оре. Инч. Нилин. Етил. Икс. 
Агаси. Отрези. Лов. Руна. Рамос. Титаник. Естет. ТТ. Пиромания. Мороа. 

ОТВЕСНО: Махараджа. Арабела. Клип. Борил. Озонатор. Висоти. Парола. Билет. 
Аахен. Вар. Кант. Мелис. Ланча. Но. Ципа. Токуда. Линза. Грим. Дама. Нити. Билин. Наука. 
Кале. Аут. Нрави. Ириси. Роксет. Ореол. Алинеи. Октави. Наклонности. Ася. Ара. Ена. 
Тлак. Пиано. Секс. Ракен. Схеми. Трем. Тина. Запой. Описи. Ерато. Траур. Мешин. Тотем. 
Промил. Иновация. Ризото. Инициали. Еванджелиста.

Вампирите в администрацията молят



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

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 №16064

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 №16065

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***Тел. 847-665-
9273 ***24/7 Диспеч * Регионална рабо-
та * Леки товари * Fuel Discounts – до 70 
цента на галон №16066

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***Тел. 847-665-
9273 *** 24/7 Диспеч * Регионална рабо-
та * Леки товари * Fuel Discounts – до 70 
цента на галон №16067

!!! 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

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! №16069

LOOKING FOR DRIVER
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for 
drivers,class A, double-triple,experience 
is not necessary,steady run,5500 miles per 

week guaranteed,good pay,call 847-877-
4745 №16076

ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шофьори 
class A с double-triple, може и без опит 
за стеди рънс, 5500 мили на седмица, 
добро заплащане 708-369-1475 №16077

DISPATCHER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Tърсим 
млад и енергичен човек за работа като 
диспечер - момче или момиче. Опитът 
не е задължителен. Добър английски е 
задължителен. Желание за работа и за 
развитие. Да не слуша чалга ще е плюс 
за сработване с екипа ни. Elk Grove 
Village 7736006589 №16079

OFFICE ASSISTANT
Цена US$, Зипкод 60527, Roofi ng 
company is looking to hire Full Time 
Offi  ce Assistant - Excellent English 
required - Benefi ts include Paid 
vacation, Health Insurance and 401K 
- Early Morning start – 8:00 a.m. The 
offi  ce is located in Burr Ridge, IL For 
more information and to schedule an 
interview call 847-630-4050 №16078

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

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 

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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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

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 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

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

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

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

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

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

НУЖНИ СА HOUSEKEEPER
Цена US$ 0.10, Зипкод 17111, Нужни са 

Housekeepers в Pennsylvania 3039748716 

№16083

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

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

СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена 

стая в Palatine 7088376432 №16063

ROOM FOR RENT
Цена US$ 350.00, Зипкод 60659, room 

for rent kitchen bathroom laundry wifi  

+++call 7738170102 or 7738148338 $350 

ALL INCL. №16082

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

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

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-



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

чено $850.IL-83 и Roosevelt 7735434470 
№15898

СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191, Търсим 

съквартирант за ново обзаведена и след 

ремонт 3br къща в Wood Dale. Голям 

двор и гараж за 3 коли. Тел. 5097012627  
№15876

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

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

ЗАМЕНЯМ/ПРОДАВАМ 
Цена US$, Зипкод 8240 Sunny Beach, BG, 

ИЗГОДНА ИНВЕСТИЦИЯ! Идеални части 

от софийски парцели за стара къща на 

Черноморието +359886758746 №16075

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

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

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

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

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 можете 
да получите на тел. 0885 108502 (са-
лон 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

PASSAT GL 1.8T 2003
Цена US$ 2,400.00, Зипкод 60056, For 
Sale Volkswagen Passat 2003! For more 
information or pictures 312-774-1566 
№16081

99 VOLVO VNL 770
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

ЗАПАЗЕНА КОЛА 2500$.
Цена US$ 2,500.00, Зипкод 60007, 2004 г. 
Шевролет седан, на 99 900 мили. Всичко 
по колата работи перфектно, автопилот, 
нови гуми, нов акумулатор и др. при ин-
терес 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
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Лейди Гага е „бременна” с нов 
албум
В отговор на слуховете, че 

очаква дете от актьора и 
режисьор на филма “Роди 
се звезда” Брадли Купър, пе-

вицата, актриса и носителка на награ-
ди “Оскар”, “Златен глобус” и “Грами” 
Лейди Гага потвърди, че е “бременна”, 
но с шести студиен албум.

Тридесет и две годишната изпълни-
телка използва туитър, за да отвърне 
на плъзналата мълва, че не само има 
връзка с Купър, но и чака дете от него. 
“Чули сте слухове, че съм бременна? 
Да, бременна съм, с #LG6”, написа 
Лейди Гага в социалната мрежа, визи-
райки следващия си студиен албум. 

Певицата и актриса не разкрива 
подробности около новия си про-
ект. Бдителни фенове забелязали, 
че наскоро Лейди Гага е последвала 
певицата Риана в инстаграм, те смя-
тат, че това е намек за потенциално 
сътрудничество.

Лейди Гага не е издавала албум 
от 2016 г., когато на музикалния 
пазар излезе дискът й “Joanne”.

„Кюър” с нов албум
Вокалистът на “Кюър” 

Робърт Смит потвърди, че 
бандата е приключила за-
писите за новия си албум.

Това ще е първият й студиен 
албум от 11 години.

Петдесет и девет годишният Смит 
заяви, че “Кюър” са приключили 
работата над 14-ия си албум и с 
нетърпение очакват феновете да 
чуят новите записи.

Макар и готов, новият албум все 
още не е озаглавен и не е обявена 
дата за излизането му.

Смит допълни, че групата обича 
да експериментира в различни 
музикални жанрове, но новият й 
албум ще е с характерното за нея 
звучене.

2019 г. ще е значима за “Кюър”. 
Тази година бандата ще бъде въве-
дена в Залата на славата на рокен-
дрола в Кливланд от фронтмена на 
“Найн инч нейлс” Трент Резнър. 

Изпълнителите на хита Boys Don’t 
Cry освен това ще са хедлайнери 

на фестивала Гластънбъри заедно с 
“Килърс” и Стормзи.

Джесика Симпсън отново 
стана майка
Певицата и актриса от 

САЩ Джесика Симпсън 
стана майка за трети път, 
съобщи “Контактмюзик”. 

Новината е потвърдена за сп. “Пий-
пъл” от представител на звездата.

Третото отроче на 39-годишната 
Джесика Симпсън и съпруга й Ерик 
Джонсън е момиченце. Бебето се 
е появило на бял свят на 19 март. 
Щастливите родители са избрали за 
дъщеря си името Бърди Мей. 

Симпсън и Джонсън са семейство 
от 2014 г. Двойката има 6-годишна 
дъщеря Максуел, и 5-годишен син 
Ейс, припомня изданието.

Джесика Симпсън оповести през 
септември миналата година, че 
отново ще става майка. Певицата и 
актриса призна, че третата й бре-
менност я е изненадала.

Рядка рисунка на 
Пикасо отива на 
търг

Рядка рисунка на Пикасо – “Изпълни-
телка на флейта и легнало голо тяло” 
(1932), ще бъде изложена на търг на 
“Кристис” в Париж на 28 март, опове-

сти аукционната къща, цитирана от Франс прес. 
Въпросната рисунка досега не се е появявала 

на пазара за произведения на изкуството и е 
собственост на Музея за модерно изкуство в 
Ню Йорк. Нарисувана е с перо и китайски туш 
и е оценена между 250 000 и 350 000 евро. 
Приходите от търга ще бъдат предоставени на 
фонда на музея.

“Изпълнителка на флейта и легнало голо 
тяло” е сред поредица рисунки с китайски туш, 
които разкриват увлечението на Пикасо по 
Мари-Терез Валтер, неговата приятелка от 1927 
до 1935 г. и майка на дъщеря им Мая Видмайер-
Пикасо. “Когато срещнах Мари-Терез, си дадох 
сметка, че пред мен е онова, за което винаги 
съм мечтал”, доверил Пикасо.

Чанинг Тейтъм 
копира Еминем

Актьорът Чанинг Тейтъм е неузнаваем, 
след като се подстрига ниско и се 
изруси като рапъра Еминем.

След това 38-годишният актьор 
се разколеба и попита последователите си в 
инстаграм дали прическата му е сполучлива. Те 
още мълчат шокирани, но може да се съгласят с 
текста към снимката: “Дали идеята беше лоша? 
Ха-ха!”

“Е, лошите идеи не са ми чужди. Така че...”, 
продължи холивудският красавец.

Чанинг Тейтъм има 17,1 милиона последова-
тели в инстаграм.

През 2012 г. сп. “Пийпъл” избра Чанинг Тей-
тъм, който стана известен с филма “Професия: 
стриптийзьор”, за най-сексапилния мъж на 
планетата.
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„Старбъкс” с 
рециклиращи се 
чаши

Американската верига кафенета „Стар-
бъкс“ (Starbucks) обяви планове да 
тества догодина чаши, които могат да 
бъдат рециклирани и да се разграж-

дат по биологичен път, информира Асошиейтед 
прес. 

Клиентите в Ню Йорк, Сан Франциско, Сиа-
тъл, Лондон и Ванкувър, Британска Колумбия 
ще помогнат за изпитването на чашите, при 
които вместо пластмаса са използвани дървес-
ни влакна, хартия и други материали. 

Очаква се компанията с централа в Сиатъл да 
обяви програмата по-късно днес на годишното 
събрание на акционерите си. 

Веригата съобщи също така, че планира да 
преустрои заведенията си, за да отговори на 
засилената практика напитките да се поръчват 
предварително през мобилни устройства. 

Промените ще варират според съответното 
място. Мобилните поръчки за продукти на 
„Старбъкс“ са нараснали над двойно между 
2016  и 2018 г.

Хари Потър в 
ново студио

Феновете на Хари Потър ще могат 
да посетят новото разширение 
на студиото на “Уорнър брадърс” 
в Лондон – Гринготс банк, където 

вещиците и магьосниците скатават своите 
пари и съкровища под охраната на призраци и 
таласъми.

Мраморната зала на магическата банка ще 
отвори врати за посетители на 6 април. От от-
криването му през 2012 г. това е най-голямото 
разширение на лондонския атракцион, където 
се пресъздават сюжети от филмите за Хари 
Потър. 

Залата на Гринготс банк е осветена с кристал-
ни полилеи и свещници, а по етажерките стоят 
вълшебните монети и съкровища на магьосни-
ците. В друга част на банката са струпани скъ-
поценностите на злата магьосница Белатрикс 
Лестранж. Изложени са бляскави бижута, пищ-
ни одежди на вълшебници, декори и предмети 
от филмовата поредица.

Нов „Удсток” през лятото
Рапърът и продуцент Джей-

Зи и групите “Дед енд 
къмпани” и “Килърс” ще 
бъдат хедлайнери на фес-

тивала по случай 50-годишнината 
на “Удсток” през лятото, предаде 
Асошиейтед прес.

Проявата ще бъде организирана 
между 16 и 18 август на автомобил-
ната писта “Уоткинс Глен интерне-
шънъл”, щата Ню Йорк – на около 
час и половина път от мястото, 
където е проведен оригиналният 
фестивал. 

Отделен юбилеен концерт е 
планиран на оригиналното място 
на “Удсток”. 

Майкъл Ланг, съпродуцентът и 
съосновател на “Удсток” през 1969 
г., съобщи, че в юбилейния фести-
вал ще участват десетки изпълни-
тели, основно съвременни таланти. 
Сред тях са легендарният вокал на 
“Лед цепелин” Робърт Плант и “Сен-
сейшънъл спейс шифтърс”, Майли 

Сайръс, “Имаджин дрегънс”, “Санта-
на”, “Блек кийс”, Чанс дъ Рапър.

Билетите за тридневния фест ще 

бъдат пуснати в продажба на 22 
април, когато се отбелязва Денят на 
Земята.

Лабрадор и ретривър най-
популярни в САЩ
Верните лабрадор ретри-

въри запазиха за 28-а 
поредна година титлата 
си на най-популярната 

кучешка порода в САЩ, съобщи-
ха Асошиейтед прес и Ройтерс, 
позовавайки се на Американския 
киноложки клуб. 

На второ място по популярност 
в САЩ през 2018 г. е германска-
та овчарка, следвана от голдън 
ретривъра, френския булдог, 
обикновения булдог, бийгъла, 
пудела, ротвайлера, германския 
късокосмест пойнтер и йоркшир-
ския териер.

Най-популярните 10 породи в 
САЩ през 2018 г. останаха същите 
като през предишната година с 
изключение на германския късо-
космест пойнтер и йоркширския 
териер, които размениха позици-

ите си. 
“Лабрадорите са отлична 

компания – много интелигентни, 
приятелски настроени, страхотно 
се държат с децата” – каза Джина 

Динардо, изпълнителен секретар 
на Американския киноложки клуб.

Класацията е направена на ба-
зата на регистрациите на кучетата 
през 2018 г.

Печалба от 71 млн. лири от 
лотария 
Жител на Великобри-

тания спечели 71 
милиона британски 
лири от лотарията 

“Евромилиони”. Така той стана един 
от най-големите победители в лота-
рията на територията на Обедине-
ното кралство.

Щастливецът е 58-годишният 
заводски работник Ед Гудчайлд. 

“Повече няма да работя на смени 
– каза той. – Искам да пътувам, да 
си купя нов прекрасен дом, да при-
съствам на най-добрите спортни 
състезания.” 

Този път печеливш се оказал 
един-единствен билет, което оз-
начава, че печалбата няма да бъде 
разделена между няколко участни-
ци в тиража. Печелившият билет 
е купен в Херефорд в графство 
Херефордшър. Притежателят на 

билета спечели 15-ия по значимост 
джакпот в историята на лотарията 
във Великобритания.

Най-голямата печалба от лотари-

ята – 160 милиона британски лири, 
в кралството спечели през 2011 г. 
семейство Колин и Кристин Уиър от 
Шотландия.
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Рапър осъден заради 
подстрекаване
Френският рапър Ник 

Конрад, спечелил си 
скандална слава с 
песен и клип към нея, 

пропити с насилие, озаглавени 
“Обесете белите”, беше осъден днес 
в Париж на 5000 евро глоба заради 
подстрекаване към извършване 
на престъпление, предаде Франс 
прес.

През септември миналата година 
разпространението на клипа въз-
пламени социалните мрежи и пре-
дизвика много осъдителни реакции 
от страна на министри и представи-
тели на политическата класа. Ютюб 
го изтегли. Впоследствие

Ник Конрад, самопродуциращ 
се цветнокож изпълнител, се явява 

в клипа с револвер, напъхан в 
устата на бял, после стреля по 
него и след това блъска главата 
му в тротоара. В даден момент в 
клипа бялата жертва е обесена. 
Текстът на парчето също е доста 

скандален. В него рапърът казва, 
че влиза в детските ясли и убива 
бели бебета, а после беси техните 
родители. Той призовава още за 
бичуване и избиване на белите и 
за проливане на кръв.

Писател прогнозира бунт 
срещу социалните мрежи
Mладите хора ще се 

вдигнат на радикален 
бунт срещу социал-
ните мрежи, защото 

те създават хаос и несигурност, 
прогнозира американско-бри-
танският предприемач и писател 
Андрю Кийн.

Тъй като искат сигурност, те ще 
започнат, по думите му, да бленуват 
за лидери като Дьо Гол, Чърчил, 
може би дори като Путин и Ердо-
ган. “Виждаме възхода на нов тип 
харизматичен авторитарен лидер 
- в Унгария, в Русия, в Съединени-
те щати. Мисля, че новата мода е 
харизматичният авторитаризъм, 
но не казвам, че приветствам това 
явление”, заяви той.

Кийн, който е отявлен критик 
на уеб 2.0 - уебсайтове и интернет 
платформи, чието съдържание се 
създава от потребителите - говори 
вчера на Международния прави-
телствен комуникационен форум 

в Шарджа в Обединените арабски 
емирства.

“Смятам, че социалните мрежи 

създадоха до известна степен хаос 
и несигурност, което прави повече-
то от нас нещастни”, каза той.

Арабски страни разработват 
космически програми
Единадесет арабски страни, 

сред които Саудитска 
Арабия, Алжир, Мароко 
и Обединените арабски 

емирства, поставиха днес началото 
на първата организация за пана-
рабско сътрудничество в разработ-
ването на космически програми, 
съобщиха ОАЕ, които работят 
активно в тази насока.

“Днес на Световния космически 
конгрес в Абу Даби присъствахме 
на подписването на харта за създа-
ването на първия арабски органи-
зъм за космическо сътрудничество, 
обхващащ 11 арабски държави”, 
обяви емирът на Дубай шейх Моха-
мед бин Рашид ал Мактум, цитиран 
от Франс прес, в разпространена от 
пресслужбата му декларация.

Първият проект е за сателит, 

по който арабски учени започват 
работа в ОАЕ, каза той.

Сателитът ще се нарича “813” – го-
дината, в която започва да разпрос-
транява знания Домът на мъдрост-

та в Багдад – интелектуален център, 
в който учени от различни краища 
идвали да се учат и да обменят 
познания.

Япония с нов 
император

Правителството на Япония възнаме-
рява да покани на предстоящите на 
22 октомври тържества по случай на 
възкачването на престола на новия 

император държавните глави на 195 страни, с 
които Токио поддържа дипломатически отно-
шения.

Сегашният 85-годишен император Акихито 
смята по собствено желание да абдикира на 30 
април във връзка с напредналата си възраст. 
На следващия ден на престола ще се възкачи 
по-големият му син, 59-годишният престоло-
наследник Нарухито. Това ще стане на скромна 
гражданска церемония в присъствието на три-
те власти: министър-председателя и членовете 
на правителството, председателите на двете 
камари на парламента и ръководството на 
Върховния съд.

Основните традиционни ритуали, свързани с 
възкачването на престола на новия император, 
ще се състоят през октомври.

Китай с повече 
идеология в 
училищата

Китайският президент Си Цзинпин 
призова за засилване на идеологиче-
ското образование в училищата. Това 
съобщи днес китайската телевизия 

няколко месеца преди да се навършат 30 годи-
ни от демонстрациите на площад “Тянанмън”.

Откакто дойде на власт през 2012 г., прези-
дентът Си осезаемо затегна контрола на кому-
нистическата партия върху обществото, от кое-
то изисква пълна лоялност и заглушава всички 
гласове на несъгласие, способни да застрашат 
неговата легитимност, отбелязва агенцията.

Си Цзинпин разпореди вчера на препо-
даватели, събрали се на форум, “да засилят 
теоретичното образование, да подобрят 
ефективността на идеологическото и политиче-
ското образование (...) и да вградят основните 
ценности на социализма в целия образователен 
процес”, съобщи държавната телевизия Си Си 
Ти Ви.
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Пожар в историческа църква в 
Париж
Пожар избухна днес в 

историческата църква 
“Сен Сюлпис” в центъра 
на Париж. Огънят вече е 

под контрол и няма пострадали.
В католическата църква са за-

снети сцени от филма “Шифърът на 
Леонардо” по едноименния бестсе-
лър на Дан Браун. Огънят пламнал 
в ранния следобед, когато в храма 
е имало четирима души. Пламъците 
тръгнали по масивните врати на 
църквата и обхванали разположе-
ните над тях стъклописи и близко 
стълбище.

Пожарът бързо е бил поставен 
под контрол. Все още не е напра-
вена оценка на щетите. Причината 
засега не е установена. Църквата 
“Сен Сюлпис” е построена през 

aXVII век върху основи, датиращи 
от Средните векове. Тя е смятана за 
втората по големина катедрала в 
Париж след Нотр Дам  (Парижката 

Света Богородица).
Църквата “Сен Сюлпис” е де-

корирана с картини на Йожен 
Дьолакроа.

Езерото Мичиган се „натроши” 
като стъкло
Затоплянето превърна 

езерото Мичиган в шир 
от натрошен лед. Ледена-
та покривка, която се бе 

образувала като кора върху водата, 

се натроши като истинско стъкло с 
повишаването на температурите. 

Американската брегова охрана 
публикува предупреждение никой 
да не се опитва да ходи по леда или 

да се доближава до него, защото 
водата отдолу все още е прекалено 
студена.

Още красиви снимки може да 
видите на нашия сайт bg-voice.com

Принц Чарлз в отлична форма
Принц Чарлз впечатли с 

добра физическа форма 
по време почивка в 
Барбадос.

Въпреки че често се шегува с въз-
растта си, 70-годишният престоло-
наследник изглежда по бански като 
човек с поне 10 години по-млад.

Тайната на добрата му форма 
са редовни упражнения, умерена 
диета и желязна воля. Смята се, че 
принц Чарлз следва примера на 
баща си Филип и прилага система 
от упражнения на Канадските воен-
новъздушни сили.

Тя е известна със съкращението 
5BX, което се разчита като “петте 
основни упражнения”.

Теглото на принц Чарлз е непро-
менено от десетилетия. Престоло-
наследникът тежи 72 килограма.

Чарлз се гордее, че може да носи 
униформи, които са били ушити за 
него преди 30 години, и си поставя 
това постижение като цел.

За да я постигне, Чарлз яде 
само два пъти на ден. Закуската 

му включва рохки яйца и плодове. 
Принцът никога не обядва, а за 

вечеря яде печено месо или риба с 
пресни зеленчуци.

Дейвид Линч с 
онлайн курс

Режисьорът Дейвид Линч стартира 
онлайн курс за снимането на филми 
и творческо мислене. Цикълът от 13 
лекции е публикуван на платформата 

„МастърКлас“.
В лекциите си Линч разкрива своя подход 

за създаването на кино, по-конкретно къде 
да търсим нови идеи, подбора на актьорите и 
работата с тях на снимачната площадка, напис-
ването на сценария и др. Последният 13 урок 
е бонус и е посветен на трансценденталната 
медитация.

Дейвид Линч е представител на независимо-
то американско кино. Той е носител на „Златната 
палма“ от Кан и на „Златния лъв“ от Венеци-
анския кинофестивал за принос в световната 
кинематография. Линч е режисьор на десет 
филма, сред които „Диво сърце“, „Синьо кадифе“, 
които са се превърнали в класика. Най-голя-
ма известност му носи сериалът „Туин Пийкс“, 
който беше излъчен в България през 1993 г. 
и се радваше на огромен успех сред родната 
публика.

Филм на Ралф 
Файнс за Нуреев

В разгара на студената война през 1961 
г. танцьорът Рудолф Нуреев бяга на 
Запад, напускайки прочутия Кировски 
балет на тогавашния Съветски съюз. 

Внезапното решение да търси убежище във 
Франция прави впоследствие 23-годишния мъж 
най-известният балетист в света. Чака го дълга 
и блестяща кариера. Новият режисьорски 
опит на Ралф Файнс – филмът „Белият гарван”, 
показва по драматичен начин ранните години 
на великия танцьор.

Когато Нуреев надхитря съгледвачите си от 
КГБ на летище „Бурже“ (тогава основното лети-
ще за Париж), той става известен за една нощ. 
Пропагандната машина го завърта в центъра на 
противопоставянето между Съветския съюз и 
Запада. Нуреев се превръща в нещо извънред-
но рядко: талантлив мъж балетист, чието име е 
известно по целия свят. Той прекарва следва-
щите 30 години, наслаждавайки се на своята 
знаменитост.
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„Българинът – ценен като „Българинът – ценен като 
личност, но слаб за обща акция”личност, но слаб за обща акция”

В Европейския парламент 
бе открит бюст на видния 
български политик и 
банкер Атанас Буров. С 
това той получи призна-
ние, което безспорно 

заслужава.
Атанас Димитров Буров е роден през 

1875 г. в Горна Оряховица. Той е българ-
ски финансист, дипломат и политик от 
Народната партия, а по-късно на умере-
ното крило на Демократическия сговор. 
Той е министър на търговията, промиш-
леността и труда (1913, 1919–1920) и 
на външните работи и изповеданията 
(1926–1931).

Считан е за една от най-влиятелни-
те фигури в българския политически 
живот през първата половина на ХХ 
век заради политическите си речи и 
въвеждането на модерни за времето 
си европейски практики на българска 
почва.

Бъдещият политик се ражда като 
второ дете в семейството на Димитър 
Атанасов Буров и съпругата му Кинка, 
по баща Поптодорова. Майката на баща 
му, Стана Бурова, по баща Михайловска, 
е сестра на изтъкнатия възрожденски 
деец, борец за църковна независимост 
и Търновски митрополит Иларион Ма-
кариополски, чийто род произхожда от 
преселника Андроник от Грузия. Негов 
близък родственик, братовчед на баща 
му, е известният български писател и 

общественик Стоян Михайловски.
По-голям брат на Атанас е видният 

банкер и един от първите археолози в 
България Иван Буров.

Буров учи  в родния си град и в Апри-
ловската гимназия в Габрово, откъдето 
е изключен заради организирана от 
социалистите стачка. Взема изпитите си 
за матура като частен ученик с много 
добри оценки, което му позволява да 
продължи по-нататъшното си обра-
зование в престижни висши учебни 

заведения в чужбина. Завършва поли-
тически и финансови науки в Сорбоната 
в Париж.

След завръщането си в България ръ-
ководи строителството на железопътна-
та линия София–Кюстендил и участва в 
управлението на редица предприятия. 

Атанас Буров получава титлата 

професор в Свободния университет за 
политически и стопански науки (днес 
УНСС), а за заслугите си за развитието 
на университета по-късно е обявен и за 
“почетен деятел на Свободния универ-
ситет”.

Още в ранна възраст Буров се включ-
ва в дейността на Народната партия и 
от 1899 година многократно е избиран 
за народен представител, а в периода 
1911–1912 година е подпредседател на 
Народното събрание.

След обявяването на Балканската 
война през 1912 г. крупният предпри-
емач и банкер ускорено завършва 
Школата за запасни офицери и е един-
ственият действащ депутат, записал се 
доброволец за фронта. При Чаталджа 
поручик Буров повежда атака “на нож” 

и на косъм се разминава с фаталния 
случай, когато един турски куршум се 
забива в металната му запалка в горния 
джоб. Впоследствие е награден с Орден 
за храброст. През декември се уволнява 
и отново поема функциите си на депу-
тат и подпреседател на НС.

През 1913 г. е назначен за министър 
на търговията, промишлеността и труда 
в правителството на Стоян Данев. През 
1919–1920 година оглавява същото ми-
нистерство в кабинета на Александър 

Стамболийски.
След Деветоюнския преврат през 

1923 година Буров се включва в Демо-
кратическия сговор и наред с Андрей 
Ляпчев оглавява неговото умерено кри-
ло. Той е министър на външните работи 
и изповеданията в трите правителства 
на Ляпчев (1926–1931).

По време на Втората световна война 
Атанас Буров е противник на съюза с 
Германия и на 2 септември 1944 година 
става министър без портфейл в пра-
вителството на Константин Муравиев, 
образувано като последен опит да се 
предотврати нападението на Съветския 
съюз срещу България.

След Деветосептемврийския преврат 
Буров е осъден на една година затвор 
от т.нар. Народен съд. Присъдата е 
отменена с Решение № 172 на Върхов-
ния съд от 1996 година. Помилван и 
освободен в навечерието на изборите 
през 1945 година, той се присъединява 
към опозицията срещу комунистиче-
ското правителство. През 1947 година 
се обявява срещу смъртната присъда на 
Никола Петков.

На 25 октомври е интерниран в 
Дряново, през 1949 година е изпратен в 
концентрационния лагер край Дулово. 
През 1950 година е арестуван и осъден 
на 20 години затвор, след като е при-
знат за виновен по три обвинения – че е 
работил за “събарянето и отслабването” 
на правителството, че през 1946 година 
е обещавал създаването на чужда во-
енна база във Варна и че е подбуждал 
“други държави и обществени групи 
в чужбина” към враждебни действия 
срещу България. Излежава присъдата 
си в Шумен и Пазарджик, където умира 
пред 1954 г.

Ето някои мисли на Буров, 
останали в историята:

„Партията е един инструмент, 
необходим при всяко конституционно-
парламентарно управление. Да се от-
рекат партиите, то е равносилно да се 
отрече демокрацията в управлението, 
да се спре парламентаризмът…“

„Въобще българинът, и по-специал-
но селската маса поради вековното 
робство под турците е свикнала всеки 
да разчита на себе си. Българинът е 
станал ценен като личност, но слаб за 
всяка обща акция…“

„За всеки здравомислещ човек е ясно, 
че преди да делиш богатството, тряб-
ва да го създадеш.“

„Голямата задача на едно управление 
е да се създадат начини, чрез които 
могат да се натрупат повече блага, 
повече богатства, за да може да се 
увеличи общото, а оттам и частното 
богатство.“

„Едно производство засилено изисква 
като условие предварително едно 
работничество издигнато, едно ра-
ботничество обезпечено материално, 
издигнато културно, което да чувства 
интереса, който има самото, да запази 
и засили производството.“

Откриване на бюста на Атанас Буров в Европейския парламент

Атанас Буров и Смарайда Салабашева при техния 
годеж, май 1912 г.

Атанас Буров получи заслужено признание
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